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iNova reforma do regimento da Camara 
dos Deputados 

1.92::; 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SE<SSÃO DE 5 DE OUTU!BRO DE 192ó 

PROJElCTO DE REJSOLUÇÃO 

.dZiera o Regi!lnento Interno da, Oamara; relatiVamente 4- t'e'/ormr• 
tia: O'onstit'llliçiio 

A Cmr.ara dos Deputados reso>ve: 

Artigo unico. Os dispositivos do Rogimento Esp·eeial que regulam a ela-
boração da Reforma Constitucional serãG éxecutados desde jfu com a.•r se-
guintes alterações, revogadas as dispo.sições em contrario: 

t•, a emenda substitutiva será apresentada em substituição· a todas ou a 
q·ualquer das anteriormente ap.provadas e deverá conter as alterações qu'l 
;;uggerir aos textos ou aos artigos da Constituição ou da propost:» a. qu& "<> 
referir; isolada ou englobrudamente ; 

2•, .qualquer das drscussões· poderá ser en cerrada desde qu-e já se tenha 
efd'ectuado em d'Uas sessões anteriores ·e mediante requerimento assignado 
por cincoenta e tres 'Deputados e approvrudo por d.ous· terços, pelo menos, 
dos presentes . 

13•. na segunda discussão se fará emenda por emenda, e, si esta co:-~Üver 
mais de um arti-go, artigo por arti'go; 

4•, na primeil'a, na terceira e nas discussões especiaes o encaminha· 
inento de votação será feito em' globo. uma sô vez pars todaiõ as Eomendag <!:i 
'Pi'oposta e uma só vez ·pàra as emendas do plenario no· pr·azo maximo de dez 
minutos em ambos os casos; 

t5•, na segunda di·scussão, o encaminhamento da votação será feito um .. 
s·ô >vez para cada artigo da propos't:; ou para cada uma das emendas do plf>-
nario, pelo prazo de cinco minutos; 
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6°, todos os prazos e Interstícios são improrogaveis , mas podem ser re -
duzidos, a requerimento de qualquer Deputado, approvado pel2 Camara. 

7°, entre uma votação e a discussão !mmediata, a Commissá.u Espec.l!.u 
poderâ. organizar a proposta, si fôr n ecessario, ne accôrdo com o vencia·::~, 

distribumdo a materia approvada, f undindo-a o systematizando-a, comtanto:> 
que não se a!iere a redaccão e o texto dos dispositivos a,pprovados; 

8°, as ques!ões 1ie ordem, ao tratar-se de materia de reforma co.tstlt!J.• 
cional, só podeão ser propostas ·no. prazo d~ que dispuzer o Deput!A.do parr 
as discussões ou para encàinlinhar as votações. " . 

!Sala dás .Sessões, 5 de Outubro ,de 1925. - Vianna .Xo Castenu. - T1 e-r-
culano de Freitas. - Ephigenio de Salles. - Arthur Collures Moreh·u. -
A .. dolpho Koncler. - Plinio Marques. -Fonseca Hermes. -- Cardoso de A.l-
meidG.. - Georgino Avelino . - Galdino Filho. - 'l'hien, Cardoso . - CeliJoJ 
Bayma. - Vaz de :iYfelto. - G-udesteu Pires. - E1tclül,es Malt<L. - Garibo.làt 
de Mello. - Oscar ' 'Lo1~reiro' . - 'F idelis R eis . - Francz8co Pei:cot&. - A.·u. 

gu.sto de Lüma. - Zo1·oastro Alvarenga . -José Alves. -- E1~genio de Mello. 
-Bueno Brandão Filho. - Walfrer!o Leal. - Ootavio lf.fangabei1·a . - U.but-
dino de Assis . - Pa.checo llfendes. - AfTanio Pe·ia:oto. Rodrigues aa 
Gosta . . - G;e·(J.til Tavo;res. - Olivei1·a Botelho . . -,- Pr:ado Lopes. - .ti.lf-redo' 
Ruy. - Bocayuva C1~7Vha. - J;laptista BittenC(){U,Tt . - Pe.~ro Borges . ·- · N. 
Oambown. - OesaTio de Mef!o. - Seve1·iano Ma1·ques . - P ereira Leite. -·-
José Gonçalves. - Owrni llo Prates. - Dani.el de Mello. -Mari o Do·mingue,, 
- Joaquim de Mello. - B iano1· de MecLeitros . ..:- Solidonto L eite. - · Vk!l'ilio• 
de Lemps . - João Santos. -Albertina Dn~n~nwncl. - Harmero Pire". ·-··· 
Luiz GuaTaná. -R. Berbe1·t de Castro . . - Raul Sá . - Ant1tnes Maciel .. -
Pessôa de Q1~,eiroz. - Agc~num~non de Magalluíes. - J. L<Lmart-!1~. - Ok-
ga.?·io P into . - Eloy Oha.ve~. - Nicanor Nasci1nento . - Va/.llomiro MaUUr-: 
ll~ães. - Dorva.l Porto. -:- ?<farcolino Barreto . -:- Annibal B. Toledo . - G-e_: 
tulio Va1·gas. ---, Ly1·a Oast1'0 . -Alves de Castro. - Arnwndo Burlamaqu'í.. 
- Salles Jv.niqr. - GUbert,o Amado. -João Elysio. - E1~rico Valle. - J .. 
J. B ernard;es Sobrinho. - Paulo Maranhão. - H ei·to1· de Souza. - Geraldo-
Vianna. -Heitor Penteaàq . - Valoi s de Castro . - Aus·tregesilo. - J. . . Pfr 
1·es do Rio. - Tavares Ca1;alcanti. - Cesa1· L . de Ve1·g1~e!ro. - Frandsco. 
Campos. - Li'JULolP,lbo Pes~ôa. - Nelson de Senna. - Julio Preste,ç. 
Ed1~ardo Anta1·az. - Joaquim Salles. - Emílio J ardim. - Basilio de jl-faga-< 
lhães. - J. Mei1·a Junior . - Bias Fortes. - Monteiro de SCYU.f!!a. - Dormlin-
g.os Ba1·bosa. - Eltyseu G-u-ilherme . - José Bonilfacio. - Tho-ni.az ácciot!J. : 
- B i bei·ro Gonçalves. - .t,llberto Maranh(w. - Alvaro Rocha . Horacio 
Magalhães. -José Acciol'J{ . - Carvalho Neto . -Pedro Oost,a. - Gonçalve&· 
E'ernc:irq,. - ;Morei?"a da RpcM. - HefT'n~enegildo Firmeza. - Le·!ria de An-
dmde. - José Lino. - Nf3lson Cat1~nda . 

O :SR . PREsiDEJNTE: - Acaba de ser enviado â. Mesa o seguinte rec,~.w;· . 
rirnento: 
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il{equer€mos ur.gencia, com dispensa. d·e impressão, de parecer, Cte reda<X;ão 

:fina l e outras formalidad~s regi~nentaes, nos .termos dos arts. 215, 221, 224, 
2'50, ·paragrapho 2•, 27·2, paragra.pho 6• e h. 310, para immediata discussão e-
votação do projecto de resolução que altera o regimento Interno na part.e 
regula dO!l'a doQ processo para reforma constituc.iona l e que se acha sobre .a . 
mesa. 

/Sala das Sessões, .5 de Outubro de 1925: - No?"iival de Freitas. - Thier$' 
Cardoso. -·- Prado .Lopes. - Joaqui?n eLe Salles . - Alvaro Rocha. - Va.lois 
tZe Cas'tro. - A.nt1tnes Maoiel . -José. Alves . ..:_Eugenio de _711.'e!Zo. - Rer-
'Tnenegildo Firmeza . - Leiria de Andrade. - José Lino. - Nelson Oatwn-
da. -João L ísbôa. - Cornelio Vaz de Mello. -Nelson de Senna. - A.lves 
de Cas'tro. -José Bonvfaoio. - Walf•·eclo L eal. - Oliveira Botelho . - Au-

'uus'to de Lilma. -- Walclmni•·o de Magalhães . - Lyra Castro. Homrno 
Pi1'es. - Se·ve?·iano .Ma.1·q16es. - Vianna do Castello. - H e?'C!i-lano de Fre1--
ta.s .. - 111orei?'a d<1. Rocha . - .!lnnanào Burlamctqwi. -Celso Bayma. -Ai·· 
thur Colla1·eg Moreira. -Getul-io Va.rgas. --'- Tav·ares Gava.zcanti . - J. La.~ 

?nm·ti11i .. .. - Aclolpho Konde?'. - Nicano1· Nascimwnto. -· Gezario de Mello. , 
- Gi.Zberto Amado. - SolidO?tio L eite. - Roàrigues Maohaclo. - Heitor. df' 
Sou,za . - E urico Val le. - ·Galdin.o Filho. -Luiz G1ta1·aná. - Pe·reira L ei.te,. 
- A.merico P eia;oto. - Ed1tÚ1'Clo elo Amaral. - Linclolpho Pessoa . - Ma1·tin~ 

Fnvncó . - Emilio Janli.m. - J osé Gonçalves . - N. Gamboim. - E1LClides 
Mal'ta. - ·Ca1·valho N etto. - Geo1·gíno A?Jelino. - Zoroast1·o A lvarenga. 
Osca1· L :mrei1·o. - Eloy Chaves. - Pinheiro J1tni.o1· . - Ge?'aldo Vianna.. -~ 
Fideli<B R.eis. - Do=ingos Barbosa. - Paulo Maranhão . - Ephigenio de 
.<Jalles. -R. Berbe1·t de Castro. - FTancisco Cam1Jos. -Bocayuva Cunha . 
- Annibal B . Toledo. - Ca?nillo Prates. - 'l'hO'Tnaz Accioly. ·- B ·ianor de 
Medeiros . - Fonsect;L Ilennes. - J. J . Bentardes S-o7wi?tho. - Fe?'reira IA· 
·m.a . - Basilio àe Magabhcies . - A.yres ela S·il1xt. Plím4o .ilf{trque~ . 

F1·anatsco Peiwota. - B. B1·ancZiío Filho . - B ias .Fortes . - F ·iez Fonte.~ . - · 
Ubalclino de Assis. 

O Sr. Adolpho Bergamini: - Peço a V. Ex. permissão para enviar a 
Mesa um requerimento de votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Sinto n ão .poder tomar desde já em consideração B 

Yequerimento do nobre Deputado, porque vou expõr á Camara a materia so-
bre a ·qual vae Cteliberar. 

0 ·SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - Perfe itamente. Peço a. V. E:'!:. que fi., 
desculpe. 

o .SR. PllESrDENTEJ: -O art. 226, da nossa lei inte rna, prescreve: 
".Submoettido A consideração da Can1ara um r equerimento de ur-

gencia, será, sem discussão, immediatamente v otado." 

O § 4• do art. 327, do mesmo Regimento, dispõe : 
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"A.s materias que não t ecm discussão não admíttirão ·encá'm, .. 
nhamento de votação." 

Por conseguinte, os requerimentos àe urgencia, não soffrendo, con1o nã•, 
saf.frem, discussão, UJ.ão podem, por isso m-esmo, por seu turno, ter a votação 

·encaminhada. 
;F>or outro la do, o § 3" do al't. 230, dispõe: 

"Ao mome nto da!!! deliberaçõe5, qualquer questão de ordeia 8Ó 

pode~·á ser formulada e . justificada dentro do prazo de 10 m inutos, 
q·ue cabe a cada Deputado para encaminhar a votação. " 

Ora, si, na hypothese vertente, que é a de um requerimento de urgencla, 
não ha prazo destLnado ao ·encaminhamento da votação; e, si, ao monento 
das deliberações, como acabamos de ver, não se poderá formular questão ·de 
or.dem sinão no ·prazo que se destinar a tal encaminhamento - a conse-
q uencia é que a Mesa se vê na contingencia de não poder, no momento, em 
face do Regimento, conceder a palavra pela ordem, isto é, para formular 
questão de ordem, a qualquer dos Srs . Deputados. 

,A Mesa, .não obstante, reconhece que urna questão de certa r elevancia. 
~óde -occorrer aos espíritos; é a que ·COnsistiria em saber si a urgencia, que sa 
requer, está nas condições regimentaes. 

Já que, aos nobres Deputados, lhes não .proporcia:na o Regimento a op·-
portunida de de aventar, ·corpo questão de ordem, esta questão, a Mesa, in-
tressa.da, antes de tudo, em" bem orientar e esclarecer os trwbalhos da Ca-
mara, julga do seu dever .:qara com esta, mórn1ente .para com os que nella 
constituem a honrada minoria, eX];llicar-se sobre o assumpto. 

iQ art. 268, preceitúa: 
" O Regimento interno só p-oderá ser modificado media:nte pro-

jecto de resolução é,la Camara. 
§ 1.0 A .Commlssã:o de Policia at}resentará, dentro de trinta dia!>, 

.parecer sobre qualqu er projecto nesse sentido; 
§ 2.0 Projecto \'l parecer entrarão em discussão unica, oito dio.::. 

depois de publicados; 
§ 3. o Encerrad~,L a discussão, se forein apresentadas emendas, a 

Commissão de Policia dar-lhes-ha parecer dentro de cinco di-a.s, send"' 
este sujeito a urna unica uiscussão; 

§ 4." Ertcerradlo). a discussão do parecer, votar-se-ha o projecto, 
cuja redacção final cabe á Comrnissão de Policia." 

fSão estas as exigencias regimentaes, que a propr ia l ei interna estabelect., 
para que se altere o seu t exto. Mas o art. 224, determina: 

"Urgencia é a dispensa das exigencias regimentaes, salvo a éloo 
numero legal, par:r determinada proposição immecJiiatamente consi-
derada até decisão final i!a reSP<lctiva discussão. 

§ 2." A urgencia em materia de re~onhecimento de poderes está 
subordinada ás restr1cções· do capitulo IÍI, do titulo . '· 

Aqui est:á, pois. O le&"islador deu a regra: "úrgencia ê a dispensa d~ 
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exig;encias regimentaes, S<)Jvo a de numero legal, para ser determinada fn'·O-
M!lição . immediatamente considerada ati§ decisão fi.nal da respectiva :diso: 
cussão." Não se contentou, porem, em dar a regra: abriu uma excepção, 
aqueHa do § ·3•, para determinados episodios da verificação de podere,. 

Nada, porém, exceptuou no tocante ás alterações do Regimento • 
. violencia, pois, fariÇL . a Mesa, si se recusasse a receber o requelimento 

de urgencia, sob a allegação .das exigenclas que o r egimento estipula para o. 
processo nonnal das alterações do seu texto. 

·A •benevolencia da Ca1nara m e relevará, estou certo, estas .palavras ein 
que me vou estendendo, até porque, presidente int<lrino, não quero deslustra':' 
esta cadeira, onde substituo, por instantes, a autorid•ade sem par do integrr; 
presidente, (m;u.ito bem; apoiados), que nos honra com sua direcção. (Muitt. 
bem; m1dto bem.) 

Os senhores que approvam o Pequerimento .de u rgenci'a, queiram le-
vantar-se. 

O .SR. ADOLPHo BEJRGAM:INI: - Pe1·dão, V. Ex. não tomou em considerar 
Ção o requerimento que deixei sobre a Mes·a. 

O SR. PRasmENTE: - V. Ex. teni razã;o. Acha-se sobrB a Mesa o seguinte 

REQUl'lRIMENTO 

· Peço v:otação nominal para o requerimento de urgencia. 
Sala das Sessões, 5 <le Outubro <le 1925. - Adolpho Berganvini. 
Vou s ubmetter a votos o requerimBnto de vóta (lão nominal. 

1Em seguida é rejeitado o referido 'l:"equerimento de votação nominal do 
Sr. Adolpho Bergamini. 

O Sr. Adolpho Bergamini: (pela ordern) requer a verificação da vota_.cil,r, 
do rBq ue rimento de votação nominal. 

!ProcedBndo-se á verificação de votação, reco11hece-se terem votado à 
favor 33 Srs . Deputados e contra 10:7; total, 140. 

O Sr. Presidente: - O 'l:"equerimento de votação nominal f.oi rejeitado. 
Vou submetter a votos .o requerimento de urgencia, para immediata dis-

cussão e votação do projedo de resolução da Camara sob n. 5, de 1925. 
'Em segu!da é posto a votos e a pprovado o r efer ido requerimento ilil 

urgencia. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ot·den'l-) -requer a verificação da votação 
do requerimento de urgencia. 

P~oced~ndo-oo á verificação de votação, reconhece-se t erem votado a 
favor 124 Srs. Deputados e contra 1•G; total, 140. 

O Sr. Presidente: - O requerimBnto de urgencia foi approvado. 
Em ·consequencia do voto da Gamara, vou submetter a immediata clis-

cu~são unica e votaç:ão o projecto de resolução da Camara n. 5, de 1925 .• 
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·Discussão unica do projecto de •resolução da <Camara n. 5, de 1925, alte~ 
ran'do o Regimento Internb da Camara, relativamente á reforma da Con-
stituição . 

Entra em diooussão o artigo unico. 

O Sr. Presidente: - De .conformida._de com o Regrmento, tratando-se de 
d iscussão unica, que é equiparada a segunda, cada Deputadc- tem o direito 
de fallar por duas vezes, durante o. ;periodo de duas horas. (*) 

O Sr. Leopoldino de Oliveira : - Sr. P1·esidente, o acto ·da maioria da 
Camara, propondo a modificação do Regimento na par.te re lativa á reforma 
da Constituição, não abate a minoria, não lhe enfraquece o animo, não a in-
timida, porque não se d iminuem, deante das arrancadas de ·forc;;a, aquelles 
que têm a consciencla das suas responsabilidades e a noção exacta do 
seu dever . 

Não me causa espanto o que ora se pratica. Mais -poderá _acontecer ainda 
porque tudo ~ possível ao -Chefe da iNação Brasilei-ra e é illimitada a con -
descendencia do Congresso, submisso á vontade do actual . governante, q-ue, 
no poder, derrue, a pouco e pouco, os monumentos jurídicos .herdados das 
gerações passadas e, ao mesmo tempo, suppr!me da iPatria o proprio sent i-
timento de liberdade, que, parece, não é coisa de valia para os homens desta 
hora . 

O Congresso Nacional pevia ser um dos .poderes da R epublica. Pela Con-
stituição é aquelle ao qual incumbe a votação das leis que regulam a marcha 
da vida po!itica, administrativa e social do Brasil. !Mas, nos tempos de 
agora, o ·Poder Legislativo não passa de um ajuntamento de homens preoc-
cupados em demonstrar a sua solidariedade áquelle que, plantado na alta di-
recção dos destinos da P~tria, maneja a força material, deante da qual 'só 
os cidadãos de grande envl,lrgadura moral, de alma forte e animo varonil, não 
se acovardam. 

ó Congresso Federal não é , hoje, uma força organizadora, não é um 
pÓder: é um instrumento, que o chefe do Executivo joga a seu talante para 
impor á Nação, desarmaqa o despotismo de sua vontade, amparado pelas 
·bayonetas do Exercito. 

S_i quizessemos jul·gar a nacionalidade brasileira pelos factos que ora se 
verificam, golpe profundq soffreria o nosso sentimento ·patriotico, porque 
os horrores actuaes, si n ã,o tivessem um termo, arrastariam o Brasil a con;-
dição miseravel, em faoo do mundo civilizado. O que se nota, nos d ias cor-
rentes, ê a passividade geral, {) incondicionalismo até dos vultos mais emi-
nentes -da Patria no apolo â.quelles que, por seu tempera1hento e por sua 

,( *). Falla o "sr. Bergamini . O discurso não foi publicado no "Dial,io do 
Congresso" . 
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·mentalidade, constituem permanente ameaça á situação política e á pr'opria 
·e::dsteric!a· dos individuas, acima de tudo antigos das posições .. 

Estou, porém, em que assim ni1o será sempre. ,Dia virá não muito re-
moto; em que as· ener.gias amortecidas ·da raça se 'farão sentir, provocan-

' üo o esboroamento, a de~truição completa dessa torva política que: preten-
üe· transformar a Patria brasileira em uma .grande senzala, ba)bitada apenas 
por escravos. 

l\l[as, Sr. Presidente, não tenho, Deputado da minoria, a intenção de 
üffender a qualquer dos meus nobres e dignos col1egas , Não Johes cabe 
a responsabi1idade dos fados que constato. 

A verdade, para mirr., é uma religião. A<1 seu culte não posso faltar. 

Si todos não observam o mesmo rito, não sou o culpado; proclamo, 
por.ém, as excellenclaJS da minha. seita. Os acontecimentos são tass quaes 
'eu os desorevo: Si no eu explanal-os alguem é attingido em cheio, não im-
\)orta, porque mais valerá, agora, como de futuro, a palavra sincera daquelles 
·'llue sentem pela Patrla do que actos de hypocrisia que nem conseguem 
mascarar as consciencias e as ·alma.~, ui-ssolvidas na pratica da mentira e 
·da intrujice. 

Somos representantes da Nação todos quantos aqui nos achamos. 

O Sr:. ADOLPHO :BERGAMINI: -A questão está na maneira de representai-a. 

0 'SR . LEOPOLDINO J)E: OLIVEIRA: - A Constituição Federal, orga,niZando 
os poperes -nacionaes, tntç:a-lhes a esphera da respectiva competencia . 

Entre as attribuições do Legislativo, ainda não encontrei aquella que 
obrigue o ·congressista a ser um esoravo da vontade d<J Presidente da Re-
publica. O que aprendi na escola do direito e da moral foi que, no regimen, 
~ neputado é um legislador, aquelle que dieta aos cidadãos, por meio de 
leis, a norma de conducta em todas as manifestações da vida nacional. 

Mas, ao mesmo tempo, observo - e commigo toda gente - que, nesta 
Casa, o. que menos se faz é a lei, porque tudo .quanto ·daqui sahe é reclamado 
ou imposto pelo c.hefe do Poder IE!xecutivo, vontade unka e soberana, supel·-
posta á propria comrciencia dos demais. 

Não sei, Sr. Presidente, se sempre foi assim. 
O <SR. ArloLPHO BERGAMINI: - Como a~ora, creio que nunca. Ao menos 

se . respeitava a Constituição. 

O Sn. LEOPOLDINO DEl ·OLIVEIRA: :.__ Não sei se taes factos se vP-rificaram 
no ·passado político do Brasil. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: -Antes, •hav,ia um certo decoro. 

Q Sn . LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - Ouço, porém, dizer que tempo houve 
em que, ao menos, as apparencias se salvavam. H.oje, os homens vê~ á 
tri•buna e, tranquillamente, declaram que não defendem as proprias idéas 

e convicções, porque exigencias mais a ltas lhes impõem a degradante at-
titud~ 
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~.ão · ipóde ser representante da . Nação aquelle que assim. pro~d~ , JlOr-
que o povo, q:u[!.ndo· .elege os seus mandatarJ.os, está convicto de que coulia 
a .homens a defe&a dos seus direitos. 

A credito, .Sr. Ptesidente , que a submiflsão não f~eja symptoma - per-
mit~am-!,lle os ;s.rs . Deputados que o diga - ?e uma deliqu escen cia m ora l, 
mlj.s resultado da desorientação pol.itica gera l, pertu ribaçã.o decorrente d o_s 
actos PI'aücados pelo Se. Presidente da Republica, cuja p reoccupação ma-
xima é satisfazer á sua vaidade, aos seus caprichos, signal de uma organi-
zação de outros tempos e de cuja origem temos noticia, qua.ndo a nossa 
curiosidade busca, nas :;;om·bras de um passado remotissinlO~ as primeiras 
manifestações da vida humana. 

Acred-ito q ue a Camar-a seja constituída de J:J.omens dignos, capazes da 
realização .de obra patriotica, mas momenta111eamente desnorteados na s ua 
actividade pelos ;horrores da tyrannia que se implantou na terra .brasileira, 

Penao q ue o~ homens, sem rumo, perdido& em meio do immenso oceano 
de ondas .grossas e altas , de treme ndas tempestades desencadeadas pela 
f·urla do p oder, procedem sem uma cxa-cta con scien cia da.<J suas p roprias a t-
titudes, das quaes vai resultando a derrocada do proprià regimen. Semelha n-
tt situação constata a existencia de males que J:J.ão de arrastar a patria a 
d!ru; sombrios q ue a )1i-storia brasi1eira fixará como incomparavel castigo 
daqm;lles que n ão sa-bem o valor do sacr if.Icio dos proprlo~ :>entimentos em 
bem da prosperidade da 1Jatri~ . Como quer que seja, porém, tSr. Presidente, 
o fa;cto é que o momento reflecte uma perigosa anarchia politico-social que 
deveríamos comlbater em prol da grandeza futura do •Brasil. O acto éle hoje, 
longamente premeditado, .é uma confirmação ca,bal do que proclamo dà tri-
buna da Camara em ·voz alta, para q·Ue me escute a ·nação e o:~ .A.nnaes re-
gistrem a minha · palavra, smão para mais, ao ·menos, para consolo daquel~ 

les que teem a certeza do jt,tlgamento de amanhã . 
A reforma da Constituição Federal é isso q ue ahi está. n o pro;icctó mo-

diftcativo do Regimento da· Camara dos Senhores Deputados. Vic iada de 
o rigem , a proposta de revisão vai seguindo a su a marcha, aos trambolhões, 
âs cambalhotas, acompanhada por aquelles que emprestam ao Presidente 
da Republica a sua solidariedade . .. 

.0 SR . LINDOLPHO PEJSSÔ<\. : - Permitia -me V. Ex. um aparte . PóQe 
haver excesso d€' gover-nismo, mas ha tambem excesso de opposicionismo. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Si não .houvesse esse excesso de opposição, on· 
de iria parar o p:a.iz ~ 

0 SR. 'LEOPOL!JINO DEl OwvEIP.A: - .. . solidariedade sem limites que, por 
si só, marca os homens. da é:poca! 

A parteia--me o eminente representante do Paraná, Sr . Lindolpho Pes· 
sôa, ibella intelligencia e no•bre .caracter . . . 

0 ·Sa . LINDOLPHo PEiSSôA ; - Agradecido a V . Ex. 
0 SR . LEoPOLDINO DE OL-IVEIRA: - ... dizendo que ha excesS(!) de. go-

Vel~nisnlo . .. 
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.. .o Sn. LrNDOLPHo PESSôA: - Que·JJóde •haver excesso de governtsmu. 
O iSR. LooPoiJDrNo DE OL.IVEIHA: .- ... ao lado do excesso de opposicio-

~ismo. 

O, excessq de go.vernismo, .Sr. Presidente, é incontestavel. A: conscien~ 

ci.a. do illustre Deputado paranaense responde ao humilde orador, se. nã.o 
lhe pódc; a palavr& retratar o intimo. 

O SR. AZElVEIDO LIMA: - Queria saber qual o inconveniente do exeesso 
.de opposição. 

O .SR. LINIDOLPHO PEssôA: - Desnorteia opiniões, faz injustiçtts aos ttctos 
do Governo, que são praticados eom dntenções patrioticas. 

O. Sn. A!DoLPHo 'BERGAIIUNI: ~ E os actos da m aioria norteiam? 
O. Su. ,LINDOLPHO PElssôA: - Nesta materia de governismo, direi que 

estou votando pela reforma constitucional, porque as medidas até hoje ap-
provadas não contrariam a minha consciencia, contra a qual não tenho vo-
tado e não votarei. 

0 Sn. ALBERICO DE •MORAES: - A linguagem de Y, Ex.. será. de toda a 
Camara? 

O .Sn. LEoroL:drNo DE OLIVEliRA: - Responderei ao meu collega, Sr. 
pcputado LindolpJw Pessõa, ponto por ponto. 

O. Sn. r.rNDDLPHo PF.s~OA: - Não tenho motivo. para faze1· O!Jpo;;içâ::~; si 
o. t.ivesse fal-o-hia ·com a nwior hombrldade . VV. EEx .. · não :'l~v·~m attl·i .. 
bttir ~ Caxnara subserv)e:~nc:.ia. 

O iSR. AZElVEDO LIMA : - Não ha subserviencia 'i!. sim 6Xcessiva disci, 
plina mental, para usa r de um euphemismo. 

O .Sn. ·LIND'OLPHo PESSÕA: - Não est01,1 conven cido da QPPO.rtunidaãe. da 
reforma; por isso, não e.ssignei a proposta. 

O SH. AZEVEDO Lr!viA : - Mais um passo e V.. Ex. e~ta.râ., com nos co . 
(Risos). 

O •Sn •. LINDOLPHo PsssõA. - tE' prec1zo entender. pigo que acho inorJ-
portuna. a reforma, m as 'l:ma Ye:r que vai ser feita, voto sobre cada medida. 
da m aneira que penso n~ais acertada. 

O .SR., ALBERICo DE MüRAEJs: - V. Ex., achando inopportuna. a reforma, 
dá um voto muito interessante a favor das emendas. 

O :l;lR. LINDOLPHO PEssôA: - Ac3Jbei de. explicar· perfeitamente o pont~. 

0 .SR. 'LEOPOLDINO DE OLIVEIRA:. - Vou •responder • .S.r. PresiÇiente, ao 
aparte do eminente representant!" do Paraná. a <J.uem considero ,pela cu\.. 
tura do seu espírito e pela integridade do seu 'caracter. 

Antes de mais nada, devo accentuar oque eu vdnha declarando acreqi-
tar que, a Camara dos Deputados ·não esteja prestando a sua incondicional 
solidariedade. ao Chefe do Executivo ·por uma degradação. moral, , mas. por-. 
que taes e tantas tem fei to o 'Sr. Bernardes, que a politica. nacional está 
inteiramente sem rumo, os espíritos co:~pletamente deso1·ientadol;., resul-. 
tando dessa situação político-moral uma . inconsciencia do Congresso nas. 
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suas . deliberações, toda; a vez que o E.'Cecutivo inter;vem fechando · as ques-
tões; sejam ou não politi~ • 

. si eu quizesse, Sr. Presidente, um arg.umento cabal e inetorquivel ·contra 
-o nobre Deputado, que m e a1onrou ·com os oous apart.es, lemhraria a declara-
ção de S: Ex., de que a reforma da Constituição, no seu entender, é inoppm·~ 
tur:a. 

O SR. LINDOLPHo PESSCd: -Isso, na minha opinião. Mas como não tenhc> 
a pretensão de pen~a.r me'l:!'J.or de que os outros, e a Camara resolveu fazet• 
a refo!ma, voto-a de accõrdo com a minha conscienci'a. E' muito fa~il õe 
comprehender. 

O Sll. LFloPoLPINo PE OLIVEIR-~: - Emquanto S. Ex. nãa disser á Camara 
porque · é inopportuna a reforma oa Constltuõção, tenho o {!ireito de pensar ... 

O SI'!. LINDoLPHG PESSOA: -- -Esse assumpto é muito complexo. 

O SH. LEoPoLDINo DEl Ü'LIVEIP.A: - ... que es-sa inopportunidade r esulta 
da orientação política do Governo actual. 

O SR. LINDoLPHo PEssOA: - Pdr isso, não, porque estou inteiramente de 
accõ<·do com os a~tos politicos do Governo actual, necess.."-l.rios para debellar a 
1'6VOlta. 

I() .Sn. LtBloPoLDINo DEl Or,IVEIRA: - Em quanto S . 'Ex. não VIer á tribuni 
declarar á Nação, de q_ue é representante, o porque da dealaração que fez 
sobre a dnopportunidade da I reforma, fico com o direrto de pensar que essa 
ino;>portunidade, tem para S. Ex. os mesmos fundamentos tantas vezes in-
Yo<·aão:õ pela minoria parlamentar. 

10 -SH. LIN.DoLPHo ·PF:SsO,\: ~ Não tenho nenhum ponto de conta~to com 
a · rain:>ria parlamentar, que faz uma op·posição systematica ao Governo. a0 
qual sempre apoiei desde o começo, e continüo a apoiar. 

O ·SR. Al>oLP.Hv BEHOAMfNI: - V. E.x . applaude systematicamente. Ab.i 
está um ponto de contacto. 

O SR. ~PoLDINo DE OLIVEIRA: - O apoio -de sempre não invalida o me•r 
argumento . V. Ex. precisa explicar-se para ser entenilido melhor . Mas, se-
nhor Presidente, C:3t.ou certo, como certo está o !Ilustre representante do P<L-
raná, de ·Qu e a m a ioria da Gamara dos Deputados, em face da política do se-
nhor Bernardes, pensa e sente como eu, embora não o diga nem o proclame. 

Não :ha um homem de rresponsabilidade política com quem teiJJha falado a 
resr eito, que m e não tenha confessado que·, realmente, assim é. O apoio, ape-
za~ de tu<:.o, continua a ser dado ao Sr. Presidente da Repllblka; não, porém, 
porque os Srs . ela malori::>. estejam de accordo com a sua orientação gover-
n!u>,f ntal, mas por m-otivos outrt1's, que não carec= ele explicação, porque 
estão na consciencia de cadp. um dos Srs. Deputados. 

'l'ud.o, Sr. PresW.ente, tenho v;sto depois que vim para o Congte><SO Na-
cional. Antes de aqui cheg~r, acompanhava, como ibom brasileiro, a vida ";>o-
11t1e;~ ·do pil,iz através da· in,1prensa. Os .homens me pareciam de outra esta-
tura; jliigava-os no exercio;io elo mandato de representa.ntes da naÇão, como 



_ ;15-

altas <:olurnnas que sllstE•ntavarn a grandiosidade do edificio · da ·Pat(ia. Os 
se'w discursos eram para mim como que palavnLB . de apostolos, pregando •· 
verdadeiro patriotismo, semeando' as idéas boas, defendendo coraJosamerit,, 
prir.cip1os republicanos em bem da nacionalidade. Ao ap.proxlmar-me, porém; 
desli.et< -vultos, que a minha imaginação agigantava, sofki grande deeepçã.o. 
Todos .nw pareceram, desci€ logo, de pequeno porte, nivelados ·peJas mesma..q 
ambições, por iguaes appetites. A palavra, que eu pensava de apostoladrl; nãu 
era :rnais co que o brado iie famintos de po&ições e glorias; as columna.s, que 
eu st:ppuzera fortes como o granito ou o bronze eterno, não offereciam qual-
quél' resiEtencia. Com -o decurso dos tempos, destes ultirnos t empos principal-
mente, outras decep1~ões foram supportando o meu espirito e o meu :>entimenl:> 
:patriotioco. 

Os homens, que se não havdam ainda contagiado na corrupção geral, aca-
pararn mettidos no mesmo immenso lodaçal da politicalha, cuidando apenas 
dos H!Us intc!'esses pessoaes ou partida.rios, esquecidos do 'Brasil. 

iA r~yisão constitucior.a.l ve io abater O& ultimos idolos pa;ra os quaes se 
voltavam as vi.stas da n ação, esperançosa de que alg.uem pudesse estar so-
breY!vo e de pé no campo devastado da politicagem nacional. 

Ko Rio Grande do Sul, de onde muitas vezes pensei pu~lesse vir a redem-
pç;ão da Patria, recebemos, afinal, a certeza de que os seus homens não dir--
fererr. dos demais, apertados que estão pelos tentaculos do gTande polvo ilits 
aml';içi' .. es polltica..s, absorventes de todas as energias da propria vida do hu-
mem. Lâ, além, da po!Ltica de partido e acima della, <havia princípios, que toch 
a gente julga-va ointangiveis·, o maior dos quaes aquelle {:!Ue defendia a in-
teg:r·idade da Constituição Federal; princípios tantas vezes invocados para qu-, 
o incomparavel genio de · Ruy BaDbosa não attingisse, como era do se.u di-
reito, â cu!Jr..inancia do poder, r eservada ãs mediocridades, que transforma-
vam a ·Republica e a Patria nesta miseria que deploramos a todos os instan-
tes, f,m]Jora certos de que, sem reperc ussão, é a nossa palavra. 

O ~wu sentimento de J:)ll.triotismo, porém, duvida e, de certa maneira, 
cctií::J. na regeneração dos nossos costumes. Inesperados acontecimentos hão 
de se verificar e a Nação brasileira terá a vida norteada para os seus verda-
deiros destinos, aquelles ao·s quaes tem direito por s ua gTande:;-:a material e 

. pela capacidade ele sua raça . E' necessario, toda-via, que os homens tra.J:in.-
lhcm, para que mais depressa chegue a hora da salvação geral. · TI"{Lbal·~w 

meJhor e mais efficiente não pode haver do que apontar os erros e assignalar 
as violenoias feitas -a{) reg'imen por aquelles que detêm nas mãos o Governo 
da Ré publica. 

O maior de todos os attentados é o da -reforma constitucional, nos moldes 
do projecto que o ''1eader" mutilou, retkando de plenario, afim de que mar-
gem se abrisse a S. Ex . , n:\flexo do .pensamento do Cattete, vara a eXlhibição 
ao r;aiz, dto mais um attei3tado da intolerancia da politica s-ituacionista, sup·-
Drimindo toda e qualquer discussão do grave e importantíssimo assum.pto. 

Si se· tratai:lse, . .Sr . ·presidente, de um projecto de someno&, <1e questão de 
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nona da; uão faltariam, inda assim, vozes condemnando. o acto ·de · prepoten-
cia, Como, então, não bradar o patri.ota, muito alto, para que toda a . Nação_ 
lh'o· ouça, o mais . vehemente protesto. contra o .projecto em · discussão, o . qual 
tranca a · tribuna parlamentar ao deputado que deseja estudar a roe;,orma d2t 
Constituição politica do seu paiz? Não se trata de uma organização de feiras, 
mas d<t Constituição republicana que, em 1891, organizou politi-camente a 
maior nação da America do Sul. Quando, S1·. Presidente, o Sr . Arthur Bar-
nardes ·se fez revisionista ... 

O SH. AzEVE!Do LIMA: - A Conselho' da :!\fissão Britannica. 
0 Src GALDINO· l!,ILHO: -- Não a-poiado. 
O SH. ADoLPHo BE!lGAMINI: - A principio o Sr. Arthur Bernal'des não 

deu opinião sobre &. reforma. Seria questão aberta; depois ·foi D que se viu. 
(H a: 01~tros apartes) . 

O Sn . J"'EoPoLDINo• DE OLiv'EuRA: - O nosso illustre collega Sr. AdDlpho 
Bergamini, quando discutia o projecto de reforma constitucional, demonstro:! 
doc1:mentalmente que o Sr. Arthur Bernardes não era re"V!isioni&ta . .. 

O SI<. A.DoLPHo BEJRGAM:INI : - Provei isso. 
G SR. LEo.PoLDINO DEJ or.IVF.IRA: p SÓ se fez tal multo IHa!;; l;U.l'Ut>. 
O SR. ADoLPHo BE'IlcAMINI: .- O que eNe disse mais na plataforma foi 

que: para as questõE;s politicas, a questão da reforma constitucional era uma 
questão ::..llerta. Isso foi mais

1 
um convite ao Sr. Ruy Barbosa e adeptos para 

adberirem â. candidatura. E accrescentou: "si, e ntretanto, o Congresso Na-
cior,al, o unioo pode,· ·conl!}etente, entender de fazer a reforma, não interporei 
a minha autoridade extranha na solução a tomar no assumpto" . 

O .sr: . AzEI'EDo Lll\IA: - Não tem feito outra coisa. 
O SI: . GAT~DINo li'ILHo: - Nã-o fechou a questão da reforma da Consti-

tuição. 

0 Si~. ADoLPHo BERClAMI!-ji : - Assumiu, portanto, o compromisso de, m·. 
hyr;othese do Congresso tratar •do assumpto, não interpôr a sua a.atm"idade 
extranha na soluçiio, e está fazendo precisamente o contrario. Está fechando 
a {luestiio. transformando o -oaso da revisão . constitucional em questão poli ~ 
tica. Aliás, jsso não aumira porque !lté o escandalo da Re'Vista elo Sup7'emo 
Tribunal já foi transformadq em questão po1itica. 

O SR. L!E;oPoLDINo DE OLIVEIRA: -Retomo agryra o fi.o da minha argumen-
ta;d.o. interromiJida pelo aparte com que me honrou o illustre representante 
do ·EstadG do Rio .. 

Quanco, Sr. Presidente, o Sr. Arthur Bernardes se fez revisionista ... 
O ·Sll. ADoLPHo HIDRGAMHfi: - O .Sr . Art:Jhur Bernar.des só ;se fez revisio-

nista d(,lpois da visita da mis;o;ão bdtannica . 

O SH. LEoPoLOINo DE Or.rvErRA: ·- ... a opposiç:.ã.o -parlamentar, secundada. 
pf::a irnr,·rensa, >demvnstrou, qesde logo, que a situação política do Brasil des-
aconnelhava a t entativa de obra de tanta monta. Descreveu essa situação· .-
sitio permanente, comidos J,Jopulares trancados, im<prensa sob censura, re-
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'volução, <iesorientação gera.! dos · espíritos, perturbações nos Est..1.do.s em con-
seq uen c ia das intervenções federaes . 

O ·SH. ADoT..I'Ho BER<7A~I"~I : - - As intervenções directas e as indirectas. 

O SR. L ElOPOLDINO DE . OLIVEllRA: - Tudo; Sr. Presidente, mostrava qui:' 
era uma temeridade levar por diante a ob:a de reforma da Constituição 
Federal. Não haveria ser(..ilidade no aprecia!' os varies probleme.s que, for-
ço<;amente, se agitariam n o curso do projecto no Con gresso . Dizia a oppo-
sição que a reforma constitucional não se podia realiz.ar, principaimente 
p·orque não era possível a sua amp:a discus~ão p;,.Io Parlamento Nacional, 
pela imprensa, pelos institutos scientificos, pelas assO'Ciações de classe, pelo 
povo, de maneira que de todos esses elementos pudesse o Poder Legisla-
tivo organizar, de fórn~a conveniente aos interes<:es naclonaes, todo ma-
terial destinado á reconstrucção do monumento que é o Codigo Politic0 
de 91. 

Ou vio-se então, nesta e na. outra Casa elo Parlamento, como n a 1m-
prensa governista, a f ormal cleclara~ão de que nenhu ma restricção seria op-
post.a ao cl~'bate do projecto de reforma constitucional. 

'Demonstram, Sr. P residente, os fa•ctos posteriores que razão tinham o" 
nós quando susten tavamos que essa liberdade de discussão estava ou esta-
ria completamente c-erceada pelo Chefe da Nação, senhor de todas- às con-
sciencias . 

A primeira prova foi a da inicia1tiva da reforma. Quem a teve to1 o 
chete do Pode r Executivo, com offenoo. ao disposto no a r t. 90 da Consu -
tulção Federal, que vou r eproduzir, ainda uma ve·z, para m ais assignalar o 
vicio de origem da revisão, trabalho que, estou certo, não sobreviverá ao 
Governo a'Ctual, porque, no entender de eminentes constitucionalistas, nã.o 
esU1. sendo feito de aecôrdo com as determinações d.a Carta Magn>L. 

'Estabelece o art. 90: 
·• A Constituição poderã. ser refo r mada, por iniciativa di> Con-

gresso Nacional ou das• Assemblêas dos iEstados. 
§ 1. o Considerar-se-ha proposta n. reforma. quando, sendo apre-

sentada por uma q_uart'a parte, pelo menos, dos membros de qualquer 
das Camaras do Congresso Nacional, fôr aceita, e'IIl tres discussões, 
por deus terços dos votos em uma ou outra Camara, quando fôr so-
licitada pqr · deus terços dos Estados, no decurso de um anno, re-
presentado cada Estado pela ·maioria de votos de sua Assembléa. 

§ 2. o Essa proposta dar-se-ha por appr ova·da, se no anno se-
gu inte o fôr , nrediante tres discussões, por maioria de deu s terços 
dos votos nas duas Camaras do Congresso. 

§ 3 .o A ·pr oposta approvaàa publi<Car-se·-ha com as assignatu ra,1< 
dos Presiden tes e Secretarias das· duas Cam aras e incorporar:-se -h~ 
1!1. Constitu ição, como parte integtante: della . • ,. 
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§. 4. • Não poderão ser adrnittidos como ob~ecto de deliberação 
do Congresso projectos tendentes a a:bolir a fórme. republicana. fe-
derativa ou a igualdade da representação -dos .Estados no Senado". 

~hl esta., Sr. Presidente, o dispositivo constituclo;nal referente á .r.efor-
ma do Codigo .Politico da . Republlca. No artigo ou em qualquer dos seus 
poaragraphos não se encontra uma pa."tavra que possibilite ao Chefe da Na-
ção intervir no assumpto. A competencia. ê exclusiva do Congresso Nacio-
nal, que poderá. propôr a retorma, representado, pelo menos, pela . qua.rt:.. 
parte dos seus membros, ml dos Estados, que a poderão .solicitar, manifes-
tando-se, pelo menos, os aou::; terços das unidades da . Fed-eração. 

Os Annaes da Camara jfi. consignaram o desrespeito a esse dispositivo 
constitucional. Quem propõz a reforma foi o Presidente da Republica, que 
reuJJlo os DBputados e Senadores, seus amigos, no p_a lacio do Cattew e lhe.~ 

traçou a norma de conducta a seguir no estudo da questão. 
O SR. PRESIDENTE: - Peco ao nobre Deo:Itado o obsoouio de interrompe::-

13Ua~ considerações, para que a Camara delibere sobre r equerim ento de na.-
lurE'za urgente que se acha sobre a mesa. 

0 :SR. LEJOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Perfeitamente. 

O Sr. Presidente: -;- Acha-se sobre á Mesa um requerime nto que va' 
~er lldo . 

I 
O Sr. Domingos Barbosa (3• Secretario, sen>inclo de lo) , pro-cede U. lel-

turn. do seguinte 

REQU!miMENTO 

R equelro e. pr_orogaÇão da sessão para. mais meia hora. 
Sala. das Sessões, 5 de 'Outubro <le 19!2·5. - Vianna do Castello. 
o ,SR. PRESIDENTE: - Vou submetter a votos o requerimento. 
IEm segui-da, é approvado o referido requerimento do Sr. Vianna do-

Ca~tello. 

O Sr . . Presidente: - Continúa a discus~ão unica do artigo unico do pro-
J~'eto de resolução da Commis11ão n . 5, de 192·5. 

Continúa co;m a palavra I> 1Sr. L eopoldino de Oliveira. 

O Sr. Leopoldino de Olfveira (continuamdo?: - Subemettido á consl-
deraç!l:o da Camara o projecto elaborado pelo Sr. Presidente da R epublica .. . 

o SR. ADoLPHo BER~l\1I!'/I: - E ·"almonclega do" pelo Sr. Herculano· 
de Freitas. 

o SR. LEoPoLDrNo DE OLIVJPIRA: - ... a vo-tação das poucas emendas nã& 
retiradas pelo .Sr. yianna do Castello não obedeceu ·ao cl!isposto no § 2° do. 
'art . . 90, da Constit;uição, que exige os dous t erços dos votos da Camara ... 

o SR. ADoLPHo ·BERGAMINI: :...__ (Muito llem. E' a lição de João Ba1'balbo, 
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de Ruy ~rbosa, de_ 1Soriano . de souza e de outros consti-tucionalistas, qoo 
valiam muito mais do que todos ·os que estão empenhados nessa I'Éiforma, 
juntos. 

0 SR. LE0POI.DINo DE OLIVEIRA; . .. isto é, os dous .terços . de 212 Depu• 
tados. 

Na propria redacção do -texto constitucional se . e_ncontram e'lementoe 
que não permlt tem outra interpretação . Assim é que, no ·§ J• do art . . 9D, 
vem, no final, estabe1ecido o seguinte: 

" .. . quando fôr solicitada por dous terços dos Estados, no de-
curso de um anno, representado cada E stado pela maioria de votoc 
de sua assembh!\a" . 

Cogita-se, ahi. da maioria dos m embros das a.ssembléas estadoaes. 

O legisl~dor constituinte empregou a préposição "de" regendo o. s ub-
stantivo. "votos", para significar causa diversa daquillo que exige, no § 2~, 

quando, a ntes do nome "votos", vem a mesma. preposição em contracç;ã;J 
com o determinativo "os" , significando totali.dade de votos da C amara . 

Quando o bê:x to constitucional, portanto, determina que a proposta se 
da,rll. por approvada por maioria de dous terços dos votos, na~> duas Cama-
ras do Congresso, quer dizer dous terços da totalidade dos votos de cada 
uma das Camaras . 

O SR. AUGUSTo DE LIMA : Não concordo com V . Ex ., porque esse'l 
dous terços são exigidos aqui dos votos, em uma e na outra Casa do Con-
gresso, e não dos m embros das Camaras . 

O SR. ADoLPHo BFJRGAlVUNI: - Da totalidade, e não dous terços de um~ 
·fracç;ão. 

o .SR. AucusTo- DE LrNrA: - ;Dous terços dos votos proferidos. 
0 ;SR . ADOLPHO BEJRGAMINI: - I sto é que não: da totalidade de uma '; 

çutra Camara. 
O SR. AUGUSTo DE Ln<IA: - Não apoiado; dos votos e não dos membrol'i . 
o .SR. ALBERICo DE MoRAES : - Nã-o é essa a opinião de João Bar.be.lh~ 

e d~ muitos outros consti tucionalistas . 
O !SR. ADoLPHo BEROAJIUNI: - A de Soriano de Souza . 
o 1SR . LEOPoLDINo DE OLI\'EliRA: - O dispositivo constitucional não podb 

wtabelecer uma fracção de: fra-cção . . Referindo -se a dous terços dos votos, 
flllla em uma fracção da totalidade. 

0 lSR. AUGUSTo DE LIMA: - Permitta-me V . Ex. ainda: Se O legislado:r 
constituinte quizesse exprimir isso que o nobre Deputado affirma diria. 
"por votos ele clous tErços dos membros de uma e outra Casa do Con gresso•>.; 
mas ahi está "deus terços dos votos". 

O SR. LEOPoi.DINo DE OLlVEIRA: - Seria outra fórma grammatical, mas 
~lgnificanclo a mesma causa q ue aqui se encontra. 

o SR. AooLPHo BElllGAliiiNr: - o projecto àa Constituiçã.o mandav;t que 
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a:. votação se désse por tre:s quartos da totalidade; soffreu emenda paiTi 
dous ·terços, De que? Da mesma totalidade. 

o SR . LEoPOLDINo DE. o r..n'EliRA: - Se o legislador eonstituinte: q uizesse 
doas tergos dos votos da maioria; teria dito : "por dons terços da m'ilioria 
dos votos" , 

Mas, a r>edacção do paragrapho 2°, do art. 90, é de tal maneira clara 
e límpida, que não tenho nen•huma duvida de que o legislador constituinte 
queria, por medida de cautela, que a reforma constitucional tivesse em seu 
favor, pelo menos, 2j3 de cada uma das camaras, afim de que se pronuncias-
se a vontade na.cional. 

O Sn. AUGUSTo DJ;J LIMA: -Ainda para melhor esclarecer: quando a Con-
stituição ou as .leis se referem á maioria absoluta, e~primem claramente que se 
trata da maioP:a componente de cada uma das corporações. 

O SR. ·A.noLPHd BERGAMlNI: - Não apoiado, quando a Constituic,ão se 
contenta com essa maioria, fala expressamente. ~o caso de rejeiçã o de vetos 
que diz a Constituição? 

'O SR. LEoPoLDINo DE OLivEIRA: - Pelo que d:z o meu illustre collega de 
representação, .Sr. Augusto de L~ ma, poder emos chegar a esta situação : o 
projecto de reforma constitucional ser approvado pela minoria do Congressú'. 

De accõrdo com a herme:neutica do illustre Deputado de Minas Geraes, 
72 Deputados bastariam parf!. approvar a reforma da Constituiç,ão. 

0 SR. ADOLPHO BEJROAMINI: - Em definitivo. 
O SR. LEoPoLDINo DEl OLfVEI'RA : - Ora, o legislador constituinte, que cer-

çou a revisão cons tituc;onal de tão .grandes cautelas, para que não fosse ella 
o r esultado da ·precipitação ou de conveniencias politicas (m:uMo bem), teria 
inutilizado todo o seu esforço, .permittindo que a reforma se fizesse apenas 
com 72 votos, na Camara, e o numero correspondente no Senado. 

O Sr: . ALr.Emco DE MOPu ES: ---'- Qua ndo, parallela mente, o legislador con-
stituinte exigiu que dous terços dos Estados pudessem tomar a iniciativa da 
reforma, r eferiu-se á totalidade dos Estados. 

O SR . AucusTo DEl LH1fA: - Os· Estados estão sempre p,resentes e 09 

men~bros de uma Camara nem sem·pre. 
0 Sn. LBOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Como vê V. Ex., Sr . Presidente, 

o que mais r esalta da valiosa contribuição ·que me traz o m e u eminente 
amigo e presado mestre, Sr. Augusto ele Lima, é que viciada está •completa-
mente a reforma que vae sendo levada de roldão pelo Zeader da maioria., 
·orientado nessa Jmpatriotiea tarefa pelo 1Sr. Presidente da Republica. 

Estou convencido de que estamos realizando obra inconstitucional, mas nem 
DOl' isso deixaremos de esgotar todos os minutos com que ai.nda nos favo-
rece o .regimento da CamarE/o em defesa da Re.publica e das suas instituiç,ões . 

· D:i,z:a eu que, apezar qas promessas i e i tas pelos Srs . da maioria, .vale 
dizer do Governo, a disc.us;>ão· ampla, exigicli!- pela magnitude do assumpto, 
não vode ser fe~ta porque a opinião nacional, a vontade do povo, ·a palavra 
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de sua imprensa, a voz de suas associações, a tribuna do Parlamento, tudt> 
foi absorvido e substitu.ido .pelo domínio sem contrastes do .Sr. do Cattete. 

Deixaram-se apenas para discussão ele mais de 90 artigos, envolvendo 
todos elle.s numerosas e complexas quefltões, duas horas durante as qu:wl!l 
vê V. Ex., Sr. Presidente, não se chega ao fim de uma simples introducçã'(), 
ao largo debate, que deveria .ser deixado ao Parlamento Nacional. 

Pensava o Deputa;do da opposição que, não tendo podido estudar, nas dua~ 
horas regimentaes, todo o projecto, lhe seria possível, nos outros turnos e no 
encaminhamento das votações, ventilar, ainda que rapidamente, cada um doa 
assumptos contidos no texto das varia-s emendas. 

Tempo escasso o de um quarto de hora mas, ainda assim, dentro dos 
seus limites, íamos prestando â. Naç,ão e ao pro.prio Congresso a nossa collabo-
ração no estudo do projecto de reforma . 

De,putados .da maioria vieram á tribuna debater as emendas religiosas e 
declararam, em altas vozes, que esse ·quarto de ·hora era demasiado apertado 
para o debate do assumpto. Estavamos, não conformados com a situação em 
que nos encontravan~os, mas sem meios de m elhorai-a, porque a nossa vonta-
de, alimentada por um 'Profundo sentimento de patriotismo, se quebrava d'3 
encontro á intolerancia do Governo. 

Iam os, em>fim, vivendo como Deus é servido. Mas, não bastava quanto jâ 
havia realizado o Sr . .Arthur Bernardes. Mais foi preciso fazer, ·para que se 
não sacrificasse a sua vaidade, servida por um temperamento que ha de. 
causar cailefrios áquelles que não têm a alma bem temperada e não possuem 
o desassombro de enfrentar, corajosamente, aos que se desregram na pratica 
de violencias. 

Retirada-s, em consequencia, foram varias emendas do projecto, para 
que não sossobrasse a embarcação que não tinha a guiai-a a segurança de 
um bom timoneiro. •Soffreu o grupo opposiclonista o rude golpe. 

O ·SR. ALBElRlco DE MoRAEs: - Comtudo, estou mais satisfeito ·Com esse do 
que o deve estar a maioria ·com os golpes que . tem soffrido. 

O .SR . LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - De nada lhe valeu invocar em seu 
apo!o o regimento da Casa; acima de todas as lei:;; estava a ordem SU[lerior. 
Continuou, então, a minoria a defender seu ponto de vista, e com este as 
liberdades publicas. 

A sua r esistencia impressionou â. maioria e ao Governo. Este, apezar dos 
elementos de força a seu serviçv, não poude s ustentar, com a lealdade dos bon.'! 
guerreiros, a luta em que tomou ·parte, ·como seu antagonista, o pumhado de 
verdadeiros representantes da Nação ·que ainda não abdicaram do direito de 
pensar com a propria crubeça. 

<Fraco, o Governo determinou a seu leacler na Camara alijasse a outra 
parte .da carga •da embarcação, que o <Sr. Vianna do Castello não dirigia, no 
mar grosso, da .política aotual. .. 

O •SR. ALBERICo DE iMioRAES: -Chegaram a pintar o convéz de cinzento, 
para ill udir o inimigo ... 
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O SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - ... de modo que pudesse ella att:ngir 
o porto de salvamento ... 

Ainda, porém, não foi bastante. Vem agora o projecto de reforma do re·· 
glmento, da, r esolução 1-:B, que regula a, discussã.o ·e votação da r evisão con-
stitucional, nesta Casa. 

!Por este pJ:ojecto, Sr. Presidente, o :Sr . VIanna do Castello pode·dL ·faze r 
o que melhor lhe pa.recer da .reforma da nossa lei fundamental. F J·ca intei-
ramente s1,1.presso o direito de discussão da proposta. Não é uma deseonsidera-
çií.o !feita á minoria ·parlamentar; é uma affronta atirada ·:1. naçãt-, brasileJra, 
cujos sentimentos e aspirações devemos refJectir nesta Casa do CongTessc. 
Nacional. 

O projecto contém um artigo só, com oito paragraJ}hos. Que significa este 
detalhe? Significa apenas o seguinte : ·pelo Regimento da Camara, a votaçã. 
se faz artigo por a-rtigo, podendo ser a m esma encaminhada durante dez mi-
nutos por um Deputado; isso :r>oderia ser um embaraço a o leader da maiori:o.. 
na marcha accelerada em que S. Ex., vai, para, sem tardança, d<i.r conta a·; 
Sr. Presidente da Republica, do bom desempenho do t'ecado que lhe foi 

· confiado. 

Art!go unico: um encaminhamento só. 

O ·mais grave, porém, ·Sr. Presidente, ahi não está: o ma.is importante 
toncontra-se no facto de ficar suptessa a clillicu,;aão do projecto da -reforma, IIelo 
paragra,pho 2' desse artigo unico, onde se lêem estas palavras: 

"Qualquer das discussões poderá ser encerrada desde que já se tenha ef-
!ectuado em duas .sessões anteriores, e. mediante requerimento assignadu por 
53 Deputados, e a;ppt·ovado ·por dous terços, pelo menos, dos presentes " . 

A redacçãü destE. dispositivo é muito confusa . Com uma dose de boa 
-vontade, porêm, chego á conclusão de que os a utores deste J>rojecto querem 
apenas que, depois de duas sessqes da Camara, se encerre, def'nitivamente, a 
discussão da reforma. I sso significa que nem mesmo os Deputados da mino-
ria poderãc. estudar ·O assumpto de:- maneira a orientar a opinião publica, 
·para que esta esteja bem certa e segura da obra realizada por aquc!les qu.,, 
seus mandatarios, devem ficar dentro dos l-imites traça:dos pelo proprio man-
dato. Não bastou ao Sr. Vianna do Castello esse dispositivo: S. Ex., não 
quer nem mesmo o encaminhamento das votações. Dahi o ).:}aragra pho 4°, 
que dispõe: 

"Na primeira, na terceira e nas d·iscussõ.Js especiaes, o encaminhamento 
da votação será feito em globo, uma só vez. para todas as emendas da pro-
posta, e uma só vez para as emendas do plenario, no prazo, maximo de 10 
minutos, em ambos os casos" . 

Transformado em almondegfLS, como está, sendo, o projecto de r eforma, 
os Deputados só poderão encamiphar a sua votação em duas vezes, durante de7. 
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minutos em cada uma dellas: uma r elativa a todas as emendas do proj ectu 
consideradas em globo, outra de todas as emendas de plenario, tambem su-
jeitas ao conhecimento da Camara englobad~mente . 

Não ha quem, de esplrito são e consciencia tr-anquilla, possa ter dwviclas 
quanto ao resultado desse dispositivo, regimental. Não ha po:;;sibilidadt: de se 
d iscutir uma só das emendas, d·urante os 10 minutos, quanto mais de todo " 
.projecto de reforma, no qual se ·contém r>roblemas de summa gravidaJde, como 
a lntervenÇ,ão federal nos Estados, o habeas-corpus, o sitio, a declaração dos 
direitos, a r eorganização do !Poder Jucliciario, a liberdade do commercio, t> 

ensino superior e primario, as reuniões do C ongresso e tantas outras 
questões, cada uma das quaes tem sido tratada por um numero incommen-
surav·el de obras. 

Como conhecer cada um ·desses assum•ptos em prazo tão limitado? Com·; 
estudai-os em espaço de temp·o tão .curto? O que se quer é a supl}ressão do 
deba.te. I sso - permitta-me V. ·Ex., - não é '11Im attentado contra a liberdad•.J 
do Parlamento Nac:onal, contra a Nãção: isto é uma vergonha. Já não é uma 
vergonha: é uma demonstração de descaso daquelle;; .que pretendem estar 
ori·entando a vida política e administrativa da 'Patria, neste momento d'J 
sombras, de ru:na, de desmoronamento, de tudo quanto ainda possuíamos de 
verdadeiramente digno do nosso apreto e consideração . 

Não tem é co o nosso protesto ... 

O SR . .ADOI..PHO· Bl1lRGAMINI: - Ha de ter. 

O SR. LEOPOLDINO DEl OLivEJIRA : - ... nos palacios dos que nos govern am 
hoje. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Ahi, r<:almente, n üo t em; mas tem per :J..nt •. 
a Nação . 

O SR . LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Os despotas deste momento recebem 
a nossa palavra com um sorriso d e superior sat:sfação por nos verem faHa' 
em vão contra as violencias de que s omos victimas . Mas, .Sr. !President<:, 
n ão fallamos aos homens do poder; queremos ser ouVldos pelo juiz do ruturo, 
que ha ·de dizer ás gerações porvinüouras <ruem nesta hora torva. da :Re· 
publica melhor comprehendeu os seus interesse:> e mais abnegadamente ..,elejou 
pela grandeza do amanhã da Patria. (Mui to bem; ?nuito be?n) . 

O Sr. Azev.edo Lima inicia as suas observações, contra rias ao Projecto 
em debate, e i.nterrompe-as, por haver terminado f.l. hora ; pede ficar com a pa-
lavra pa ra a sessão seguinte. (*) 

(') E sse discurso não foi publicado n o "Diario do Congresso". 
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F'icmn sobre a me$a. as seguintes 

EMENDAS AO PROJI!:C'l'o DE RESoi.UÇÃO DA CAMAF:A, N. ·;;, DEl 1925 

(Discussãü unica) 

N. 1 

Emenda ao projecto ele resolução de r eforma do H egimento Interno. 
Redija -se assim o E~rtigo unico: 
"Os ãisr.ositivos que regula m a elaboração da r eforma cOU!Sititu cional 

obedecerão ás Sl?.guintes regras ." 
S ala das Sessões, 5 ele Outubro ele 1925 . t- L eopolclino de Olivei ra. --

Aze'reâo Lima. -Alberico de Morae~. - Baptista Lusa1·do . --- W. E scobar. 

N. 2 

Emenda ao projecto de resolução .de reforma do Regimm.~o Interno . 
A:o 11 . 5 do a>rti-go unico : Supprim a m-s e as palavras "uma só v ez ". 
Sala elaS> Sessões, 5 de Out ubro de 1925 . Azevedo Litma. 

Baptista L1tsardo . -- W. Escobar. - P linfo Casado. - L eopoldino de Oli-
veira. - A dolphq BenJa1'nini. 

N. 3 

Jilmenda adclltiva ao projecto de resolução de r eforma ao regimento ln-
té"rnv d~t Cam ara dos Depu t-ados : 

ActTE:scente-se onde convier : 
Art. !A r eforma ela c-onstitu ição não poderá ser votada durante proro-

ga~ão de sessão . 
Sala cla!s Sessões, 5 de Outubro de 1925 . - Aàolpho Bergamin:l . -

Azeveâo Unta. - I.JeOtJolàin o de Oliv~ra .. -· Alber ico de Moraes. - w 
E.~coba r. 

N. 4 

Emenda ao :projecto de resolu;;ão ele r efo rma do Regimento Interno. 
Accrescente-se onde conv!er: 
Art. Ultimada a votação da actua l r eforma da Constituição, em elabo-

raçã o no Congresso Nacional. não terão mais effeito as disp osições cresse pra-. 
jecto de r esoluoij,o, qu e não devç ser ineorporado ao regimento inte rno . 

Sala das l:'lessões, 5 de Out ubro ele 192·5 . - Aàolpho Bergamfni . 
.Aze1:edo Lima. - L eopoldino d-e Oliveira. - A.lberico de Morae3. - w. 
Escobar. 
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N. b 

Emenda ao projecto de regimento ·interno. 
Accrescente,se onde convier: 
Art. Sempre que houver necessidade de ser votada qualquer materia 

.contra as expressas disposições da Constituição ou do regimento interno da 
Camara., fj.ca a mesma autol'lizada a deü'la.rar inex.istentes as mesmas disp&-
!!l~ ,ões. 

Sala das Sessões, •5 
Leo1wlr:Unc de Oli.1,eira. 
Oaela.no. 

de Outubro de 1925. Azevt1jào Lima. 
A.dolpho Berga.?nini. - W. E.scobar. - A.rthr,;r 

N. 6 

Emenda ao •projecto d:e resolução de reforma do Regimento Int,;rno. 
Acc.rescente-se onde convier: 
Art. A actual proposta de reforma da. Constituição, é considerada ari -

prcn·<:.d«. sem -outras deliberações, fi-cando o seu relator autol"izado <L dar-lhe, 
a .redacção que melhor lhe pareça, incluindo e excluindo as dispusições qut. 
·se afigurem necessa.rias â perfeição da obra. 

Sala das Sessões, õ de Outubro de 192·5. - Adolpho Bergammi . -'-
.Azen:do Lim.a. - Leopoldino de Olir;eir·a .. -·- w. Escobat·. - Arth:wr Cae-
ta.no. 

N. 7 

Emenda ao projecto de resolução de reforma do Regimento Interno. 
Accrescente-se onde convier: 
.Art. rSempre que figuní.r em ordem do dia proposta de t·eforma d<. 

Con:;tltuição será a mesma 
Sala das Sessões, 5 

. Leopoltlino de Ol·iveira. 
1'V. J!I se o bar. 

exclusivamente destinada a essa materia. 
de Outllibro de 1925. AzevfidO Lima . 
"1dolpho Ber[J.;:~tint. -- Alberico de jJ:fo?'(LI?,,. 

Ficarn s·obre a n1esa os segu1nte1! 

HEr.lUIDRIMENTOS AO Pl{'oJEC'ro DE RESOLUÇÃo DA CAMARA., N. \3, DE 192~ 

Hequ,;rernos que ·o projecto de resolução de reforma ao R cg:irnento 1,"> 
te·t.·n·) seja votado ·por partel3, prJmeiramente o arti•go umco e êm segu!•j:;, 
cada um dos seus numeros. 

1Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1925. r- Leopoldino de Oli,veíra . 
Bethencourt da Silva. Fi'lho. ·-Azevedo Linta. - Albc?·tco de Moraf. ~ -- B<L:. 
jJti.sta LrrSa?·do. 
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N. 2 

•RhJU<?n:roos a votação por partes do <trtigo unico do r,rcjecto dt r eso-
lução d>! r eforma do Regimento Interno, assim : a primeira ·parte do r,. ~ 

até a !lalavra "vez"; a segunda parte, até a palavra "proposta"; a · t ercein •. 
parte. até a palavra "emendas" ; a quarta par te, até a palavra "plenario"; a 
u ltima lJ:;.rte, até o fimü <lc n . ,5. 

Sa la da s Sessões, 5 de Outubro de 1925. Azevedo Lima . 
.Adolpho B er oamini. - Baptista IJ1tsxrrlo. - W encesláo EscobaL - P línio 
Casado. - Leopoldino de Olive-i!·u. 

N. 3 

l.'tequ.oremos a votaçã-o por pa.rtes <.lo artlgo unlco do vrojbctc. de reso luçàu 
de r p!orma do Regimento Interno: a primeira pat·te, com exclusão das pah 
vr as "com as seguintes a1terações " e a .oegunda parte constit uída por essa•. 
palavras. 

Sala 'C1a.s Sessõe:;, ·5 de Qutuuro de 1~ 25, .Aze'vedo Li7na. 
Baptistn L7tsardo. - WencesZck, Escobar. - Plinio Casado . - Leopoldino 
de Oli·üô1·a. - Adolpho Rerga?nini. 

N. 4 

Rl:quen:omos a votação por partes do n. 1, do artigo unico do projecto dt> 
r(;S(llu ç;ão àe r eforma do Heg1m ento Interno, sendo a primeira até a palavra 
"approvadas" e a segunda até o final Clo numero. 

Sa la das Sessões, 5 de Outubro de 1925. Azevedo LAma. 
Baptista L7ts01fdo . -- Wencesláo Escobar. - Plínio Casado. - Leopoldino 
de Oli'vei·ra.- A .dolpho Berga.mini. 

N. 5 

Requeremos a vota~;ão por partes do n. 2, do ar·tigo unico do projecto 1~ 
resolm;iio ele rl"formrt do Regimento I nterno, sendo a . prnneira atê a palavr;, 
"anteriores" e a ultima a tP. o final. 

Sala d·a s Sessões, 5 de Outubro de 1925. Azevqio Lima. 
Bat>tistn L1t.<m·do. - Wenceslào Escobar. - Plinio Casado. - Leopoldino 
de Oliveir<t. - AcdoZpho Bergamini. 

N. 6 

RH;m·ren,qs a votação l>Or par tes do n. 3, do artigo unico do pro:iedo o}., 

res·o;uc:ão de reforma do R egiment-o Interno, a primeira, até a palavra "emen-
da." e a segunçla até o final. 
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Sa la das Sessões, 5 de Outubro de 1925. - .A.dolpho B e?·ga·m·ini. - .A.zevect~ 

Lima . - ·- Bapti-sta Vusanlo. W encesláo Escobar. - PUnia Oc•sado . 
LeopolrHnc de Oliveira. 

N. 7 

'Requeremos a votar;ão por partes do n. 4, do art'go unico do projecto de 
resolução de reforma do 'Regimento Inter no, as5im: a primeira parte, até a 
pahvra "globo"; a segunc1a, até a palavra "proposta"; a terceiro. até a 
•palavra "'J)lenario; a quarta, até a palavra "minutos" ; a ult'ma, até 0 final . 

.Sala das sessões, 5 de Outubrr,·. ele 1925. - .A.ze'L•eclo L-ima . - Bapt·ista litt · 
Z•Lrdo. - Wenceslcío E scobar. .Leopolt:lino cf.e Olive·ira. -- .A.doZt;ho Ber-
gam.i?l i. 

N. 8 

'Requerenws a votaçiio ~ar P<lrte3 do n . 5 do projecto de r esuluçã0 de 
refor·m a do Reg'mento Inte:•no. senao a primeira corn exclusão das .palavra., 
"da proposta ou p a ra cada uma das emendas de plenario", e a ultima consti-
tuida p or essas palavras . 

;Sala das sessões, 5 de Outubro de 1925. - A.zeveclo Lima - Baptista L tt-
,;a·n'J.o . - PUnia Casaclo. LedjiO lclino àe Oliveira. -- Aclo~pho B ergMnint. , 

N . 9 

Requeremos a votaçã o !Jor ·parte~ uo <Lrtigo unico, n. 6, do proJecro d€1 
resolução de reforma do 'Regimento Interno: a fJr im eira part-e, atê a palavra 
·· ~n.1 1prorogaveis" a .segunda parte, até o finaL 

'Sala das sessões, 5 de Outubro tle 1925. - Azevedo Lim.a. - .1.dolp'ho Be?'-
Ç<Oivini . - Baptista Lusnrrlo. - Wencesláo Escoàar. - J>/1n~o 'C<Lsaa~ . -~ 

Leopoldino de Ol-iVeira. 

N . 10 

Reque r emos seja vot<'do ·por vat·tes o numero 7 do artlgo unlco do 'J)ro-
jeeto de resolução de reforma do Regimento Interno da Camara dos Depu-
tados: a primeira parte, até a palavra "vencido"; a segunda pa 1·te, até a 
[pala'\Ta "ap•provada" ; a t ercei r a pat·te, até a palavTa " systemat:zando-a": 
a ·quarta parte, até a 'Palavra "redacção"; a quinta parte, até o final . 

Sala das sessões, 5 de Outubro de 192G . - .A.ze'L'eáo f .Ama. - LeCYp;oldinu 
dtJ Oliveira . -Alberi co rte Moraes. -- Baptfsta Lusarclo . - l ·VenceSlâo Es-' 
col!a1·. 

N. 11 

Requer emos a votagãc> do n. 7 do artigo unlco do p·rojtcto de resolução 
de l'efarma do H.eg imept0 em duas pa rt<·B, a pr imeira até a palavra "r·eda·~

ção" e a cutra até o final. 
Sala das .sessões, 5 de Outubro de 1925 . - .A.zeveclo Lima. - Ba.pt:i.sta 

L ·usunZo. - Plínio Crtsaáo. - Deopolcl·!no de OU-u•eira. - .Adolpho Ber.<7ar>tini, · , 
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N. 1z 

•R<;queremos a votação por paTtes do n. 7 do a rt igo ürtlco ao iPr ujcc Lu de 
resoluçã o de reJ'orma do R egi,mento Interno, sendo «. primeir a com exclusão 
das ·pala vras " e o t exto" e a segunda: con s titu!da por essa :< palavras . 

·s a la das sessões, 5 de Outubro de 19Z5 . - - A zeveclo L i rn«. - B a7Jtista 
L~lsm·do . - Plini o Caasdo. - LeopOlrUno de OU·vetra. - .'lcloZvhu .l!Pr{Ja.m'lni . 

1';. 13 

Requere mos que o numero 3 dü proJe.c to de eesolução ele reform~t do R e -
gn11ento I n terno seja vota do .por pa r tes, a ;primei ea co•m exclusão ela s pala-
''l"U.d '"au Lratar - se da materüt. de refol'rrH:t. -constit ucional ": a segunda consti ~ 

tuida •por essas palavraB . 
. Sala da s sessões, 5 de Outubro de 1925. -.Azev edo Lima . - Le01Jolilin o cu 

Oliveira . - - A.Zucr i co cl.e .Morae3. - - BarJti stc:t Ln, rtrclo. - ·w enceBlâo E scobm·. 

N. 14 

Requer em os 1a vota çã o por partes do n. 8, elo artigo mnc0 d o rrrojec to de 
resoluç;ão de r eforma do Regimento Interno, sendo a p r imeira com exclusão das 
palavras "prazo destinado", e a ultima ccmstituida por essas p a lavras . 

Sa la das ses;sões, 5 de Outulbro de 19 ?. 5 . - .A zev edo Lim.a. - Bapt i sta 
Lu.sarüu. - Plituio Gnsaào . - Leopoldi no ele Oliveit·CL. - AcloTiJJ ho Bfwgn?nini . 

N. 15 

Requ.,remos a audiencia da Commissfw de Constituição e Jus tiça sobre a 
regimentalidade da consideração de um pro:jecto de reforma do Regimento 
Interno, como o actua l, por meio de urgencia . 

Sala das .. es;3ões, 5 de Outubro de 1925. - .Azev edo Limro . - J,e:oJJOldino 
de Ol'ivei.,·a .. - Adolpho Bergamini . - All>e?"ico de M oraes . - W. Nscobar. 

N. 16 

R eq ue i-t,mos a a udie ncia da Commissã 0 de Constituição e J u s tiça sobro 
si as dis.pos;çõe1; de uma reforma r egimenta l f eita durante o a nda mento dl' 
uma proposição sujeita a preceitos que lhe r egulam o anda m ent o pôde revo-
ga r esses .preceitos e m relação a essa proposição. 

Sela das ..essões , 5 de Outubt·o de 1925. - .Azev eclo L i1n a . L eopo l ilino de 
OZivei,·a . - .Afr.olpho Bergam .. i n i . -.Alberico de Mot·aes. - W . E ., couar . 

N. 17 

Requeremos seja ouvida a CQIUlmissã0 el e Cons t ituição c J u s t iç'l. ~obre ~~ 

a ccmcessão {;/e urgencia para ser determinada pro·posição immed iatamente 
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considerada dispensa todas as exigencias regimentaes necessarias, normalmen-
te, para. esse i:vm, ou si dispensa apena1; exigencias dispensaveis, isto é, in-
clusão em ordem do dia e a ordem de inclusão em ordem do dia. 

!Sala das se;,s6es, 5 de Outubro de 1925 . - .Aclolpho B ergamini . - Azevedo 
. Li•t(l.a. - Leopoldino de OZivo.i?·a. - .Alllerico de Mm·aes . - w. Ir!scooarL 

N. 18 

R equerernúS a audiencia da Commissão de Constituição e Jus ti ç::~. sobre 
a possibilidade de ser modificado o R egimento Interno da Camara pat:a reget· 
o a:Jdamento de uma prnposiçã<J que já se acha em segunda d:scussão. 

Rala das sessões, 5 de Outubro de 192·5 . - Azevedo Lima. - Lco}Joldüzo 
de. Oli1:c:ira. - - A.dolph& Be1·gam,ini. - A.loerico de Morctes . - W. EScovar . 

N . 19 

Requeremos se proceda, QJOr partes, á vo tação do n. 8, artigo unico, da 
reEolução n. 5, de 1B25, sendo a primeira parte do princLpio até a palavra 
"<'onstitucional"; a segunda, desde assa palavra a té o fim do n llllner o, ex-
c.luido o vocabulG "só", que constituirá outra .rarte . 

1Sa1a das sessões, 5 de Outubro de 1025. - A.zeVed.o L ima. - L eo1Jol<Lino de 
J.fo1·aes . - W. Esco1Ja1·. - BClptiSta Lusa?·do. - Plinio Casado . - A.?'ihnr 

. Caetano,. 

N. 20 

(Requeremos votação por partes do n. 2 da rosoluçãG 5, de 1925, senuo a 
-prim<:ira parte do pr:ndpio até o participio "encerrada"; a segunda, a parti! 
de "desde que ... " até as palavras "anteriores, e" e a ultima dahi até o 
fim. 

·Sala das sessões, 5 de Outubro ue 1925. - 1-V . Escoba1·. - .Anerico dG 
Morae~. - A.zeveào Lima. - Arthtw Caeta .. no . ·- Ba11tista Lnsa .. nlv. 

N. 21 

Hequere>mos se faça por partes a votação do numero 6 elo pl'ojecto cl•, 
1·esolução n. 5, de 1925, sendo a Pl'imeira pal'te constituida pelas pa.la·vl'as . 
"toc1ns os ,J)razos e interstícios são improrogaveis", e a segun<l'' da hi, em con+ 
tinuaçií.o até o final do alludido numero. 

<Sala das sessões, 15 de Outubro de 192>5. - A.lbe1·ico ele :!lforaes . - Ll.zcv edo 
Lima. - Plin.io Casado. - Bapti sta Lusa,·ào . -- A.rthm· Caetano . 

N. 22 

RE>queremos que se rE>alize por partes a votação dv r •. 5 da re~olu ç;.i,o ;, , 
de 192•5, sendo 3: primeira parte até as palavras "o encaminhrumento da vo-
tação será feito", a segunda pelas palavras "uma só vez", a ultima desde 
"para ·cada artigo" atê o fim .. 

Sala das sessões, 5 de Outubro de 1925. - A l berico de J1'[0rues . - ,1zevedo 
Li.ma.. - A.dolpho Bergamini. - Bapt·istn Lu .. sardo. - Plinio Cctsado 
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N. 23 

R equeremos se e ffect u e a votaç:ã 0 do n. 4 da r-Jsolução n. 5, ae 1025, €'ll1 

tres partes : a primeira até as p a lavras "o encaminhamento da votação será 
f eito" , a segunda constará dos vocabulos "e1n g lobo, uma só vez para todas 
a 8 em e ndas da pruposta e uma só vez -P<tra as €imendas do ·plenario ", a tercei-
r a consistirá nos termos ".pelo prazo de cinc o m :nutos". 

Baia das sessões, 5 de outubro de 1D25. - .Azevedo L ima. - Alberico de 
2>1?mes.- w . E sooba1· . - BalJPista .úu.~anbo.- Plinio Casado. 

O Sr. Presidente : - Esgotada a h ora da prorogaçüo e havendo ora-
dores in scri-ptos, f i-ca adiada a discussão u nlca do artig o unico do projecto de 
R ,: solução da Camara, n. 5, de 1925, alterando o R eg;' mento Interno da Ca-
mara relativamente á r eforma da Constituição. 

Vou levantar a se.ssão, designando para amanhã a seguinte: 

SESSÃO DE G D:El. O UTUB.RO 

Continuação 'da disc ussão u nica elo projecto ele Resolução da Camara, n . 5, 
de 1925, alterard-o o -Regiment o Interno r elat-ivamente á r eforma da 
Constituição (em v 'r t ucle de u rgencia); 

Entra em cli ~>cussão o artigo unico. 

O Sr. Presi\[lente: - Acham -sE> sobr e a m esa diversas emendas e requ.~
rimentos, q ue, devidamente apoiados pelo nume ro e assignaturas, entrarão 
e m debate conj ljnctam ente com o proj ecto . 

lia, porém, f1Ua.tro requ erime ntos - os de numeros 15, 16, 17 e 1& -
que pedem. a a ljdiencia da Commissão de Justiça, o ·que importa em adia.-
m e nto, o qual não ê ·cabível na materin, considerada urge nte, pe1o que esse~ 
requer'mentos não podem ser recebido~ pela ·Mesa. 

Acham-se tam;bem sobre a •Me sa emendas do ·Sr. Sá F ilho, QUe vão ser 
li elas. 

Sã.o successiva m entc lidas apoiadas e postas conjunctamente em discussãn 
as seg·uinte:; 

EMENDAS AO rno.HOCTO DE P.l!JSOL UCÃO DA CAMA!{A N . 5, DEl 19 25 

(Discussão unica) 

N. 8 
Ao n. 1, do art unicu; 

Depois -da palavra : "a·p.resentacla" , accrescente-se; JXlhl Co·mmlss iio Es-
pecial dos Vinte ~ Un._. ou por qualque r Deputado". 
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N. !l 
SuvprirflcL-s·- o n. ~. 

N. 10 

Ao n. 3, accrescente- se in fine ; 

e '' si este contiver ma:s d~ um pantgr::t1j;1o ou num-<'ro, parn.,;rapho por 
paragrapho ou numero ·por numero" . 

N. 11 
Supprima-se o n. 4. 

N. 12 

No n. 5, substituam-se a!! palavras "na segunda discussão", por: "em 
todas as discussões'' ; supprima·m-se as pa1avras: Hu1na só vez ", e accrescen-
te-se, no fim: "Si o artigo ou emenda contiver paragraphos ou numeras. esse 
pra:ro será contado para cada um delles. 'E' Licito, porém, a ca da Deputado, 
fallar de uma só vez, por tantos cinco min utos quantos forem os artigo!!!, 
paragrar>:hos ou numeras" . 

N. 13 

tAo !1. 8, depois de "propostas", diga-se: "verba~mente" e accrescente-se, 
in tine: "ou por escripto em qualquer pl1ase da discussão ou votação, de· 
vendo o Presidente da Camara dar-lhes a solução na mesma sessão em QU'!> 

!orem r>ropostae" . 

N. 14 
Onde convier: 

''Votada em ultimo turno, a r eformb. fica sujeita r, red:.\Ccft.o final, ob:"er· 
vam-!!c as disposições do ·Regimento commum . 

N . lli 
onde convle.·; 

"Nas discussões poderão ser apresentadas emendas ás d!sposições da. Coz< 
stltuição ou emen das á proposta iniciai da reforma. 

P a r agrapho unico . - P ara as pr:meiras é exigida a assignaturt. 
da quarte parte dos membros da Cama.ra, permittindo-se qu~ as segunda,, 
não contendo materia nova, sejam assignadas por qualquer numero de Depu-
tados". 

Sala das 1.3essw s, 6 de Outubro ae 1~25.- Sá Fi!llo". (*). 

('') Fala o Sr. Azevedo Lima, cujo discurso não foi publicrcdo no "Diario 
do Congresso". 
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O Sr. Presidente: -Acham-se sobre a m esa duas emendas substitutivas, 
que vâo ser Udas. 

São successivamente lidas, apoiadas (·pelo numero de assignatura.s a de 
n. 1), e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS ~;uBSTITUTIVAS AO PROJECTO DE RESOLUÇÃO DA CAMARA N . 5, DEl 1925 

(DiSC7tSSCÍO 1lnica; 

N. 1 

A Ca m ara dos Deputados resolve: 

Artigo unico. Os dispositivos do Regimento E special que regula a. e labo-
!Mlção da Reforma Constitucional serão executados desdt já ·com as se-
guintes altera(,ões, revogadas as disposições em contrario. 

1•, todas as discussões poderão ser encerradas mediant<> requer-Imento a.s--
.signado por cincoenta e tres Deputado:. e approvadc. por dou::~ .terços .pelo 
.menos dos ]>resentes, desde que já se tenham efefctuado em duas sessões 
anteriores; 

2•, na prime-ir~, n a terceira e nas -discussões especiaes o encaminhamen-
to de votação ser~ feitc em globo, uma s6 vez para todas as emendas da 
_proposta e u1Ila só vez para as emendasr do plenario no prazo maximo de 
dez minutos em ambos os casos; 

3•. a segunda discussão se fará emenda por emenda, e, se esta contiver 
mais de um a.rtigq, artigc por artigo. 

4•, na s eg-unda discussãJo, o encamiruhamento da votação. será feito 
uma s6 vez para -cada artigo da propo-sta ou para cada uma das emendas do 
plenario, pelo pra:oo de cinco minutos; 

5°, tod-os os prazos . e interstícios são improrogaveis, mas podem ser re-
duzidos, a r equerjmento de qualquer Deputad•o, appro·''ado pela Camara., 
inclusive os que j á tiverem sido iniciados; 

6•, entre urna votação e a discussão immediata, a Commissão .Especial 
poderá organizar a proposta, se fôr n ecessario, de accôrd-o com o vencHlo, 
distribuindo a materia approvacta, fundindo-a e systematizando-a, comtan-
to que não se altere a reclacção e o texto dos dispositivos a,pprovados; 

7•, as emendas substitutivas ser ã o as apresentadas em substituição a 
todas ou a qualquer das anteri-ormente a;pprovadas e deverão conter as 
alterações que suggerirem aos textos ou aos artigos da Constituiçau ou da 
"proposta a que se referirem, isolada ou englobadamente; 

s•, as questões de oràem, ao tratar-se de materia de reforma const'Jtu-
cional, s6 poderão ser propostas no prazo de que CJ,ispuzer o Deputado para 
as discussões ou para encaminhar as votações. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1925. - Vianna do Oaste!lo. - Her-
c1tlano de Frei tas. G-et1tlio Vargas, - Francisco Campos. - João IAs-
"boa. - Valàomiro ele Magalhães. - Oamillo P?·ates . - Bocay1wa Cunha. 
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Pramci.sco Pe·iaJoto. - Gilberto A ?nado. - Nelson ele Senna . -· Baptista-
Bi'ttencour t. - José Alves. - Ed·uardo ArnamZ . - Alcides Bah·ia. ~ Car-
doso de AÍ1neida. - A ·rmanào Burlartl.aqui. 

N. 2 

A Cama!'a dos Deputados resolve : 
Art. 1". Os dispositivos do Regimento Especial que regula a elaboração 

da r eforma constitucional serão executados de accôrdo com as alteraçõe~ 

seguintes : 
§ 1 o . São admittidas emendas á proposta e emendas á Consti tuiçitv ; 

aquellas terão, pelo menos, a assignatura de dez Deputados para nií.o f i-
carem sujeitas a apoiamento, estas só serão recebidas quando apresentaã.<ú! 
'Pelo menos por uma qu'lrta parte da Camara. 

~ 2" . As emendas soffrer ão sempre tres discussões · e tres votações, ua-
vendo tantas discussões e votações necessarias para attender a e:osa exigencla . 

§ 3°: As discussões especiaes serãc regldas pelos d·ispositivo:; pertinen-
t es ao segundo turno. 

Art. 2". A .votação de tudo quanto respeite á reforma ou revisão cons-
titucional será sempre pelo methodo nominal e a proposta ou emenda re-
vendo a lei fundamental ·só seriio consideraclas definõtiva111ente approvada~. 
quando alcançarem dous terços dos m embros da Carnara, nos ter·mo3 dv 
art . 90 da Constituição. 

iParagrap.ho unico. A ,v<Jtação será sempre en•enda por emenda, ar li.(?'' 
por artigo e paragrap,ho por paragrapho, podendo, a r equ erimento de dez 
Deputados e approvação à.a Camara operar- se a votação pot· partes, 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, -6 de Outubro de 1925. - Adolp ho 8 e1·gaminl. 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

b.equ eiro, na fórma :i.o a.rtigc. 3·13 do Regimento, o encerramento da rlis· 
cussio do projecto de resoluçã o n. 5, de 1935. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1925. - Vianna do Casteno. 
!Sendo o requerimentc. prejudicial â. discus::;ào, vou submetreHl. m1· 

mediatamente, a votos. 
Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos votação nominal para m seguin t~ requerimento de en-
cerran1ento . 

SaJa das sessões, 6 de Outubro de 192ii. ~ Azevedo Lima -·- "ld.arp ho 
Bergwrnin i . - Leopold·ino de Oliveira. 

•r. c 
·~ 
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Vou suhmetter a yotos a requerimento do Sr. Azevedo Lima e outros. 
Em seguida ê approvado o referido req_uerin'lento ao •Sr. Azevedo Lima 

e outros pedindo a votação pelo processo nomina l, para o r equerimento de 
encerramento da cliscuss~co u nica do artigo u nico do projecto de Resoluçã~ 

ela CaJnara, n. 5, ele 1925, alterando o R egimento Interno relut:vamente ~ 
reforma ela Constituição (em virtude de urgenc1a.). 

O Sr. Presidente : - Vou submetter a votos, pelo processo nominal, G 

requerimento do Sr. Vin.nna elo Castello, pedindo o encerramento da c1is-
cussão unica do art. unico, do project-o de resolução ela Camara, sob nu-
mero 5, de 1925 . 

{)s .Srs. que approva.rem o r equerimento responderão - sim - e os 
que rejeitarem, responderã o - ncio. 

Vae se proceder á •ch~cmad&., 

O Sr. Bocayuva Cunha (2' Secreta1·i.o, ser vindo de 1 ") procede á chamada. 
dos Srs. Deputados, para a votacão nominal. 

O Sr. Presidente : - Responderam á chamada 134 Srs . Deputados . 
O Sr. 1" Secretario vai proceder á leitura. dos nomee dos .Srs. Deputados 

que r esponderam t- si7n. 

O Sr. Bocaryva Cunha (2° Secreta1·io, serv-indo de 1 °) procede á leituca 
dos nomes dos seguintes .Srs. Deputa.dos que responderam - s·im~. 

Dor·val Porto, Monte:u·o ele Souza, Alcides ·Bahia,. Paulo l'r1.aranhão, Eu. 
rico Valle, Prado Lope:>, Lyra Castro, A.rthur Lemos, Rodrigues Machado, 
Pedro Borges, Atmand~. Burlamaqu1, Ril)eirc. Gonçalves, Nelso"' Catund<t., 
l\ll.areira da Roch2f., Jos i\ Lino, José Accioly, Hermenegildo Firmeza, Thomaz 
Accioly. Leh·ia ele Andrade, Juvenal Lamartine , Georgino Avelino, A~berto 

Maranhão, Tavares Cavalcanti, Oscar Soares, Walfredü Leal, João Elysio, 
Gonçalve3 ]ferreira, Mario Domingue~. Costa Ribeiro, Rego Barros, A.'Sa-
memnon de •Magalhães, Daniel de Mello, .Solidonio Leite, .Euclides Malta, Na-
talício Camboim, Gentil Taveres, Gilberto Amado, Carvalho Neto, Baptista 
Bittenconrt, Octavio .J.Iolanga:beira, Rodrigues da Costa, A lfredo Ruy, \V;u;rtez·-
ley Pinh::>, Afran io Peixoto, Berbert de Castro, Ubald.ino de Ass·:s, ~.\~.>:; i:! o.··:: •.' 

l\1endes, Virgílio de Lemes, Homero Pires, Pinheiro Junior, Gc,·a'do '.·-Ja"m~. 

H eitor ele Souza, Bernardes Sobrinho, Nogueira Penido, Bittencourt da Sil-
va Filho, Nicanor Nascimento, Oscar Loureiro, Cesario de Mello, Gald.i-
n o Filho, Fonseca Hermes, :Cesar Magal'hães, L uiz Guaraná, .Americo Peixoto, 
Thiers Cardoso, Joaquin'>. .de •Mello, !Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, l\l[anoel 
Dua rte, Paulino de Souza, Gudesteu Pires, José Gonçalves, Joaquim de Salles, 
Jusê _1\.lves, Viahna .do Castello, José Bonifacio, Francisco Valladares,. Fran-
ci:õco P eixoto, V 2f.Z .de M'Cllo, Eugenio d·e MeNo, Basilio Magalhães, J oão 
Lisboa, Raul Sá, Augusto de Lima, B ueno Brandão Filho, Eduardo d o 
Amaral, Francisco Campos, F~delis R eis, Nelson de Senna, Camillo Prates, 
Cardoso ele Almeida, Sal1es Junio·r, Ferreira •Br aga, Pires -do Rio, Eloy Cha-
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ves, Cesar Verguciro, 1\iarcolino ·Barreto, Heitor Penteado, Herculano de 
Freitas, Fabio Barreto, João de Faria, Meira Junior, Valois de Castro, Pe-
dro Costa, Olegario P.into, Ayres da Silva, Anniba l Toledo, Severiano Mar-
ques, Plínio Marques, Lindolpho Pessõa, F erreira Lima, Adolpho Konder, 
Celso Bayma, Elyse u Guilherme, Linclolp.ho Collor, Firmino Paim, Getulio 
Vargas, Domingos Marcarenhas, Simões Lopes e Bar·bosa Gonçalves (119). 

O Sr. Presidente: - Responderam - gim llD Srs . Deputados. 
O Sr. 2• Secretar!o vae proceder á leitur~> der.:; nome~ <lo>; Srs. De-

putados que responderam - não . 

O Sr. Ferreira Lima (S~t111Jlente se1·vinào de 2" SecTetario) proct:de \ 
leitura dos non1es elos segulntes Sn,, Deputa.Q.os que r esponé!eralh - não , 

Chcrmont de Miranda., F. Solano da Cunha . Roch a Cavalcanti , Luiz 
SiLveira, Sá Filho, Adolph.o Bergamin.o, Azeveclu Llm;,, Vicent <> Pn·ag-ibe, 
Leopoldino de Oliveira, M a rtins F ranco, Wence láu E scobar, Plinio .Casado, 
Arthur Caetano, IJ3aptis ta Luzardo e Antunes M aciel. (lb). 

O Sr. Presidente: - R esponderam mio 15 Srs. Deputados. 
Foi approvaclo o requerimento de encerramento. Em obcdiencia a o voto 

da Camara,declaro encerrada a discussão. 
Na f órma do Regimento, os substitutivos integrae~ têm prefet·encia so-

bre a ma teria do pt·odecto e emendas. 
Havendo dous substitut·ivos ao projecto, um delles a ssignado pelo Sr. 

Vianna do Cas tello e outros senhores D eputados, e o segundo ·sómente p elo 
Sr. Adol!pho Bergamini, vou, antes de tudo, consultar a .Camara sobre se 
concede preferencia ·para o primeiro desses substitutivos. 

O SR. ADoJ,!'HO BERGAMINI: - Perdão! Ha emendas suppressivas, que 
têm preferencia regimental, 

O SR. PRESIDENTE : - Como disse , os substi tutivos t êm prefer~ncia regi-
mental. No caso, elles são dol,ls, e, confo<rme expliquei, vou começar consul-
tando a Casa sobre a prefe r encia para o do •Sr. Vianna do Ca stello e outros 
senhores Deputados. 

<0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E as emendas suppo:'essivas? 
O SR. PRESIDENTE: - Estas são votadas na oc-casião em que o são todac:; 

as doma is; e torno a. dizer que os substitu ü-.•os integraes têm pr eferencia. 
porque p;-ej udicam não só o projecto, como as e m endas . 

Consulto a Camar a sobre se concede preferoncia p a 1·a o substitutivo do 
Sr . Vianna do rCastello e outros. 

Os senhoces ,que a concedem, queira m levantar-se. (Pansa) . Foi con-
cedida. 

O Sr. Adolpho Bergamini. (pela onZem) requer a v erificação da votação: 
:Procedendo-se .ã verificação d<> votar;iio. reconhece-s~ terem votado a 

favor 127 Srs. Deputados e contra· 9; total 13'G. 
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O Sr. Presidente : - A preferencia foi concedida. Vou submetter a votos 
a emenda substituti·va. do •Sr. Vian"na do Gastello e outros . 

Na fôrma do art . . 329 do Regimento, o encaminhamento de votação em 
segundo turno, salvo em se tratando de .projecto de lei orçamentaria, 
far -se-ha sobre o conJunto dos artigos e das emendas, ao ser annunciada .a 
votação do primeiro. 

O encaminhamento da votação será, portanto, para o projecto substitu-
tivo, que é o que vai ser votado . 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para encaminhar a votação): - Sr. Presiden-
te, comprehendo perfeitamente o objectivo que collimou o honrado leader da 
maioria, ao apresentar, de subito, o substitutivo ao projecto de reforma do 
Regimento Interno da Gamara. Compre-hendo as aper turas de S. Ex . , q ue 
quer levar 1por deante •custe o •custar, por menos licita e j ustificavel que seja 
a ·conducta da maioria da Camara, a approvação da Reforma ·.constitucional, 
que está sendo, lá fóra, no seio da multidão, materia .para lirgas agitações e 
objecto de grandes <:ommoções intimas. 

Sei, Sr. Presidente, como ainda ha pouco o disse em longa exposição, 
que o Sr. Presi~ente da R epublica, já que não póde lega r mais nada ao paiz, 
após a sua passagem. a sua sinistra passagem pelo Palacic de Cattete (apoia-
dos en ão apoiados) . . . 

O iSR. NELspN SENNA: - Ha de del:xar um legado de trabalho e esforço 
patriotico. (Apqiados) . 

!O S'R. ADor,PHO ·BERGAMINr: - Um legado de sangue, de lutas! 
O SR. BAI"'TTSTA LuZARDo: - A "Re,·ista do Supremo·• provará como é 

um Governe de moralidade .. . 

O SR. MoREiiRA DA RocHA: - Vem prestando gran des serviços á Patcia , 
pela m anutenção do poder civH e da ordem constituticional. 

O .SR. Aoor,PHO Bl'lRGAMrNr: - Prestando serviços aos politiqueiros. 
O Sn. LEJOPOLDINO DEl 0LIVEJIRA: - Tem desorganizado a vida do paiz. (Não 

apoiados) . 
O •SR. A.zm'E!>Ó LIMA: - ,s,·. ·Presidente, tudo ·se deve fazer de conior-

midade, senão com os termos do nosso Regimento Interno, ao menos com aa 
normas de boa ethica parlamentnr, de a,ccôrdo com a estricta moralidade dos 
actos legislativqs. 

O SR. JoÃo LrssôA: - Dessa , VV . EEx. têm o privilegio . .. 
O SR. AzmvEJOo LIMA: - Vou, desde já, provar a V . Ex. que o Regi-

mento da Gama,ra não se coaduna com a solução que a,caba de ser adaptada. 
No capitulo de encerramento das discussões. sessão I V, art. '313, let-

tra b, reza o Regimento: 
"!Pocl.er-se-ha requerer o encerrament o da discussão de qua lq u er dis-

C;ussão . 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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b) Em segunda discussão, desde que tenham fallado pelo .menos dous 
oradores sobre o artigo cujo encerramento de discussão foi requerido." 

E:f:fectivamente, sobre o projécto primitivo tres oradores se .pronuncia-
ram. Ap .. esentado •hontem, logrou logo obter um requedmento de urgencia 
e, antes mesmo de ser publicado, preteridas t odas as formalidades r egimen-
taes, foi instaurado o debate. Occuparam-se delle dous oradores da mino-
ria; hoje o terceiro orador ;foi o q·ue se acha presentemente na tribuna·. mal 
havia elle acabado a sua oração, V . Ex . annunciou que existiam so:~ll'e a 
Mesa dous swbstitutivos e rle par •com elles um requerimento de encerra-
mento da disC'Ussão. 

Em verdade, pergunto á Camara, se é que não lhe 'fallece inteiramente 
o sentimento da moral legislativa, e se não é balc1a >da •Consciencia que deve 
presidir a todos os actos dos legitimas representan tes do •povo, ,pergunto á 
Camara: discutimos n ós estes substitutivos? Discutimos o outro? Conhece a 
Camara a redacção del1es? 

O tSa. W•ElNCESJ:.ÁO EscoBAR : - Absolutamente não. 

O 'SR. AZBVEDO LIMA: - .Sabemos o que vamos votar? 
Como é possível applicar a medida do encerr amento da discussão a ma-

teria .q'tle não f oi' discutida, e nem o podia ser, visto •como nã o é conhecida 
de nenhum dos ISrs. Deputados, a não ser pelo proprio a utor ou pelos mem~ 
bros ·da Mesa. ? 

V. Ex. p&·cebe perfeitamente que a providencia, a daptada em conse-
quencia do a lvitre do "leader" da maioria , é profundamen te aberrante das 
boas praxes parlamentares . 

0 .SR . VIANNA DO CASTELLO : - V. Ex. perm1tte um aparte? 
O effeito da urgencia é dispensar todas as f orma lidades regimentaes. 
O ·SR. WENCEsuAo E scoBAR: - 'l\olas não se conhece o substitutivo ! 
0 SP.. VIANNA DO CASTELLO: - <Como não, se foi lido da Mesa? 
O SR. ADD LPHO IBERGAMINI : - Mas não se pôde conhecer peia simples 

leitura . 
O SP. . AzmvEDo LIMA: - Por minha parte, deelaro a V. Ex., S r. Presi-

dente, que estou profundaments e sinceramente satisfei to com o aconteci-
mento. 

0 .SR. ALBEIRICO DE MORAES: - Tamlbem eu. 
O SR. AZElVEDo LIMA: - <Como OJl'posicionista, <:orno representante da mi-

noria 'J}arlamentar , como membro da cognominada "esquerda", af,firmo a 
V. E x . que o meu lemma actua:l e provisorio •é o seguinte: quanto peor, 
m el:hor .. 

A 'Camara , com a resolução que a·ca;'ba de tomar, afim de evitar , - ex~ 

clusivamente, aflm de 8Vitar que os meus companheiros e eu possamos 
encaminhar a votação dos requerimentos de vota<',ão parcial por mim ap.re-
,aenta:dos, Temovel'á os o1Jstaculos da obstrucção .. . 

0 flR. V IANNA DO CASTELLO: -'Dentro do Regimento. 
O SR. AZEviDo L IMA : - . .. os poucos minutos de obstrucção que nos 
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podiam restar, mas dará tambem á Nação um exemplo de incrível abd;<:ação 
e renun~la. 

Pretende ~·esar.cir. com essa providencia, o tempo que estava ameaçada 
de perder, graças á nossa obstrucc;ão; em compensação, levada pelo ·braço 
pouco habil do " leader" da maioria ... 

O ·Sn. V IANNA DO 0A.STEE>O: - Muito agradecido a V . Ex ... 
O Sn. AZiEIVEDo LIMA: - ... aJCaba, sem querel-o e sem sabel-o, de pro-

jeotar-se na ruJtlma e na mais triste das phases de um Parlamento abdica-
torio. (Apoiados e niio apoiados) . 

O Sn. i'RESIDElNTE : - Attenção! 
O ISR . AZEVEDO .LIMA : - E ' o que penso . Ou, então, declararei a V. Ex., 

rectificando-·me: a Camara acaba de demonstrar, com o seu gesto impensado, 
que se annullou com,pletamente diante da imposição elo alto, desprestig;ando, 
não só a s u a IPto.pria entidade, mas a respeitabilidade de todos os corpos le-
gislativos constituídos por cidadãos apostados em desacreditar pot· a-ctos de 
expontaneo desp·rendimento a a u toridade dos regimens representativos. 

O que acaba de passar-se é ·o •cum ulo do inconcebível, é o paradoxo mais 
absurdo que se p6de imagina r . A Camara, neste mome nto, vai votar uma 
proposição que lpe é absolutamen te desconhecida e que, sobre ·ser desconhe-
cida, nem siquer soffreu simulacro de discussão. 

V. Ex., Sr. :Presic1en te, verá que para a Canrara tucl.o ha que pet'dei· com 
essa ~·esolução e, para nós, da minoria, tudo ha que ganhar. Valha-nos esse 
com-olo: (Mtli.to pem.; 11Hlito bem . O oracl.or é cwtn1)1"Í11tentnflo.) 

O Sr. Baptjsta Luzardo (*) (para encwrninhar a votação): - Sr . Presi-
denü;, devo confessar que não sei qual a prop-osição -que v ou encaminhar, 
ignoro o conteúdo do substitutivo que V. Ex . acaba de s ubmetter a votos . 

0 Sn. ADoúP]'J:o Bl'lP.GA:MINI : - Ndngu.e1n o conh ece, a nã.o ser o Sr. Vianna 
do Cas1 e~lo . 

O SR. BAP'l'I"I1'A L UzARDo: --Posso assegurar que n o m esmo ponto de vista 
se encontra a grande maioria ãesta Casa. 

O sn. NBLSoN DE :SENNA : - E' fac.n o n obre ·collega pedir á ~esa para 
ler o ·substituti'vp. 

o SR. BAP1'IS'.rA LUzARDo: - Perdão, á ultima hora, de s u rpreza, é apre-
sent~do um sll'bstitutivo, e o illu stre r epresentante de l\'llnas entende s ince-
r e.n:·ente que poderemos examinai-o, por u ma sim·ples leitura feita pela Mesa? 

·o •SR. ADOLJ,'HO BElRG'AMINI : - Lsto ·é 'irrisorio. 
O ·Sl'. LEoPpLDINo r1s OLIVEIRA: - E' preciso respeitar a indignação dos 

OUtTOS. 

O SR . AzElYpr>o LillfÀ: D e abuso em abu so, chegamos a essa triste si-
tt<a,·i: o: a. obrigiJ.r a Camara a votar o q u e e lla não· con'h ece. 

O .sn. BAPTISTA L trzARno: - E' um desafi.o á intelligencia da Camara. __, ____ _ 
(~) Não foi revisto pelo ora dor. 
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Sr. Pres~dente, como V. Ex. sabe, o que estava em debate, era a indicação 
de reforma do Regimento. 

Poi,; •bem, á ultima hora, sem que ni-nguem soubesse, porquanto não ~-S 

;3avia annunciado, V. Ex. submette a votos um subs·titutivo da maioria. da 
Camara. 

Sobre a 11Iesa, :havia dous: um o!ferecido, hontem, velo Sr. Adolpho Ber-
gan:ini, e ·um outro, apresentado agora. 

O SH. PRESIDENTEJ: - Devo observar ao nubre orador que o Sr. Deputado 
Adolpho Bergamini me entregou, pessoalmente, hoje o substitutivo. 

O SH. ADoLPHo BERC:A1\HNI: - E' verdade, entreguei-o a V . Ex. hoje . 
O sn. AzEVEDo LTMA: -- Não · conheço o substitutivo. 
O Slt. ADoLPHo BERGAMINI; -Eu o ap.resentei para , de accúrdo com o Re-

gimento, dr á Commissão de Policia, afim de que ella se pronunciasse; não 
foi para JJ.recipitar a deliberação . 

C .,:;;n_ BAP'l'ISTA LUZArmo: - Concluido o discurso do terceiro orador que 
se manifestava so.bre a indicação àe reforma do Regimento Interno, V, Ex. 
annunciou estar sobre a Mesa um substitutivo á materia em debate e, ao 
mesmo t empo, deu conhecimento á Camara de que havia sidu apresentado 
um requerimento de urgencia, 'Pedindo o encerramento da discussão. 

Ora, de accõrdo com o Regimento e com o ·bom senso, claro está que s(; 

pod0rjamos declarar encerrada a discussão do projecto desde hontem em de-
bate. 

O SH. ADoLPHo B!ERGAMINI: - Encerramento da discussão de que? De 
prc·~ecto de resolução . 

O SR. AzEVImo LIMA: - Tanto é nova proposição que recebeu outro nu-
me;-p . 

.Se prevalecer essa theoria, chegaremos ao ponto de não votar mais cousa 
alguma, e, na propria elruboraç:ii.o dos Orçamentos, á ultima hora, se poderá 
ar,,-r.seuün um substitutivo. 

El cllzer -se ·que, no caso, é a p.ropria lei interna que a Camara vai votfl,r 
nes~a~ .e:ondlições! 

O SR. Nm,soN DEl SENNA: - A imprensa Ja. se maruifestou. 
O ·SR. BAPriS'l'A LUZARDo: - A imp1·ensa j á se manifestou, diz o nobre 

'o.,puta'lo! E' de pasmar! Pois si hoje foi que surgiu esse substitutivo! 
O .SR. ADoLPHo BERGAMINI : - Já se vê que o nobre representante de :r.n .. 

nas va.: votar sem saber l' que vota . 
() SR . BAPTISTA LU7lARDo : - Trata-se de uma emenda que mod~fica por 

cc.m1•leto c. projecto, igual á sup'!Jressiva das 72 emendas, que aqui já f oi VO·· 

tada . 
. sr . Pres•idente, causou-me grande surpreza a attitude da maioria, qual a 

de apresentar, á ultima •hora, á nossa tle liberação, um projecto que não co-
nhecemos. Ainda ha pouco, tive o ensejo de ouvir varios membros da maioria, 
entre elles o Sr. Sá Filho, que indagava o que íamos votar, qual o conteúdo do 
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substitutivo, e; como S . Ex., muitos outros Deputados manifestavam-se deEs3. 
fôrma, isto é, confesl"avam ignorancia sobre o a que vão dar seu voto . 

·E' de lamentar que se lance mão de proces·sos desta natureza, nw rna, , 
gnos e rebaixadores do nosso P-arlamento para se refo rm,..r a Constituição 
bra~aeira, revisão tão malsinada desde os seus prime rios ·passos . 

.f,ç. u i mesmo tive opporturádade ele mostrar os tram'ites, inteiramente f6nl. 
das n ormas traçadas pela n ossa Constituiçã o, que o projecto vem seguin·:l.o 
desC:e sua origem até este momento, 

Mas o que se quer, Sr. Presidente - é triste confessai-o - é satisfaze~· 

á atnbir.ão e aos caprichos do Sr. Presidente da IRe publica. Isto está na 
consc:iencia de todos. Basta auscultar a opirrião popular, para se conclu.:r 
q u e todas essas Yiolencias estão sendo commettid.as com o p-roposito de s~ 
attenu.er á vontade .soberana do Sr . Art~ur Bernardes, que, na sua vaidade, 
tt:do vae levando deJ roldão ... 

0 SR . .ADoLPHo BEJRGAMrNr: - Até a. consciencia dos Deputados. 
O SR . BAPTISTA LUzARDo: - . . . diz V. Ex. mui to lbem, até <'. consciencja 

de muitos dos Srs memt>ros da n1aioria, que, em sã consciencia, estau conven-
cidos de que a reforma, tal qual está sendo elaborada, não conesponde aos 
,i~nthr.entos do poyo brasileiro, na hora actual asphyxiado por um estaào '1e 
sitio int~rminavel , sob a pressão mais abominavel, reg.imen em que todas as 
libE:rdades são garroteadas pelo Cattete. 

Estou certo, Sr . Presidente, de que as minhas palavra,. traduzem, nest" 
instante, o sentir una nime, ou quasi unanime, da opirrião brasileira. 

Voltando, nec;ta •hora, 1rerdadeiramente amarga para as instituições r e--
pu'bl::canas, os olhos para a terra de V. Ex., para São Paulo e para Mina,; 
Gt!ra€·5, .como parlj. o Rio Gra nde do Sul, verifico, aliás com grande emoção 
patriotica, qu e a imprensa desses .Estados, em sua grande maioria, se reve-
larL hos1is á reforma constitucional, nas condições em que vae sendo reali -
zada . 

O SH. CESAR VEJP.GUF.IP.o: - V. Ex. poderia citar quaes os jornaes de Sã'l 
Pavio que assim E;e manifestam? 

O SR. BAPTIS'f'A LUzARDo: - De prompto, posso citar o Estatio de Siio 
Paulo, Folha rla Noite, Combnte e Rnnrla. 

iÜ sr. . a~SAR YEJRGUEIRO: - o EstacLo de São P<ttilo é o uni co . 
O 'S •~. L lllo·PoLj>INo DEl OLIVEIRA : - Ha ainda o Con·eio da Noite, a Folha 

da Noite, o Combate, a Capital, a Gazeta. 
C SR . BAPTIS~'Á L UzARDo: - Um só defende 11. reforma constitucional - o 

Correio Pau.l istano. 
O SR . .APoLPJio BlllROAMINr : - A mocidade acaàemica paulista, toda ella, 

se ·levanta contra o prai·ecto. 
O Sn . CEJSAR VlilRGU!!IIRo : A de Sã<J Paulo, não apoiado. V . Ex. a van ::a 

uma inexodidão. 
!() Sn . BAPTIS',l'A L USARDo: - Appello para a bancada de São Paulo, para 

que diga si é ou não verdade -o que acabo de asseverar . Si o seu testemunho 
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me fôr desfavoravel, compr ometto-me a não proseguir nas minhas con-
sidt-rações. 

O SH . CIEsAR VERGUEmo : - São Paulo, u nanirrne, está 110 lado do Sr . Pre-
sidente {la Republica . 

0 SH. ARTHUR CAETANO: - Unanime, não apoiado. 
O .'>R. BAPTISTA LUSARDo : - Acaso, todos 'OS jornaes que toraru citado"' . 

não representam por ventura, a opin ião do Estado de São Paulo? 

O SH . CESAR VErtGUEIRo: -Essa mocidade, a que se r eferiu o Sr. Adolph ü 
Bergamini, não passa -ele meia duzia de revoltosos e , ainda ha pc'l.J.C.o, f oi der-
rotada em uma sessão presidida pelo Sr . Reynaldo P orchat, que ê insuspeito 
ao" n obres 'Deputados . 

o Sr:. ADoLPHo ;BJ.ilft'}All.1INI: -Não apoiado. A mocidade academica de São 
P ;;.ulo é õ.igna, altiva, n ão se conforma COin os actos de prepotencia, venham 
de cnde vierem. V. Ex. não pó de injuriai-a. 

O ·Sn . CESAR VERGUEIIRo: - A moc~dade paulista está ao lado do Governo, 
pre~tigiando o Sr. Presidente ela Republiea. (Apoiados e não apoictdos.) 

O S". !BAPTISTA LusARoo : - A briosa e a ltiva mocidadb pu.ulista poderá, 
q u ando muito, não hostiliza r o poder constituído, m as o que ella não faz 
nem o· fará nunca, é appla.udk essa reforma constitucional que se quer levar 
a effeito com o sacrifido de touas as nossas mais bellas conquistas liberaes . 

E' ju10tamente do glorioso Estado de Silo Paul-o, de onde mais têm s uT-
giclo manifestações contrarias á reforma constitucional . 

Quem não leu as e ntrevistas conce.àidas á imprensa dwqueBa e desta 
C!llPita,J, através elas >quaes se manifestaram os mais iHu:.~tres membros do 
Superior T ribunal do ·Estado, magistrados, prMessores, aà<vogados, todos con-
traries á refonna constitucional ? Nem outra podia ser a a t titude desse 
grande Estado, vexillar io que tem sido de todas as iàéas liberaes e demo-
cratieas. 

(Trocam -se vehem,entes apartes entre os S!s Leopo1dino de Olive·ira e 
A1·thw· Caetano, de um lado, e João de Fa1·ia, àe 01~t1·o.) 

O Su. PRESIDENTE: - Advir.to ao n obre ot·ador estar findo o tempo de 
que d ispõe. 

0 SR. BAPTISTA LUSARDO: - Obebecenào a V. Ex . , ·Sr. Presidente. dou 
por findas as rminha!> considerações . (.Muito bem; nttt-ito bem. O oraclor é 
cun~prim.entado . ) 

O Sr. Alberico de Moraes (*) (pa1·a encan~inhar a. votação): - Peço :>. 

V. E x., Sr . Pre.stden te, a ifineza de me fazer chegar ás mãos o projecto d~ 

refol:'Ina do nosso R egimento e o substitutivo fl)presentado. (Pausa.) (0 ora-

dor é satisfeito.) 
Sr. Presider,t.n, V . Ex. a cruba de enviar-me ·Um substitutivo que tem a 

(*) Não foi r evisto pelo orador . 
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assignatut·a do Sr. Vianna do Castello em primeü·o ·logar, com a data de 
6 do corrente, data de Q1oje . Gham.o •para este ponto a attenção da Ca,mara . 

Diz o artigo 3•1!3 do ([{egimento: 
0 SR. WENCESLÁO ESCOBAR: 

0 SR. ALBERICO DE MORAES: 

·discussão de q'llalq uer propos ição : 

N ã o ha mais ·regimento . 

"(Poder-se-ha requerer o en cerramento da. 

a) em primeira e 3" discussões, •cTesde que ·hajam s ido diilC1.1•tidas em um•\. 
sessão anterior; 

b) em segunda cisoussão, desde <que ten~1am faJlado, •pelo menos, douM 
oradores sobre o artigo, c ujo encerramento de disC"Ussão :fõr requerido . " 

De modo .que o requerimento •de encerramento da oiscussão só poderia 
referir-se ao projecto de l'eforma ·do Regimento 3!Presentado tL consideração da 
Casa na sessão de hontem, ·po11que, .entã o, ter-se-hia dauo o caso da lettra a), 
isto é, de t er sido d iscutido na sessão anteriot·. 

V. Ex., .porém, acruba de r em etter-me substitutivo com da:ta .de hoje, or ... 
em votação, e que não d'oi d iscutido. <Dous ora dores n ã o se pro·nunciaram 
como manda o !Regimento, sobre o su•bs.tituüvo que tem a data de ~10je, de 
s orte que a Cam4ra não sabe o ·qu e vae votar . 

.Sr. Presidentil, c h am a da a attenção dos .Srs. De'\)utados e da imp1·e nsa. 
para este fa:cto, devo tão sómente declarar q ue voto contra a urgencia <! 

contra a propostp. da Teforma do R egimento e, tendo, até o presente mo-
me nto, me manifestado contrario lá .r eforma ·constit u ciona l, eu m~ sinto 
satisfeito pelo esforço que te nho empregado a té aqui. 

Nús, os oppo13itores ua l'eforma, nós •que pretendíamos e temos ainda a 
esperança de venper e ,pretcndia,mos, ·repito , que a Constituição de •24 de F e-
vereiro não fosse reformada para ·r~.ceber os dispositivos !propostos e do conhe-
<:im~nto pleno <ela Gamara, esperamos a inda vêr victoriosa es ta campanha qu", 
se n ã o fôr este anuo, o será no vindouro. 

Espero que, sm;penso o E stado de sitio, quando o •povo p·uder se mani-
festar livremente contra todos aquelles que se propõem tirar da Constitui-
ção c1e •24 de 1Feverei ro as garantias •que .fo ranl con:quistaclas at:ravés dte mai':l 
de um seculo, desde a Independen cia, desde a Abolição até a Republica, 
o ,pnvo farlí. vingp,r contra a m aio1·ia . .uni-ca re,;pon savel p ela reforma .consti-
tuciona l, a sua vontade e o ,seu clireito e que esta m a to r it, vencida <pela von-
ta de elo Presidente da Republica, v encida m uitas vezes, vencida quando com- · 
-pa-receu ao Cattpte para r eceber das m ã.os do Executivo esta reforma qu<' 
ahi está, vencida, q.uando os lea:ders <:om·par.eceram a<• Cattete para se com-
binar a ret irada das emendas, venc!·da, ainda agora, quando se d{t o geJ;lpe 
profundo no Regimento o a nno passado votado, ef!Sa maioria, SI'. Presidente, 
a unica responsf!.vel não terá na h ora amat·ga de prestar contas a o povo 
uma só palavra, uma só phrase oom que se possa desculpar perante a Nação. 
(111uito bem,; 1nuito bem.. O o?·a.aO?- é ·abraçado.) 
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O Sr. l"CO})Qldino de Oliveira ( •) (pctra encaminhat· a votaçiio): - Sr. 
Pr€3idente, não saibe, na verdade, a Camara quaJI a •Proposição a que é cha -
madlc f.. dar o seu voto . 

Os tres Deputados da minoria que oocuparàm a tribuna dis<Jutiram a 
projecto n. 5, e são surprehendiuos ·C(}m o a nnuncio feito pur V. Ex. tla 

que a Camara vae vOltar cousa diversa, da 1q·ual não teve o menot· conhe-
cimento . 

Est& substitutivo 1'oi apr~serutado juntamente com um requerimento para 
que se encert'e a discussão do <projecto n. 5, h on tem trazido a debate, e!:n 
vi·rtude do pedido de urgencia do ·honrado lealler ela inai(}ria. Esse su•bsti-
tutivo tem po::- !irr. ilnpe>!i:- a 1lscussã.<J " •r(Jt"'-çi\.u àu requLrim·ento a!Pl'e-
sentado pcl!i mmon<> ... 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Mandai,do corri·gir os erro·s de gram-
matica. 

O Sn. LEJoPoLDINo DE OLIVElrRA: - .. . en. que s~ pedia a Camara. a ;:m·--
recção dos dislates grammaticaes commettidos no projecto n. ·5, unic·o de 
que teve <·.onhecimento. 

Nüo imvorta, IS•r. Presidente, mais 1esta ar•rancada da iquasi unanimi-
dade da Camara. "<\.s attitudes ·da maioria não nos surprehe)'ldem, ~)ol·que 
nesta ·hora não h:;t nenhun1a vontade que se contra·ponha 'á do senhor de 
todas as consciencias ! Tanto m el'hot· 'Para nós , porque o acontecimento de 
agora. r evela, assigna;Ja e marca. os homens, apontando-os á opinião pu-
blica taes como elles são ! 

·n este confronto , realizado 1Jelo •POVO ·brasile tro, não seremos nús, oppo-
sicionistas, que sahiremos diminuídos. Convém, porém, que sediga, ainda 
uma v e:t, que a Camara dos ;De·putaxlo.s vae votat· a;quH!o que n ã,o conhec2, 
para su·pp:·imir o cebate da ,refol=a da Constlhliç.ão ela Republica. Bra-
sileira ! 

O SP.. AZEVEJDo .LIMA: -V. 'Ex. •poderá aff'irmar que nunca houve exem-
plo cmno egse . Durante todo ·a tempo ele minha actividade n~•sta Casa nun~a 
assisti a (<t eto semeJ.hante. 

O :Sn . LEOPOLDINO DEl OLIVEJIRA: -Os •Srs . De,putados da maioria devem, 
segundo penso, set• homens •bem o.nganizrudos . De maneira que a sua attl-
t ude de ago ra, não .fossem os precedentes, me causaria á sensibi+idade mora.! 
um verdadeiro assombro tanto e tão completamente se annullam SS. EEx.! 

Per <.:ebo, Sr. 'Presidente, em torno de mim, a lguns que sorrie-m, não m.o-
les tados pela Pl'Opria .conducta. ! 

St·. Pre.srdente, podemos luctar hom.em .co)ltra homem, ma s gua rda!).-
. do nos nossos prov.rios a.ctos a con1postura e Jeajdade .d(}s ~Jons combatentes• ~ 
N~o de~-cmos sorrir .quando a ·nossa victoria 1·e.suJ.ta ele fi ntas e gol1Je.::: 
.lesl ;:aes ! Obedeçam os .Sr.s. !Dep:utados até mais não poder·, mas guardem . 
;pelo me nos, na physion.omia, os traços reveladores de seu constrangimento, 

( ~~ Kão foi !·e1·isto pelo orador . 
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signal de que assim ·\Procedem em defesa de outros inter.esses, a in da nãtJ 
dados a conhecimentG de todos ! O s orriso, em taes casos, é u mo. las tima. 
Eu nunca o teria em uma situação comC' esta ! 

O SR. AzlilVIIDo LIMA: - V. Ex . n ã o esqueça de a ssigna lar b em que 
· eHes estão votando o seu .pro.prío suiCídio . 

O SR. LEOPOLDINo DEl OLIVEIRA: - .A reforma constitucional se fará, de 
accordo com a vontade do Presidente da Repu iJ!Ica. Não t enho mais duvida 
a esse respeito. 

[)_e uma feita, desta tri·bun'l., d1sse eu qu e não era wn r evolu c ion::o.rio, 
porque ainda alimentava a es.perança de que homens surgissem ch eios de 
respo-nsabi lidades e , po:r isso niesmo, caJ.lazes d:e dar -nova orientação li. 
vida politico-administrativa do paiz. . 

Em f a ce, poré1n, de acontecimentos como este, deante da accommodação 
tão completa de todos, e de fac tos que deveria m fazer cora r a t é a.s pedras, 
perdem-se os ultimas vislumbres ele confianÇa nos proprios destinos da nacio-
nalidade! 

Sr. Presidente, disse eu ~ontem •que o meu sentimento patl-iotico ainda 
duvida, -por<que não posso acredita r .que est ej a inteirantente espbacelada a 
consciencia reJ.lU~icana do- :paiz ! Algum a cou-sa •h a de sobrar; ser!J. ,, ini-
cio da salvação certa ! (Mu.ito bem.; 11vtd to bem. O oraclo1· é GH?n JJ1'•im.entado.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (para encam·i-nhar a votação): - E r a eu pe-
queno, .Sr. Presidente , quando me contaram a histeria da "111 U•U10;· piolho " , 
que semJ.lre se rupresentava como ·syni!hetizando o t ypo da teimosia leva•lr, 
a0 .extremo. 

Não se! si V. Ex. terá repara d0 :o UI." o9 conto:> q o e as n ossa;;; aias nos 
sussurrara;m aos ouvidos, em idade tenra, ·v-ão s e r epetindo e ap-JXtrecenclo 
ao vivo aos nossos olhos á medida •que nos fazemos homens e te1~1os con tacto 
com os nossos semelhantes nas varias activiclades em que nos empenhamos. 

J"ãmais SUUJ!POZ, porém, que ·houvesse um Presidente da R cpublica, pre-
su.nüdamente .pessoa de superioriüade e de clarividen cia , t ransform ado em 
h oment elo piolho (riso). 

E qual o obrjeeto da teimosia, da pir-ronice que o leva a fazer dos seus 
amigos com assento nesta Casa uo Congresso, "-tnarionettes" com bruscas, 
rapidas e variadfis mutações, ao sabor dos proprios caprichos ? A reforma 
da Constituição brasileira ! 

O objecto da ·su.~ teimosia é este, e a sua vontade ha de ser feita, os seus 
caprichos attend·idos, s acri<ficando -se emb01'a todas as regras e normas, esta-
belecidas, para Q andamento das proposições legisla t ivas. Percebendo que, do 
a.ccôrdo com a lei interna da Camara dos Deputados, manipulada adrede 
par a a reform a constitucional , não seria possivel attingir o fim collimado, 
submetteu-se este ramo do Poder L eg·islativo ás maiores e m ais depr imentes 
humilhações, compromettendo-se-lhe o proprio decoro . Após haverem sido 
retiradas, -aos magotes; as emendas formuladas á Constituição da R epublica, 
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eis que se !}repara a modificação do regimento; e d'scutido este, para ev:tar 
a. votação dos requerimentos, que tinham p·or fim corrigir erros graves de 
reda<:ção, <Jfferece-se concomitantemente com um requerimento de encerra-
m ento da discussão um substitutivo, que a Casa não conhece. E para este se 
solicita preferencia, e a votação dar-se-ha dentro em pouco, com a l imitação 
da liberdade dos proprios Deputados, conduzidos a assignar um documen-
to imperecível da propria castração. (Pa11.sa). 

A reforma da Constituição Federal, Sr. Presidente, leva.nta clamores de 
toda a parte, os quaes não podem ter maior divulgação d<>.vido ao estado de 
sitio que asphyxia e garroteia a imprensa. Mesmo assim, em uma ou em 
outra fo~ha, apparecem protestos, e por toda parte -onde andamos, sentimos o 
anseio existente de que se op·ponham emba1·gos ef<f.:·cientes á passagem desta 
malJdita reforma. 

Ha ·poucos dias, indo ao Supremo Tribunal l<'ederal, onde se inaugurava 
o busto do saudoso jurisconsulto P edro Lessa - o Mar.shal naci.onal - notei 
que aque].Je a1·eopago de justiça regorgitava de pessoas da nossa mais fin~ . 

. sociedade - magistrados, advogados, jornalistas, pessoas <lo povo. Lá com-
pareceram, .sr. Presidente, alguns DeJ}utados, que poderi\o d 'zer a V . Ex. 
da exactidão de quanto ruffirmc. Si não todas, pelo menos a maioria das 
pessoas presentes - juizes, homens de toda a responsab!Hdade e de toda a 
respeitabilidade - cor-ri~tm a indagar de cada um de nós que tem assento 
nesta assembléa si seria ·possível se transformasse em triste realidade a re-
forma constitu cional planejada. De todos os lados .sentiamos <J anseio domi-
nante pela queda da reforma. iPedem-nos que obstemos nós, r epresentantes 
da Nação, a pratica desse de'licto monstruoso. De cada boca, naq.uella so-
lemne reunião, como em toda a parte , sáe a maldição á pretendida reforma. 
Uns deixam-se empolgar 'pela emenda do habeas-corzn~s; outros, pela do <fe -
chamento dos tr:b~naes, sob estado <1e sitio; muitos, pela das garantias que 
se1·ão suspensas nos casos excepcionaes; não podendo comprehender o homem. 
de bom· senso que um parlamento culto e altivo seja capaz de decretar a ty-
rannia constitu cional com a permissão de transformn.r a população inteira 
do paiz e1n escravos, passando o cidadão a ser automato nas mãos dos 
a.gentes do Executivo. 

l-Ia pouco, o meu no'bre col!ega, Sr. Cesar Vergueiro, ill t~stre represen · 
tante c1e S. :Paulc nesta Casa, contestou que a mocidade academica paulista 
tivesse protestado contra a reforma constitucional. Exaltado, S. Ex., sem 
intenção talvez, atirou á face da mocidade das escolas uma offensa que 
ilnmediatamente revidei. Aquelles moço~ não são revoltosos, na ac(:epção 
empregada por IS. ·Ex. 

O SR. CEZAR VERGUEIRO: - Não disse que a mocidade de S. Paulo fosse 
revoltosa. Disse .que nessa m-ocidade academica h avia cinco ou seis moçog 
revoltosos, que agitavam, a opinião. 

O 'SR. AnoLPHo BERGAMINI: - ·Elles são a penas altivc.s, cultos, vibratei:;;, 
e não alJdicam do direito de pensar, de criticar as ac~ões com as quaes não 
concordam. 



-46 

Tenho em mão, para responder, de maneira eloquente, ao meu nol:;re cal-
lega, o protesto formulado, pela mocidade estudiosa e publicado no "'Estn.<lo 
cte .S. \Paulo", de 20 ele Agosto ultimo, orgão do mais elevado ·conceito, e um 
estudo met!culoso e interessante inserido nas columnas d'"A Chave" , jornal 
que S . . Ex. mais do que eu eleve conhecer. 

Aqui no Rio, o Instituto dos Advogados Brasileiros tambem formulou sua 
critica e anathematizou a reforma . Por estas e outras manifestações, Sr. Pre-
sidente, uma das quaes o protesto dos estu dantes foi e nviado li, Camara; pela 
ansiedade que existe em todas as camadas sociaes, e pela agitação que se 
sente em todos os lares, podemos asseverar que a Nação brasile'ra, não q11e':' 
esta Reforma ela Constituição, repelle a r estricção das franquias inscriptas 
no Pacto de 24 de F evereiro. 

O 'SR. PREsiDENTE: - Lembro ao nobre Deputa do que a hora está ter-
n1ir.ada. 

O SR. ADoLPHo Blilr.GAMINI: - Vou terminar, Sr. Presidente . 
E essa resistencia - ,faço justiça a muitos ·dos meus collegas da maioria 

noto no seu proprio seco; muitos collegas e mu-itos delles, h ei observado 
que votam, assignam e ·se ·prestam aos manejos determinados pelo Presiden-
te da Republica, fr

1
anca e visivelmente constran gioclos, a ponto de n ão esconde-

rem que o leaãer da n1aioria, attonito e confuso, transf-orma-se frequente·m en-
te em lea(le1" da balburdia, da desordem, da sizania. (Apoiado.~ e protestos) . 

Era o que tinha a dizer, .Sr. Presidente. (Mwito bem; 1wuito bem). 

O Sr. Wencsfáo Escobar ty;cwa CTI. cc•Tn1~1lw1· a votaçüo) : - Profundamen-
te desolado, Sr. Presidente, pedi a palavra sómente para lavrar o meu pro-
testo cont·ra esse attentado innon~inavel que acaba n. Cama.ra de prat!car in-
vestindo ás normp,s 1egaes. 

Eslou cada vez mais profundamente convencido ele que ha poucos dias 
pro<'lamei uma gr a nde verdade quando disse que a maioria da Camat·a t inha 
perdido o seu espir.oto de justiça para deliberar . A C amara, ,no afan de 
satisfa7.er . . . 

. 0 SR. ARMAl'DO BURLAJ\'IAQUI: - Palavras. palavras, palavras. 
O SR. ADOLP!io BEHGAMINI: - E' preciso que a ·Camara não justifique as 

su as palavras com as suas attitudes. 

O SR. WENCEJSLÁo EScoBAR: - ... a vontade do ,presidente da Republica, 
de cumprir zelos!}mente o seu desejo, de goZ!'I.r ela volupia da obed'enoia in-

.conàicional, tem praticado todos os actos, .toc1as as acç.ões, o que não era de 
esperar de uma corporação. que se deve compor de homens cultos . 

O SR. NELSON DEl SENNA: -V. Ex., que é um homem respeitavel e i n-
te11lgente, queira .responder: em que aproveita a qualquer interesse politico 
do Sr. P r esidente ela Repub"Ji.ca a reforma ceRstitucional? Res·ponàa V. Ex. 

VozEs : - Oh! 
0 Sn. ALBERidO DE MoRMJs: 

e lia foi feita no Çattete. 
Deveria ser assim, mas V. Ex . sabe que 
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O SP. . N'l!.1LSoN DE SENNA: -Quando a reforma tiver passado, 0 quatriennio 
do Sr. Arthur Bernardes, j•á estará terminado . 

O SR. ALBERICo DE MoRAEs: - E' um capricho do Presidente da RepublJ-
ca; é uma questão de te1nperamento; S. Ex. nunca encontrou obstaculos 
em s ua frente . 

O SR. WENCESLAo l'!:SCODAR : - Quando, Sr. Presidente, fui em certa oc-
casifto tt ·Rema, como uma obrigação imposta a todDs os forasteiros, visitei 
o primeiro templo da christandade; ao penetrar nessa gramde igreja, cantava-
$ no curo, e todas as vozes tinham o timbt·e de vozes femininas. De vez em 
quando safientava-se, pela fortaleza e viril idade, uma voz masculina. Ex-
tranhei o facto e dirigi-me ao guia, fazendo-lhe qualquer pergunta a respeito. 
E!le disse: 

- V. Ex. e·stá enganado; os que estão cantando não são mulhere~ ; 

são homens. 
Objé>ctei: 

Como'! Que casualidade essa de todos t erem vozes femininas 
- Sfw os seis eunuchos que ainda existem aclualmente - tornou o guia. 
E ' eo;ta a im.pressão que tenho da maioria da Camara ; de estar para o 

Cattete como os eunuchos estão para o Vaticano. 
(P1'o(.estos rlos ·memin·os üa. mair.wía. Apoiados ela mino?·ia.). 
O SR . AzEVEDO Lil\H.: - O orador não está fazendo allusão aos m embros 

da ('amara . 
0 SR . W<ENCESLÁO ESCOBAR: - VV. ElExs. é que estão encaixando a 

carapuça. 
O Sa. Au;vwo LIMA: - Estão ap.plica.ndo "el cuento" . 
O SR. BAPTISTA ·L UZAJIDo : -E' isso mesmo . 

. i() SR. WENCESLÃo EScoBAR: - rSr. Presidente, 'digo e repito: esta refor-
ma con stitu cional é de pura e exclusiva inici ativa elo P~·esidente da iR.epubldca. 
-8. Ex. , cleu ordem disfarçando-a ·com um pedido, que todos os l eailers das di-
v ersas bancadas fossem ao Cattete, afim de trocarem idéas a respeito da 
r eforma . Mas a verdade era impor-lhes as suas suggestões, porque não 
acredito que homens versados em direito, tendo mesm-o conhecimentos ele-
IDJentares de sciencias sociaes, -pudessem de consciencia acceitar emendas 
que ferem fundo o regimen sob o qual vivemos, aruiquilando completa-
mente o Poder Legislativo . (M1Lito be?n ela ntinor,ia). 

Não me posso compenetrar de que os representantes da Nação brasileira 
façam isso po~· convi-c~ão; fazem por obecHencia. á vontade do Presidente 
da Republi ca, que é tu clo n este regim,en; regimen em que se annulla com-
pletamente o Parlamento, pelas prepotencias do pt·esidencialismo; r egimen, no 
dizer de Faguet, das i.ncompetendas, porque os verdadeiros homens, aquel-
les que têm independencia para se pronunciar sobre os beneficios e liber-
dades publi cas da Patria, não têm entrada no Parlamento, e .quando os que 
lograram entrar levantam a voz, esta é como éco no deserto. 

•Sr. Presidente, esta reforma constitucional vai passando por diversas 
phases que. já não têm, absolutamente, o cat·acter de sel'!edade. A principio 
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confeccionou-se um R egimento que já primava pela lil' erdade ; vresidiu-o 
o pensamento de cercear, tanto quanto possível, a JibE'rdaúe da discussão, 
mas, em. summa, ainda n os deixava margem para ·podermos f a la e rl.'.l t·ante 
duas ·horas, a presentado o 1Jrojecto em 1" discussão, e 15 minutos para enca-
minhar cada uma das votações . Nestas condições, o projecto m a rchou até 
certa altura . Vendo, -porém, o Presidente da R-epublica que n ão podia chegar, 
nesta m archa , a o fim. da jorn ada, insinuou, ou a n tes mandou seus amigos 
retiraren~ um certo numero de emendas, cr eio 42, reduzindo o J:}rojecto apenas 
a 34. Legalmente, isso j-á não -se podia fa zer, visto como impor tava e m des-
articular o projecto, em quebrar-lhe a unidade, em profundamente a lte-
rai-o. Mas fez-se . 

!Continua ndo a discussão das emendas q ue fi ~aram, 3<1, comprellendem'lo 
o Presidente da R epublica que mesmo assim .não podia ch egar a o termo dos 
seus desejos, isto é, que não podia presentear o Presidente fu t uro, o Sr. 
Washington Luis, com uma Constituição que absorvia todas a.s liberdades 
:publicas, em caso de esta;do de sitio, mandou que essas emendas fossem r e-
tiradas e se reformasse o R egimento a1'im de obstar a olistrucç.ão da minoria. 

Sr. Presidente, confesso que m e s into diminuído, p-rofundament . d esolado, 
por ter a im'];}ressão de .que a Camara dos Deputados cura m enos dos grandes 
.tnteresses da Patria do que dos t ransitorios interesses de o cca~ii:"LO . (ilf 'Uiito 
bem ; muito bmn) . 

O Sr. Vicen~e Piragihe (*) (p a1·a encaminha?" a v o"/.o.qão): - Sr . Pre si-
dente, voto contr;J. o substitutivo a presentado pela maioria, e o f aço porque 
o modo pelo qual ene appareceu em plenario constitue, aos m eus olhos, o 
que considero, t a lvez erradament~, uma violencia contra o direito dos 
Srs. Deputados . 

O SR. BAPTifiTA L uzARno: - S em duv ida, deve ter constra ngido muito 
ao Presi<iente da Camara. 

O SR. VrCEN+El PIRAGIBEl : Sou insus·pe ito para a ssim me p.ronu nciar, 
porque faço parte da maior:a, cujos m embros, estou certo, vão votar 18 
accôrdo com a nropria consciencia, convencidos de que votando de um ou 
de outro modo estão cumprindo o seu dever . (Muito bent). 

Não posso, Sr . Presidente, ter ocomo um mo-nopolio m eu , Óu Jc quem 
quer que seja, o patr iotismo. (M1bito bem) . 

Voto contra o substitu tivo, respeitando o modo de p•ensar dos que se 
manifestam a seu favor. Sou ainda insuspeito para assim m e pron unciar, 
porque digo, alto e bom som, á face da Nação, ser amigo p ess oal e polí-
tico do honrado e benem erito Presidente da R epublica, cujo Gover·no póde 
assignalar erros, o que não contes to, mas marca tan<:tem uma grande som-
ma de serviços, Çlue h a de recommendar o nome de S. E x. á consagraçã o e 
estima publicas. (Apoi.ados; muito bem) . Pa;ra não lembra r ou tros , r ecor-

(*) Não foi revisto pelo orado·r. 
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daria aos meus honrados collegas da minoria o beneflocio extraordinario 
que o Sr. Dr. Arthur Bernardes, como Presidente da Republica, está pres-
tando ao Brasil, ao cuidar, com a maior attenção e carinho, com verdadeiro 
sacrifício de sua saude, do grande e serissimo pro·blema financeiro. 

O SR. JoÃo DE FARIA: - E de manter a legalidade! 
O SR . VICENTE PIRAGIBE : - Os resultados de sua acção patriotica esta-

mos sentindo agora mesmo na valoriz,ação da nossa moeda. (Mu·ito bem). 
Para não lembrar outros serviços, repito, aproveito-me da affirmação do 
nobre Deputado pelo 'Estado de São Paulo, Sr . João de Faria, relativamen-
te á defesa, que S. Ex . tem mantido sempre, com intransigell'cia, da or-
dem e. da Constituição . (Muito bem) . 

Mas, Sr. Presidente, o que se passa neste instante ê o seguinte: foi 
apresentado um s ubstitutivo ao Regimento organizado para votação e dis-
cussão da reforma constitucional. Esse substitutivo foi emendado . Appare-
ceram requerimentos pedindo a votação em parte dos seus artigos e dos 
seus paragraphos. Pois bem, quando a Cama:ra, assim orientada, -ia votar 
de accôrdo com a discussão aqui travad,a, surge outro substitutivo e, logo 
depois, um requerimento solicitando encerramento da discussão. 

O .SR. ALBERICo DE MoRAES: - Discussi"Lo que não se dera quanto ao 
segundo substitutivo . 

O :SR. VICENTE PIRAGIRE : - Ora, esse novo substitutivo que vamos votar 
não foi ~o·nhecido, não foi discutido, não pôde ser emendado. 

O SR. !JoAQUIM DE HALLES: - V . Ex., membro da maioria, deve conhe-
cer, pelo menos ele leitura, esse substitutivo e s-aber que elle não é senão 
a reproducção do primitivo. Foi um recurso muito legitimo de que se uti-
lizou o l eade1· ela maoria :r,Jara evitar a obstrucçã.o . O substitutivo, porém, 
é o mesmo; não h a differença alguma do primitivo. 

O Sn. B.~PTISTA L UzARDo: - Como não ha clifferença'! Então não é sub -
stitutivo. 

O SR , ALBERICo DE MoRAES: - A defesa que o noso collega Sr . Joa quim 
de Salles .está fazendo importa em uma accusação á Mesa, que nã o podia 
aceitar um substitutivo que não substitue. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - O substitutivo é a reproducção, quasi lit-
teral , dos termos primitivos . 

0 SR. ALBERICo DE MoRAES: - Agora é quasi litteral. 
o 'SP. . AzEVEDo LIMA: - Então não é substitutivo ; é farça . 
0 SR . L EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Se não {> substitutivo, a Mesa não 

poderia recebei-o . 
o ,SR. VICENTE PIRAGIBE: - Ora, Sr. Presidente, votar este segundo 

substitutivo, sem discussão, sem emenda, sem requerimento, é positivamen-
te aff<~~star a cohlaboração da Camara dos Deputados. (Apoia(los; muito 

bem, da minoria) . 
Por esta razão, voto contra o substitutivo, reconhecendo, porém, que 
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os meus honrados collegas da maioria vão dar o seu voto com a mesma 
liberdade, com a mesma independencia, com que dou o meu. 

O SR. BAPTIS'I'A LUzARDo: - E com a m esma ignorancia em que V. Ex. 
está relativamente ao substitutivo. 

0 SR. VICEN1'E PIRAGIBID: - Era o que tinha a dizer. (Muito bem,· •mui-
to bem). 

O Sr. Plínio Casado (pa?"a enca?ninha1· a votação): - Sr. Presidente, a 
situação dolorosa e deprimente que se depara, neste instante, á Camara, nada 
mais é ao que um episodio desse ].}lano systematico de im].}ôr um projecto de 
reforma de .Crínstituição, fer reo, tyrartnico, á consciencia nacional. (Muito 
be??t.) I 

Esta Eituação em que nos e ncontramOs já era de esperar e de prevêr, 
desde o mom(;IIJ.to em qne 3. revisã o constituC"ional foi da iniciativa do senhor-
Pre~idente da. Republica. 

0 SP., ADoLPHo BERGAMIN!: --Apoiado. 

O Sl<. PLINio CASAPo: - Era natural qt;e S . • Ex., avocando a ·s i es:,<t 
pn•rogariva excb~iva ao Congresso Nacional, quizesse fazer vingar a sua 
vontade, fazel' trll]n1Ph~r a sua opinião contra todas a~ manifestações, con-
tra todos os precalços, contra todos os obices, ·Contra todas a& barreiras que a 
naÇ;ão ;lJrn.sileira ~ a mino1ia ;Jarlamentar oppuzessem á satisfação do sen 
du.ejo, 

Q ·,SR. ALBERICp DEl MoP.AES : -Contra a opportuni-da-de. 

O SI{. PLINio CASADo: - Sendo assim, foi' feito a:drede um Regimenlo. 
essa resolução n . t B, votada propositadamente para que a re·forma da Consti-
tuição fosse elabor ada sem que o Congresso pudesse ter no assumpto ampla 
manifestação. 

Era de vêr como seus a utores se riam, como se entreolhavam, como e1o -
günam a propria obra: "E' um. Regimento admiravel! Queremos ver comv 
é que a minorioa ·conseguirá obstruir a revisão constitucional! " 

Tiveram inicip os debates de accôrc1o, estrictamente, com essa resolução 
n. 1 B. 

O Sn. 1\ . .DOLPHO BERGAMINI: -Dentro da lei, imposta pela propria maioria. 

O Sn. PLINIO CASADO: - E começou, de logo, a assoalhar-se: "Só mesmo 
quc<rn não vê póq1: acreditar n•1. possibilidaode de votar-se a revisão constitu · 
cicnal, pois a m:noria conseg uirá ob5iruir até 31 de Dezembl'O . Precisamos 
dar um golpe de forr;a! " 

E ste veio com a retira da das 42 emendas, o que já representava uma 
inf.racção do R egjmento e mesmo da lettra e do espírito da Constituição·, comv 
aiml;t ha ~Jouco lj,SSignalou o meu venerando companhe.jro de' ba n cada, s-enhor 
Vi'Pncesláo Escobar. 
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Retiradas as 42 emendas, vo:tou de novo a alegria ao seJnblante dos m en· 
tores da reviF-ão constitucional. Disseram: "Agora é co usa de pouco tempo; 
a revi-são passará!". 

A breve trecho, p<m';m, se convencem do contrario e retiram, a 'bem d izç·:, 
todo o projecto de reforma. Dispõem-se ainda a dar novo golpe de força, mo-
dificando a resolução numero 1 B, transformando-a em outro Reg1mento. 

Rsse, que já era um attentado aos brios da Camara, era tambem actJ 
aberrante dos princípios doutrinariol! " dos arestos de todos os parlamentos . .. 

O SR. Wl!l~cr:s!.Ão EsCoBA R: - Nem era rnateria de urgencia. 
O ;31.<. PLINio C:ASAilo: -· . . . porque as reformas do Regimento del'eil. 

ser feita& com todas as cautelas. Ha mesmo em n ossa lei interna princi]Jlo·> 
de (~ftabi]idade intangível, princípios que não podem ser modif-icados seniio 
dE'pois de largo período de estudo .. E, si fôra em um extenso d bate, eu mos-
tr~ria, aqui, autoreE ·da enver gadura de Arec·haga, o grande eonstituciona-
lista urugt;ayo, de SantangelJ SJ1t. to, o notavel jm·isconsulto dtaliano, dizendo 
qu•~. entre <'~;se!> pri.w.:: lpi"'~ d1. cstU:bllidade, estão just::unente -os proce:.sos :.!<:< 
discussão e de votação, que não podem ser mudados de afogadilho, porque tanto 
imrc .. rtm·;s. em não haver Hegimento. 

~iudar o Regimento de um momento para outro, quando em ma.r cha. a 
àiscus~ão de qualquer materia ... 

o SH. w:c.""cESLAo EsconAn: - Vae se a lterando o Regimento, segundo as 
nenessicla-des .que apparecem. 

O SR. PLINIO CASADo: - ... no ~aso vertente materia constitu cional é 
o nH smo que nãt) haver Regimento. 

O 8•:. LmcPoLDINo DE OLIVRJRA: - .Já não havia. 
o sn. PLINro CASADo : - Estou convencido de que , si todos ess!<s golp<.·:J 

não hasta~sera, amanhu, pa·ra. que, tosse satisfeita lnteiramertte a v•>ntade :lu 
Sr. Pre!;iãcnte tJ:L Repuhlica, sur;~iriam novos, vil i.1m outros, até que o de· 
sE'jo do Chef<> da Na.<;ão permü.necesse acima da vc•ntade do Congresso, :ie 
sua acÇ;ão, de sua liberdade, de sua independencia, do seu patriotismo. 

o Sr<. WmNCESLÁo EscoRAn: - E' m elhor fazer-se a refor:ma constituciomd 
por decreto d<; E:x ccutivo. 

O S!~. A.DuLPno BF.ilGAMINI: - Mais conveniente é votar-se a minha in-
dica~,;i:i.c .. dando por approvada a reforma, ~orno o .Sr. P1·esidente da R epublica 
u fez 

O SR. iPLINio CASADO: - Po:;ca em debate a. reforma da Resolução 1 B, 
fala~·am tr<:<s orador(;s, durante duas horas cada um, os Srs. Adolpho Berga-
mini , L E'opolclino de Oliveira e tA.zevedo Lima. 

Eis senã.o quando apparecem um s ubstitutivo da m.inor!a e outro t.l!< 

maioria. E, além disso, á sorrelfa, un1 requerimento pedindo o encerramento 
el a 'Cli:õ·cm;são. 

Pergunto, S·r. Presidente: en<:erramento da discussão do substitutivo? Mas 
o QUE' '-'"tava em '<l.iscus~ão? 

O SR. AnoLPHo BEP.IJ'AM'J:\'I: - O projecto de resolução. 
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o SR. PLINio CASADo: - O projecto de resolução, do qual Se occ upa va.n 
os nobT'Jl! Deputados. Como veem, esse substitutivo vae ser votado, sem :ser 
conhecido, sem ter sido discutido. 

o !';!;. PRESIDENTE: - O encerramento da discussão de um projecto iw-
porta. no encE-rramento de todos os• a ccessori.os, que são as emendas. 

ú sn. prJrNro CASADo: - N iio s e trata de un1a emenda , de um a ccessorio, 
mas s :m à e um substitutivo. 

O que está em convoca ção é nm pro!117cto. 
Nflstas condições, Sr. Presidente, sem quer er f a zer offensa. á maioria,, 

desejand.o manter nesta tr"tbuna uma linha 1m•peccavel de eonecção, não 
posso <leixar de a ss um·k uma attittudê en:Jrgica e de perfilhar a ~üvisa úo ge·· 
neral Acquaviva: - "fortiter in re, s1wvite1· in moela". - Suave no modo 
de diz€r, mas forte na causa , forte na acção. 

O que se passa aqui é como disse ao iniciar a m inha oraçã o, Ueprim e nrv 
.p~;ra a Camara do_, Srs . DerJutados. E' doloroso que esta Casa não se le-
vante para reivindicar os seus dire itos ... 

O SH. GILBE'HTo AMAno: -- A maiori•a não p6de ser governada ·pela mi-
noria. 

1) f.;R. A.RTHUR P AET"-No: - Mas devia zelar ·pelos brios do Parlamento. 
O Sr:. A.i.~:<:Rrcq nE MoP.AES: - A mino-ria quer- o g'overno do Regimentú, 

feito pf,]~ maioria . 

O SH. PLr><rn CASADo : - . . . para mostrar á Nação Bl"asileira que esta 
Casa é c·omposta de homens dig r..os, de -cidadãos patriotàs, que não pode.:n 
curvar .. se á vontaé\e p repotente e despo•tíca do Sr . 1?1·es1'é!ente C!a B.epublic;c~,. 

(M?.itv bem; ?n1ti t Q bern. O O?"ador é cum1Jrimentado.) 

O Sr. Adolph\) Bergamini: - Peço a palavra, Sr. Presidente, para levan-
tar uma questão de OTdem . 

O SR. F"<BSIDENTE' : - V . Ex . já falou uma vez e n ã o pó de usar da p<l-
Iavra novamente . 

O SP. . ADoTJPHo BEf1CAMINI: - E' uma questão de ordem, que sobrevc,i:l 
depois que falei, e o Heg!mento m e pe rmitte levantar qualquer questá.u üe 
ordem err' q ualquc,r r,hn.sa dos t rabalhos . 

O SR. PR'é~IDENTF:: - Não pc,rmitte: "no 1nomento das delibet•ações a~ 

questões ãe ordem só .podem ser levanta.cl a s no prazo destina do a o encaminha-
Tne rtto das votaçõeS'." V. Ex . já obteve a palavl'a para esse fim e deverh 
ter, então, suseit1ll(\o todas a.s questões de ordem. 

O ·Sct. A.DoLPHo BERGAMINI : - Mas a que desejo off.erece r s obreveio pos-
teriormente. 

O SP.. Pl,ESJDEN'l.ÍB: - Não posso ,~onceder a pala vra ao n obre D eputa do, 
com m uita 1nag-oa. o -digo, •porque ·seria abrir um precedente contrariando 
todas as -decisõ.;,," Rdopta:õas pela Mesa a essE> r espeito . 
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C: .SH. ADoLPHo BERGAMINI: - Form·<Ilarei a fJ uestão em tres minutos . 

O SR. A7.FIVEIDo LIMA: -V . . Ex ., Sr. Presidente, me dá tempo para fot·-
mular um re~uerimento de votação nominal? 

O ·S~t. PHESIDENTI'l: ~ Já ha sobre a Mesa um requerimento nesse sen-
tido. -do Sr. Ado!pho Bergamini. E' o que vou. submetter á consideração -Ia 
Camara, afim de que possamos ultimar a votação por um ou outro proce.,sc .. 

Vou submetter a votos o seguinte 

Requeiro vot"ar~ão nominal y,ara o su~stitutivo. 
Sala das Sessões, 6 de Outu,bro de 1925. - Adolpho Be?·gamini . 

•Em seguida ê rejeitado o referido requerim~mto do Sr. Ado}pho Berga-
rniní. 

O Sr. Azevedo Lima (pela oràe?n) requer a verificação da votação do 
requerimento de votação nominal . 

!Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 
fa.vor nove .srs. 1Dep.utados e .contra 126; total, 135 .. 

O Sr. Presidente: - O requerimento elo votação nominal foi rejeitado. 
Esgotada a ·hora, f ka amada a votação da emenda. sub5<titutiw.,., r:. 1., jo 

Sr Vianna do Castello e outros. 

SESSAO DE 7 DE OUTUBRO 

Votação da emenda substitul:iva n. 1, do Sr . Vianna. do Castello e outros, 
-offerecida ao projecto de Resoiuçfoo da Camara, n. ·5, de 1925, alterando o 
Regimento Interno relativam ente á ref.orma da Constituição (em virtude 
de urgenoia e de preferencia) (discussão unka). 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (pa1·a encaminhar a votação): - Hontem, 
Sr. Presidente, quando encaminhei a votação do substitutivo offerecido pe-
la maiQria ao projecto de resolução', •que tomou •O n. 5, deste anno, alludi 

.(*) Não foi revisto pelo orador. Antes falou o Sr. Leopoldino de ·oli-
veira, cujo discurso não foi pu'blicado no D'iario do Congresso. 
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ao am;biente que predominava no .Supremo Tribunal Federal, no dia em que 
se p romovia a ina uguração do ~usto, em bronze, do inolv·idavel j uriscon-
sulto Pedro Lessa, o iMarshall brasileiro. 

Não só naquella •Suprema Côrte de Justiça, disse eu, como em todos os 
meios, ouvimos nós, Deputados, os rogos que se nos fazem de in1pedirmos 
se c onverta e m reaUdad·e a pretendida reforma .constituc·ional. iE' que ella 
contém emendas que restringem, se não annullam, as franquias liberaes q ue 
t a nto recommendam a lei fundan<ental. 

Tive a fortuna de verificar q ue, sem ·qualquer combinação, de modo ex-
pontaneo e por acaso, .hoje m e era offerecido o depoimento, por todos os 
títulos •insuspeito do intelligente, do culto jurista e probo e correctissimG 
magistrado, Sr . Edmundo Lins, asse.ver a ndo, por ou tras palavras, qu anto 
aliürmei da tribuna. E por .coincidencia, o illustre magistrado refere -se 
á solemnidade, que eu, em 1·ap idos traços, procurei descrever, na 1ninha 
breve allocução, {]e mo de ·a revesti·r de toda a autoridade, por ser exacta,. 
a asserção por mim pro'ierida nesta tribuna. 

O Jornal, orgão cujo valor não precizo encarecer, ouvindo em entrevis-
t a o illus tre magistrado minei ro, transmitte aos seus leitores esta opinião: 

"Correndo nos cir·culos políticos e parlamentares ser o l\HnistTo. 
IEII'l!nundo Lrins o autor das Jnalsinadas emendas, ·que porventura 1na is 
do que tooas as outras têm sido a causa primacial da vivaz oppugna-
ção á. marcha da J'eforma, achamos de bom aviso procu rar o iJlu s-
tre mem'bro do nosso mais alto tr~bunal judiciario, afim de esclare-
cer esse p qnto i>• o•bcuro ela jonwda revisionista ... 

- Li a noti·cia do O Globo disse-nos o Ministro Edmundo 
Lins - e soulJ€ que o m eu nome foi apontado como a · a lta figura da 
·Suprema Oôrte a que nella se faz referen cia . 

Não sou, porém, o autor das emendas da prDposta ele r e visão. 
constitucional referentes ao habeas-corpus e ao estado de sitio. 

Velho r epublicano, com senviços desinteressados na propaganda. 
oas novas instituições politicas, sou e serei incapaz de propugnar 
'POr medid~s tendentes a .golpear e estrangula r as ~onquistas libe--
r aes e juriÇ!icas em c ujo g{)SO se ach a a Nação. 

Fui, é bem verdade, convidado por 1S. Ex. o Sr. Pxestdente dtt. 

Republica para formula r algumas disposições relativa~ ao Poder Ju-
àiciario, afim de serem aproveitadas no projecto de reforma que se· 
ia e laborar. 

D e bom grado accedi á honrosa solicitação, apresentando, após• 
dous mezes de estudo de quanto .ha {]e melhor nas Constituições da. 
Amer ica dp Norte e da A.rgentina, um trabalho devidam ente jus-
t ·ificado . Jl4as ele modo nenhum r estringi as attribuições conferidas 
ao Poder 'Judiciario pelos con stituintes de ·91. Espero dentro em . 
breve forne~er a O J'ontal esse meu trabalho, e a justificação que· 
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o acompan:ha. Ver-se-ha, então, {!U e me limitei exclusivamente á 
.questã o de competeneia do •Supremo '.rri'bunal creando os b·ib unaes 
regi-onaes e tbem ::-.ssim a regular a compulsoria dos juizes que tenbam 
attin.gido a uma certa idade. 

Nada mais. De resto, não me aprcssára em contestar esses ru-
m ores em torno do m eu nome porque acreditava que a oração que 
[proferi no .Supremo Tribunal, por occasião de alli ser inaugurado 
o busto do grande Ministro P edro Lessa, respondia cabalmente e 
essas erroneas su:pJ>Osições. 

IEan verdw:le, lembrando que a construcção dos pr·incipios baaicos 
do nosso pacto fundamental é , em grande prurte, devida a Pecb·o 
L essa, ass iln me expressei: 

(Basta u m só <'Xemplo : a ampliação elo habeas-c01'P1~s á defesa 
de qualquer direito ligado ao ele livre locomoção. 

O hetbeas-cm·zn<s - meio, para a protecção de um direito, escopo 
certo, liquido "' incontestavcl, ligwdo ao de ir e \"ir - é creação 
exclusivam ente sua . 

E a esta nova e Uberali·ssirna het·meneutica do texto c onstitu-
c ional que de incalculavcis beneficios não deve o !Brasil? Objectar-
se-.ha, como se tem fei to, <Jue, dest'arte, P edro Lessa, e com elle a 
maioria do Tribuna l, usurparam a f uncção legislativa. 

Em ·vão! 
Assim, muitas vezes, c cum assenso una nime da g ra nde Nação, 

o tem feito o n osso paTadigna - a Suprema Côrte Norte Americana. 
"Ubl j1ts ib-i 1·emeàlu1n. :Este principio está n a essencia do re-

gime n. Paira, portanto, acima das leis escriptas, para supprir as 
omissões de u mas com o sulbEklio de outras" . E>' a lição do maior 
do:; nosso,; constitu·<:ion a listas, vivos e mortos. Com elle, certo, está 
e sempl·e estará o espírito Uberal do Brasil. 

Digam-no as victimas dos diversos governos republicanos, om-
nipotentes , semp re e quasi sempre prepotentes , maximé nos dous 
primei-ros a nnos do periodo presidencial" . 

Será precizo dizer mais alguma causa para que no espírito dos 
·homens de bom senso não paire a menor du:vicla quanto á pate rni-
dade que me foi attri-buida '? 

Creio firmemente que não ... " 

Mais ser enas, mais calmas e · ma;is a utorizadas do que as minhas serão 
as palavras do grande Edmu ndo L ins, m as, Sr. Presidente, ellas consubstan-
cia!Il as affirmações que nós, da minoria, ternos feito da tribuna da Camara 
impugnan{!o a reforma constituciona l. 

As emendas qu~ ·repugnam a todos os home ns de bom senso e a nimados 
de espírito patriotico, estão citada.s na entrevista do illustre ~nagistrado que, 
velho republi<!ano, com g!·andes serviços desinte ressados na propaganda das 
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novas instituições politicas, disse: "sou e serei incapaz de propugnar por me-
di!das tendentes a golpear e estrangular as conquistas liberaes e ju·ridicas em 
cujo goso se acha a Nação" , 

Isto, em su~stancia, em resumo, em summula, ê tudo quanto a minoria 
parlamentar tem affirmaão. 

Ouso esperar ainda que os proprios collegas da maioria <hão ele, tan:i-
'bem, oppôr sua resistenr.ia á transformação em lei da pretendida ·reforma. 
(Muito bem; m1tito bem). 

O Sr. Bap tista Luzardo (*) (para encaminlwr a votação) : - Sr. Presi-
. dente, discutindo o substitutivo apresentado á delrberaçiio da Camara, pelo 
holtl"ado leader da maiorüt, jft tive Ql):portunidade de dizer da maroha m u i 
'<regular que vai tendo a reforma constitucional, desde seu inicio, at« 
este instante. 

·Mostrei, no escasso tempo de dez minutos, em que me era dado fallar. 
pelo Regimento, que esta reforma não traduz as asp·irações nacionaes e não 
condiz a:bsolutamente com as necessidades, quer de .~rdem economica, quer 
de ordem financeira, quer mesmo de ordem juridica e até moral , impostas 
pela .civilização brasileira. 

Em uma passagem do meu discurso, tive occasião de ~·eferir que na 
terra de V . Ex. 1 Sr. Presidente, isto é, no grande Estado de São Paulo. 
haNia a mais fr<~-nca e decidida ·campanha c.ontra o actual pr'Ojedo de re-
forma .constitucional, movimento vanguardeado por figuras do mais a lto 
e incon:fundivel relevo. tanto na mag!strata,ra, representada ;por membros 
do .Superior Tribunal daquelle Estado e por juizes dos mais acatados e emi-
nentes que alli exercem a judicatura, como no magisterio, onde figuram 

. professores da velha Academia de Direito, da .qual têm sa'hi-do os ma!s 
exímios c ultores da s ciencia de Ulpiano. Assignalei ainda que a !mpr<:nsa 
pau lista em sua quasi totalidade, está enfileirada na repulsa á reforma, 
con demnando o modo por .que vai sendo elaborada, .principalmente em umtt 
hora em que todas as garantias estão suspensas e em que o entrechocar tias 
paixões não permitte um estudo sereno, calmo e r eflectido como fóra. de 
desejar, em se tratando .de assumpto de tanta magnitude e imporcancia, 
que diz muito d e perto com o futuro da raça e grandeza do Brasil. 

Quando adduzi essan considerações, fui :honrado •com um aparte do 
Ulustrc represen~ante da ~ancada que V. E.x. tanto dignifica, Sr . PreS•-
dente, o Deputaqo Cesar Vergueiro, que me object:ou que a imprensa de .São 
Paulo absolutamf2nte não combatia a actual ~·e~.orma. 

O .SR. JoÃo DE FARrA: - Peço licença para ponderar ·que {) aparte üo 
nobr_e ·collega não foi bem esse: referindo-se V . Ex. ao ftc.'stado de São Pauto 
e a duas foLhas da tarde como fazendo opposição ã reforma, \S. Ex.. affir-

:('•\) 1' ~ toí revisto pai{) orador. 
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paulista. Atacavam a reforma, cumprindo seu dever de ,)pposicionistas . 

. 0. -.SR. BAP'IJSTA L:UZARDO: - Por ser orgão da dissidencia paulista, Vossa 
E :Nce_llen c.ia. nega .a gran de . .autoridad.~ do O Estado . de São Paul o? 

·o SR; JoÃo DEl FA.RL'.: .,.- Cada um tem se.u ponto de vista pa~1:idariv. 
O ·s rr. BAPTISTA -LUZAitoo: ~ Não ha duvida, mas V. Ex. ha de concor~

dar que não me fal!ecia razão .quanuo eu affirmava que grande _parte da 
imprensa de .São Paulo se oppõe á reforma . 

. .. O SR. ·J.oÃo rim FARIA: 
i~ ·)lartidaria. 

- E ' uma ·-imprensa :suspeita, ·por" ser purame•-

O SR. BAPTISTA LuzArroo : - Analysado o caso "á luz do·s factos , com im-
parcialidade, põde o nobre Deputado a:rfit"TI!ar que o Estado ele São Pa~tlo 

seja ~ni. ó~gão suspeito? 
O 1SR . JoÃ.o DE li"AniA: - E' porque tem politica contraria á situação. 

"o si:-,. ' BA~IS'l'A . L UZAiÍDo: - 'Sel~á l10SSUV'el que o nobre col!ega assevere que 
essa folha não representa um padrão de orgulho para São Paulo, ella que 
tem sido um ·1os grandes paladinos das Jiberdaues pu,blicas'( 

O .Srr. JoÃo DE FAmA: - O Estada de São Paulo combateu as emenclas 
uma ·por uma? 

O .SR. BAPTIS'l'A LUZAR!DO: - E screveu um· editoiial. 

O .SR. JoÃo DEl FARIA: - ni,sc_utio. em these. 
O . .S~ . .- BAPTISTA 'Lu~ARDO : - Discutio justamente a · -g rande qucstào que 

er a a inopportuni·d~d~ (la reforma . 
.Sr. Presidente, 1~espondenuo : ao Sr . Depu tado ·cesat· Vergueiro,' disse · 

eu a S. Ex . que não sõ O Estaclo de São . Paulo s~ oppu.nha "á reforma, ain-
da cii:ei outros. jon}aes: A Folha da ... Noite, O Combate, A. Ro?_t_cla . 

O •SR . J oÃo DE FARIA: - '.rudo isto é da mesma panella. 
O •()R. -BAPTIS'l'A LUZAR!Do : _- Na opinião de V. IEx. todos os que não · 

a poiam ·o Governo estão na mesma panella. São despeitados ..• Os jornaes da 
dis~idencia paulista, entretanto, ·não são de panella nenhuma; quando mui-
to se poderia uizer que, da panella, são os que uefenuem _o poder . 

0 SR._ JoÃo DEl FARIA: - Não a:p-oiado. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Fazendo referencia á g1·ande ·corrente que 

~ombatia, em tSão Paulo, _ a reforma, citei a m agi-stratura, o ma~isterio e a 
imprensa. 

Preciza mente, tenho agora em mão üechos, que vou reproduzir perante 
a Cam ara, de uma das mais perfeitas fi~uras .de magistru.do elo · nosso. paiz, 
pelo càracter, pela cultura, pela iptelligencia, p~J la rectidão de suas deci -
sões, o senhor Dr. Julio Cesar de Faria, ii\'finistro do .Superior Tribunal de 
São Paulo. (A~oiados) • 

Est ou certo q ue nenhum memb.ro da ba ncada -de ·São Paulo poderá ai-
f irmar -que exaggero no;> ·qualificativos que, sem_ favor, emprego referindo- : 
me a · esse ornamento ela judi-catura · nacional. 
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O SR . Jol.o rim FAiuA: _:..._ V . Ex. pôde estender os qualif!cath·os a to-
dos qs ·membros do Tribunal de São Paulo. 

0 SR. 'BAPTIS'l'A LUZARDo: - Agradeço o aparte do nobre ~putado. A 
carnara vai ouvir a ·op:inião, q-ue passo a lê r, do •Sr. D r . Julio ~esar . de. 
Faria. Respondendo a uma entrevista: que se acha 'PUblicada no O .Torna! de 
5 ·de Ag·osto do corrente anno, diz o excelso magistrad:Q - .. 

O SR. P RI!!SIDElN1'El : - Communico ao nobre Deputado que está termina-
do ·o te mpo de que d ispunha !para .. f-a;laT" .. 

, O SR, BAPTrST;.. .LuiARDo: .~ Yê V. _J)!x ., Sr. P .residf)nte, s i .temos ott n ão 
razão para · combater esse ·Regimento q ue nos cercei-a a cada instante a pa.-·· 
lavra. (M·tbito bem.,· 1n·wito bem,) . 

O Sr. Presidente : - Vou submetter a votos a emenda substitutiva, sob-
n .- 1, ·do- Sr .. . Vianna do Ca.stello e outros .. 

-'\Pprovado em disoussão )lnica o, seg.uinte artigo \ln:co da en1:enda su.b-
s€itutiva, sob n . 1, do Sr. Vianna do Castello e outros. 

N. 1 

A Camara dos Deputados resolve: 

. Ar.tigo unico. Os dispositivos do Regimento :E,:special que regula. a . ela-
b-oração da Reforma Constitucional serão execut<tdqs qe&de já com as se-

guintes alterações, rEWoga{J,as as . disposiçõse e m . .contrario . 
, 1•, todq,s as djscussões pode:rão :rer . encerradas m ediante requer1mento 

ass!gnado po\·· cincqenta, e tres . :pepl).ta;rlos e a pprovado, por dons · terços, .[}e lo 
menos, dos presentes, desde que já se t enham effectuado em dtüts sessões 
anterior es ; 

_,. 2•, na p.rim ei.ra, n a terceira e , nas discussões especiaes .o encaminha-
~ento de, votação será. feito em globo, uma só vez . para todq.s as emendas 
da ·proposta e urtm só vez para as emendas do plenario no 'Prazo maximo de 

dez nünutos em arpbos >OS casos; 
3°, .a segunda _,:'li~ussão se fará. emenda por emenda, e, se esta contiver 

mais ele um artigo, artig_o :por _artigo; 
4°, na segunda disC'ussã.o, o ·encaminhamento da votação será feito um;t 

só ve:~; para cada ~trtigo da . proposta ou para -cada uma das· emendas do ple-
nario, IJelo prazo de cinco minutos; 
. , 15°, todos ,os ,prazos e interstícios são improrogaveis, mas podein ser re-
!'luzidos, a r equerimento de q ualquer Deputado approvado pela Camara, in-
clusive os que já tiverem sido iniciados; 

. 6°, ~mtre uma votação e a rtiscussão . immediata, a Commissão Especial 
pqder1 organi2!ar a 'J)roposta, se fôr n ecessario, de accôrdo com o vencido, 
distribuindo a materia approvada, fundindo-a e systematizando-a, comtanto 

que não se altere a redacção e o texto dos dispositivos approvados; 
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7°, as emendas subst-itutivas serão as apt·esentad,as eJn substituição a. 
tc-ilas ou a quaJéJUer das anteriormente approvadas e deverão contet· aB alte-
l'ações que. ·sug-gerirem aos textos ou aos artigos da Constituição ou da pro-

posta a que se referirem,, isolada ou englobadamente; 
. 8", as questões -de ordem, ao tratar-se de materia de reforma consi:!-

tucional, só poderãQ ser _propostas no prazo de que dispuzer o Deputado par:l. 
af:' di-scussões ou para encaminhar as votações . 

O S1·, Presidente: - . Ficam prejudioa.dos o projecto de_ resolução da Ca.-
mara, n. -5, de 1925, a emenda substitutiva n . . :\, do Hr. Adolpho Bergarnini, 
as emendas ns. f a 7, do Sr. Leopoldino de Oliveira e outros, emendas 11U-

menqs_ 8 a 15, do Sr .. Sá Filho e os requerimentos ns. 1 a H e 19 a 23, do 
Sr. J:..eopo-ldino é1"e Oliveira e outros. 

Na fórma da Regimento, achando-se sobre a ·mesa a r~dacção final; vou 
suhmettel:a immediatamen.te á consideração da C amara. 

E' lid-a e se1n obset·vações approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

.... 
PRO.JEC'l'O DE r:OOOLoUÇÃ-o 

N. -5 A- 1925 

Reclacção fina.! do projecto cie resol·uçiio n . 5, de 1925, (tlterando as dispo:fÍ· 
· Ções 1·egi·rnentdes q1w r~mâan·,_ o àebate e a vot~çiio (l~. P;01JOStlL J;. Re-
tonna Constitucional 

. A Camara dos Deputados resolve: 

Artigo unico . . Os dispositivos do Regimento Especial que regula a ela-
bor~ção da Reforma :Constitucion-al se!·ão executados desde j~ com ~s se-
guintes alterações, revogadas as dispo.sições em contrario: 

1°, t~das as di~cus.sões pode~ão . ser encerrada~ mediante r eciuerimenm' 
assignado por c1ncoenta e tres Deputados . e approvado ]'>or. cjous . terços·, ~b 
menos, dos prese~tes, desde que já se tenham effec tuado ·em duas - sess-ões. 
anteriores; 

2•, na prjmeira, -na terceira e nas discussões especia.Bs, o encaminha-
mento de votação ser'á !eito em globo, uma só vez para todas as emendas da 

proposta e uma só vez para as emendas do plenario, no prazo mao:im•} 1<• 
de::.: minu1os em ambos os casos; 

3°, a segunda discussão, se fará emenda por em enda, e, si esta contiver 
mais de un1 artigo, artigo -por artigo; 

4°, na seg unda discussão, o encaminhamento da votação será feito um~ 
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•só ·vez para cada artigo da proposta, .o u para cada uma das e1n ends do ple-
nario, .pelo prazo de cinco minutos; 

6°, todos · os prazos e interstícios ·são im prorogaveis, mas podem ser -re-
duzidos, a requerimento de .qualquer Deputado, approvado pela Camara, 

inclusive os que já tiverem sido iniciados; 
6•, .. entre uma votação e a Q.iscuss>to immediata, a Commissão Especial · 

poderá organizar a proposta, si fôr necessario, de accôrclo com o . vencido, 
distributndo a materia approvada, fundindo-a e systematizando-a, comtan:.) 
que não se alterem a redacção e ·O texto dos dispositivos approvados; 

·7°; as emendas substitutivas serãr, as apresentadas em substituição -a 
todas· ou · a qualquer das anteriormente approvadas, e deverão -conter· as • 
alterações q·ue · suggerirem · ao5 textos ou aos artigos da C~mstitu!ção ou ·cta.· 
'proposta a que se refer!rem, isolada ou . englobadamente; 

s•, ·as questões de ordem, ao tratar-se de · .materia de r eforma constitu-
·cional, só 1Joderão ser pr0postas no prazo de que dispuzer o Deputado para 

as discussões ou paTa encami•nhar as votações. 

\.Sala das Sessões, de Outubro de 1925. - .Arnoltó' Azevedo, Presidente. 
lieitor de Souza, 1• Secretario. - Boca1J'UVa Cu?~Jro, 2• Secretario. - Do-

mingos Ba.1·bosa, 3P :Secretari-o. - FeTreira. L'b1na, servindo de 4° Secretario. 

O Sr. Adolphp Bergamini (pela ordem):. - Requer a verificação Q.a vo-
taç,ão da redacção final . 

Procedendo-se á verificação da votação, . reconhece-se terem votado a 
favor 1~1 Srs. Deputados e contra 6; total 127. 

O Sr. Presidj:nte: ·- A reclacção final foi approvada e o projecto de reso-
lu ção, ·ela · Camara, vae ser. püblicado. 

Vem á Mesa c é lida a seguinte 

DmcLARAÇÃÇl DE VOTO SOBR.E O PROJECTO DE HEFOP.MA DO RECili1ElN~'O 

:~n:f;i.a:m talvez n1a is f~.n~.~:· :.:-.1.\e} â ren~ii:J t:'l 1 ... sti tucional ti.r· cpJ(~ ·o hu-. 
milde · sig;natario, que a considera a maior das necessidades nacionaes, e jul-
ga, por isso meSI+lO, como já o declarou, digna dos mais altos louvores, a · 
attitude !:?g.itl!J:!3. e patriotica do Sr. Presidente da Repubiica, suscitando, . 
provocando o deb11te dessa i·eforrna, que, si fôr levada a termo, será, de um 
modo geral, a obrll mais benemerita do seu quatriennio. 

Esse modo de pensar,. entretanto, 11ão significa ad.hesão .aos varias pl·o·-
cessos, mais ou menos Q.ivergentes, que teem sur.gido no seio do Congresso,. 
para . orientar a jornada revi-sionista. • 

,No anno paE;sado, q uando se apresentou, para esse ef•feito, a primeira. 
reforma do Regin',lento, fui constrangido a divergir de alguns dos seus ·pon-
tos essenciaes, que me pareciam e ainda me parecem infringentes do texto 
expresso da Con:;,tituição F ederal e attentatorios das prerogativas dos !Depu-
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ta dos. Nessa occasiã o tive a 'honra de colloca.r-me ao lado de varias nobres 
collegas, entre os quaes o eminente actual :Miinistro da E'azenda. 

!Debaixo dessas normas, surgiu neste anno na Camara a proposta de 
reforma constitucional, quasi quatro mezes depois de inic;aaa a sessão le-
gislativa . Passa-se um mez e se verifica que aquelle Regimento era impres-
tavel aos fins a q u e se destinava. Dahi o novo rn·ojecto de alterações r,egi-
mentaes, logo substituído por outro em termos eguaes, e sobre o qual somos 
chamados a nos pronunciar. Procurei collaborar n elle, apresentando-lhe 
a lg umas emendas que, sem protelar o andamento da reforma, vinham ga-
rantir as ~erogativas parlamentares. O substitutivo, porém, encaminhado 
(t M.esa a o mesm o t empo que o requerimento de encerramento da discussão, 
veio prejudicar todo leal proposit.J ·à e collaboração. O facto é tanto maL; la·· 
mentavel quanto, em contraste <:om ·os rigores regimentaes da (;amara, não 
podemos esquecer a frouxidão liber'ti do R egimento do Senado QUi! val ~ por 
um escar.neo aos Deputados. 

Com o mesmo constrangimento, sou obrigado a negar meu voto ao novo 
H.egirr:Ento . ·Em primeiro logat:, não se comprehencle que, no corr-er de um 
debate, se modifiquem as normas a que elle deve obedecer. Não deve haver 
precedentes na historia dos parlamentos. Em segundo 1ogar, além de niifj 
corrigir, antes homologa e aggrava os erros elo anterior, e restr;nge de tal 

fôrma os prazos de encaminhamento e discussões, que os tornam virtual-
mente nullos . 

1Coin effeito, não é matel'ialmente possível a nenhum Deputado, em 5 oa 
10 min utos, encaminhar a votação de algumas das alterações da Constitui-
ção; e, por outro lado, encerrrur qualquer das discussões no segundo dia, é 
só facultai-as a quatro Deputa dos, de cada vez, o- que significa privar de to-
mru· parte nellas, aos 20'8 restantes. 

ISi se pretendeu esconder á opinião publica a elaboração da reforma 
constitucional, não se queira agora prohibir que a discutam os 'J.)roprios re-

presentant es da Nação. Obra de tal r elevan cia só deverá ser feita em um 
ambiente ·de luz e de liberdade . 

·Sala elas Sessões, 7 de Outubro de 192-5. - Sá Fillw. 
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Commissão Especial de Reforma Constitucional 

ACTA DA QUARTA REU N IÃO, EM 10 DE O"qTUBRO DE 192o 

·sob a ·presidencia do Sr. Vianna do Caste!lo, presentes os Srs. Her-
cula no de Freitas, Adolpho Konder, Nicanor Nascimento, Manoel 'Duarte, 

Tavares Cavalcanti, Luiz Silveira, Gi-l-berto Amado, Alves de Castro, Annibal 
Toledo, Mbnteiro de Souza, Pra do Lopes, Collares Moreü·a, Plínio Marques, 
Juvenal Lamartinc, Getulio Vargas, Moreira d'a Rocha, .Solidonio Leite , Ar-
mando Burlamaqui · e Bernardes Sobrinho, tendo faltado com ausenc.ia jus-
tificada o .Sr. João Mangabeira, reuniu- se esta Commissã.o Especial, após 
convocação prév-ia, no:!l termos do Regimento. 

Foi lida e approvada sem discussão a acta da reunião anterior. 

() ISr . Her.culano de Freitas, Relator, pediu e obteve a palavra e passou 
a ler o parecer so.bre as emendas substitutivas á pro-posta de Reforma da 
Constituição, declarando que com o materia nova só a pparecia nas emendas 
a .parte referente ao § 7• do art. 72 da Cons-tituição que ficaria assim re-
digido: 

"•Nenhum culto ou egreja gosará de s ubvenção of-ficial, nem terá re-
lação de dependencia ou alliança com o Governo da União ou o dos Estados . 
. A representação dip·lOm'I;CLtica do Brasil jtmto á Santa Sé ncío im•plica a vf.a-· 

lu.ção deste principio." 

Concluída a leitura do pa r ecer, o Sr. Presidente declara q•ue, estando 
aberta a discussão, concedia a palavra a q usm a solicitasse. 
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Pediu a palavr a o Sr. N'iocanor Nascimento, que declarou ser vencido 
quanto aos pontos seguintes: a) o n . 28 do artigo, emenda 2", fica 1nal cot·· 
locado, pois não pôde dar com•Petencia ao Co.n gTesso para leg islar privatl--
vamente sobre o traba.Jho, pois, .posturas sobre constituição de fabr icas, ·]ly-
g-iene m.u~1ici-pal e outros pro-blemas devem pertencer a Estados e municípios. 

Deve tal artigo ficar entre as attribuições cumuíativas do Poder 'Legislativo; 

b) o .§ 5° (emenda 4") tem as palavras "par a a justiça federal e local",que 
silo pleonasticas, pois recurso judi-ciario só pôde ser para a Justiça e como 
só ha ·duas - l-ocal e federal - a simples expressão judiciario é sufficient.J; 

c) § 36 (emenda 5•). Sou contrario á redacção " suspendendo-se absolu-
tamente o "habeas-cor-pus" para os detidos em virtude de declaração do 
sitio", visto como en tendo que o Poder J udiciario tem de examinar si effe-
ctivamente o facto ou acto é decorrido da necessidade do sitio. 

O Sr . Relator explicou que a fun'cção ·privativa do Congresso era só 
-sobre direito contractua1 s-ubstantivo sem exclusão da competencia peculiar 

aos Estados e murniciptos. 
O Sr. 'l'avar es cavalcanti declarou manter o seu voto, externado e de·· 

rendido em 1" d'iscussão quanto á emenda n . 1, na parte em que autoriza a 
intervenção financeira, como tan1bem reservar-se-ha fazer um exame mais-
amplo das emendas por occasião llo debate. 

O Sr .. Juven al Lamarti.ne secpndou a declaração do Sr. Tavares Caval-
canti, quanto á inter venção financeira. 

O Sr. Luiz !Silveira de clarou ç1ue, tendo as emendas substitutivas a mes-
ma materia sobre que já, se manifestou contrario, conforme det>laração inser-
ta na acta da 3• reunião, assign l).va, portanto, vencido o parecer . 

O .Sr. Monteiro de Souza ext~licou que assignava o parecer com as res-
tricç;Ges _que já Jlizera na pr imeirEJ. discu ssão, referentes ás disposições então 
especificadas e que fazem. 1mrte do actual substitutivo. 

O Sr. ;Solidonio Leite manúé111- as restricções anteriormente feitas, assim 
como os Srs. Alves ele Castro e 4nniba1 ele Tol edo, constantes ela acta da 3"-
reunião. 

O ,sr. Plinio Mar ques pediu que ficasse consignado em acta o prazet' 
'com que via assignalada a Santa Sê como entidade internacional. 

·Em ~eguida, como ninguem mais qui.zesse usar da palavra, o Sr. Pre-
sidente declar.ou encerrada a sessão, sendo assignado o parecer do seguinte· 
modo: V·ianna do Castello, Presid!')nte. - He1·culcvno de Freitas, Relator. -
" lrmando B7t1·lcm~aqui. - Solidon·io L eite. - Gilberto Amado. - João Al-. 

ves de Castro. - .1rth7M' ColZa1·e<; Mon:ira . - Plinío Marques. Manoel 
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Duarte. - Moreira da Rooha. - Monte·im de Souza, com as restricções con-
iStantes da acta. - Get1tlio Va-r gas, com restricções quanto á representação 
óo Brasil junto á .Santa Sé llOl' entender que não é materia constitucional. 

Nicanor Nasoi?nento, com as restricções do meu pl'imeiro voto, e mais 
que a funcção c1e legislar sobre o trabalho não deve ser privativa do Poder· 
Legislativo. - Adolpho Koncler. - Prado Lopes. - Tcvvares Cavalcantt, 

com as restircções constantes da a c ta. - L11.iz Silvei1·a., vencido. - J. La 

mm·tine, cõm as r estricções que constam da acta . - J. Bernardes Sob1·inhú •.. 

-- A.nnibal B. de 'l'oleclo, de accôrdo com as restricções constantes do me\, 
voto vencido por o·ccasião do p-rimeiro ·parecer. 

iNada mais havendo a tratar, o Sr . Presidente levantou a sessão. 

SESISÃO DE 11 DE OUTUBRO 

PI\OPOSTA DE EMENDAS Á CONSTITUIÇÃO FElDElP.AL 

Parece?· sobn: as emenclas s·ubstitutivas á proposta de rejonna da Uonstituiçá() 
dct Republica 

A~' emendas s ubs titutivas á proposta de reforma da Constitui(;ão, su-
jeitas ao exame da Commissão Especial, já foram, na materia que as constJ.-
tm,.m, estudadas no parecer de 25 ele Agosto deste anno. Apenas ago1•a se 
~- prt:sEntam logicamente classificadas e incluída s nos artigos constitucionaes 

a que se referem, demonstrando que poucos delles foram locados pel:.. i<lli-
cia ti v a reformad-ora. 

Como materia nova sú apparece nas emendas a parte referente ao .§ 7~ 

do ,-.rt. 72, da Constituição, que ficará assim redigido: 

"Nenhum qulto ou igreja gosará de subvenção official, nem 
terá relações de dependencia ou alliança com o Governo da União 
ou dos Estados. A ?'C1Yresentação diplo•natica do Brasil j1wto á Santa· 

Sé não implicct o. violaçiio cleste pr·incipio ." 

A Republica mantém uma Embaixada junto á Santa Sé, reconhecendo. 
a personalidade internacional da ig reja catholica. Era n ecessario afd'irmar 
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que a existencia dessa embaixada não f ére os preceitos' constitucionaes qu e 
consagram a liberda;de de cultos, como tambem não assegura um pnvl1egio 
incompatível com o regimen· adoptado. 

A emenda r evela p!'ecisamente esse esPírito . 

Não está com.prehendida n as nova s emendas a que alterava o art. 12 
:1a .ÇonsLau.i<.,;ão. 

Pacificamente se decretaram impostos federaes sobre a r enda. Os po-
dE.res !l<:.~Lonaes, em seu conjunct o, o consideram legitimo. Não era, pois. 
necessaria essa emenda; ·poderia mesmo gerar duv idas res:Peito á legitimidade 
do imposto antes da s ua eleição. 

E' o que cabe A Commissão dizer sobre assumpto que ainda terá seis 
discussões na Camara e seis no Senado, a té ser definitivamente approva,do. 

As emendas substitutivas sendo muit(, mais a mplas e comprehemllent1o <\. 

materia já approvada pela Camara, a Commissão requer para e llas preferen-
cia na discussão . 

•Saia da Gommissão, 10 de q utubr o. de 1935. - Vianna do Gastc•llo, Pre-
sidente. - HeToula.no de _F1'eita{i , R.elator. - Annando B~wlam.aqui . - So .. 
liàonio Leite. - G-ilberto Awadp. - João Alves de Castro. - .Jirthu1· Co'l-
lctres ]}foreira. -- Plínio M ara1te{i . - ]}!anoel Duarte . - More·ira da Rocha 
- M·ontei.ro ele So1tzct, com, as restricções constanxes (la acta . - Getulio 

Vargas, com restrkções qua nto á representação elo Brasil junto á Sa nta S~. 
por entender que não é materia constitucionaL - N ·iccmor Nasci?nento, corr. 
as rcstricções do m eu ]:}rimeiro voto e mais que a funcção de legislar snbr <' 
o trabalho não deve ser privativa do Poder Legislativo . - A dolpho Konder. 
- P7ado Lopes. - :l'avaTe~ Cavalcanti, com as restricçõ·es qu e constan~ da 
a c ta. - Lu.i:< Silve·ira, ven cido. - J. La1nartine, com as restricções que con-
stam da acta. - J. Be1'?UL1'des Sobrinho . - Llnnibal B. To ledo, de accõrdo com 
as r estricções constantes do meu v oto vencido .por occasião do primuiro -parecer. 
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EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Emendas substitutivas á pmposta de Reforma da Con-
stH:uâção da Repubika dos Estados Unidos do Brasii 

Substituam-se as emendas ns . 1, 2, 3, 4, 5, 6·, 7 c 8 approvadas em 
1" discussão pelo seguinte: 

O Congresso Nu.cional, usando 1da. attribuição que lhe confere o art. !lO 
da Constituiç;'LO e seus paragraphos 1 o e '2°, decreta e promulga as seguin-
tes emendas &. Constituição •ela ·Rep,1.ublica·: 

El"IENDAS 

E MENDA N . 1 

Substitua-se o art . 6.0 da Consti-
tuição pelo seguinte : 

" Art . O Governo Federal não 
poderá intervir em negocios peculia.-
res aos Estados, salvo : 

I) pai·a rcpellil> invasão extran-
geira, ou de um Estado e1n ou tro; 

II) 11a1·a asseg·nTar a fm:tegridarle 
nacional e o ,·espe'ito aos seg·ttint'3s 
p1·incitYios const if;ttC'i.onaes: 

a ) a forma 1·epubz.icana; 
b) o 1·egimen r epresentativo,· 
c) o governo 11res·iclencial,· 
d) C! ·indgpendencia e hannonia el o.~ 

pocle1·es ,· 
e) a temporariedade rlas fmtcçõcs 

electivas e a r esponsabilidade rlos tun-
ccionarios ~· 

f) (L autonO?nia elos 1JHtnicipios ,· 
g) a capacidacle pcu·a ser eleito1· o-,, 

eleyivel nos te;·;nos rla Oonsl·ituição; 
h) 1!?n rcgimen ele·ito·ral que perntitl'n 

a re1n·esentaç(ío das ?niflto?··ia.3.; 
i) a inamovibilidacle e vital-icieclacle 

TEXTO ACTUAL 

Art . 6• O Governo Federal niio po-
deril intervi!· em negocias peculiares 
aos Estados, salvo : 

1" para r ope!!ir· invasão extran-
geira, ou de um Estado em outro; 

2°, para manter a fúrma republicana. 
federativa; 

3°, pé'l.ra. restabelecer a ordem .e :1. 

tranquilliL1ade nos Estados, á requisi-
ção dos rcspectiV'os Govern os; 

4", para assegurar a execução elas leis 
e sentenças fedcraes. 
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elos nwgist1·aclos e a i1Tecl1tctibW!lade 
<los sens venc·i?ncntos; 

j) . os direitos polUicos e incli.v'iíl1tac.1 
a.sse[!1tnu7,os tJcla Constituiçcio; 

k) a não 1·eel eiçiío dos P1·esülentes e 
G ovenwclo1·es _.· 

I) a 11ossibili!lacle ele 1·ejonna consti -
tucional e a co?npetencict elo Poder L e-
yisla'ti·vo tJaHL c/.ecretal-a ; 

III) Jlal·a ga.nmtir o ZiV?·e exe1·cicio 
1le q·ualqu.e?· elos poderes 2Jnblicos es-
tacloacs, 2JO?' soUcitação ele sd1.ts legíti-
mos 1·eprescmtantes, e 2Ja?·a, inàezJe'l!-
tlente tl.e sol-ic-itação_. 1·espei.tcula a exi-~ 

tcnci.a elos ?IWS?nos, pô1· tenno á .Q1LC1'-
HI civil; 

IV) para assegnra1· a e:veC1tçcio elas 
leis e sentenças tcàeracs e reo1·gan·i -
za.1· CLS finanças do Estado cwja inca-
11CLCiclculc pcLHL cL viela a1tt ono11W. se c~e -

11Wnst1·a1· 11ela cessaçã.o ele paga?nen-
t.os ele sua clivicla /?L?telacla, 1101· ?lUfis 
ele clois annos. 

§ 1.° Cabe, 2wivalivanwntc, a.o Con-
gl·esso N CLcional clec1·etar CL int er ven-
ç·cio nos Estculos 1JCL?'CL asseg1wa1· o ?·cs-
pdto aos 21hncipios constit·~tcionaes (la 

União (n. II); 1JOHL clecicU1· Ü.{L l egLti-
?ni<laclc cl.e tJodcres, c?n caso ele cl?L1Jli -
c;ata (n, III), e 1101·a ?·eo?·gcLnizcL1' as 
!inm1ças elo Es·taclo ·imsolvente (n. IVl. 

§ 2.° Compete, twiva.tivCL?IWnte, ao 
J>res i.clentc ela R ep?Lblica inte1·vi1· nos 
Bstaclos, quanclo o Congresso clecn;ta.r 
a. intm·vençcí.o (§ 1 °); quando o StL-
2J7·enw :L'r'ibnnal CL 1·eq?Li.~ita1· <§ 3°); 
quando qualquerr elos 1JOcl,cres pubHcos 
cs'tculocws o, so l'iC'itar ( n . I II); e, e ín-
r/,epenclcn'temente ele JWovoca.ção, nos 4e· 
~nais casos comp?·ehencliclos neste ar-
ti.Cfo . 

§ ~ . o Co1n1Jete, tJrivat-ivamente, ao 
8?L1J1'C?no Tr·ibnnal FcdercLZ 1·eq1~isita 1· 

elo J>ocle1· Ea;ecnt ivo a in t cn;ençcío ?,os 

TEXTO ACTUAL 

. ' i ·. ~.: 
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11staclos, aji1n de asseg·urar a exec-ztçii<J 
elas sentenças tcd.e7·aes (n. IV)." 

EMENDA N. 2 

Substitua-se o art. 34 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. Compete privativamente ao 
Congresso Nacional : 

1 •, o1·çm·, annu,a.lnten:tc, a Receita c 
fixnr, annualmente, a DestJCsa e tomar 
as contas de a1nbas, relativas a cada 
exer cicio financeiro, pro1·ogaclo o or-
çamento ante?·ioT, qmmrlo até 15 de Ja-
nei1·o niio estiver o novo ent vigor; 

2", autorizar ·o Poder Executivo n. 
contrahir emp~·estimos, e a fazee ou-
tras operações de credito ; 

3", legislar sobre a divida publica, e 
estabelecer os meios para o seu paga-
mento; 

4", r egu l::u· :t arrecadação e a clis-
tribuição das rendas federaes ; 

5", legislar sobre o ccnnmercio exts• 
rior c interio1·, podendo attto?·izar u s 
lhnitações exigidas pelo bem 1Jubl'ico, 
c sob1·e o altandega1nento de 1J01·tos e 
a C1·eaÇ(Í.O OU S 1t1JP1"eSSCÍO de entreJJOS-
'tOS,; 

6" legislar 80bre a navegação elo> 
rios que banhem mais de um Estado, 
ou se estendam a territorios extraH-
geiros; 

7", determinar o peso, o valor, a in -
scripção, o typo e a denominação das 
moedas; 

8", crear bancos de emissiio, legis-
lar sobre ella, e t r ibutal -a; 

n•, fixat· o padrão dos pesos e m edi -
das; 

10, resolve1· definitivamente sobre os 
limites elos Estados entre si, os elo Dis-

71-

TEXTO ACTUAL 

Art . 34. Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 

1", orçar a receita, fixar a despesa fe -
deral annualmente e tomar as contas 
da receita e despesa ele cada cxerciclo 
financeiro ; 

2°, autorizai" o Poder Executivo a 
contrahir emprestimos, c a fazer ou-
tras operações ele credito; 

3°, leg-islar sobre a divida publica, e 
estabelecer os m eios para o seu pa -
gamento ; 

4°, r egular a arrecadação e a distri-
buição elas r endas fecle raes; 

5°, regulal' o con1mercio internacio-
nal, bem como o elos Estados entre si 
e com o Districto Federal, alfandegat· 
portos, crear ou supprimir entrepos-
tos ; 

G", legislar sobre a navegação dos 
rios que banhem mais ele um Estado 
ou se estendam a tet-ritorios extran-
g-eiros; 

7", determinar o peso, o valot·, a in-
~cripção, o typo e a denominação das 
moedas ; 

8°, erear bancos de en1issfto, legislar· 
sobre ella, e tt·ibutal-a; 

G0 , fixar o padrão elos ];lesos e me-
didas; 

10, resolver definitivamente sobre 03 . 

limi tes elos Estados entre si, os do Di.s-
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tricto Federal, e os do territorio na-
cional com as nações limitrophes; 

11, autorizar o Governo a declarar 
guerra, si não tiver lagar ou malo-
grar-se o recurso do arbitramen to, ,_,. 
a fazer a paz; 

12, resolver definitivamente sobre os 
tratados e convenções com as naçõ0.s 
extra ngeiras; 

13, mudar a capital da União; 
14, conceder s ubsidias aos Estados 

na hypothese do art. 5"; 
15, legislar sobre o serviço dos col·-

reios e telegraphos federaes ; 
16, adaptar o r egimen conveniente 

á segurança das fronteiras; 
17, !ixa1·, anntwlrnente, as !o1·ças ,ze 

terra c 1nar, pToTo,qada a für:ação an-
te?·ior, qttctnclo até 15 ele Jane·iTo não 
es'tive1· a noveL em vigoT; 

18, legislar sobre a org-anização do 
Exercito e da Armada; 

1~, conceder ou negar passagem a 
forças extrangeiras pelo territorio do 
paiz, para operações militares; 

20, declarar em estado de sitio um 
ou mais pontos do territorio nacional 

·na emergencia de aggressão por fol·-
ças estrangeiras ou de commoção in-
terna, e approvar ou suspender o si-
tio que houve1· sido declarado p elo Po-
der Executivo, ou seus agentes res-
ponsaveis, na a u iiencia do Congresso: 

21, r egular as condições e o m·oces-
so da eleiçilo para os cargos federam; 
em todo o pai>.:; 

22, legislar sobre o direito civil, com-
m erc:ial e criminal da R epublica e o 
processual da justiça federal; 

TEXTO ACTUAL 

tricto Federal, e os do territorio na-
cional com as nações limitrophes; 

11, autorizar o Governo a declar:u· 
guerra, si nã.o tiver Iogar ou malograr-
se o recurso do arbitramento, e a fa-
zer a paz; 

12, resolver definitivamente sobre o~ 
tratados e convenções com as nações 
extrangeiras; 

13, mudar a capital da União; 
14, conceder subsidias aos Est.c'ldos 

na hypothese do art. 5"; 
15, legislar sobre o serviço dos cor-

r eios e telegraphos fecleraes; 
16, adaptar o regimen conveniente 

á s egm·ança das fronteiras ; 
17, fixar annualmente as forças C('! 

t erra e mar; 

18, legislar sobre a organização c11) 
Exercito e da Al·mada; 

19, conceder ou negar passag·etn a 
forças extrangeiras pelo territorio do 
paiz, para operações Inilitares; 

20, mobilizar e utilizar a Guarda Na-
ciona l ou milicia civica, nos casos .pre-
vistos pela Constltuição; 

21, declarar em estado de sitio um ::m 
mais pontos do territorio nacional na. 
emergencia de aggressão por forças 
estrangeiras ou de con1moçã.o intern::l, 
e approvar ou suspender o sitio que 
hoEver sido declarado pelo Poder Exe-
cutivo, ou seus agentes responsaveis, 
na ausencia do Congresso; 

22, regular as condições e o proces-
so da eleição para os cargos federaes 
em todo o paiz; 
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23, estabelece1· leis sob1·e natm·al·i-
zaçtío~· 

2-·~! c1·ea,r e S'LL1J1J'r·i7ni1· e1n1n·egos p'lt -

blicos tederctes, inclus·ive os das Secrc-
tarit~s das Cama·ras e dos Tribtmae~ .. 
fixar - lhes a8 attrib1~ições, e estip'!tlar-
Zhcs os venci-:nentos_; 

25, or·ganizar a justiça federal, 110:5 

tern1os do ar·t. 55 e seguintes da s~.: 

cção III; 
26, concedet· an1ni~Jtia; 

27, con1n.1utar o IJercloar as pen.'l::; 
in1postas, por crirrtes de responsabiU-
do.de, aos funccionarios fe<leraes; 

28, leg'isl(~7· sobre o t1·avalho; 

29, l egislar .~olYre l-icenças, c~posen

ta.clo·!"ias e 1·etonnas, não as 1JOclenrl.o 
conceder, "e1n alterar, po1· leis es1M .. 

ciaes.; 
30, leg·islar sobre a organização lll.U-

nicipal do Districto ~..,ederal, bem cm.nv 
sobre a policia, o ensino superior e fJS 

demais serviços que na Capital forem 
reservados para o Governo da União: 

31, submetter a legislação especial 
os pontos do territorio da Republica 
necessarios para a fundação <le ars•" -
naes, ou outros estabelecimentos e 
instituições de conveniencia federal; 

32, regulae os casos de extraclição 
entre os Estados; 

33, decreta.r as leis e resoluções ne-
cessarias a o exercicio dos poderes qu:3 
pertencem á União; 

34, decretar as leis organicas para a 
execução completa da Constituição; 

35, prorogae e adiar suas sessões. 
§ 1.0 A.s leis ele orçamento não po .. 

<lem conter dispos-i.ções est1·anhas á 

TEXTO ACTUAL 

23, legislar sobre o direito civil, com-
Inercial e criminal da Republica e o 
processual da justiça fecleral; 

24, est::> .. belecer leis u niformes sobre 
na tu t·aHzação ; 

~5, crea!: e supprimir empregos pu-
blicos federaes, fixar-lhes as attribui -
ções, c estipular-lhes os vencimentos; 

2G, organizar a. justiça federal, nos 
te l'n1os do art. 55 e seguintes da Se-
cç::ilo lii; 

27, eoi~ceüer ar.nnistia ; 

28, commutar e pei·doar as penas im-
postas~ po1· crin1es de responsabilida·-
cle, aos funccionarios federaes ; 

29, legislar sobre terras e n1inas ele 
IH'Oprieda de d:.:t Un1ã.o; 

30, legislar sobre a organização 111U-

nicipai elo Districto Federal, bem como 
sobre a policia, o ensino superior e o:;; 
demais serviços que na Capital forem 
reservados para o governo da União, 

31, submetter a legislação especial 
os pontos do te rritorio da Republica 
necessarios para a fundação de arse-
naes, ou outros estabelecimentos d 

instituições de conveniencia federal ; 
22, regular os casos de extradiçií.o 

entre os Estados; 
33, decreütr as leis e r esoluções nç-

cessarias ao exercicio dos poderes que 
pel'tencem á União; 

3_.1 , decretar as leis organicas para 
a execução completa da Constituição; 

35, prorogar e adiar s uas sessões . 
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p1·evisiio da 1·eceita e á despeza fixada 
pm·a os serviços anteriorm,ente crea-
clos. Não se incluem nessa prohibição: 

a) a a~tto1·ização pa1·a abert~wa rle 
c1·editos suptJlententa?"es e para opern-
ções de credito co1no antecipação rla 
Rece·ita,· 

b) ct cletenninação elo eles tino a clal· 
ao saldo do exercício ou do 1nodo de 
cobrir o u clef·icit". 

§ 2.0 E' ?Jedaclo ao Congresso conCP,-
der cTe<litos illvmitaclos." 

EMENDA N. 3 

Substitua-se o § 1° do art. 37 pelo 
seguinte: 

"§ 1 o Q1tanclo o Presiclente da. RezJu-
blica julga?· mn JJ?'Ojecto de lei, 1io 
todo on <'l'ln parte, inconsU.t~tc·ional em 
cont?·a?·i.o aos interesses nacionaes, o 
vetaHí, total ou tJa?·cialmente, clentro 
ele clez cUas 1tteis a conta?· claa~telle em 
q1te o 1·ecebeu., clevolvendo, nesse p1·azo 
e cont os nwtivos do veto, o JJrOjecto, 
01t a pa1·te ve'tar'la, á Oama1·a anele elle 
se houve1· iniciado." 

TEXTO ACTUAL 

Art . 37. O projecto de lei adaptado 
numa das Camaras será submettido á 
outra; e esta, si 
via-1-o-ú ao 'Poder 

o approvar, eu -
Executivo, qur~ . 

acquiescendo, o sanccionará e pro-
n1ulgará. 

•§ 1". Si, porém, o Presidente da 
Hepubiica o julgar inconstitucional, 
ou contrario aos interesses ela Naçüo, 
negará sua sancção dentro ele dez dia-; 
uteis claquelle em que r ecebeu o pro-
jecto, devolvendo-o, nesse mesm() pra-
zo, á Camara onde elle se houver ini-
ciado, com os motivos ela recusa. 

§ 2° . O silencio elo Presiclente da 
Republica no cl ecenc1io importa a san-
cção; e, no caso ele ser esta negada, 
quando já estiver encerrado o Con-
gresso, o Presidente dará publicidaLI.e 
ás suas razões. 

§ 3°. Devolvido o projecto á Cama-
ra iniciadora, ahi se sujeitará a uma 
discussão e á votação nominal, con-
siderando-se approvado, si obtiver dois 
terços elos suffragios presentes. Nes1:e 
caso, o projecto será remetticlo á ou-
tra Camara, que, si o approvar pelos 
mesmos tramites e pela m esma 1naio~ 

ria, o enviará, como lei, ao Poder Exe-
cutivo, para a formalidade ela promul-
gação. 
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EMENDA N. 4 

Substituam-se os arts . 59 e 60 da 
Constit uição pelo seguinte : 

"Art. A' Justiça Federa l compete: 

- Ao S upremo Tribunal Federal : 
l, processar e julgar orig inaria e pt·i-

vativamente: 
c~ ) o Presidente da R epublica, no:'l 

cx·imes corntnuns, ·e os Ministros de :E~ s 

t aclo, nos casos elo art. 52; 
b) os Mini,stros diplomaticos, nos 

crimes com;nuns e nos de responsabi-
lidade; 

c) as ca usas c conflictos ent re a 
União e os E s tados, ou entre estes, uns 
con1 os outros; 

-d) os litigios e as reclamações en-
tre n ações estra ngeiras e a União ou 
os E s tados; 

e) os conflictos dos juizes ou tri-
lJunaes fecleraes en tre si, ou entre e:>-
tes e os elos Estados, assim como os 
dos juizes e tribunaes de um E stado 
com os juizes e os tribunaes ele outro 
Estado ; 

II, jtügc~r e1n g1·âo àe r ecn1·so as 
questões exceclentes ela alçada legal 
resolviclas p elos Juizes e h 'ibtmaes te·· 
<leraes,· 

III, rever os processos findos nos 
·materia cri1ne. 

- Aos juizes e T ribunaes Fecleraes : 
processar e julgar: 

§ 4°. A sancçilo e a promulgação 
effectuam-se por estas fórmulas : 

1.' "O Congresso Naciona l decreta, 
e eu sancciono a seguinte lei (ou re -
solução) " . 

2 . :l "O Congresso Nacional decreta. 
o eu promulgo a seguinte lei (ou re-
sol uçào)". 

Art . 59 . A.o Supremo ribnnal F e . 
dera! compete : 

I , processar e julgar originat·ia e 
privativam en te : 

tL ) o Presidente ela Republica, nos 
ct·imes COlTin1Ul1 S , e os Ministros ele 
JDstado, nos casos elo art . 52 ; 

b) os Ministros cliplomaticos, 110.::) 

crimes com1nuns e nos ele r esponsa-
bilidade; 

c) as causas e conflictos entre n 
União e os Estados, ou entre estes, uw< 
com os outros; 

cl) os litig ios e as reclam ações entre 
nações extrangeiras e a União ou .~s 

Estados ; 
e ) os conflictos elos juizes ou tribn· 

naes fecleraes entre si , ou entre estes 
e os elos Estados, assim como os elos 
juizes e tt·ibunaes ele um Estado com 
os juizes e os tribunaes ele outro E3·· 
ta do. 

II, julgar, em gráo de recurso, a:s 
questões r esolviclas pel.os juizes e tri-
bunaes federaes, assim como as de CJU•'l 

trata o presente artigo, § 1°, e o a r , 
tigo 60. 

I I I , rever os processos findos, nos 
termos elo art. 81. 

§ 1. o Das sentenças das jus tiças do·s 
Estados em ultim a instan cia haverfL 
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a) as causas em que alguma das pa!"-
t es fundar a acção, ou a defesa, em. 
disposição da Constituição Federal ; 

b) todas as causas propostas contra 
o Governo da União ou Fazenda Na-
ciona l, fundadas em disposições da 
Constituição, leis e regulamentos do 
Poder Executivo, ou em contractos ce-
lebrados com o n1esmo Governo; 

c) as causas provenientes de com-
pensações, reivindicações, indemniza-
ç;ão de prejuízos, ou quaesquer outras, 
propostas pelo Governo da União con-
tra particulares ou vice-ve1·Ea; 

d) os l itigi.os ent1·e tm~ Estado e ha-
bitantes de otttro; 

e) os pleitos entre Estados estran-
geiros e cidadãos brasileiros; 

f) as acções movidas por estrangei-
ros e fundadas, quer em contractps 
com o Governo da União, quer em con-
venções ou tratados da União com ou-
tras nações; 

g) as questões de direito marítimo 
e navegação, assin1 no oceano corp.o 
nos rios e lagos do paiz ; 

h) os crimes políticos. 
§ 1 o Das sentenças das justiças dos 

J'::stados em ultima instancia haverá 
recurso para o Supremo ribunal Fe-
deral: 

a) q·zwnao se qttestionar soõ1·e a vi -
gencia., on a valiclade das leis feclerq,eg 
ern face da Cons'titnição e a decil;;ão 
do Tribmwl do Estado lhes negar q,p -
JJlicação; 

b) quando se contestar a validade 
de leis ou de actos dos governos dos 
Estados em face da Constituição, ou 
das leis federaes, e a decisão do t ribu -
nal do Estado considerar válidos esses 
actos, ou essas leis impugnadas; 

TEXTO ACTUAí~ 

recurso para o Supremo rihunal Fe-
deral : 

a) quando se questionar sobre a va-
lidade ou a applicação de tratados e 
leis federaes, e a decisão do tribunal 
do Estado fôr contra ella; 

b) quando se contestar a validade d~ 
leis ou de actos dos governos dos Es -
tados em. face da Constitu ição, ou daG 
leis federaes , e a decisão do tribunal 
do Estado considerar válidos esses 
actos, ou essas leis impugnadas. 

§ 2.0 Nos casos em que houver de 
applicar leis dos Estados, a justiça fe-
c1eral consultará a jurisprudencia dcs 
tribunaes locaes, e , vice-versa, as jus-
.tiças dos Estados consultarão a juris-
prudencia dos tribunaes federaes, 
quando houverem de interpretar leis 
da Unifto . 

Art. Gú . Compete aos juizes ou t r i-
bunaes fecleraes processar e julgar : 

a ) as causas em que alguma das par-
tes fundar a acção, ou a defesa, em 
disposição da Constituição Federal; 

õ) todas as causas propostas con-
t ra o Governo da União ou Fazenda 
Nacional, fundadas em disposições da 
Constituiçfto, leis e regulamentos do 
Poder Executivo, ou em contractos ce-
lebrados corn o in esmo Governo; 

c) as causas provenientes ele cmn-
pensações, reivindicações, indemniza-
ção de prejuízos, ou quaesquer outras, 
pt·opostas pelo Governo da União con-
tra particulares ou vice-versa; 

cZ) os litígios entre um Estado e ci-
dadãos de outro, ou entre cidadãos de 
Estados diversos, diversificando as leis 
destes; 

e) os :pleitos entre E stados estr a n-
geiros e cidadftos brasileiros; 

f) as acções m ovidas por estrangei-
ros e fundadas, quer em contractos 
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c) quando elois ou mais t ·rib1tnaes lo-
cetes int:enn·etarem ele 1noào eliffcrcn-
te a mesma lei tede1·al, JJOcknc!o o r c . 
ettrso sc1· ta1nbem interposto 110r qua.! -
CJUC1' elos t1·ilmnaes 1·eterielos ou p elo 
l'rocm·ado;· Ge1·al rla Re1mbz.ica; 

d) q1tanclo SCJ tn;,ta.r ele qu.estões de 
cli.l·eito C?'innínal ou civz'l fnternacio -
nal. 

§ 2. 0 N os casos em que houver '18 
applicar leis dos Estados, a justiça fe-
deral consultará a jurisprudencia dos 
tribunaes locacs, e, vice-versa, as jw;-
tiças dos Estados consultarão a juris-
prudencia dos trlbunaes federa<1s, 
qu<lndo h ouverem de interpretar lei;; 
da Unifw. 

§ 3.0 E ' v edado ao Congresso conl-
metter qualquer jurisdicção federal (ts 
justiças dos Estados. 

§ 4.0 As sentenças e ordens d<l ma-
gistratura federal são executadas por 
officiaes judicinrios da União, aos quae;> 
a policia local é obrigada a presta~· 

auxilio, quando invocado por elles. 
§ 5.0 Nenhu'rn r ecurso jncJ,iciario é 

vermitticlo, 11a.ra a justiça feclel·al mt 
local, contra a intervençiio nos Esta-
elos, a declaração elo c~taclo ele sitio, c 
a vc1·ijicação ele JJOcleres, o 1'Cconheci -
mento, ct JJOsse, a legitirniàade e a JJer-
cla de 11..-andato elos 1nen~b1·os elo Po-
ele1· Leg-islativo on Execut·ivo, tecle1-.:Ll 
01• estacloal; fLSsim. conw, na vi.gencicL 
elo cs'taào de s·it-io, ncío pode1·cío os M·i-
lmnaes conhecer dos actos zwat-icael'Js 
em vi1·tuele delle velo P oclt'W Legislativ~ 
011. Executivo." 

EMENDA N. 5 

Substituam-se os arts. 72, 75 e SO 
da Constituição pelo seguinte: 

"Art. A ConstituiçU.o assngura a 

TEXTO ACTUAL 

com o G·ovei·no da L~nião: quer em 
conYenç;Ôcs ou tratados da União com 
outras nações; 

D) as questões de clirc!to marítimo e 
navcga(:ãc, assim no oceano co1no nos 
rios e lagos do paiz; 

h) as c~uostões rle direito criminal ou 
civil internacional; 

O os crimes politicos. 
§ 1.0 E ' vedado ao Congi·esso com -

metter qualquer jurisdicção federal As 
justiças dos Esta.clos. 

§ 2. 0 As sentenças o orden s da ma.-
;; i<:tra.tura federal são executadas pm· 
ofilciacs jucliciarios da União, aos 
quaes a policia. loca l é obrigada a )Jrcs-
tal' auxilio, Quando invocado JJOl' c lleB. 

Art. 72. A Constituição assegura a 
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bras ileiros e a extrangeiros residentr~s 

no paiz a inviolabilidade dos clireitos 
concernen tes á liberdade, á segurança 
individual e é. propriedade, nos t er-
mos seguintes : 

§ 1.• Ningucm pócle ser obrigado a 
fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, 
senão em virtude de lei. 

§ 2.0 '.rodos sfto eguaes perante a l0i. 

A Rcpublica não aclmitte privilegias 
de nascimento, desconhece fóros ele n o-
breza. e extingu e as ordens h onoriC!-
cas existentes e todas as suas prero-
gativas e regalias, bem como os titu-
las nobiliarchicos e ele conselho. 

§ 3." Todos os individuas e cm~fi3 -

sões religiosas podem exercer publica 
e Uvrcmente o seu culto, associanclo-
so para esse fim e adquirindo bcn3, 
observadas as disposições elo direi.l:o 
commum. 

§ 4.• A R epublica só r econhece J 

casamento civil, cuja celebração será 
gratuita. 

§ 5.• Os cemiter ios terão caracter 
secula r e serão adminis trados pela au-
toridade municipa l, J'icando livre a to-
elos os cul tos religiosos a pratica éfos 
respectivos r itos em relação aos seus 
c r entes, desde que não offendam a 
moral publica e as leis. 

§ 6.• Será leigo o ensino ministrado 
nos estabelecimentos publicas. 

§ 7.• Nenhum culto ou igreja goza-
r~. ele subvenção official, nem terá re-
lações de dependencia ou alliança com 
o Governo da União, ou o dos E s tado::;. 
A 1·dp1·esen tação diplomatica do B ra-
sil j1m·to á Scmta Sé ncio i ·mplica v-io -
lação deste 1Jrincipio. 

§ s.• A todos é lici to associar em-se 
e reunirem-se livremente e sem fll' -

TEXTO ACTUAL 

brasileiros e a es trangeiros, residentes 
no paiz a inviolabilidade dos direitos 
concernent es [t liberdade, á. segurança 
imlivldu a l e ii. propriedade, nos termos 
seguintes : 

§ 1.• Ninguem póde ser obrigado n. 
fazer, ou deixar de fazer a lguma coisa, 
senão em virtude de lei. 

§ 2.0 Todos são eg uaes pe 1·ante a le i. 

A Rcpublica n ão admitte priv ilegias 
de nascimento, desconhece fl\ros ele no-
breza, e exting ue as ordens honorif i-
cas existentes e todas as suas prero-
gativas e r egalias, bem como os titu-
las nobiliarchicos c de conselho. 

§ 3.• '.rodos os individuas e confis -
sões r elig iosas podem exercer publica 
e livremente o seu culto, associando-
se para esse f im e a dquirindo ben s , 
observadas as clisposições elo direit::> 
commum. 

§ 4.• A Republica só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será 
gratuita. 

§ 5.• Os cemiterios t erão caracte~· 

secular e seri"LO a dministrados pela au-
torida de municipa l, f icando livre a to-
dos os cultos r eligiosos a pratica dos 
respectivos ritos em r elação a os seu~ 

crentes, desde que não offendam a 
moral p ublica e as leis. 

§ 6.• Será leigo o ensino ministrado 
nos es tabeelcimentos publicos. 

§ 7.• Nenhum culto ou igreja goza-
rá de subvençfLo official, nem t erá r e-
lações de clependen cia ou allia n ça com 
o Governo da U nião, ou o dos Estado~. 

§ s.• A t odos é licito associarem-se 
e r eunirem -se livremente e sem ar-



-79 -

ElHENDAS 

mas, não podendo intervir a poliica se-
n ão para manter a ordem publica. 

§ 9.0 E' permittido a quem quer que 
·seja representar mediante petiçfw, aos 
poder es publicas, denunciar abusos das 
autoridades e promover a responsabi-
lidade dos culpados. 
§ 10. E-m "ternvo de 11ctz, qualqum· 1JÔ-
de entrar no te?·rito?'io nacional 01t del-
le sahi1·, con~ CL su.a tort1tna c sen.~ 

bens. 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel elo 
individuo; ninguem pó ele ahi penetrar, 
<k noite , se1n consentimento elo mora-
dor, senão para acudir a victimas de 
crimes, ou desastres, nmn ele dia, se · 
não nos casos e pela fórma prescr!-
ptos na lei. 

§ 12 . Em qualquer assumpto é liv•:e 
.a manifestação do pensamento pela 
imprensa, ou pela t!·ibuna, sem clepen-
·dencia de censura, respondendo cada 
um pelos abu sos que commetter, 
nos casos e pela fôrma que a lei cletel'-
minm·. Não é permitticlo o anony·-

·mato . 
§ 13. A' excepção tlo flagr ante c1e-

1icto, a prisão não poderá executar-se 
senão depois de pronuncia do indicia-
-do, salvo os casos determinados em lei, 
·e mediante ordem escripta da autori-
dade competente. 

§ 14. Ninguem potlerú ser conserva-
do em prisão sem culpa formada, sal-
vo as excepções especificatlas em ·lei, 
nem levado á. prisão, ou nella detido, 
si prestar íiança idonea, nos casos em 
que a lei a admittir. 

§ 15 . Ninguem será sentenciado, se-
não pela autoridade competente, em 
virtude de lei anterior e na fórma por 
ella r egulada. 

TEXTO ACTUAL 

mas, não podendo intervir a poliica se-
não para mánter a ordem publica. 

§ 9.0 E' p ermittido a quem quer que 
seja r epresentar mediante petição, aos 
poderes publicos, denunciar abusos da'3 
autoridades e promovet· a responsabi-
lidade dos culpados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer 
póde entrar no territorio nacional 'l'~ 

delle sahil-, com a sua fortuna e bens, 
quando e como lhe convier, indepen-
dentemente de passaporte. 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel rlo 
individuo; ninguem póde ahi penetrar, 
ele noite, sem consentimento do mora-
dor, senão para acudie a victimas de 
crimes, ou desastre.~. nem ele dia, se-
niio nos casos e pela fórma prescr;-
ptos na lei. 

§ 12. Em qualquer assumpto é livre 
a manifestação do pensamento peh 
in1pr-ensa, ou pela tribuna, se1n dcpen-
clenchl de ceüsura, respondendo cada 
um pelos abusos quo commctter·, 
nos casos c pela fórma que a lei deter-
1ninar . Não é permittido o anony-
1nato. 

§ 13 . A' excepção do flagrante de .. 
licto, a prisão não poderá. exeeutar-se 
senão depois de pronuncia elo irtdicia-
do, salvo os casos determinados em lei, 
e mediante ordem escripta da autori -
dade competente. 

§ 14. Ninguem poderá ser conserva-
do em prisão sem culpa formada, sal-
vo as excepçõcs especificadas em lei, 
nem levado á prisão, ou nella detido, 
si prestar fiança idonea, nos casos em 
que a lei a admittir. 

§ 15. Ninguem será sentenciado, se -
não pela autoridade competente, em 
virtude de lei anterior e na fôrma bor 
ella regulada. 
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§ 16. Aos accu sados se assegurará 
na lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciaes a ella, 
desde a nota de culpa, entregue em 
2·1 horas ao preso e assignada pela au-
toridade competente, com os nomes do 
accusador e das testemunhas. 

§ 17. O dil·eito de propriedade man-
t em-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por necessidade, ou 
utilidade publica, mediante indemni-
zar,fto prévia. 

a ) as onina.s JJe?·tence·m ao JJTOPTi.~

taTio elo sólo, ectlvo as l ·i·mitações estc~

belecidas poT lei, a bem da exploTaçrJo 
üas 1nesonas. Esta JJOrlení seT tan~bc:n 
f eita Jl elo Goven10 F'ede1·al 01~ po1· con-
cessão deste, 1·ese1·vacla JJarte elos l·n-
c,·os ao Jl1'01J1''ieta.1·io, no caso de ,não 
iniciaT on ele abandona?· a e:;;pl01·ação. 

b) .A.s mincts e jaziclcts 1n·ine1·ae.ç ne-
cesso,··i.as â segu.,-ança e clefesa nacio-
na,es e as te?Tas oncle e:..;istirem não 
JJOcl crn ser t1·anstericlas a est?·angeiTos. 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da cor-
respondencia. 

§ l 9. Nenhuma pena passará r1fL 
pessoa do delinquente. 

§ 20 . Fica abolida a pena de galés 
e a de banimento judicial. 

§ 21. Fica igualmente abolida a pe-
n a de morte, r eservadas as disposições 
tla legislação militar em tempo de 
guerra. 

§ 22. Da1·- se-cí o "habeas- c01·pus» 
scmpTe que alguent sottrer 01L .se achar 
em imminente 1JC?'Ígo de soffTeT vio -
·zenc·ia po1· nteio de p1·isão ou const?·an-
gimento illegal ern S1LCL libeT~CLde de 
locomoção. 

§ 23. A' excepção das causas, qu e, 
p or sua natureza, pertencem a j]lizos 
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§ 1G .. Aos accusados se assegurai-.~ 

na lei a mais .plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciaes a ella, 
desde a nota de culpa, entregue em 
24. horas ao preso e assignada pela a u-
t oridade competente, com os nomes rlo 
accusador e elas testenmnhas. 

§ 17 . O direito ele propriedade man-
tem-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por necessidade, ou 
utilidade publica, mediante indemni-
?.;o.ção prévia. 

As minas pertencem aos proprieta-
l'los elo sólo, salvo as limitações que 
ferem estabelecidas por lei, a b em da 
exp!ora<)'í.o deste ramo de industria. 

§ 18 . E' inviolavel o Bigillo da cor-
r espondencia. 

§ 19. Nenhuma pena passará da 
pessoa do delinquente. 

§ 20. Fica abolida a pena de galés 
e a de banimento judicial. 

§ 21. Fica igualmente abolida a pe-
na de morte, reservadas as disposições 
da legislação militar em tempo de 
guerra. 

§ 22. Da r -se-á o habeas-co?'P1tS sem-
pre que o individuo soffrer ou se ach d.r 
em imminente perigo de soffrer v io-
!encia ou coacção, por illegalidade ou 
abuso de poder. 

§ 23. A ' excepção das causas, qu.~ , 
Por sua natureza, pertencem a juizo~ 
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cspeciacs~ niio haverá fôro privile-
giado. 

§ 24 . E' garantido o livre exercicia 
ele qualqu er profissão moral, intcll8-
ctua,l c indust rial. 

§ 25 . Os inventos industríaes per-
tencerão aos seu s autores, aos quaes 
fie::Lrá garantido por lei u m privilegio 
tcmporario, ou será concedido pelo 
Congresso um premio razoavel, quando 
haja conveniencia ele vulgarizar o ln-
ven·co. 

§ 2G . Aos autores de obras littera-
rias c artísticas é garan tido o direito 
excltwivo ele reproduzil-as pela im-
prensa ou por qualquer outro proces-
so mecanico. Os herdeiros elos autores 
go7.m·ão desse direito pelo tempo que 
a lei determinar. 

§ 27 . A lei assegurari1 a proprieda-
de das mar cas de fabrica. 

§ 28 . Por mo ti v o de crença ou de 
funcção religiosa, nenh.un~ cidadão 
brasileiro poderá ser privado ele seus 
direitos civis c políticos nem eximir -
se elo cumprimento ele qualquer dever 
civico. 

§ 29 . Os que allegarem motivo· ele 
crença religiosa com o fin! de se inscn -
tarem ele qualque1· onus que as leis <l::t. 
R epublica imponham aos cidadãos ~~ 

·on que acccital'em condecoraQões ou ti·· 
tulos nobiliarchicos extrangeiros P Gr-
derfto t odos os direitos políticos. 

§ 30 . Nenhum imposto ele qualqu·~r 
natureza poderá ser cobrado senão em 
vit-tucle ele uma lei que o autorize. 

§ 31 . E' mantida a instituição <10 
jui"y. 

§ 32 . A s <liS1JOS'ições constihtcionaes 
assec~tratm·ias da irreü·uctibUidade de 
vencimentos civ-is on 'militares não 

TEXTO ACTUAL 

cspcciaes, não haverá fõro privile-
giado. 

§ 24 . E' garant ido o livre exercicio 
ele qualquer profissão moral, intel!'l-
ctuu.l e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes per-
tencerão aos seus autores, aos qua13s 
licarC-1 garantido por lei um privilegio 
temporario, ou será concedido pel·J 
Congresso um premio razoavel, quando 
haja conveniencia ele vulgar izar o in-
vento . 

§ 26. Aos autores de obras littera-
rias e art ísticas é garantido o direi~o 

exc!Ltsivo de rcproduzil-as l"ela im-
pl·cnsa ou por qualquer outro proces-
so n1ccanico. Os hercleü·os dos autore:> 
gozarão desse direito pelo tempo que 
a lei determinar. 

37. A lei :.:tssegur::u:·á tamben1 a 
propriedad:a das marcas ele fabrica . 

§ 28. Por motivo de crença ou d0 
funcc,;ã.o religiosa, nenhurn cidadão 
brasileiro poderá ser privado de seus 
direitos civis e politicos nem eximir-
se do cumpr imento ele qualquer dever 
cívico. 

§ 29 . Os que alleg-arem motivo dt:! 
crença r eligiosa com o fim ele se insen-
t a r em ele qualquer onus que as leis 
da R epublica imponham aos c idadãos 
e os que acceitarem condecorações ou 
t.ttulos nobiliarchicOs extt~ang;elros per-
del·i'"Lo todos os direitos políticos. 

§ 30. Nenhum imposto ele qualqu<) r 
!laturcza poderá ser cobrado s eD.fio e1n 
vil·tuclc de uma lei que o autorize. 

§ 31 . E' mantida a instituição do 
jury. 
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exi·mem ela ob?·igação ek paga1· os i?n-
vostos [:entes creaelos e1n lei. 

§ 3:l. E ' per-;nitt·ido ao Pocter Exn-
c ntivo eXJJnlsew do territo?·io nacional 
os snbditos e::ct1·angei.1·os pe1·igosos â. 
onlem p?t.bl-ica 01~ nocivos aos inter e:;-
scs ela Republ-ica. 

§ 34. Nenhum C?nJJ?'C!JO JJÓcle se1· 
c1·eado, ne?n venci•nwnto alg1~1n, civil 
01t m-ilitet?', póele ser estiJJ?tleuZo on ed-
t e?·a.elo senão por lei ordina?·ia espe-
cial. 

§ 35 . R espcitaelos os eli'r é!itos a.elqwi-
?·iclos e a es1Jectative~ l egal elos fu'll-
ccionm--ios e1n e::cm·ciC'io na detta da. p7·o-
nwlgaç{io c/.csta l ei., a aposcn:taelo?"ia. so-
mente 1JOclení se1· conceeUela: 

- aos inval-idas depois d e trintn 
0.111108 ele Se?·viços CÍ Uni.CÍO; I 

- aos q1.te se invetlidm·em e1n a.cLo 
ele sen;iço, ele1JO·is ele elez annos. 

a) O 1na.gistntdo on f?tnccionqr·i:J 
·m.aio1· rle 70 annos ele eclacle será cO?n-
p?clsc!'i.a?nentc a1;osen taelo com os ven-
cinumto~< CO?Tespo??clenies ao t e1npo de 
8 C14 Vi.QO . 

b) N en hnll'la a21osen teuloria o1t 1·cjo·r-
1na sení conceel-iela. co?n venci?1W1J·tos 
l!'tl.1)eriores aos da · act-i·vülade. 

§ 3G . Quanclo a segm·ança. ela Rep~t

bl-ica. o exi.gi1·, e1n casos ele agg,·cssií'J 
e::ct1·a.nge-i-ra. o1t co?n?IWÇcí.o intestina, 
JlDelC7·-sc-á clecla1·ar enL estetdo ele si-
tio, por tent2JO cletenn·inaclo, qua.lque·r 
11a1·te elo tcn·ito?·io nacional, S1tspen-
clcnelo-sc a.h i etbsol1itamente o " hetbeas-
co?·p·z~s" 7Ja1·a os detielos mn virt·nde ela 
clec l arnr;cío elo s·itio, assim conto ets ga-
ntntia.s constantes elos §•§ 1°, 3°, 8°, 
10, 11, 12, 13, 14 c 18, cleste aTtigo, q1w 
o eleCTcto ennme1·ao·. 

a.) Nii.o se achando r eunido o Con-
gresso, e conendo a Patria imminento 

TEXTO ACTUAL 

A1·t. 75. A aposentadoria só .poderá 
ser dada aos funccionarios publicas 
em caso de invalidez no serviço da 
Nação. 

Art. 80. Poder-se-á. declarar em es-
ta < lo de sitio qua lque r parte do territo-
rio ela U nião, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo 
determinado, qua ndo a segurança da 
Hepublica o exigir, em caso de aggr e3-
s5.o extrangeira ou comn1oção jntes-
tin a (art. 34, n. 21 ). 

§ 1. 0 Não se achando reunido o Con-
g resso, e conendo a Patria imminen-
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perigo, exercet·á essa attribuiç5.o o Po-
der Executivo F ederal (art. 48, nu -
mero 15) . 

b ) Este, porém, dur ante o estado c] :} 

s itio, r estl'ing-ir-se-á, nas medidas d~ 
r e;Jl'essào contra as p essoas, a impô r: 

- a detcnr;ii.o em logat· nào destin::t -
do aos. réos de crimes communs; 

- o desterro para outros sitias do 
tcrrlto1·io nacional. 

c) Logo que se r eunir o Congresso, 
o Presidente da Republica lhe relata-
rá, motivando-as, as medidas de excc-
pçiio que houverem sido tomadas. 

el) As autoridades que tenh am orde-
nado taes m edidas sào responsaveis 
peloc; abusos commettidos." 

TEXTO ACTUAL 

te perig-o, exercerá essa attribuição ~ 

Poder Executivo Federal (art. 48, nu· 
m ero 15) . 

§ 2.0 Este, porém, durante o estado 
do sitio, restringir-se-á , n as medidas 
ele r epressão contra as pessoas, a im-
pôr : 

1 ", a detenção em lagar n ilo desti-
nado aos r éos de crimes communs; 

2°, o desterro para outros sities do-
te rritor io nacional. 

§ 3. 0 Logo que se ~·eunir o Congres-
so, o Presidente da Republica lhe J'<: -

latará, motivando-as, as medidas d.e 
excepção que houverem sido tomada·o. 

§ 4." As autoridades que tenham or-
denado taes m edidas sfw responsaveis 
pelos abusos commettidos. 

Camara dos D eputados, 7 de Outubro de 19 25 . - TTianna elo Castcllo.- Iier-
C1tlailo ele Freitas.-Eloy Chaves.-Plinio Marq1tes.-Nelson lle Senna.- Ettclyelcs 
JIIalta. - Francisco ele Oam110s. - J osé Alves. ~ Eelltarelo elo .Limara!. - Vaz 
ele Mello. - José Bonifaclo. - A~tstregesilo . - Oscar Low·ei?·o. - Sevm·iano 
.!!!arques. - Daniel ele Mello . - Cesario ele Mello. - Fonseca 1-Iennes. - Fi-
é!elis Reis. - Gilbe?·to A.maclo . - Mar·io D01ningues. - EJJhigenio ele Sa.!1es. 
- Do1·val Po1·to . - Soliclonio Leite. - ~lgamennon ele J..fagalhcíes. - N. Cam-
bo·i1n. - Celso Bety1na. - Albe1·tino .Drummwncl. - Geo?·gino Avel'ino. - Cal·-
valho N etto. - Btteno B·ranclão F-ilho. -· F'/'Ctncisco P eixo·to. - Do;nin.gos 
Ba1·bosa. - .Annibal ele Toleclo . - G·. Ly1·a Cast1·o. - Ew·ico VetUe. - 'l'ho-
'm.az Accioly. - Alberto JJ:faranhcío. - Thie1·s Carcloso. - .1.1·th·u1· Golla1·es Mo -
1·ei?·a. Wetlf?·eelo Leal. - Annanclo B ·tt1·1a.Jnaqu-i. ·- Pereira Leite. - J . Pi-
?·es elo Rio. - F en:eira IA:rna. - João Lisboa. - Au.gusto ele Li.nut. - Rau.í 
l'rfachaelo. - l11.'oréira ela Rocha. - Hermenegild.o Fi1·meza. - José e"le Moraes. 
- Ettgewio ele Mello. - Geralelo TTinnna. - - José Gonçalves. - Ramiro Be1·-
bert de Castro . - Pctttlo Ma1·anhão. - Gentil Tavet1·es. - Alves ele Castro. ·-
"'· J. Be1·nan!es Sobrinho. - B nptista B'i-ttencon·rt. - J. Lnmw·t-ine. - JJ.fct1·-
col i,no Baneto. - No1·iva.l ele Freitas. - Olega1·io .Pinto. - _,imedco PeixotQ. 
-- Aàol1Jho I.ionelcr. - Tavar es Cavalcante. ~ Raul el.e Fm·ia. - Pinheiro 
J1mio1·. - A1·thw· L emos. - Praclo L011es. - Ho1·acio MagaUtães . - Joaquim 
ele Salles. - Nelson Catuncla. - A lvm·o Rocha. - Fabi'O Ba·rreto. - Cesar 
L. de Vc1·g~teiro. - He·itor ele Souza. - Elyse~t G1tilhcrme. - Lei·ria ele An-
drade. - Ubalclino ele Assis. - A . Pacheco _lll[encles. - João de Fa1·ia. - Cesar 
:Magalhães. - Ca1·eloso ele Almeicla. - htlio V. elos Santos . - Va.lo is ele Cas-
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t1·o. - 1li ei1·a JwtioL - OU·veira Bo-telho . - F ·iel Fontes. - Octavio Ucmga-
beira. - José A.cciolv. - Nicemo·r Nascimento. - Ranul11ho Bocay·uva 
Gm>ha. - Walcl.emiro 11!fagalhãe's. - José Lino. - Galelino do Vaile Filho. -
Luiz Guaraná. - A.lf1·edo R uy. - P edro B01·ges. - Ga1nillo Pra-tes. - Be-
thencotwt da Silva F-ilho . - HomeTo Pires. - Wanele1·ley de Pinho.- Heitor 
Pen-teado. - Paulino de Sottza. - .Ayres da Silva. - Osca1· Soa1·es. - .At1·anio 
Pe·ixoto. - Gttdes·te-n P i1·es. - Bas·il·io Mcyalhães. Ferreira B1·aga. 
i'fianoel D!taTte. - Rod1·igues ela Gosta. - Raul Sá. - Pessôa ele Queiroz. -
i'ifontei·ro ele Sou.za. - A.lcicles Bahia. - Nf. Boel1'igtws JYiachaclo. 

SBSSAO DE 12 DE OUTUBRO 

O Sr. Cardoso de Almeida : - S1·. Presidente, em dias da t;bmana passa-
da, quando eram discutida~ as emendas ·Chamadas religiosas, o n obre Depu-
t:tdo pelo E stado de Minas, cujo nome cito com o maior apreço, Sr. Basilio 
de Magalhiies declarou que o grande pontifi:::e Leão JQIII, em uma de suas 
mcmore:veis encyclicas, havia recomm8ndado ao clero bras ileiro todo o em-
penho no ensino religioso. Nesse momento, Sr. Presidente, eu las timando 
a deficiencia desse ensino tão n'ecessario para fortale'Cer a fê catholica do 
povo brasileiro, disse que, infelizmente, o clero, ou a sua maioria, não vi-
nhét cumprindo satisfatoriamente aquelle dever imposto pelo grande L eão 
XIII. Chega, nessa occasião, o meu amigo e collega de b anca-da , Sr. Va-
lois de Castro, e, ignorando talyez a que proposito eu a;parteaTa ao mus-
tre Deputado por Minas Geraes, S. Ex. protestou com vehemencia contra 
o meu aparte e, não querendo eu entreter polemica •com o distincto cal-
lega de bancada, calei-me, limitando-m e, exclusivamente, a repetir o m eu 
aparte. 

Acto continuo, depois de amistosas explicações, ficou combina;do que 
esse pequeno incidente fosse retirado das notas tachygraphicas, afim de que 
nã o figurasse, como, de faceta, não figur•:::t. nos A:nnaes desta Camara . 

Considerav::~., Sr . Pr·esidente, o incidente terminado, ·quando, no dia se-
guinte, Monsenho1· Costa Rogo, vigario geral desta diooese, mal informado 
sobre o,;; facto~ aqui occonidos, e talvez, por uma certa intoleroa.ncia de s ua 
parte, me dirigio un1 dnten1pestjvo e, de certo modo, gTosseiro telegran1n1.a, 
censurando a opin!ão por mim emittida, e, ainda mais, Sr. Presidente, affir-
mando que, se outras fossem as condições doa nossa legislação eUeitoral, eu 
não- t eria tido a attitude q ue assumi nesta Casa. 

ISr. Pl'esidente, ha mais de 30 annos milito em politica. No meu !~s

tado, tenho desempenhado, cargos da alta administração pela confian ça de 

(*) Discurso proferido na .hora elo ex·pedient·e . 
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Campos Salles, Rodrigues Alves, Bernardino, Tibiriçá, Altino Arantes e 
outros ... 

O SR. Jo,\o DE FARIA; - Sempre com grande ·briJ.ho. 
O SR. HEI'J'OH PEN'í'EAoo: - E com grande relevo para São Paulo . 
O •SH. CARDoso DE AMI'l:EIDA: - ... mandatos na Assemblée. do meu (Es-

tado, assim como ha muitos annos venho . desempenhando o de Deputado 
Federal e quer n-o exercício das funcçõ-es administrativas, quer nas f uncções 
de ordem parlamentar, tenho sempre procui·ado dirigir a minha conducta, 
fallando cpelo bem publico e 'Pautando meus a'Ctos com a maxima lisura e 
h onradez. 

Até 'hoje não encontrei na minha vida politica quem fizesse o m enor re-
paro á :minbe. acgão e á minha conducta. 

0 SR. JoÃO DEl FARIA; -E' um facto. 

O SR. CARDoso DEl ALMEIDA; - Assim, Sr. Presidente, acreditando que 
ainda existe li•berdade de pensamento no Br3.sil, res-pondi a Monsenhor Cos-
ta Rego no mesmo tom em oque S . Ex. a mim se tinha dirigido, negando-
lhe autoridade para ajuizar de minha conducta que eu collocava acima da 
s ua intoleran'Cia. 

Assim procedendo, Sr. Presidente, ainda agi com muita calma, com mui-
ta prudencia e discreção. 

Não communiquei a ninguem o telegra.mma que recebi, tão pouco com-
muniquei e. pessoa alguma o telegramma dado em resposta. 

Foi precizo que Monsenhor Costa R ego désse publicidade a seu telegram-
ma para que eu publicasse tambem o· meu. 

O !SR. Jo.io DEl FARIA; - No exei"Cicio de um direito. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA: - Julgava, Sr. Presidente, terminado esse 

lamentavel incidente, quando hontem li no "Jornal do Commercio" que !Mott-
-senhor Pereira de Barros, digno vige.rio geral da archi-diocese de S. Paulo, 
havia enviado um officio, aliás, em termos cortezes, ao meu distincto ami-
go, Sr ·. Dr . Carlos de Campos, mustre Presidente ·do -EstaclO' 'de São Paulo, 
levando-lhe suas queixas pela attitude por mim assumida nesta questão. 
(HilaTieclade). 

VozEJS; -Oh! oh! oh! 

O SR. JoÃo DEl FARIA ; - 'E' éxtraordinario. 
O SR. CARDoso DE ALME-IDA: - Sr. Presidente, não fosse essa circumstan-

cia, eu não viria occupa1· a tr~buna para reaJbrir um incidente já. en'Cerrado 
e que nem figura nos Annaes desta Casa. 

Considerando deficiente o ensino religioso no Brasil, e ainda mais con-
sideranclo que a m aioria do clero não tem com a la rgueza prévia dado exe-
cução 'á recommemla.ção constante da e ncyoclica do grande 'POntífice L eão 
XIII, podia na opinião de alguns ter eu commettido uma injustiça, podia 
não ter t ido uma apreciação rea1 e verdadeira dos factos, p odie. ignorar o 
que se passa no interior do Brasil; m as dahi a commettet· uma injuria, 



uma offensa, ou h-rogar qualquer outro qualifi.cativo 'desairoso ao cLero bra-
sileiro, que costumo sempre respeitar; não era digno de mim, da minha 
educação, nem do modo pelo qual venho desempenhando o meu mandato 
p.elo Estado de 'S. Paulo. 

O ISR. ARTHUR C'AE'l'ANo: - V. Ex . exerceu 'COm toda altivez o clireito de 
critica. 

O SR CARDoso DE ALMEIDA: - Não encontro melhor prova para as minhas 
asserções do que a apresentação das chamadas emendas religiosas. 

Se houvesse, Sr. !Presidente, em todo o paiz, escolas fundadas pela I gre-
ja e distribuídas pelas capitaes, pelas cidades, pelas vil1as, em profusão, 
'Para o ensino religioso, de que tanto carece a nossa mO'Cidade, se as igre-
jas ministrassem em larga escala esse ensino, por certo não h avia n e'Cessi-
dade de se recorrer ao Congresso Nacional, pedindo que esse ensino fosse 
admittido nas escolas publicas . 

O SR. LrNDOLPHO CoLLoR: - P edindo não é bem o termo: quasi impondo. 

O SR. CARDoso DE ALMEl!DA: - Votando contra a emenda, não fiz mais 
do que séguir os conselhos, as recommendações de Bernardino de Campos, 
de Campos Salles, de Prudente de Moraes e outros que, desde o memoravel 
manifesto de 1874, sustentavam que o ensino nas escolas publicas deve ser 
leigo, cabendo ás famílias e ás i~rejas o ensino religioso. 

Dando meu voto contra a emenda .n. 9, entendi, 'Como ainda entendo 
hoje, que prestei um relevante serviço, não só á Republica, como á pro-
pria religião. (M1~ito be-rn; ApQia.dos) . A' Republica, porque contribui, com 
meu voto, para que as relações de paz, de harmonia, de verdadeira concor-
dia, que ha 30 annos gozamos nos entendimentos entre o Estado e a Igre-
ja, não fossem perturbadas por questões religiosas que, fatalmente, haviam 
de surgir. (Muifto bem). Quanto á religião- porque estou de perfeitíssimo ac-
côrdo com o meu illustr·e· patripio, o incansavel e grande servidor da Igre-
ja, D. ·Sebastião Leme, que, ainda ha dous dias, em entrevista concedida ao 
"Jornal do Brasil", assim se manifestou: 

"Na rejeição das etnendas, para nós catholicos, ha uma grande 
licçãa a ser posta em Ilratica. Os louros, com que nos ultimos tem-
pos nos vinha habituando a Providencia Divina, poderiam levar-nos 
a essa religiosidade de 11gua de flôr de laranja, consolação diante do 
altar, festas e mais festas, quando o de que precizamos é de· fé V'iva. 

acção intensa, àisciplin<td{l. e constante" . 

Acc!'lés'Centa o grande prelado : 

"Mais 10 ou 12 votps q'lle tivessemos, as emendas passariam e os 
·Clarins da victoria enc~eriam os nossos arraiaes, e podia acontecer 
que a causa das escolall populares, a causa da bôa imprensa, a acção 
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catholica , emfim, en'Contrassem a lgun s dos nossos irmã os catholicos 
militares e m grande dispos içã o para ent rar placidamente no Pan-
theon dos triump·hos e dos descanços eternos". 

São estas, 1Sr. Preside nte, as considerações que eu julguei de meu de-
ver fazer, afim de que n ã o continue o meu nome a ser explora do e a minha 
attitude intel"pretada -como of:funsãva o·u inijuriosa aos sacerdot es da re-
ligião que professo e á qua l venho p restando, desde muitos annos, ser viços 
de a lguma valia. 

'Sou catholico e tenho fé, m as, a.pezar disso, não sou u m incondiciona·l 
submisso a certas ordens e a 'Certa s pretenções, que considero contrarias á 
:Propria religião, inconvenientes á tranquillidade e ao bem esta r da familia 
brasileira e enormemente prejudiciaes aos alto& interesses da .R epublica. 
(Muito bem; ·rnui"to bent. O o1·ador é '!Jiva1nentc cumpr imentado). 

O Sr. Basilio de 1\iagalhães: - Tendo s ido eu , Sr. P residen te, quem deu 
ensejo ao a parte do n osso em inente collega e m eu p rezado a migo, Sr. 
D e·p utado Cardoso de Almeida , que acaba de occupar com tanto brilho a 
trilbuna, venho n ã o só .cor-rob orar a narr::t.ção de S . Ex . a respeito da 
s uppressão das palavr as -r elativa s ao incidente, .feita n as provas tachy -
graphicas, .como ainda .perfilha r e robustecer a sua affi rmaçã o, n o tocante 
aos deveres que n ã o têm sabido cumprir em nosso pa iz os sacerdotes ca-
t holicos. 

1Si é certo que o grande funda dor do Ohristianismo, e, sobretudo, o ver-
da deiro cr eaclor do catholicismo, que foi São Paulo, pÍ·égaram n 

de que o Eva ngelho fosse ensinado a todas a s gen tes, n o !Brasil nã o tem 
sido exer cida , como cumpr e, essa m issã.o p recípua do dero nacional. 

O ·SR. ELYSEU G UILHERME : - Nã o 6 do clero nacional, pois a gra nde 
m a ioria do nosso cle ro, h oje , é cons tituída por ext ra ngciros . 

0 ISR . CARDOSO DE ALMEIDA : - V . Th: . t em razão . 

0 •SR . BASILIO DE ·MAGAL HÃES : Ten~ V. Ex . !.'azão nesse ponto. n eu 
chegarei a informações seguras scbre isso . \Para que não se diga. JJOi'énl , 

que é a minha simples pa lavr a , sem a necessaria a utoridade que o caso re-
quer, a que traz para a Cam ar a t ão grave asserção, v ou ler o que asseve-
rou um dos m a is illustres sace-rdotes ca th olicos da nossa te rra , um brasi-
leiro notave!, que fo i, a lém de M inistro do altar, dedicado missiona'l'io apos-
toUco, o Sr . i.Pa dre Julio Maria . 

{) " L ivro do Centenario" , publicado em 1900, traz em seu vol. I, pa-
gina s 7•9 a 134, lon ga , substanciosa e com pleta mcm oria , f irma da 1pelo pre -
claro levita , sobre "A r eligião, ordens rel igiosas, instit uições .pias e ·bene-
ficentes, no 'Brasil" . 
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,n esse estudo, a pags. 88 e 89, consta o seguinte: 

"A vrincipal necessidade das parocl:lias brasileiras é a doutri-
nação; mas o nosso pulpito, si aind::t falla, isto é, se faz panegy-
ricos e <Ser.mões <!e festa, não ensi.na. Nas paroch.ias, a maioria dos 
ifieis não têm idéa -clara do que <erê e pratiec'1.; não •Conhece o valor do 
sa;crificio da missa; ni'Lo swbe o que é um sacramento; não discerne 
as pal' tes da .penitencia; não conhece senão literalmente o Deca-
logo. . . Ora, degenerado o ·culto, falseada s Ú.s devoções, rebaixada 
a sagrada tribuna, abandonculo ou nunca co1neçado o est11ito da pa-

l avr a divina, om-it'tido o•tt a1Jenas claclo, ct espaços, ent tantcts treg1te-

zias, e·rn mini1na q1wnticlade, sent seqnencia nent methodo, :eonf1tsa-

1nente, o ensino eatholico, absorvida a maioria do clero nacional, ou 
p or agitadas preoücupações mundanas de posição, riquero, prazer, 
ou pelas simpies exterioridades das fe stas religiosas, - as paro-
chias brasileiras não •podem continuar neste estado . A ·hydropisia 
das suas testas não encobre a anemia de sua fé, que é misbér re-
lemperar. Como? - O ensino, eis o grande remedio, a. ·g·rande ne-
cessidade do momento actual. Os novenarios , as devoções, as festi-
vidades feitas com os devidos requisitos, são cousas 'boas; mas o 
principal, o essencial, a cousa boa por excellencia, a maior de todas 
as obras da caridade .paroahial é - ensinar os ignorantes. A 

ignorancia da religião, -- eis o inimigo; a doutrinação, - eis a 
grande llinna a postolica. Já é tempo que se estude e se ensine; que 
se dê o pão da intelligencia aos meninos, ás clonzellas, aos casa-
dos, aos póbres e aos riçol'! . Sem dtrv:ida, isto não se faz num dia; 
mas t ambem nunca se fará, emquanto o clero não se resolver a 
fazer da dout1·inação o seu ohjectivo, e levar annos e a nnos a fazer 
sõmente sermões de festa . " 

~eferindo-se a outr o escripto seu, de 18•9>8, sobre "A Igreja e o povo" , 
e depois de affirmar que o çlero brasilei ro 1~ão perdeu ainda "catinga 
do regalismo" (sic), nem obedeceu, ·Como o da A.llemanba, da Inglaterra, da 
França, da Irlanda e da America do Norte, a os conselhos de Leãc. XIII, as-
sim se exprime, a .pags. 127 -1'2>8 : 

- "Não, a igreja •brasileira não acceitoa ainda, tpraticmnente, o:. 
E:nsinos do >Papa . O dero vive separado do povo; quasi que o :povo 
não o ,conhece . O dero ,con•tenta-se 'com un1a certa a.rist ocracia de 
devotos. Quasi que a sua aspiração se reduz a ver os templos bem 
enfeitados, o cõro >hem ensaiado e, no meio de luz"s e flôres, os 
seus p a rame ntos bem .reluzentes. Toda a actividade do .clero .quasi 
que se resume nisto·; -- festas para os vivos e vompas f une:1r es 
.para os mortos. O derQ brasiletro não tem nenhum valor po'litico e 
social. Nem elle .pesa, como devera lJ,contecer, na balança da opinião; 
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n em a igreja brasielira é ouvida em nenhum dos grandes inte resses 
da patria. •Por que? - lPorquc o clero est-á encer.rado na sacristia; e, 
esperando tudo da g-raça de iDeus, imagina que esta bade arran -
jar tudo, sem a sua cooperação, como si a promessa -do trium-
pho, que Deus fez á sua ig.reja, comprehendesse a do catholicis-
mo, em todos os logares onde a neglige ncia, o preconceito theo-
loglco e a paixão politic a unem-se como ín timos amigos, em oppo-
sição aos prog-ressos da religião . " 

O 'SR. J:'LINIO MARQ\JES. - V. Ex . mesmo, imparcial e intelligente como 
ê, ·h a de estar pe r-cebendo o que existe de exaggero nesses assertos. 

O SR. BASILIO DJU 'l'vLWALHÃJ<}S : - O que acabo de ler é a verdade pura. 
N ão ba exaggero algum aq ui. Quem diz isto é. o Padre Julio Maria, •perfeito 
conhecedor do asst1n1pto e honesto expositor· do q ue observou. 

A ,pag, 1·23, a ccrescenta. elle alnda o seguinte: 

"Ainda a Repu blica não prohibi o. aa cle-n• a livre pt·éga.ç?.o. Pela 
:minha parte, .posso garanti r aos 1neus compatnota s que, <Jm oittt 
annos de apostolado .pelo :Brasil, se algumas vezes têm s urgido diffl-
culàades á minha p1•éga.ção .. . " 

O SR. AUGUsTo DEl LlMA: - ·Em sua prégação scientifica e não theo-
logica . 

0 SR . BASILIO DE l\fAGALHÃES (lendo) : 

". . . já como simples padre, jl'~ como missionario wpostolico, ellas 
não têm partido de autoridades ou homens políticos da Republica, 
mas justamente de ecclesictsticos e políticos aferra dos a o a ntigo re-
·gimen." 

E' esta uma da s mais sél'ias a sserções de um dos lumina res do clero bra-
sileiro, - o Sr. iPadre Julio Maria. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA : - 0 •Dt·. Julio Gesa r de Mora es Carneiro. 

O ·SR . BAsiLIO DEl MAGALHÃEls : - Perdã o! Quem firma tudo q·uanto aca-
bei de ler já havia trocado esse illustre nome pelo nã o menos iHustre de 

. P adre Julio Maria ... 

O SR . NELSON DEl .SEJNNA: - Ainda mesmo sendo da autoria de quem é, 
esse trecho encerra uma profunda injustiça, quando declara que o clero ibra-
sileiro não tem tido uma .grande a cção social no Brasil. (Apoiados). 

O •SR. !BASILIO DEl lVLAGALHÃES: - Quem aifirmou ;foi u m sa ce rdote abali-
Zado e respeitado. St· . Presidente, é com visivel desgosto que me vejo for-
çado a occupa·r a attenção da Camara com a defesa, não propriame nte da 
minha pessoa, po1'ém, sim do benemerito Sr. Presidente da R epublica, do 

· digno leader da minha ban cada e da maioria ela 'Camara , assim como da-
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quelles nossos com.panheiros de r e presentação nacional, que vota1·am contra 
a emenda n. ·9, 

H a na Capital ·Mineira um bisemanario intitulado "O Horizonte" , que é 
orgão do Con selho de Imprensa e, porta nto, do Arcebispa do que tem séde 
alli. Já editou até h oje tres artigos, visando ao eminen te magistrado da Naçãcr 
e aos Depu tados contarias ás emen das religiosas. D e mim o menos que diz 

é que as combruti em nome de Leão X!HI , que commetti um desatino e qub 
fui grosseiro. No numero de 7 do corrente mez, afóra outras, vem uma tre-
menda accusação contra o Sr . !Presidente da Republica, contra o nosso 
l eaàe1· e contra dous r epresentantes do meu Estado, a qual não pôde fica r 
sem r esposta . Eis o que assevera a folha clerical (lê): 

"A discussão das emendas Plinio Marques, havida na Camara dos 
~Deputados, na se1nana atrazada, r evelou ao Brasil christão cousas 
interessantes umas e n ojentas outras. Assim, como notámos outro 
J;lia, corn nossa . .. " 

[)esculpe-se o .cacop•haton, que é muito conunmn n essa gente (riso) 

com n o&sa habitual indepenclencia, o Governo terrn culpa 
m anifesta na quéda das emendas. E nós nos referimos ao Sr. Ar-
tllUl' Bernarde6, o qual a:ffirmara, quando da ultima campanha pres i·-
dencial, que desistiria de subir as escadas do Cattete, S8 tivess" 
de fazer sacrifíc io de suas .convicções r eligiosas . 

Sim, culpa manifesta, pois, como se explica q·u e o .Sr. Vianmt 
do Castello, leader da maioria , .tivesse trabalhado contra as mnendas, 
embora houvesse votado a favor dellas? 

·Si, realmente, o Governo tivesse tomado o interesse promettido, 
parece-nos que outro sePia o 'Procedimento do leader ,· ta.mbem a favor 
da:s emendas seriam pelo m enos os votos dos ,Sr·s. Emilio J a rdim e 
Vaz de Mello . . . . " 

Não tenho ;procuração, n em do Sr. Arthur Bernardes, nem do Sr . Vianna 
do Castello, n em elos m eus dous citados companheiros de bancada, par<~. de-
fendei -os dessa accusação, q-ue não sei como qualificar . 

O Sr. Joaquim de .Sa:lles j.~L disse n esta Casa q-ual foi a dlgn"' attitude 
do Sr. · Vianna do Castello, com Telação ás emendas re ligiosal!. O Sr. Vianna 
do Castello, sabe-o toda a Cam;lra, nunca trabalhou contra ·ellas: - esta é 
que é a expressão rigorosa da verdade . 

Agora, não ·COmprehendo que o orgão do Arce'.:Jispado de Bello Hori-
zonte tivesse a coragem de injuriar o •Sr. Arthur Bernardes, julgando-o capaz 
de trahir, po:::- motivo de fé religiosa, o seu c1ever patriotlco da direcção su-
premll do pa iz, .e . ao mesmo te;rnpo, de imaginar que u m se·u digno l])urente 
por. a ffinidade e um dos seus mais íntimos amigos, os ISrs. ·Deputado Cornelio 
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Vaz tlt: M-ello e EmBio J a rdim, fossem capazes de te r a sua consciencia ca-
bres teada p elo .sr. ·Presidente da iR81)uhlica. 

0 SR. EMILIO JARDIM: -'Obrigado a V. iEx. 

O •SR. BASILIO DI!l 1\I[AGALHÃES: - Não posso deixar de e spontaneamen te 
defender de ata;ques tão a leivosos e tão insolentes o egre.gio timoneiro elos 
destinos do Brasil e os m eus dous illustres e r espeitaveis ·compa nheiros de 
baucada, q·ue, ao darem os seus votos contra a emenda n. •9, est ou eerto de 
t[Ue o fi zeram c UIILprindo um alt o dever, t en do em mira ao mesmo t empo 
a salvagua rda da !Constituição ipolitica do Brasil e dos inte·resses da I greja 
Catholica, a que pertencem. 

Quant o aos vituperios que me são pessoa lmEJnte a ssacados, t erão ·tam-
bem o devido r evide. 

J á fui victima de uma tenaz campanha anonyma por parte des~a folha, 
enfren tando-a com a e ner gia das minhas convi-cções e o desassombro da 
minha a ssignat ura . Embalde instei porque appa recesse alli um nome .qua l-
quer, para que eu soubesse quem é que m e a;gg redia t ã o in justame nte, só 
porque eu havia defendido nesta .Ca m a ra, n as sessõe" do anno ·passado, os 
·bens legados pelos nossos maiores á. ordem beneilictina, 1para flns ·Piedoso5, 
bens de que se apoderaram tonsurados extrangeiros, que não os ap.r>licavam. 
nem ap plican1, quer ao ensino, quEJr fl. ca:teche::;e , r,orénl sim que empregaram 
em pa rte, h a pouco tempo, em uma sociedade anonyma de com1nercio e 
p ecuaria n a r egiã o do r io B ranco. 

Pois lbem, só porque eu ·havia <eum·pr ido pa triotica mente, ser enamente, 
nesta Casa, uma das obrigações do m eu m a nda to, qua l a defesa do pa trimonio 
naciona l, a r ef erida folha clerical me crivou da s m aio1·es injurias, me asset-
teou com a s mais insanas vilanias. Agora, diz ella que 'continuo a ataca r os 
moços c atholicos do Brasil, assim como ·OS ,padres redemptoristas do Cm·-
vello. 

Ora, do trecho da minha " 'carta-aberta", que li e consta do m eu 'll'ltimo 
discurso sobre as em enda s religiosas, o que afTirmei, o que, aliás, já ·h avia 
affirma do pela folha que redijo na minha t erra natal, é que esses moços, 
que m e haviam insultado a nonymamente e g ratuitamente, pois e u nunca os 
alvejára e nunca os offendera, jovens ardorosos '1,Ue i'Jlasunava m, que se 
jactanciavo.m, que se vangloriav~ da sua fé, .não tinham o e spirito de sa-
crificio para trocarem as suas lindas roupa s <:ivis pela ·batina e pelo ·burel, 
em um paiz t ão .catholico e onde , entret an to, é t ã o dif fi.cil, hoje, a cha r um 
b rasileiro que queir a vestir a sotaina ou a es tamenha. 

Qua nto ao .que eu disse dos padres r edemptoristas, que se estabelece -
ram no Curvel!o, ainda ifui Jrucunoso. Poderia eu tamlbem te r -me referido 
aos que. se est rubeleceram e m Juiz ·de F óra e em B eLlo-Horizonte . N ã o v 
fiz. L im ite i-me aos do Cu r ve llo, por,que é o ".Santuario de Sfto Geraldo", d o 
qual exhibo á Camara dous numeros, o de Abril e o ele maio do corrente 
anno, o orga.rn q u e se p ublica alli e .que annuncia a venda de milagres, de 
que trate i no m e u u ltimo discurso. 



Escrevi, ba tempos, a proposito disso, um artigo, que não cheg ou· a ser 
impresso; servir-m e-hei, rugora, d e algumas notas que n elle inseri. 

Vou ex;pôr ás vistas austeras da Camara alguns dos muitos e 1}l'Otheifor-
mes -prodígios que a SO'bredita tuba da fama do "'Santuario de S. · Geral -
do", em sete columnas de .typo n1eudo, clangorou aos seus innumeros · as~i

.g na;ntes, n as edições de !feve1•eiro e março •deste anno: 

"Nazareth - Julia. Nazal'ei'h, achando-se mal de pal'to, promet-
teu tomar uma assignatura, e foi attendida ... " 

"Ban'oso - Olivia ife Souza, achan'do-se m al, co'm um t umor, 
tendo sido a conselha da p elos medicos para faze r a operaç[i.o, -recor -
!reu a ·S. Geraldo, e <ficou completamente boa, sem nenhuma inter-
venção; -por isso envia 5$000 e continua a assignar "0 Santuario de 
S. Geraldo", como p~·ova de eterna gratidao. 

"A.guas-Boas do Bo1n Ja1·dí1n - Eurico ·Mar.ques escre1·e : E.;;-
rtando eu -continua1ne.n te -com lei·cenços, fiz um voto a S. G€raldo: 
si eu sarasse, pwblicaria a graça e tomaria uma ass;g natu ra do 
jorna-l por um a nno; como fui attendido, cumpro a }Jromessa ." 

"S. Sebastião da Victo1· ia - Maria Candida de J esus es<.:rev.e: 
Estando o meu filhin~1o Geraldo soffrendo de uma queimad u1·a no 
ros to e no peito, j ii. estfndo desenganado, f iz um voto ao ;mila-
groso S. Geraldo; :fui irrpnediatamente attendida; hoJ e ve;o o meu 
qu erido i'Hho são, n ão ficando lesão alguma em seu cor,po; -rem etto-
lhe a quantia de 3$, senqo 12$ para as obras do Sa ntuario e 1~ ;par>< 
a ·PUblicação da graça .. . " 

0 SR . AUGUSTO DE LIMA: - I sso não é ven da de l11llagres. 

O Sn. BASILIO DE 1\iA.GALHÃEs: - T en110 aqui mais duas outras edições 
do " 'Santuario de 8. Geraldo" , correspondentes a abril e maio ultimos, e 
nas 1quaes veem annunciados outros favores miraculosos , obtidos pelos pre-
ços de um, dous, tres, quatro .e cinco mil! r é!!!. 

O SR. JoÃo LISBOA: - E' Uf11a questão de fé, muito respeltaveL 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - E' muito commum em nossa tradiç!io. Não 
ha quem, soffrendo e tendo cren ça, não 41appelle para esse recurs~. offe-
recendo espontaneamente mn dqnativo. 

O orador sabe m esmo que, em nossa terra, são muitos os nucleos reli-
giosos em que a piedade dos !fieis se manifesta desta maneira·. 

O SR . BASILIO DFl MAGALHMils : - Terminei o m eu artigo, que era diri -
gido, sob a lfol'Ina d e "carta al>erta", a o Exmo. Sr. Arcebispo de Bello-
Horizonte, da seguinte maneira: 

"O -certo, porém, é que os rever endíssimos redemptoristas ad-
v en tícios instaHaram alli, naJquella 'Progressiva ctda:de, um bem sor -
tido balcão rpar a a venqa franca de toda especie de graça.s e m i-
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lagres; e, como o "·Sa ntuario de :;;. Gerruldo'", te rn geit<:> .para im-
pingir aos credulos e inc:au.tos a mercancia fal~ifkada (vide J". d e 
Bonniot, pad're j esuíta, "Le mirrucle et ses ·contrefaçons"), que po~· 

ser o que é, ·custa ap enas "dez r·éis de mel coa do " - que1n cor:1 
isso se desacredita ê a ex;celsa religião, :;obre cu.]a pratica in cumb<; 
•• íT. Ex. I'le vm ... zelar tambem alli, naquelle form os o, pros pero 5 
bem povoado rincilo mineiTo, ponque a té 1á se exte ncle a sua su-
prema alç.acla de etJisco1ms, isto é , de ·Llruern olha ·do a l to , 
de quem vigia de cima e ]}o r sobr e tudo. E is a razãü 
do ·ousio, que tom De dP diri-g'ir a V. l<Jx. iRevrna. este a!ppello -
porque de duas uma: - s1 Y E:x. Rewma· cO'honestar o que de-
blatera, . á !f.eição ·<de 1·eclames de casas commer.ciaesí communs , o 
"Santuario de IS. Geraldo" deve aconselhar· aos n1edicos, c linicas 
e ·cirurgiões, bem como ás parteiras, cui<leh'l de outra prof issão; ú, 

·si a:veTi•guar que é !mentira , que é pr ocesso contr a r io aos e nsinos 
do evangelho;- o ;que .constantemente noticia aquella r ev ista so;. 
disant cathol~c!a, cumpre s em demora .que S8 dig-ne ele ordena r aos 
R evmos. rellem])toristag lfoa:-alsteir·o,, reélac tores e ~'esponsaveis I ci.<• 
mesma, ponham termo a tão à esc arada e male.fica ve}hacaria. " 

O •SR. NELSON ·IDE iSENNA : -O prezado ·coH2ga ·ha de pe rmittir que eu lhe 
evoque, por exemplo, á lembrança um dos mais bem amallos bernfeitores drt 
nossa terra, um sacerdote redem<ptorista, que morreu com merecida fam·1. 
de santidade, o padre ·Severino Severens, cuja m emoria é guardada em u1n 
relicaTio d e carinho por toda ruqu ella região mineira . L1.1Joi ados .) 

O SR. BASILio DE .MAGALHÃEs: - Mas eu não contestei a inda a santidade 
de ning uem. 

<O SR. NELSON DE SENNA: - V. Ex. não i·gnora que a v ida desses di-
gnos sace1'iiotes e missionarios se tem assignalado por um a serie de wctos 
meritoi:-!os , mn nosso Estado, como o ela assi.stencia continua á pobreza, o 
exerc:clo da caridade h m;pitala:r, a abertura de escolas paro0hiae.s , a rpro-
paganda de ligas operarias, beneficentes, etc. 

O iSR. BASILIO DE (l\f'AGALHÃ'ES : - E u admir·o, eu venero todos os santos. 

O 'Sn. NELSON DE .SENNA: - A questão de fé se passa n o recesso intimo 
da .consciencia, é por isso devemos r espeitar a f é , m esmo ingenua, do nosso 
PO'io e não fazer c o·mo V. Ex., que a cdtica e menosp·reza com s eu grande 
talento, em vez de aJqui applicwl-o na defesa de' outros assumptos mais pa:-
pitantes, •]}ar a o que tem V. Ex . incontestaveis conhecimentos d e h isto-
ria pa tria. ,, 

11 

O ·SR. BASILIO DE MAGALHÃI!lS: - Perdão ! Não estou menos·ca bando a 
fé religiosa de ninguem ! V. Ex. estc'Í. in terpretando mal as minhas pala-
vras. Ao <'OJltrario , a:cato· a tê o fetichismo ·puro do dendrólatra african(;, 
que leva um samburá cheio de ace,pipes para a arvore comer; respe ito ·até 
a rquem acredita em lobis-homens e Jnula.s-sem-cabeça. 
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O SR. JoÃo LISBOA: - Então, não façamos da crença motivo de critica . 
0 :SR. BASILIO DE lVL~GALHÃES: - 0 .que estou ·Criticando é a exploTação 

da ingenuidade e da credulidaue dos n ossos ,paüicios, a ,qual está sendo 
feita francamente e systematicamente pelos redemptoristas estrangeiros. 
Não confunda as -duas cousas. Assim como não confundo um bon1 arado 
com o máo animal que o puxa, não sou capaz de ·confundir a e~celsa rel!-
gião, que é o Catholicismo, com os seus mãos ministro~, 

O que estigmatizo, o que verbero, é essa caça de ·nicJcei.s p.elos clericos 
estrangeiros, porque S. Geraldo, que está lá nos céos, alimentado p.ela di-
vina graça, vestido ·POI.' ella, não precisa do suado dinheiro dos pobTes e 
a nalpha!betos, obtido a troco de falsos milagt'es. 

O SR . FRANCISco PmxoTo: - Os pa'Cll'es não p ell.em isso . 
0 Sr. . BASILIO DE MAGALHÃES: - Como não pedem, si ê COm esse fim 

que ::mnunciam ? Aqui está a fôrma commercial de que se Sei"Vem. Sou 
incapa:õ de inventar factos tão .g-raves . Por isso é que .estou exhlbindo i1 
Camal'a dons numeras da revista denominada o ".Santuario de S. Geraldo". 

O SR . FRANCisco PErxo·ro: - 'E' natural: o crente ,pede para annunciaL, 
para publicar no jornal. 

O SR. NELSON DE :SENNA: -!Por esse andar, o oraQ.or t erá de combater 
as romarias de NazaTeth elo Pará, da A:pparecida, em ·S. Paulo, e outras . 

O SR . AUGUST0 r:>E LrMA· -As da P enha, no Rio de Janeiro. 
10 SR . BASILio DE :i.VlAG.\LH:ÃE,\;: Nada ·ha ·que com•baler nisro:o, porque 

a 'hi não ha venda de milagres. 
O SR. JoÃo LISBOA : - Nem que, ·Critir~r. menospr~zauáo a fé. E' um 

acto respeitavel. 
O SR. Bgs FoRTES: - O professor ':!l'lozan explora o espi!"itlsmo por 

ahi. ninguero grita. 
0 Srt. BASITJIO DDl MAGALHÃES : - 'lGSO é com a policia ... 
O SR . J o.io LrsnoA : - O orador não exige respeito á sua crença ? 
O SR . BASILio DE l\1AGALH)i;ms: - •E respeito a crença <1e outrem, sey, 

ella qual fôr. O que condemno, re.pito, é o abuso, é a exploração feita em 
nome ela crença, pelo sacerdote encarregado de ,p.re:gar e praticar sô as ver-
dades clel!a. 

O SR. SI111ÕGS LoPES : - A superstição, realmente, eleve ser -combat iua. 
O orador diz muito b em; é prej u{Jic!aliss1ma ao paiz . 

O SR . BASIUo DE J.liiAGALicrÃJ<lS: - Tanto ~-·espeito o a·fri cano nos seus 
"orixás" c "candomlblés", como respeito o mais adeantfldo dos r eligiosos, no 
seu santuario domes tico ou no seu t emplo publico. 

( 'rrocam-se '!;a,r·ios apcwtes . ) 
Sr. Presi~ente, os apartes. com .q:ue mP. honram os illustres collega;;, 

levam -me a dizer um pouco mais Q.o .que eu .queria. 
Os r edemptoristas do Curvello, si são sinceros e •honestoo., a evem expn-

~:ar fLS .pessoas que ·lhes en'ViaJlil ingenuamente pequenas, ma,; numerosas 
quantias, á procura de graças e mila;;res, que ha na côrte celeste nada 
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menos -de oito santos co1n o norn~ dv Geraldo, e que, portanto, nfto se pódc 
sa;ber a qual delles é tqUe se f,ez O cha.mamento, e que 'O favor sobrenatu-
ral só .€ .f;:,ito por Deu~. a ·quem serl<c até o maü; mortal dos r>eccados of'fe-
recer o vil metal, como paga do que elle liberaliza de graça e por graça 
de sua :.nfinita 'bondade. 

r'Bvem exvlicar aos rudeE habitantes do BrasH o que dizia Santo T'ho-
ma;~. de . A 'CJ ui no, na § ua "·,Summa T.heologica" : De~us solus JJOtest per "e 
fo.cere 'ocra 1nintcula". DE'Ivem e:xJplicar aos seus mal esclarecidos íregue ze:> 
de Cu rvell o e de alhures que não se PÓ'Úe invoc~u· unta. allna ao outrr, 
mtl ndo, seja de santo ou não, ~porque então iTiam cahir n as praticas do 
espiritismo, condemnadas :pela Igreja Gatholica. 

Esses são os deveres que elles não cumprem, e, como o,s não cum-
pr~nl, e u os ace;uso, publicamente e francamente, de uma explo,ração escan, 
dalosa. 

iPa.sso a.gora, !Sr. Preslde·nte, a outro assun1lPÜ~ concernente ainda á 
reli güio no B rasil. 

'J'rago aqui uma autoddade -da J,greja Catholica, o padre Joseph Bur· 
nichO!! , ::wior deste livro, que ~se intitula Le B1·ésil à'aujourd'/w,i, publicado 
em BlO. 

O Sn JoAo LISBoA: - E' um padre estrangeiro, e V. Ex. devia argu· 
mentar com outros. 

{J 81-:. BA~ILIU DE; M'AGALliÃE:!C Perdão! Kãc acrubel dt E:nunclar c 
rn e1: ponsa"l&nw, E"te p;;.ci.re foi Utr espiàv envia·éto ao Erá.sil p,clo 'Geral 
dos jesuitas, a:fim de examinar '> estado do <;lero ~atholico, particularmente 
do igJl8lCiano, em nosso paiz. 

O SR . JoEo LISBoA: - Si é um espião, não merece fé. 
O S1~ . BASJLIO nw MAGALHÃES: - iNão sei que outro nome dar a quem 

desem~penha'Va a missão de que tão habilmente se encarregou. Merece, por• 
tanto, toda a conffança. 

Eu lJem desejára lêr todos os topicos maís importantes em que trata 
elle dos sacerdotes catholicos dos ~collegios e das confrarias existentes em 
nossa terra. Mas, para não tomar mais tempo 'á Camma- e o que me resta 
do e.x;p·ediente está quas! a esgotar- se - resumirei o que fôr mais inte-
ressant<>. 

Ell>e sentiu aqui a falta de um "LA..nnuario Gat!holico ", semelhante ao 
Oath olíc JJi~rect:o,·y dos Estados Unidos; teve que fazer elle proprio a esta-
tistic~t do ~ clero e das parochias do Brasil; e patenteou que, emquanto na 
Rep1.Jblic a, uankee ha um 'J)adre para 8'G'7 fieis, aqui, na c1iocese da Bahia, 
por exremplo, cada. derigo tem de attender a 15.000 alma.f!. 

Posso asseverar que .em Minas se d&, o n<esmo. 
1Jxelamu elle: 
"A penuria ele ~padres, eis o signal menos equivoco do estado de abati-

mento c a Igreja, ao mesmo temvo que causa ·irresistivel clevreciamento. E' 
o m a i d,, q ue soffre o Brasil. " 
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'Depois de assignalar este "triste e inquietante p'henomeno•·, de pois da 
evidenciar que nas grandes cidades do Brasil os padres em a<.:tivichde do 
serviço religioso (pois os ba em serviços não religiosos) são pela maior 
parte estrangeiros, especia•lmente italianos; depois de referir-se aos constan-
tes a1Jpellos do grande Leão :X:I II aos bispos brasileiros, para que estes 
povoassem os seminarios, termina lamentando que as nossas famllias sin-
ceramente christãs empreguem os maximos esforços contra a vocação eccle-
siastica de seus fi1hos. 

Eis ahi a razão da -carta-aberta por m im dirigida aos 1noços que n1e ata-
cavanl anon yma.mente . São -ca·tholicos -de "conversa ·fiada", po1·que nfto tên-1 
o espírito do sacrifício de se a listarem, em hostes, na m il ícia ecclesiastica . 

'Mais adean te, (a pag. 213) , assiognala elle que o uni co meio de salva1· 
a Igreja, n o Brasil, é u n il-a ao E s tado . 

.Bu rnich on tem Tazão, -popque o nosso povo, pela educação jesuitica qu., 
r ecebeu e por ou tras cau sas, sobretudo pela gran de incult u ra da massa di -
r ig tda, só vê e m tudo o g over no. N o dia e m. que este se u n ir á Ign~ja 

a hi ·ella m erecerá maiàr acata m e-nto. Os paes con duzirão seu s f ilhos, nova-
nle nte a os seminario-s, e as -m ães extrem-osas con sentil·ão outra vez e m q1w 

s uas f ilhas 1busqu-;m. a perp.eetua .cla usu ra dos conventos . 

Haurindo in.formações se·gunts nos nossos escriptores e-cclesiastic:o2:, o 
va·dre B urni-ohon, depois de pat~entear que a,qui falta o ensino da dou tl·in<t 
catholi c~, superaJbunclando, entr~tanto , as -festas r eligioass - niio precisa-
mente as da Igreja, que passaq des-peTceobidas - mas as das irmandades e 
d os oragos destas - de cujas -pomposas e ruidosas exteriori'<lade3 está a 
ahna dos fieis ausente (diz elle) . em razão da igno!·ancia do evangelh o -
con sagra ás confrarias algun s ·períodos ener-gicos e verda,deiros (pagina:; 
120{)- '209) . 

Affirma que taes lligJgremiaç.ões são originaes e cara:cteristi-cas do Bra-
sil - o que nã.o me parece e>,:acto. por-qu e ex-cepto as destinadas exclusi-
vamente aos negros, se modelaram as dl'mais pelos estatutos -das suas con-
generes de !Portugal, notadame~te as ohamadas "ordens terceiras" , carme-
litana e f r a n ciscana. Chegou elle á conclusiio -de que essas associações reli-
giosas se t ornaram para a igreja, a;qui no Brasil, "um flagello e um perigo". 

Outro sacerdote catholico, o padr e Gaf,fre, no seu livro "Visions du 
B résil ", estampado em 1912, mostra (pag . 80), como o jesuíta Burnich on 
j á o fizera no seu "'Le Brésil d 'a-jour d'l1m··, que as irmandades, ás q uaes 
em regra pertencen1 as igrejas, aqu i no Brasil são u n1 cmno "Estado n o 
Estado ", d o catholicismo .. 

Diz ene: 
"Le prêtre n 'est p lus q u '·un em1Jioyê l'econdaire , a u qu el 

l'irmandad ne l:üsse m ême pas la j ouissance de l'église·. . . Powr 
fai!fe son aatéahisme, confesser, administ rer lcs ~acrements, i1 !ui 
fau t la permisson de I'Irm andad" . 
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Sr. Presidente, não posso, pela curteza ·ào tempo impromgavel que m e 
resta, dizer o mais que me cumpria a respeito de materia tão vasta. 
Queria, eu, comtudo, apenas assignalar, como muito pallidamente fiz (não 
a1Joiados), que n6s outros, os que votámos contra a emenda n. 9, não nos li-
mitámos a defender a Constituição, porque •defendemos tambem o proprio 
catholicismo. (:l'?·ocam-se apartes). 

A prova estli. insop'hismavelmente no que disse, ·ha poucos dias, D. Se-
bastião Leme, na sua entrevista publicada pelo Jornal do Brasil . Elle ter-
minou dizendo que a quéda da emenda n. 9, foi antes um bem do que um 
mal para a igreja. Esta com effeito ou deve pedir a união completa com 
o Estado, ou, então, não deve pedir co usa a lguma ao poder publico. Não 
ha me!o termo, ante a lição e o mandamento, sempre coheren.temente c digna-
mente emanados da Sarita ISé. 

O .SP~ AuausTo nE ·LIMA : - Era de .desejar que o nobre Deputado, r e· 
presentante de Minas, não se limitasse a ler justamente aquelle trecho que 
antes tinha um fundo de ironia. 

0 SR . BASILIO DEl MAGALHÃEJS: - Não f>OS~(1 Crt:r .que sua eminencia, <> 
Sr. D. Sebastião iLeme, fosse capaz de fazer ironia em materia de tanta 
gravidade. 

O ISR. AUGUSTo DE -LIMA: - Não é ironia no sentido pejorativo, no sen. 
tido de que - dos males o menor . 

O SR. 'BASILIO DEl MAaALHÃElS: - Comparo o caso das emendas religiosas, 
<Sr. Presidente, com aquillo que aconteceu ouir'ora a um jesuita que precisa-
va de . uma cruz. Dirigio-se e lle a um carpinteiro, a .quem pedio, ptilileiro, 
uma taboinha comprida, depois outra mais curta e, por fim, um prego, que 
rogou ao bondoso operar .i o cravasse nellas, em ponto que incligitou . Intriga-
do com o caso que nunca lhe acontecera, perguntou o carvlnteiro ao padre: 
"·Porque nã o me pediu logo V. Revdma. que eu fizesse e lhe clésse uma. 
G'l"UZ?" E o . ignacia no lhe respondeu: "Porque, si eu assim ~Jrocedesse, 

Y. não a faria, n em m'a daria'~. (R·isos) . .. 
Foi o que occorreu com as emendas religiosas: pediu-se primeiro uma 

tabojnha . .. , porque o resto viria depois. (Trocam-se varias ajJartes. Tumulto). 
O SR . PRESIDENTE: - Attenção! Advirto o nobre Deputado que está ter-

minada a ·hora elo expediente. 
O SR. BASILio DEl MAGALHÃES: - 'Obedecendo á advertencia ode V. Ex . , 

Sr. Presidente, dou por findas as nrin'has co-nsiderações. (JJiuito bem; muito 
bern. O m·ador é vivamente cntmP1'iTnentado 1 • 

.SESSÃO DE 13 DE OUTUBRO 

O Sr. Paulino de Souza: ( * ) - Sr. Presidente, quando em uma elas ul-
timas sessões tive occasião ele -occupar est:;,. tribuna, procurando justioficar 
o m eu modo · de pensar em relação ás emendas ·propostas á Const-ituiçã.o 

("') Proferido na hora do expediente. 
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Federal, fazia, ao ser interrompido pela nora, referenda ás emendas, cha-
madas religiosas, que são as de ns. 9 e 10. 

Tratei em primeko lugar da emenda n. ·9, na qual se estabelecia o 
principio - que, ·Comquanto leigo, o ensino, >COm caracter obrigatorio, mi-
nistrado nas escolas publicas, não excl~ das mesmas o ensino religioso 
facultativo. 

·Dizer que o ensino leigo .n ão exclue o religioso é evidentemente >Con-
tradictorio, porque ensino leigo, quer dizer ensino que se abstem da re-
ligião, que se·m · hostilidade, embora, não a tem, entretanto, no seu pro-
.gramma. Não é ·religioso nem anti-religioso. E' preoccupação ou problema 
de que se abstem. Esta é a natureza, o intuito do ensino leigo. 

E' bem de ver que não fica excluído o ensino religioso particular; faço 
referencia ao em;ino reli.gtoso publico. Este é que tem de ser forçosamen-
te leigo . 

A emenda, no em tanto, estabelec·ia principio contrario : .quer, ao 
do ensino publico, o ensino religioso; 
do outro. 

permitte, pelo menos, ·Um ao 

i i i 
lado, 
lado 

Seria ·necessario, porém, desde que as réligiões variam em extremo e 
que, .portanto, deve variar o ensino respectiv<J, esclarecer completamente 
o pensamento contido na emenda, dizendo-'Se qual o ensino reHgioso perrnit-
tido, ou, em outros termos, até onde se deveria estender essa autorizaçã,o; 
si se tem em ·vista comprehender apenas o ensino religioHo ·catholico ou si 
se que.r tambem abranger o pri>testantismo, em .su,as multiplas TamH:ica-
ções, os principias do scisma gr~go, supponhamos o buhdismo, o mahome-
tismú e tantos outros cultos, absurdos uns, abjectos mesmo outros, q ue 
podem encontrar, como de facto, encontram, :proselyto·s. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLivErlli).: - Vê V. ·EX. que O pensamento inspi-
rador da emenda foi o de excluir toda e qualquer religião, para aceitar 
apenas o ensino religioso cathoHco. 

O :Sn. PAULINo DE SouzA: -- !Não está isto na emenda, Fala-se en, 
these. 

0 Slt. LEOPOLDINO l>E ÜLIVEliP..A: - Não está, maS Si V. •EX. fizer a com-
binação dessa emenda >Com a outra, que reconhece a ·religià<J cat•holica como 
a da maioria do povo ·brasileiro, verá que o pensamento foi o que ap-onte!. 

O SR. PAULINo DEl •SouzA : ·- Não está claro, embora exacto, o que 
V. Ex., observa . ·E' .preciso combinar as ·duas emendas para dellas se 
dnferir uma conclusão geral. Fi}ra preferivel estabelecer, claramente, que 
só o enslllú catho'lico é aé!mittiào nas escolas .. . 

A expressão "facultativo", sjgnifica que o ensino religioso catholko oú 
de qualquer outro culto será ministrado, mas não de modo obrigatorio. 

Vamos, entretanto, aos inconvenientes desse preceito . Ficaria aberto 
o >Caminho á propaganda re'li.giosa nas escolas, desde que se não determinas-
se qual o ensino religioso . . Este. será feito no sentido, bem se vê, das 
crenças daquelles que governan1, ou no sentido >de favorecer as crençtl!B 
dos que :professam, dos que ensinam,. I sso, evidentemente, viria perturbar 
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!!. disciplina escolar, e ao lado desta, ·a harmonia da,s fa.'llilias; v;iria, so· 
bretudo, desvirtuar o fim que têm em vista as escolas, o qual é exclusiva· 
mente diffundir a instrucção, ao lado, está claro, dos princípios geraes 
pe educaç.ão cívica. 

O .SR. ALVARo RocHA: - Mlas, si a emenda tivesse sido approvada pelos 
dous t-erços, teria de ser .regulamentada. Toaos os inconvenientes que V. Ex. 
apon,ta seriam corrigidos na regulamentação .. 

0 6k. PAULINO DEl ::loU:<~A; - Podiain nao Sel. 

0 1SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - !Não ücaria removido O perigo de 
luctas religiosas, até entre o professor e os alumnos, luta que se estende-
ria ás familias. 

O SR. PAuLrNo DE SouZA.: - Penso que a -educação religiosa é do doml-
nio do lar, onde cada geração transmitte á geraç_ão seguinte a fé, e os !)rin-
cipios religiosos que recebeu, por sua vez, da geração anterior. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Não ha n enhuma das nossas boníssimas 
e caridosissimas mãis de famil~as. que não cumDra o ·dever de ensinar, 
•transmittir, ·com o leite com que alimenta sua prole, os princípios de religião. 

O SR. IPAULINO DE SouZA: - Perfeitamente. O aparte de V. ·Ex., con-
firma o que estou asseverando. 

Ahi , .no recinto {la !familia, o ensino religioso é o mais sagrado clireito 
do cidadão. A ara, como diziam os romanos, não póde ser collocada fóra da 
lfamilia. Si a famiJ.ia é , e deve ser, fundame:1talmente reJi.giosa, a escola en· 
tretanto, deve . S<=r exclusivamente leiga, como o •proprio Esta;do. 

Tendo dado as razões do meu voto com relaç,ão a essas emendas, peço 
licença para fazer referencioo á segunda das chamadas emendas religiosa: 
a de n . 10. 

iD,lrei os motivos por que votaria contra a emenda n. 10, si não ti· 
vesse sido retirada e por que m a nterei o voto que daria, caso volte ella 
a I>lenario. 

0 SR. ALVARO ROCHA: - Não póde voltar. 
O 'SR. PAULINo DE SouzA: - P eçó licença .para deixar formulad o o meu 

modo de pensar a esse respeito. 
Na primeira !)arte da emenda n. 10, se reconhecia e se proclamava 

a I greja Catholica como a do povo brasileiro na sua quasi totalidade, e, 
na segunda, determinava-se que nenhum culto ou i-greja podenia gozar de 
subvenção of.ficial nem entreter vínculos ou relações •de dependencia ou 
alliança com o IG'Ov.erno da União ou dos Estados. 

A segunda parte, quanto á não possibilidaue de vínculos entre qual-
quer religião e o Estado·, é evidentemente _desnecessaria, ·Pois tal princ•ipio 
já está consagt·a do na Constituiç,ão. 

0 <SR. ZoROASTRO ALVARENGA: - E' copia ipsis ver b-is da Constituição. 
O SR. PAULINO DEl 'SouzA: - A J}rimeira parte da alludida emenda, em 

que -se :proclamava a I greja Catholica como a reldgião do <povo brasUeko, 
é a m eu ver de natureza a não poder constituir regra de direito . 

0 SR. BASILIO Dl'l M:.ACIALHÃIEs: - Pel'Íeitamente . 



-100-

O Sn. PAULINo DEl ·SouZA: - O <~onteudo de .qualquer disposição legal ou 
constitucional, deve consistir em uma regra, com a qual os parti<!ulares, 
os cidadãos d·evem conformar os seus a<~tos . 

Dizer que a I.greja catholica é da ma:ioria dos brasileiros, seja ou não 
um facto - não póde produzir consequencias na ordem jurídica, 

0 SR. THIEJRS CARDoso: - E' OU não um !facto real? 
o ISR. 

completas. 
o SR . 
o SR. 
o SR. 
o •SR. 

PAULINo DEl SouZA: As estatisticas, a esse respeito, n ão são 

Tr-IIERS CARDoso: - Como negar uma verdade dessa natureza? 
PAULINO DEl SouzA: - Estou fallando .com toda a sinceridade. 
THIERS CARDoso: - Não se pó de negar verdade dessa evidencia . 
PAULINO DEl SouzA: - Que é da maioria do povo brasileiro?! Não 

Yem ao caso; seja embora, não seria materia para um preceito jurídico. 
Seria, apenas, a affirmação de um facto, não d€stinado a 'J}roduzir con-
sequencias na ordem jurídica, porque estabelece de un1 modo theorico a 
1JTiori que a religião da ntaioria dos brasileiros é a catholica, mas não chega 
a •Conclusão alguma. Inutil seria, po1s, consagrar tal affirmativa como 
disposição constitucional. 

!Saber qua1 a religião seguida pela maioria da Nação Brasileira é uma 
questão de estat!istica, sem r esultado prati-co, desde que o elemento reli-
gioso é inteiramente ex<~luido da ordem constitucional, nem siquer tendo 
se tenta do estabelecer uma religião de Estado. • Unanime que fosse urna cr~nça religiosa, n em por isso_ a esphera da 
religião po·der.ia inva:di·r a do direito - a não ser que, aceitando esta 
emenda, se quizesse t er em vi"rta, por meios indirectos, estabelecer mais 
tarde na legislação ordinaria, COj'IlO .consequen cia logica do ·facto proclama-
do na lei fundamental, disposiçqes capazes de fazer desapparecer o prin-
cipio, actualmente consagrado, Tia Constituição, da toler::mcia religiosa ou 
da libe rdade e igualdade de toÇlos os cultos. 

1Em relação a essa emenda, 
estudo do a!/3Um'J}to, não externou 

0 SR. ZOROASTRO ALVAREJNG.A: 
syllogismo não estava certo. 

observo que a Commissão incumbida do 
um voto decisivo e formalmente contraTio. 

As preTn,!ssas eram contrarias . O 

O SR . · .PAUUNo DE SouzA: - Perfeitamente . 
Não occultou, entretanto, q11e podia ser tomada esta emenaa, como 

um esvirito de combate a -outros cultos. 
Não nos deve preoccupar, absolutament..o, o combate aos outros cultos, 

c que, dentro dos limites legaes, é :perfeitamente tolera'Vel. O que nos 
ileve :preoccupar é o principio da 1tberdade e igualdade rel-igiosa, que nesta 
43menda S€ cercea. A Commissão receiava, ainda, propor s implesmente a 
rejeição, porque poderia parecer a negação do facto que .neJia se affirma. 
Não propunha que se rejeitasse a emenda, por.que neUa se diz que a religião 
cat:holica é a da rnaiol'ia da :população brasilei·ra. Não se animava 'POr 1st'' 
a rejeital-a. 

o facto p6de ser ver-dade iro, torno a dizer - é questão de estatistica, 
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de observação - mas não póde produzir efeito fóra da esphera religiosa, 
que tem -como limites a consciencia humana . 

.Q SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - E' um dado censitario que pôde Set" 
modificado. 

O •SR. J?AULINo DE •SouzA: - A Histor;a demonstra que aceitar a emenda 
seria voltar atraz, pôr de novo em litigio e em causa o principio da separa-
ção da i-greja do Esta;do, consagrado na nossa lei fundamental. 

No mundo antigo, a religião confundia- se com o Direito. Quem estabe-
leceu a distincção entre um e outra foi o proprio Christo . Elle declarou: "O 
meu reino não é deste mundo". Separava o seu reino do t emporal. Dizia 
ainda : "A Cesar o que é de Cesa.r, a Deus o que é de Deus". Estabeleceu dis-
tincção fundamenta;! entre a ordem religiosa e a ordem civil, entre o Es-
tado e a Igreja. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃ~'s : - Mas, assim não entenderam. os P apas 
e dahi estabeleceram, no regimen catholico feudal, a supremacia da Igreja em 
relação ao Estado até que com a exhe.ustã.o desse regimen veio a separação. 

O SR. PAULINO DE .SouzA: - De modo que, ao regimen antigo, em que 
o Estado compr.ehendia a religião, em que o j~ts civile dos Romanos compre-

.hendia tambem o jus sacntnt, á materia religiosa seguiu-se a palavra de 
Christo. Com o triumpho do Christianismo, com o fortalecimento do poder 
central da igreja, do Papado, reappai'eceu novamente o principio theocratico, 
em lute. com o pode-r civil. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃEs: - Augusto Comte considerava o Papa 
como um príncipe italiano, desde que Pepino, o Curto, e outros soberanos 
lhe fizeram doações e concessões. · Passou a ser príncipe italiano, quando 
devia ser exclusivamente o chefe espiritual. 

O SR. PAULINO DE SouzA: - O principio theocratico, portanto, dizia eu, 
chegou a supplantar o do poder civil, durante toda aquella época, longa. 
agitada e confusa, porém fecunda, conhecida na Historia com o nome de 
idade média . 

Mas, com o Renascimento e seus grandes .espíritos, com a reforma re-
ligiosa e seus princípios de .livre exame, com a Revolução Franceza e seus 
elev·ados ideaes de liberdade e igualdade o poder do E'Stado tornou-se ex-
clusivamente civil, inteiramente separado da ReligifLD, com esphera de acção 
e de desenvolvimento completamente a parte . 

0 SR . BASILIO DEl MAGALHÃES: - Peço licença, ainda, a V. Ex. para um 
apa1·te: Desde o se~ulo 18, que Augusto Comte chamou de excepcional, Con-
dorcet mostrou a evolução da sociedade e a substituição infalli'tel do di-
reito divino pelo direito humano. 

O SR. PAULINO DE SouzA : - Estou de inteiro accordo com V. Ex. 
A reacçã.o, determinada em França, pelo Imperio Napoleonico e pela 

Restauração que ;:epercutiu em toda t. Europa, estabeleceu -o regimen das 
concordatas, isto é, dos privilegies da Igreja, conciliados, quanto possível, 
com as garantias da liberdade religiosa. Regimen de luta foi esse em que 
os dous poderes se degladiavam sem cessar, regimen de antagonismo per-
manente, entre o chamado poder espiritual e o poder temporal . 
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Finalmente, veiu o regimen d>3. liberdade e da igualdade religiosa, dentro. 
da ordem jurídica, sujeitas as igrejas ou confissões re.Jigiosas ao Estado, 
como as demo.is pessoas ju rídicas de fins ideaes . E' a .f or mula de Cavou r, 
a formula do direito moderno: "a Igreja livre no Estado livr e". 

Direi melhor : as Igrejas livres no Estado livre . E' o r egime n mo-
dern o, é a conquista definitiva da liberdade, da civilisação e do direit o. 

·O SR . BASILIO DE MAG_>\.LHÃES: - Peço licença para accen t u a r qu e a 
modificação, que V. Ex . int rodu z na formu la de Cavam·, é p r eferível . O 
seu conceito se applicava, apenas, 5. I greja Catholica . 

O SR. PAULINO DJoJ SouzA: - Perfeitamente . E u digo: I gr ejas livres n o· 
Estado "livre. Não tentemos voltar a t rás. 

Não tentemos defender causas que passaram. A h istoria é u ma cor-
rente em que se não pó de retroceder . As for ças con ser vadoras, neste 1110 -

mento, nf'.o se devem perder na desefa de cau sas extinctas. Essas forças são 
nccessarias para encaminhar a sociedade con temporanea n a crise que a tra -
vessa; são necessarias para a defesa das suas bases essenciaes, econ omicas, 
jurídicas e financeiras . Em uma sociedade que se abala, todas as energias são 
necessarias para o seu amparo . As forças conservadoras, t ee1n de def ender 
as suas grandes ca usas que se resumem no Estado, na familia e na p r o-
priedade . São as instituições fundamentaes do direit o presentemente amea-
çadas pela crise social. 

Sr . Presidente, tenho, com I essas palavr as, explicado e defendido o meu-
modo de pensar ~m relação ás emendas cham adas religiosas, ju stificando a 
minha convi cção a este respeitq . (Pc~usa.) 

Peço, agora, licen ça, passai)dO adeante, para tratar das outras emendas 
ao projccto de reforma . Vcjanws as que dizem respeito aos impostos . E' 
outra ma teria il11J)Ortantissima. 

Sr . P1·esidente, entre as (l.ttribuições necessarias ao E stado, duas ha,. 
q ue de modo mais gntve, m-ais instan te, ameaçam o individuo, invadem a 
propri.edade, o tr~balho e a ])l'úpl·ia Uberdade: o direito de pu n ir e o direit o 
de tributar. 

Pelo direito de p u nil', a liberdade h umana soffr·e a s ua maior r estricção; 
pelo direito de tributa1·, o Estado fere tamhem a personalidade humana, li-
mitando-a na sua expa.11 são. O Esta do pó de tirar d a bolsa elos particular es, 
de modo mais ou menos discrecionario, aqui.Jlo q ue ent ende n ecessario para 
mante r a vida collectiva, a sociedade. Assim procede !)ara segurança, par a . 
defesa e para progresso de toqos. 

Não ha, como disse, attribuição mais grave, depois da que entende com· 
a limitação da Ji.berdade individua l, do que essa de cobrar o producto do· 
trabalho individ ual, representado pela moeda, e r etira do por esse appar elho 
especial de pressão, de força, que se chama o imposto. 

Infelizmente, á medida qu e se desen v olve a civilização e com ella creS·· 
cem os serviços publicas; á medida! que o Estado, pela varieda de de ser viços· 
que chama a si, pela extensão dos fins a que se p r opõe ... 

O SR: ELYSEU GuiLHERME : - A' medida que o socialism o marcha. 
o SR .. PAULINo DE SouzA: - . . . á medida que o Estado t oma - per-
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mitta-se-me 0 termo - as proporções de um colosso, comparando-se o Es-
. tado moderno com a civitas antiga ou com o Estado da Idade Mêdia, crescem 
tambem as necessidades .do erm·io publico . Essa pressão dos impostos, a que 
me referi ha pouco, torna-se mais forte , mais violenta, fazendo passar para as 
arcas do Thesouro o melhor do trabalho do individuo. 

Por isto, eu dizia que, depois do direito de punir, que affecta a liberdade, 
a mais grave das attribuições do Estado é o dü·eito de tributar, que affecta O· 

patrimonio. 
Não exaggero. Marshall o grande Ch'ief J1tstice america no 

um dos fundadores, pela sua doutrina , pelos seus ensinamentos, do 
Direito Publico norte-americano, dizia em uma sentença, citada por 
Cooley, que o poder de tributar envolve o poder de destruir: " The 
power to tax envolves the power to destroy; the power to destroy may des-
troy and defeat the power to create." 

Grave ê cst:l. materia cons titucional, como as que mais o sejam g s i 
a lém dessas autoridades, de mim fosse exigido outro argumento para de-
monstração da minha these, invocaria as grandes revoluções da Inglaterra 
e da America do Norte, que não tiveram outra razão de ser senão as gra-
vações excessivas nos impostos. Bastaria. lembrar ainda q,u e a .. wo~:-,ta. 

liberdade individual, garantida pelo habea:;-cortms, fm consequencia lcgica 
e historica desse grande vrinciplo da lnvlolabi'lidade do patrimonio do cida-
dão. Estabeleceu-se a inviolabilidade do patrimonio do cidadão, em primeiro 
Jogar, e, como consequencia appareceu, n as lutas de resistencia, o habeas-
corp1ts, a instituição que vBio proteger a liberdade individual. 

Foi, portanto, disse eu, na resistencia que o povo inglez oppoz ao pa-
gümento dos impostos não votados pelo parlamento, que tomou sua fórma 
definitiva o habeas-co1·pus. 

Firmados, pois, esses grandes princlpios sobre que assenta a liberdade 
moderna, do respeito que se deve ú. bolsa do contribuinte, da discreção com 
que o Poder L egislativo deve intervir para obter os recursos necessarlo~ â. 
despeza publica, princípios esses que são essenciaes, fica ainda um grande, 
delicado e gravu problema, para qualquer legislador constituinte ou mesmo 
ordinario: o de est8Jbelecer quaes sejam os impostos e procurar o melhor 
modo de recorrer ao contribuinte para arrecadai-os. 

Ha duas categorias de imvostos: o directo e o indirecto. Consiste o 
problema, em qua lquer Estado, sobretudo nos E stados federativos, em dis-
criminar quaes os impostos que devam pertencer á União e quaes os que 
devam caber :1s outras unida des politicas e administrativas , Assentados os 
princípios geraes sobre os impostos , apparece o dai discriminação das 1·endas. 
O criterio, a m eu ver, preferível e que parece deduzir-se logicamente do nosso 
systema politlco, é o de se attribuir o imposto indirecto á União e os impostos. 
directos aos Estados . Este é o systema, em geral, de todas as federações. 
E ' claro que á União é muito mais facil a cobrança dos impostos indirectos, 
taes como os de importação ou de outro caracter, sendo sempre, porém, com 
essa fe ição especial de imposto indirecto. Os principaes impostos indirectos 
são os a lfandegados . Ora, á União, que dispõe das alfandegas, é muito mais 
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facil cobrai-os. Por outro lado, aos Estados á· muito facil ter uma organiza-
ção fiscal apropriada para a cobran ça dos impostos directos, ao passo que· a 
União, que não dispõe d~ grande apparelho administrativo nos Estados, mais 
difficilmente poderá., sem estabelecer com grandes onus essa administração, 
fazer a mesma arrecadação e fiscalizai -a em toda a extensão. 

0 SR. ALVARO RoCHA : - E' muito logico. 

O SR. PAULINO DE SouzA: - Assim, pertencermn os impostos alfande-
garios á União e os direitos aos Estados, é a divisão logica em materia tri-
butada e que se funda no systema da nossa organização constitucional. 

A emenda G• refere-se a esta materia. Diz el1a. 

"Substitua-se o art. 12 da Constituição pelo seguinte. 
"Além das fontes de Receit~ discriminadas nos artigos 7° e 9°, 

é lic ito á União e aos Estados, cumulativamente ou não, crear quaes-
quer outras, inclusive impostos sobre a renda, não contravindo ne-
nhum disos iti v o desta Constituição . 

"Paragrapho unlco. O impos to federa l de renda não incidir.<t. 
sobre os vencimentos dos funccionarios estaduaes e municipaes, nem 
o estadual sobre os vencimentos dos funccionarios da União . " 

O imposto de renda, portanto, íic'l. commum á União e aos Estados, não 
podendo a União, porém, tributar os vencimentos dos funccionarios estadoaes 
ou municipaes, nem os Esta dos, os v encimentos dos funccionarios federaes . 

Penso seria conveniente delimitar, quanto possível, a esphera da União 
e a dos Estados, não se deixapclo em commum tão vasta. materia tributavel, 

Permit1.indo a tributaçüo cumulativa, veio esta emenda estabelecer r e-
gimen de confusão, de duplicata de impostos, que poderá. até chegar ao ex-
tremo da absorpção e até confisco da propriedade. Já por sua natureza o 
imposto chamado "global ", sopre a renda, é uma duplicata ou repetição de 
impostos. E isso por que ? Porque todos os impostos, em utilma analyse, 
recahem sobre manifestações de renda . 

0 SR. THIERS CARDOSO: - Muito bem ! 
O SR . PAULINO DE SouzA: - O imposto sobre o capital é condemnado, 

pouco usado, e , a não ser nas transmissões de domínio, quasi não existe; o 
imposto, repito, é em regra spbre rendas. Procuram- se, porém, as manifes-
tações visíveis ela renda - j\lros de apolices, cautelas, títulos, a lugueis de 
casas - e outras manifes tações de renda, como em França as portas e ja-
nellas, mesmo, como presumpç;ões de renda, tributando-as . 

No entanto, pelo systema proposto de renda pedü·-se-ha a cada um a 
declaração de seus lucros, de sua r enda global , dessa mesma renda que, 
parcelladamente, já t erá sido tributada de todos os lados e que, no seu co'n-
juncto, por esta forma incidirii em nova tribu tação. Chama-se a isso imposto 
de rE>.nda global, que é, afina:!, uma duplicata de impostos na quasi totalidade 
dos casos, como por exempio no de industrias e profissões, na propriedade 
predial , etc ., e tantos outros da competencia est..1.dua! e, mesmo municipal. 
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Assim , digo que si o imposto sobre o capital não o podemos aceitar , por 
·ser , em extremo, o destru idor da fortuna par ticular, o da renda deve incidir 
para ser j usto. \lpenas nas su as manifestações exteriores. 

Dem a is, v Imposto globa l sobre a r enda é de cobrança difficil e, as mais 
das v-ezes verdadeiramente vexatorio. Que -póde h aver de mais vexatorio do 
que prçtender o poder fiscal inquirir o que cada um ganha e quaes as suas 
rendas'( 

Sou , portanto, Sr. PresidentG, radicalmente contra rio a essa tentativa 
constitucional de estabelecimento do imposto sobre a renda . E esse principio 
que estou sustentando hoje, .ao combater a reforma constitucional, já de-
fendi ma.is de uma vez, na Commissão de Orçamento, quando a ella t ive a 
honra de pertencer, ha m ais de tres lustros atraz. 

Sr. Presidente, peço licença ainda para fazer ma is algumas considerações 
sobre outras emendas á Constituição, e sobre as materias gravíssimas que 
en cerram. 

R elativa a o habeas-co1·pus, por exemplo, é a emenda n. 64. Det ermin a 
essa emenda: 

"Substit ua-se o § 22 do art. 72 da Constituição, pelo seguint e : 
"§ 22 . Dar-se-ha o habeas-corp~ts sempre que alg uem soffrer ou se 

achar em !mminente perigo de soffrer violencia por m eio de prisão ou con-
strangim ento illegal em s u a liberdade de locomoção . " 

O cita do § 22 do art. 72 da Constituição diz: "Dar-se-h a o habeas-cor-
pgs sempre que o individuo soffrer ou se achat· em imnünente perigo de sof-
fer violencia ou coaçiio por illegalidade ou a buso de poder " . 

Eis a differença entre a emznda e o texto actual da Constituição. 
A definição da emcmd~t inspira-se em u m conceit o de Black stonc, sobre 

a liberda de individual, com0 se vê no seguinte trecho de Cooley, o famoso 
commentadot· americano, na sua obra "Direito Publico Constituciona l" , pa -
gina 412: "A liberda de Indiv idual consist e no poder de locomoção, de mudar 
de Jogar, de mover-se uma pessoa para qua lquer Jogar segundo s ua l)ropria 
inclinação, sem prisão n em coaccção, a não ser em virtude de 1ei" . 

J!Jsse trecho de Blackstone é, antes, uma descripção do que uma definição 
do habeas- corpu,s. Si se _quizer ver o que ha de essencia l , 01u estabelecer a 
nota caracter ística do institu to q u e estudamos, diremos que não pôde uma 
pessoa ser pr esa ou coagida sinão en1 v irtude de uma ordem legal. Esta a 
verdadeira noção do hn'beas-corpns. 

Por e lle só se p rotege a liberdade individual, o di reito de n ão ser preso 
sinão em virtude de uma ordem judicial, funda da n a lei, pelo menos em-
quanto não é reformado o instituto pela autorida de competente. 

O SR . ALVARO RocHA: - Então V . Ex. está de pleno aecôrd o com a 
emenda . 

O SR. PAULINo DE SouzA : - Sou pelo habea,s- corpns protegendo só mente 
a liberdade i n dividual, isto é, o · dir eito de n ão ser preso, sinão em v irtude de 
ordem judiciaria. Essa ordl3m deve ser proferida pelo juiz competent e e 
fundada em lei. A faculdade de locomoção está comprehendida n a liber-
dade ger a l . Desde que se protege a liberdade, está garantido o direito de lo-
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comoção. Quem gosa de liberdade tem a faculdade de locomover-se; e esse 
direito encontra a sua garantia na propria liberdade, que consiste em de-
terminar-se o individuo para uma ou outra direcção, com tanto que o . faça 
sem contraria1· a lei. 

Blaokstone ,repito, apenas descreveu, não definiu. 
A protecção da liberdade contra a prisão illegal é o unico fim do ha-

beas- c01·pus. 
Não é acceitavel querer-se estender o habeas-corpus, de modo a proteger 

com elle direitos para cuja defesa hai outros meios mai.s apropriados. E' um 
abuso desse instituto jurídico, tanto quanto o de se procurar estender o pro-
cesso summario por meio dos interdictos possessorios a materia que não lhes 
seja peculi r. 

Cada u m desses institutos tem seus limites traçados, conforme a natu-
reza dos direitos a garantir. 

Ainda assim, sem a extensão que lhe querem dar, reduzido ao que deve 
·ser de accõrdo com a sua origem e a sua natureza, na simplicidade e pu-
reza da sua estructura é o habeas-C'OJ'P1~s e continuará o ser o grande ba-
luarte da liberdade moderna. 

Cumpre não desnatural-o, nem estendel- o a rrroteria.s e casos que não 
deve comprehender, porqu e seria enfraquecei-o. Basta que a jurisprudencia 
se inspire na verdadeira noção do habeas-corpus. 

Advertido, Sr. Presidente, de que está terminada a hora, aguardo para 
continuar que me s eja dada a }!la lavro, por V. Ex. · (M1~ito bem; muito bem.) 

SES·SÃO DE 13 DE OUTUBRO 

(Noctunta) 

O Sr. Can·alho Netto : - (*) Venho á tribuna justifica1· um voto. 
Nas palavras .que vou pronunciar estarão simplesmente os motiYos d~ 

minha convicção, nunca propositos de a outrem convencer. 
A~sumpto sobremodo contr.overtido, por :sso que tange á mais palpitan-

tê e 'Complexa questão dos nossos dias, creio que o nortear-me em m eio á.s 
escolas e doutrinas que o procuram explicar, é já um esforço de que posso 
este. r contente. 

Forcejarei por ser breve, ~inda que indemar.cada a extensão da ár.éa a 
percorrer. Outras mais aptos e scientes que façam melhor, emquanto eu, 
confiante na bondadJe dos college.s, farei apenas o menos mal que puder . 

A eme·nda n. 22 da proposta de reforma, agora inclu1da no substitutivo 
éntre as disposições da emenda n. 2, focaliza importan tíssimo p onto de di-

(*) Discurso profe rido na hora do expediente : 
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reito, desatado, de certeiro golpe, as duvidas sobn~tecidas a rt 'SlX:ito da 
competencia legislativa sobre o trabalho . 

Até hoje, em verdade, o <Iissidio doutrinaria mantido sobre essa compe-
tencia não amainou, e tantas vezes venha um projecto a deb•ate, filiado em 
princi·pios da ·chamada questã o social, quantas, parallelamente, se levanta. um 
te-cido confuso de interpretações dicordantes. 

De n a:da tem valido a promulgação de lei-s r·espeitantes ao assumpto, e 
nem mesmo a palavra do Supremo Tribunal Federal, considerando-as em 
espeDies sub jmUce, logrou encerrar em definitivo a controversiu. 

Nestas condições, em sessão da Commissão de Legislação Social, a que 
tenho a ho·nra de p ertencer, fonnulei uma indicação no se·ntido de ser ln·· 

cluic'!a na actual proposta de r·eforma constitucional a emenda esclarecedo'i=a . 
Aceita a idéa, não me foi possível recusar a responsabilidade de· a ae-

fender e sustentar nas reuniões prévias de congressistas, ocon1 a asslsteneia .e 
direcção elo eminente 'Sr. P Dãsidente ela Republica. 

Conquistada, afinal, a approvação da emenda e incluída no texto cta pru-
posta de refo-r1na, cumpre-me agora, no seio do Congresso, dar as razOé:~ 

em que a est ribei. 
Resa':ta, para logo, a questfto ·constitucional, em cujo elescrimc se em-

penharam not aveis eonst.itucionalistas ·pat rios. .E a começm· pelos cirnu:> 
mais elevados, a ·primeira a utoridarle a ser consultada é Ruy BarJ)OSa, para 
quem "será mistér rever a nossa Co·nstituiçã.o, para h a:bilitar o P.o·cler Le·· 
gislativo a tomar as medidas que a questão social lhe r·ecla.ma". (;Con!e-
rencia do Theatro Lyrico). 

O parecer do inolvidavel mestre precizam cnte se decalca na affirmaç[tú 
de que, tendo base as disposições legis'Iat ivas sobre a questão socia l nu 
"poder ele policia", no Brasil só aos Estados 1hes seria faculta do intel·vir no 
assumpto . 

Dahi a sua conclusão: " 'E•sses poderes to·cam, aqui tam.bem, á co·mptJ·· 
tencio. esta-doa!. 'Se, portanto, nos apoiarmos nesses julgados americanu.,, 
div.ergentes dos outros, será para chegarmos á mesma conclusão de que po · 
dendo a,penas os ·Estados legislar sobre tal assumpto, as leis que a respeJto 
delle votasse o Congresso Nacional, seriam inconstitucionaes e nullas". 
(Conferencia citada). 

Recen temente Castro Nunes, ern estuLto espe'cial sobre a r evisão, e~ ·

creve: "A intervenção da União no regimen do trabalho não t em si<lo com -
batida sômente em nome do .princii>io Jlegativo da tutela elo Estado nas re tct.· 
ções ele ordem contratual entre operarias e patrões . Tarnbem o· tem sido P<Jt' 
escapar, segundo alguns, As attrlbuições do \Cong resso 
ma terias, tidas como in tegrantes ela orbita estadual" . 
sionista) . 

legislar sobre tat:. ~ 
(tA Jornada Revi-

Ora, ao enten clet· dos que assi·m suppõ;em dentro nas attribuições Jeg1:; · 
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1ativas dos Estados o regime do trabalho, respondem outros p·ehL a ffirmaç&o 
da competencia do Congresso Nacional. 

Viveiros de Castro se decide pela competencia cumulativa, consoante se 
tratar de materia propriamente de direito substantivo, ou de simples forrna-
lidades processuaes. 

Contrapondo argumentus é. lição <1e Ruy Bar-bosa, diz : 

' ''-Mas o 'POde1· da policia (po!ice power) não foi confiado excl usi-
vamente aos ·Estados pela nossa Constituição; pertence a todos os 
poderero go·vernam~::ntaes; - é inherente á soberania nacional; é ante· 
rior a todas as leis, não preciza ser conferido nem reconhecido pelas 
constituições; ·pôde e deve ser exercido pelo Congresso Nacional". (A 

Questii.o Hocial). 

·E adiante, criticando o accórdão n. 2. 342, de 1 de düzembro de 1917, cort · 
clue : 

"O Congresso iNa'Cional póde legislar na parte relativa ao direito 
substantivo. estabelécendo as regras segundo as quaes deverão se·r 
celebrado!! Oll contrato>! de trabalho, "' as medidas n ecessarlas para. 
prevenir e resdlve1· os conflict os . Os Estados legislarã o sob1·e a. 
ma teria m-éramente procéssual". (O b. cit .). 

I 
Esta tem s ido até hoje a norma obedecida, não obstante perdurarem J tt. 

c-e.mpo doutl'lnario as divergencias s uscitada::; desúe o começo. 

Tanto assim, que outro apreociado publicista, em larga explanação so .. 
bre o assumpto, •volta a affirmar e. competencia ·da U nião, nos seguintes ter-
mos: "Como quer que seja, parece inques.tionavel que a legislação operaria 
envolve, sobretudo, materia de djreito substantivo. 

Além ffisso, é mais logico que o poder de policia seja. da. competencia da 
UnHo, visto como se trata de um poder inhere.nte á soberania nacional 1.; 

que, como ta l, deve ter, tanto quanto 1)0ssivel, um caracter de genêralidade", 
(Araujo Castro - A 1?-eforma Constitucionat , . 

'Se do ensinamento dos eS"crlptores se passar á opinião dos parlament:t-
r es, revocando-se os mais inteTessantes debates, notadamente nesta Casa, a 
m esma situação de incerteza e qu vi·cla transparece n o entrebater de argurnen-
toJ;! desavindos, de razões oppostas. 

E o qne m ais importa é qU!Il dos dous lados qu e 10e defrontam, acastella-
élos em poderosos motivos, se encontram grandes e incontestes autor idades, 
propugnando pela victoria de principias em franca e violenta opposição. 

No proprio seio da ICommissão de Legislação Social ainda não é pacifica 
a doutrina, e hoje como honte171 alli se definem, em relevos berrl sensíveis, 
eS'Colas sociaes de processos e objectivos diff.erentes . 
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Nem fllesmo na Commissão de Justiça, em que mais propriamente do-
mina o aspecto jurídico e constitucional das ·questões, se tem logrado unH· 
em um conceito uniforme as opiniões, que espelham os matizes variados das 
correntes scientificas em luta. 

Não ha. muito, u ·proposito éla 1e! do inquilinato, l.Je·m evidente S<l tornoil 
es8e dissíd io . 

Dest'arte é incontestavel a ·Convenienda, senão mesmo a necessidade, de 
uma médida 'COOrdenadora, que synt:hetize e una todas as divergencias em 
face da Magna Carta. 

Ora, a opportunidade é esta: a revisão . 

Bem avisado estava, de certo, Araujo Castro, quando escrevia: 
"!Não seria o caso· de tornar explícita a competencia elo Congres-

so Nacional sobre esse importante assumpto'l" (Obr. ctt..) . 

Precizamente isto é o que pretende a emenda, cortando "erce as duvi-
das até então decornentes ela omissão do texto constitucional. 

No avulso, tm que vee·m estam pados o parecer da Commissão dos 21 
e as emendas propostas, figura á pag. 47 o seguinte: 

Emenda n. 22 

Substitua-se o n . 29, do art. 34, da Constituição pelo seguinte: 

"29 - 'úegislae sobre o· trabalho" . 

iEm parecer sobre o assumpto, escreve o illustre Relator, á. ·pag. 11: 

"A emenda n. 22 manda substituir a disposição do n. 29 , do 
art. 34, que dá competencia ao Congresso pa1·a legislar sabre terras 
e minas de propriedade da União, pela seguinte: "legis1ar sobre o 
trabalho" . 

.O dispositivo em vigor não tem razão de ser. As m.inas e terras 
de proprie-dade da União estão .comprehendidas no seu patrimonio 
e, pois, sujeitas á competencia ge.neri·ca dos seus poderes, não ha-
vendo necessida.de de uma disposição especial a ellas referente. 

A emenda proposta se impõ,e pelo seu simlJles enunciado. 

Não é posivel desconhecer n esta época as n ecessidades legaes 
decorrPnt~s da o·rgani7.{tção dn trabalho. tEra necessario, portanto. 
não esquecer essa materia no n1omento em que se propõen1 emendas 
á Ccns·tituiGão." 

Não entro na ap!.'eciação da conveniencia ou inconveniencia da suppres-
são drt materia <COnstante do n. ·29, do art. 34 ua Constituiçfw, não só porquE> 
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na<la ín~êl'essa a o objcctivo destas consi'derações, como porque, segundo u 
substitu;iovo, a t'menãa occupa outra collocação·. 

O que ·importa, sim, é tão sómen te o texto proposto, a materia que elle 
enc~rra, que consoante muito bem opina o parecer, "se impõe pelo seu sim-
ples enUJJdaclo•." 

Antrcs do 1nais, um pequeno ·reparo n o que respeita a o Jogar que veit: 
occt.par <:ntrc as disposições constitucionaes . E' que s·e me a ffigura me l':·wr 
fôra se a houvesse comprehendido nas attlibuições do n. 2·3, do a r t . 34 . 

P ela connexão de objectivos a realizar, não sendo o direito ope.rar.lo senfw 
um desdobramento novo, consoante a s exigencias da civilização, dos velh,1;; 
treoncos do Jirci1.o dvil, como deste tambem se formá ra o dire ito commercial, 
·parece-me que muito bem teria ficado no inciso 23 a materia que lhe di:~ 

rcS,J:elto . 

Esk'1. é, norém, uma simples questão de fórma, que avulta na esthetica do>. 
ccnstl'u cção legislativa, sem lhe affectar, entretanto, a ::mbstancia . Por p<:t-
recer ma.ie pertinente e a pre>posito neste inciso, que (llbrangeria, assim , todo o 
direito da competencia do •Cong1·esso Naciona1, não se segue, afinal a con-
demnação da idi'a por f igm·ar em outr o Jogar menos apropr·iado. 

Out ro deslise. que por igual n ão infirma o valor da emenda, apenas lne 
dimiDue a cla1·eza dese,i.'we! em um t exto constitucional , está na sua cortcisão. 

Ainda qu E' sômente das l inha~ gera€s deva. ser o t raço fundamental da;; 
Constituições, não pormenorisando, não especificando, comtudo ·incumbe a o 
legisla dor evita r cair n o e:xaggero dessa preoccupação, n ão r aro de prejudi-
ciaes .~onseqnencias, para a justa a.pplicação das leis. 

Verdade (, que os predicados ess~nciaes na elaboração das leis são, por 
ex-ceJ!encia, a c!areza, ·a con cisão, lj. simplicidade. Como que nenhuma lei sem 
esilas virtudes de estylo attinge a effiden cia de sua ·O'brigatoriedade, tormw .. 
do·Sl' norma social coercitiva. Accordes n este ponto se acham Montesquicu 
(ES1Wir des lo is) , Bentha n (Vtte a (3nérale d'un aours aomplet de l égislation ): 
R<JSEi (Éléments rhJ droit pénal); Ro-usset 1(.Scienae nowvelle des !oi<l), e ta:?-
tos CJutros que hão ver~ado o assumpto, con v.ergentes n a affirmaç;ão de que 
r.as con&trucções legis lativas o estylo se ha de formar imprescindivelmente 
daquelles elementos substanciaes . 

Em sen do, porém, a ·concisão uma qual ic"!ade, defeito inconteste é o seu 
eJoa.ggero. Bem o diz Clovis Bevila qua: 

"Mas a gra nde concisão póde trazer a obscuridade mutiland o a 
idéa ou exprimindo-a falsamen te . J'é1--ite d'être long et je deVtP. >< .; 
o bSC1LT, pondera. Boileau". 

(Projecto do Codigo Civll) . 

Notadamente qu ando o instituto é no vo, novos os princípios que o fOI·· 
mam. novas a s aspirac;ões sociaes que o determ inam, é erro condensar ·~n. 



uma .formula po t· demais breve e synthetka a a mplitude da doutrina ver• ·. 
d'dora. 

Da~i as inevitaveis incnr~ões da doutl'<ina no .ca.mpo J>ropriamente :!:-<: 
logi~laçi'í.o, por rattender a esclarecimentos indispensaveis para a legitima " 
curial applicação elas le!s. Assi.m foi e assim é, sempre e sem.pre, no e rig;, 
('nl c·odigos os pri'ncipios juridicos dominantes, no gravar em constituição a;. 
c-on~Juista:: politicas vigE:ntcs. 

A mc·dc. do que <:.m outros l~ovos occorrera, quando foi da feitura de sua•t 
codifica ções, a 1nesma necessidooe imperou entre nós, tornando-se bem v:-
sivel e dever :?.s in declina vel por occasião de ser discutido e votado o (;odi.,;-G 
Civil. E entre quantos outros sal1entara1n docurnentadamentc e-ata verdade-, 
está. o i;E-U proprio a utor, dizendo: 

"Por isso, quando o legislador n1oderno sente necessidade de as·· 
sentar certas noções doutrinarias e;dgidas pelo instituto, por sua no-
·vic1a0e ou ,pelas ch·cujnstancias dú mon1ento, e1n regra, substitue ~t~ 

-definições formuladas, segundo os preceitos da log,ica, por indicaçõ .• , 
breves, mas sufficienternente luciàas, sobre as quaes a doutrina ];, 
vanta z'á. as suas definiç.ões exactas e as suas explanações eruditas . " 
( Oln·. c-it .). 

E la. deve ~<::r po·r evitar que do contexto legal 0111is:;o, ou· dernasia6o 
breve, ;,urj:un as interpretações, que, não raro destroem o senti·do exacto de 
:preceito legis lativo, n1ax.üné r. os institutos novos. 'Dahi a s~bia s .. dvertencl:., 
<lt> Ruy Barbosa: 

"Entre um phrasear S·UjE:ito a hermeneutica t; outrc ele sentiú) 
materia lmente visivel não ha va-ciilar''. ~Replica) 

rsta ·a razão eVJ..dente que me inspirou au fonnular a e1nenda sabre ;:,. 
organiz:>ção do trabalho operaric , dantlo-lhe driginariamente esta redacc:á'J: 

..1-\.rt. :i·1·, .N. 

L egislar sobre a · organização do trabalho operario, comprehendenu". 

a.) c-ondições de contracto entre patrões e emp·regados; 
b) accidentes de trabalho e :moles tias profissionaes; 
c) h oras de trabalho; 
d) f.alarios , seguros e caixas de aposentadoria; 
C) assistencia aos menores, qualida.de dos serviços, educaçao, 
f) assistencia ás mulheres, qualidade elos serviços, m a ternidade. 

Com esta em enda, assin1 redi-gida, .con-cordaram desue logo, subscrevendo-
a, os mustre& r epresenta ntes elo Districto Federal, Srs. Nogueira PerJdo, Ni-
ca11or Nascimento e Vicente Piragibe. 

iPassi_vei de retoques, polindo-se-lhe uma ou outra aresta mais saliené.ü, 
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l11rliS conveniente, cntretaHto, fôra 'Se houvesse conservado, consoante a sua 
enumera<;;ão, toda a materia ali C<Jmpre·hendida. 

Não 1~odemos ter a velleirlade de r edigir m elhor, com maior preci:;·ã.o ou 
clareza do que outros paiz~s. as leis que e laboramos . 

Povos ba que têm real!za.do os mais perfeitos rn<Jnum entos jurid;·c05, er tr-
per.:hailo::; em vasar em formas admrira:veis a substancia de seus p1·incipios 
dO'Utrinarios. 

Não me 1Jroponüo a um detido exame sobre o assumtJrO, incon1porto:vó 
nestas rapidas notaç:êes; baste-me um exemplo r ecente, que vem n1esmo a 
talho de foice. 

E' ela Allemanha sab:a, gra nde patl·ia. ele juristas imrnorlaes, que se co·r;·v. 
a rrCJvc-itosa e opportuno.. liçflo . 

A Canstitnição ãe 11 de Agosto de 1919 .consagr·a, eSj)e:oialmentc, sobre! 
o trabalho e a protecç:'io operaria, diven;as (].i~pusl\)Ões, que se n ão podem 
tr .... xar de l'JtJlYXC!3 neru redundantes, ao envéz de e~:.pliciias e c~aras que, na. 
.,,erilade, são. 

-5. 0 ·So·b;·e: a a~sistencia aos indigentes e aos viandantes . 
7.0 Sobre a polttica da população e proteeção á maternidade, ás cre~cnças 

de pelto, á infancia e á juventude. 
9. 0 so·lJr~ o traO<tlho, segu!·o e protecção aos operarios "' empregado:> e 

h!dlca~;ãG de serviço. 
10. ::Oo.br~ a O•rganiz::u;;fw de reo11·esentações profissionaes n o terdtorio n~·-· 

cionol. 
J il. Scln~e a soc:jaJização das riquezas naturaes e das e1n,prezas econc-

mkas, c-.ssim como sobre a producção, creaç~o., distrlbuiçiio e estipulagii.o de 
preç_o~ do:;o bens ele ordem economica para a organ~zação collectiva . 

Ha na Se.ounda secção, art. 119 e seguintes, muitas outras prescripr;ões, das 
quaes merecem ser lembr::.das estas passagens : 

Pertence ao Estudo Q âH crnflmun&!5 ve1ar pe1a tJU!'Cztt. san!Clnd0 e mc-
l::inram~nto social da família. 

- A mat~rniuade t em direito á protecção e á solicitude do Est:ldo. 
En1rt' o que !:e estatüe soln·e a educação das novas get·ações t:::.rt. 120), 

o desvelo pelas qualidades p.hysicas, intellectuaes e sooiacs, a protecç-ão ao13 
filhos fllegitimos (al't . 121) e outras tantas medidas sa1utarissirnas de preser -
vação e defesa da raça, não é d€ esquecer o art. 122, que, na sua llrimeira 
parte, E'Sta:bclece: "A juventude {}e v€ ·ser protegida ·contra a exploração, as::-im 
cem o contra o a'bandon o, rnoral, intelleetual ou physico." 

Oulrotanto, na Quinta secção (A vida economica) depois de abordar por 
diYersas face& o problema geral <lo trabalho, esclarece : "Art. 157 . O trwbalho 
fica. f!O~re a protecção particular da União, ca;bendo-l'he crea-r um direito ope-
rc:.rio u!l.ifúrme . " 

E mais : "Art. 159. A liberdade de União para a defesa e melhoramento 
da" condic;ões do trabalho e da economia é garantida a cada um e a todas as 
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profissões. T-odas as conYenções e disposições t endentes a limitar ou eml:J.a-
r açar esta liberdade são illegaes " . 

Ai nela o art. 160: "Quem quer que , n a qualidade de empt·egado ou de 
operario, s e achar em re~çfto ele serviço ou de trabalho, tem o direito de 
obte r o tempo livre necessario para cumprir seus direitos 'Cívicos, e para exer-
cer empregos ho-noríficos que lhe sejam confia:dos, conta nto que assim n ã o 
fique p rejudi-cad o o serviço . A !ei dererminará em que ·condições o direit o 
á remuneração lhe é mantida". 

Tambem o art. 161, nestes termos : "A União crear'á, com o concurso 
adequado dos segurados, um systema global de seguros para a conservação 
da saude e de 'Capa-cidade de t rabalho, a protecção da maternidade e a pro-
videncia contra falhas economicas da velhice, da enfermidade e das vicissi -
tudes da vida.". 

E assdrrn por diante, os ar ts. 162, 16•3, 164, 165, em que se la nçam a"' 
bases prote-ctoras do trabalho, salario mínimo, organizações patr o·naes e ope-
rarias, condiçõ.és de contratos, representaçõ·:JS legaes nos conselhos opera-
rios d e en~prezas e tudo 111ais que exprime, n a civilização hodierna, a con-
quista dos direitos victoriosos das ocoasses trabalhadoras . (Vide - ..1. Consti-
tuição Allen~ã, Aprigio C . ele Amorim Garcia) . 

Dir-se-ha, porêm, que nos não póde apt·oveitoar o exemplo allemão, drc-
das as differen ça.s fi.mclamentaes de cultura e progresso que delle nos ex-
tremam . A objecção ê só é m parte appar entemente proceden te, e eu m esmc 
já a levantei por mais de u ma vez, em tratando do problem a operario no 
Brasil . 

Basta-me reof·erir que no parecer n. 8·! deste anno sobre .o projecto 
n. 26õ, de 1923, accentuei, muito de proposito, as minh as resistencias no ad-
optar legislação d•lmasi•aclo evoluída e por isso· m esmo contraria aos vercladei· 
r os interesses nacionaes. Tanto que sobre o 1neri to do projecto estas fo· 
ram as ·minhas expressões : "Isto não obstante, lealmente de>claro as minhas 
r estricções a r eS}Je ito ele al guns pontos 'C1o 11rojecto , ·por m e parecerem um 
tanto afastados da v icb. r8al do trabalho no Brasil, afigurando-se-me perl·· 
goso introduzir leg-islação €-xtra.ngeira se:n um processo demorado e seguro 
de adaptação. 

Em tal sentido t enho como verdadeira esta a dvertencia de Le Bon : 
"Estejamos, antes de t1uJo, bem convencidos ;le qne 11m.a nação não 1JÓcl..e 1Lti-

li:mr as Oonstitu·ições e as le·is ele mn po-vo de 1nentaliclaàe clif!erpnte 1JO·r 
rnais perteitaa q1w; seja?n". (A Psychologia Política). 

·E para aparar, desde logo, o golpe com que t•epetidamente se nos pre-
tende fe L'ir, cirticando a mar·cha compassada e lenta da legisla,ção socinl 
brasireira, accrenccntei : " Vale este aviso como resposta ao· açodan1ento coin 
quo sem um melhor conhecimento das condiç:ões do opera riado no Bt-asit 
pretendem philonoistas, imbu!dos de c ult ura clienigcria., introduzit- em nosso 
m eio certas praticas i() medidas, 'C UjO resultado será ele certo aprecio.v.el em 
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pn,iz.es de industria. e traoolho solidamente organizados, mas de todo em todo 
incerto, e até perigoso, em uma nação, que ainda se org-aniza na mór parte 
de !léu s s'lrviços, ex·plorações, emprezas e industrias". ·('Parecer cit., pag. 5). 

Já se vê, pois, que o meu intuito no apontar o exemrplo da Constituição 
allemã não foi o de lhe seg·uh: par a pa1· as conquistas trabalhistas nella in-
3Criptas. 

Foi, apenas, erigir = paral:elo do que tentiii rea lizar o que effectiva.-
mente realizou ·esse grande povo, marcando na sua Carta Constitucional, em 
largos desdobramentos, todos os princípios fundamentaes, organicos, da JJe -
gis·ia.ção social. 

E desse parallelo o que resalta, afinal, é qu e, se •breves, muito breves, 
eram as indh::ações da emenda aborticia, de inicio tentada, visivelmente in-
;;:uf.ficiente, acanhada, laconica, é a ·que veio a prevalecer, .figurando no con-
texto da proposta de refon11a sob numero 22 . 

Recente é, tam'IJ.Gm, a nova Constituição do Mexico, promulgada em 
1917. Lrt estão, en"feixando em toda a sua extensão o pro.blema operaric.. 
disposições positi"vas, categoricas, c01YlO estas: 

"Art. 123. O Gcngresso cl.a União e as 1egislatm·as dos Esta 
dos déverão expedir leis s<ilbr,~ o trabalho, fundadas nas necessidade~ 
de cnda reg1fio, smn •contravir0n1. as bases seguintes, as quaes reg•tJt 
rão o trabalhG dos operapios, jornal .?iros, domesticas e cot·t~zãos, b,. 

ele uma maneira gera'!, todr; contrato (k trabalho; 

• ~ o o • o • • o/ • • ' • • • • ' • • • • • • • • • • • ' • • • • • ' • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • o • • ' • • • o ., • 

:xTI:V - Os emprezarips se·rão responsaveis pe:Ios acciclentes elo 
trabalho e das molestias pr.ofissionaes dos tra.l)alhadores, sof.fridos 
ou contrahidos em razão ou em exer-cício da profissão ou trabalho 
que exe·cutarem; os patrões dev.erão, portanto, pagar a indemniz!l.-·· 
ção ocorresponclente, segundo haja o acciclente acarretado a morte ou. 
s!m1)lesmente incapacidade temporaria ou permanente pa.nt trab~ 

Ihar, ele accôrclo com o que as leis determinarem" . 

(ArauJo CastTo' A Reforma Constitucional) . 

Ora, não será por estas e1austJlas no co1·po da Constituição que esta ve-
ntw, a perder a a ustkridade de SUflS linhas mestras, ou dimin.u,c o ,rigor de 
sua autoridade, ou mesmo quebrar a esthetica ele sua composição. 

Feitas estas considerações, que de mais perto tangerr. á ftiçã.o externa 
da emenda constituenda, o que agora sobreleva apreciar é a sua sig·nifi<!a-
~!l.o intima, o valer intrinseC'o do preceito realizado expre!>samente na pro-. 
J)Osta de reforma em apreço. 

E vale repetir, como demonstpac;flO elo aceno com <lU e, sob este asvecto, 
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u t!ncarou o illustrado relatoT, Sr. Her·culano de Fr·eitas , as :;uas propria~ 
palavras: 

"Nfto é possível desconhecer nest.:t época as nccessi'Clad'2s legae;; 
decorrentes da -organização do trabalho. Era necessario, portant..:... 
não esquecer essa ma teria no momento em que se p1·opõem emeL . 
das á Constituição". 

D"· f<, ito, as declarações de direitos nas cons.tituiçiles vigentes, edlfica·. 
tia~, sob a inspi'ração da doutrina individualista, vêm sofrendo, em todo v 

mundo civilizado, restricções impostas pelo bem da collectividade . 

Deslocou-se o eixo das questões sociaes, rotando hoje em mais amplas 
espheras de acçfto, consoante o principio já universalmente aceitó dP. que 
as prerogativas indivicluaes se co-ndicionam ao serviço ela sociE:dade, *" sua 
defesa e segurança. (llf1wto bem.; 1n1tito bem. ). 

Com isto a direitos novos para os •cidadães, surg-on, obrigações correla-
tas para a so-ciedade, qt;e o Estado encarna e repr:esenta. 

Se ao individuo, por exemplo, corre o dever impHioso de trabalhar, au 
Estado, por outro lado, assiste indeclinavel a obrigaç.ão de indicar-lhe o 
trabalho, ·protegei-o e até mesmo amparai-o, em lhe faltanilo o traba~·ho. 

No que respeita ao direito de pror.triedade, igualmente ás limitaçõ:es im-
postas .conespondem deveres do Estado, seh1pre sob a inspiração do bem col-
lectivo. 

Normas relativa~ á organizaçã.o economica, sob o principio basico da 
solidariedade so~::ia•, uma rep•artição mais equitativa dos proveitos materiaes, 
de maneira a reduzir as profundas desigualdades e proporcionar aos esfor-
ços e necessidade~ de cada um, garantias reaes d e vida, eis, E;l11 sum·ma, o 
que nos dias correntes vai dominando o espirito dos povos cultos e influindo 
sensivelmente na organização de suas instituições políticas. (Avoiados). 

Ora, em ta1 ambiente internacional, quando os rigor.e.s do direito do in· 
dividuo S.:J attenúa1n por toda a parte , cedendo praça ao interesse so-::ia,, 
superior, como um novo sol que a todos aqueça e illumine, não era o 
Brasl: que d:ev·ess(; travar a maJ'Cha dos se,us grandes destino~. não escre 
vendo na sua Carta Constitucional o re·conheclmento de que, na hora pre· 
sente, 

"O .Estado é a unica força capaz de libertar os operarias da o r:, 
pressão capitalista, im:pedindo ao m esmo tempo que eJJJe,s se tor .. 
n em, por sua vez, oppressores" . (Vivei1·os de Castro: A Questãr, 
Social) . 

. Se para o Brasil, em ve1·dade, como para a com·munhão geral dos povoa 
cultos, não podia ser ài8sconhecida a necessidade de entrai des<le já e resolt: · 
tarnente na solução dos problemas fio traba1ho, aind::.. mais, decisiva é a sua 
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obrigação a tal respeito, vinculado como está a compromissos intarnaclo-
naes. E ' facto aqui vezes sem conto repetido, desde que, solJ parec'~r ela ~ 

Commissões de Diplomacia e Trata~dos e de L egislaç&.c; .Socia:, foram la· 
gislativam ente approvadas as Convenções a àOJJtadas pel& Co·nfe·rencia In-
ternacional do 'l'rabalho de lV'lG, em Wasllingt or., úe cuja convocaçãc. co· 
gitára c T ratado de Pac., a~ q_ua, tamt>em, nos achamos ligado!! 

Lem'bro, apenas, como demonstração eloquente de haver o Congresso a 
seu tempo cumprido fielmente o seu dever, o Parecer de 7 .de Dezembr o de 
1920, da Com missão de Diplomacia e •.rratadlos, sobre o P.rojecto n. 663 A do 
m esmo anno, •sob a presidencia do eminente Sr. Augusto de L ima . Opinava, 
então, a illustre Commissào, a par de justas razões invocadas, nos seguin-
tes termüs: 

·'E' deante ·desses ponderaveis motivos que, embora a deficiencia 
ou mesmo a frouxidão dos termos das Convenções de Washington, 
somos de parecer que, pedindo-se a ·regimental u rgencia, se vote 
·quanto antes a. approtvação das mesmas, de modo a .que a inda na 
presente legislatura o paiz se encaminhe para a f;rmação de prin-
.cipios e regt·as in-declinaveis á vida de l'·elações entre operar ias e 
patrões, n<J actual n,;girnan econnmico. " (Pag . 3) . 

Por sua vez a Commissão de 1L egislagão Social , sob a presidencia do il-
lustre •Sr . José Lobo, dava tambem [larecer, a 26 de .Dezembro de 1920, acon-
selhando ''a. appr.ovação do protiecto n . 663, de 19 20, em primeiro turno, af-. 
firmando assim suu adl,esão aos pdncipioos .que orientam a adopção de 
taes convenções, em Was·hington . .. " (Pag. 20) . 

E entre as explanaç:ões eruditas com que r e batia objecções, e largos 
Turnos traçu.va ao direito com;titu cional brasile~·.o , em relevo trazia tooas 
estas modificações . no re;;imen do trabalho humano, no -que oeo ncerne, por 
exemp.o, á re[)1blanumtação das lun·as de trabalho, á fixação de 1~·m tempo 
ntaximo do dic~ e da semana de trabalho, ao rec1·utam.cnto da mão de obra, 
á Z11ta contra a àesoccu.pação, á ga~·anUa d e 1~1n sala.rio asseg1Lrando conve-
nientes condiç&cs de existenoia, á p•·otecção dos trabalhadores contra as 
Tnolestias geTaes OIL )Jrotissionties e os aoeidentes .-esultantes do trctbalho, 
á )J7"0teção claG cria.ni)CLS , dos af{olesaentes e das ?n'ILlheres, ás pensões da ve-
lhice e àa ·invaoià.e:::, cí clcjescL dos interesses elos trabalhadores ocoupados no 
estranr;•ei1·o, á affi1'71taçúo elo )J;-incipio da liberclade synclicai, á organização 
do ensino profissional e technico. 

Nem sab outros cr;tim u os é que tem evoluído entre nós a obra da le-
gislação social, de que a Camara mesma attesta, ·com fu lgor, uma segura 
conce-pção ~m trabalhns que ppc1em iigurar nos mais adiantados parlamen-
tos ·do mundo, em que pese ao Çlesatino de certas criticas provadamente apai-
xonadas e por isso mesmo injustas . 

. A.sse7Jt{l' que "o aesumpto tem h oj-e n1B.ior relevancia para n6s , em vis -
ta das clausulas do tratado de Versalhes, que, como é saJbido, estabeleceu, no 
tocant~ a essa mat,ri::t, um certo numero de regras funclamentaes obrigato-
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r1as para as potencias delle signatarias" . (Castt·o Nunes: obr. cit,). Ainda 
quanto ao nosso paiz milita uma 'Circumstancia digna de nota. Bem· que o 
•haja versado mais ue espaço em outra oceasião, quando nesta Casa fiz real-
çar a intima connexão do problema operario c.om o da immigração, este 
lv~sceralmente preso ao desenvolvimento nacional, •cwbe agora recordal-o 
a.'breviadamente, em termos geraes. 

E não ha fazel-o sem reviver ·Os m esmos argumentos, quanto mais 
conhecid-os mais ·insop1üsmavelmente carecentes de ser divulgados. 

Pela porta larga do nosso liberalismo constitucional aqui entraram, 
acclimaram-se, prosperaram, immensa.s 'Correntes immigratorias. Indice ad-
nüravel de seu influxü bemfazejo é São !Paulo, que a tal respeito, como em 
muitos outros casos, se antecipou á União no adoptar m edidas de protecção, 
no regular o povoam ento do seu ·s61o, no garantir em melhores bases as 
condições geraes do trabalho . 

A:ccrescentem-se a isto dous factores primordiaes, que são, por assim 
dizer, indivordaveis da immigração: a viação ferrea e a rodovia. 

Quanto ao primeiro, nenhum exemplo no ·Brasil mais suggestivo do 
que o diagramma que se debuxa, em longas parallelas, na carta geographica 
do grande Estado. Vê-se .que até onde 'Caminhou o triLho lá chegou o im-
mi.grante, arroteando a terra, distendendo o 'commerciu, f·DTmando a indus-
tria. Dahi, com a eviden'Cia deste facto, o que Ruy Barbosa formulara em 
principio elementar: "IJ:nmigração e viaçã.o ferrea são, no Brasil, dous ter-
mos de uma equação necessaria , Um não se pôde separar do outro." 
(Plataforma) . 

De r efer ecia ao segundo factor, isto é, iboas estradas, estradas de roda-
gem, nã.o menos applicavel será a equação apontada. Assegurado o trans-
porte por esse m eio, ligados aos mercados os centros productores, em. per-
m anente intercambio, .para lá a.ffluem necessaria m ente as •correntes .immi-
g~·a torias. E nenhuma prova mais conveniente no momento, ainda pela irra-
diaçã.o que determinou per varios tratos d•o territorio nacional, do que São 
Paulo, d n tado para todos os quadrantes p or longas faixas de estradas, por 
onde circula e se muitipJi.ca toda a immensa <riqueza do seu s6lo. 

J.\fas, ao lado desses factores, de evidencia solar, outras condições coope-
ram decisivamente . E n estas entram 11oje, como elemento inpreterivel, as 
leis garantidoras do trabalho, de maneira a q ue no paiz .que !busca o i=igran-
te se encontrem estatutos, que lhe dêm tratamento igual ao da sua patria. 

E stamos dia a dia assistindo ao exame a ·que nos submettem nações 
estrangeiras, -cujos immigra ntes demandam ás n ossas terras. E se até pou-
co lhes bastavam garantias de justiça e amplas outorgas de direitos, que a 
nossa Constituição lhes libera lizava, o fa;cto é que já hoje n fw c11egam, dado 
que o immigrante que nos oprocura preciz..'l. de ter no Brasil a protecção que 
aJO trabalho ·se vai dispe nsando por toda a parte, ·Como uma conquista sua, 
como 'uma victoria sua, como um direito imp rotela'Vel em um regimen novo 
que alvoreceu para todo o mundo o (JYiuito bem; ?nuito bem) o 
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Isto posto, ca:lle-me inquirir, em r-evendo p Br~sil a sua carta consti-

tucional, edificada sobre as 'bases rígidas do indiviqu!l.lismo, seria ppssivel 
negar entrada aos rprJncipios juridicos, que a!3 ~ecessid!l.qes vigentes dilatam 
e ampliam sob o influxo do espírito social ~o direito? 

A esta altura da questão, divisanqo, a cay!Llleiro da historia, os aJUplos 
contornos da area immensa dos direitos i11diyjduaes, que se r etrahem e li-
nlitam pela imposição do reconhecime!lto dos dir!)itos sociae13, que ora ::~.van

çam em um crescendo, .occorrem-me estas palavras de J e[\.n Cruet: 

"E pois q ue não é o direito que faz v iver a sociedade, é pt•ecizo 
que a sociedade faça viver o seu direito, que'brando ou alavgando 
a carapuça legal ou jur'isp·rudencia que lbe comprime o liv·re vôo". 
(A Vida do Dire·ito e a InutiHclade à.as Leis) . 

De fe ito, só em uma sociedade immutavej fôra possi>•el eonceber-se 
um qir.ei ço imJUI.Jtavel, uma lei fl Ue conservas.se indefi.nidamente a sua razão 
originaria, o seu alcance preestwbelecido, o seu objeçtivo predeterminado . 
(Apoiados ). 

Quanqo p.ovas rel"rç;ões surgem \' antigos pr.oblen1as a,dquirem feições 
n~vas, .quando os valores :>e transformam e tudo mlJda, porque tudo inces-
~ntemente evolve, fôr-?- a'bsurd0 que só o legislador estivesses parado, qes-
at~en~o ;to .• perpetuo movi~ento que .q enyolve, como, essa "personalidade 
il;nagin~ria, mythica e permaJ;J,en~e -, de que fala o grande iSaleilles . 

~azão .as:;;iste, pois, a A . Girault para dizer: "Quan~o o legislador pen-
sa no presente, não devia edifka r para a eternidade ." 

IEim qomina,ndo a-ctualmentç outras . concepções socia,es, porque as r e-
ln,ções da vida se modific\Lram e estas, segundo apreciara GéJ;!.Y, "contém em 
sj :rne:smas as leis que as deve:q:~ reger" , não se póde f\car chumbado ao pe so 
9~ priqci:p.io.& que se immobilizaram nos {)Odigos, emqu\Lnto a socieqade ca-
minhou se~pre, eliminando de ~eu .caminho as peças inertes do onpnismo 
:politico que já não podiam realiza, a>; suas irrepJ;imiveis asp\rações de 
·progresso . (M~tito. bm.n.) 

Consoante um raciocínio d e Tarde, o direit<;> vem a ser a "conclusão de 
um, immenso syllcgjsmo pratico, em qu,e a p.remissa maior é constituida pe-
los desej.os, necessidades e appetites ·qa sociedade, e a menor pelas. suas. 
crenças, idéas e conheoimentos: toda a modificação no estado dos desejos ou 
das crenças tem necessariamente a sua re:percussão juridica, segundo a in-
tensidade do a.balo regenerador. 

L egislar é, portanto, tecer sempre a teia de Penelope, e é já, pa,ra o 
legislador, antes de organizar o direito do futuro, ·uma tare~a esmagad()ra 
manter o dire>to de hontem a pai' da sociedade preiiente." 

Dircseoha aca.~o. que os desejos, as nec<i)ssidades, os appe~ites da socie-
daqe actual, influenciada por outl;as qençaí', sob o estimulo de paixõ.es dif-
f erentes, sejam tudo e a meswa cous~ que eram ao tempo da o!'gan\z.a" 
ção do nosso Codigo Político? 
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:Só o poderá crer quem hou,ver adormecido na illusão de que o cycto 
dos direitos do J1omem se encerrou no constitucionalismo oriundo da Decla1·a -
ção dos Dire.ftos do Horn6m, em 1791, depois que a F~·ança se a;bysmou nas 
revoluções de 1789, ou, antes della a D eclaração arne1·icana de 1776, de onde 
emanaram as constituições escriptas, modelando, a esse tempo, as moder-
nas outorgas de .Jíberdades individuaes. 

•Mas essa -illusão fôra o mesmo que julgar o direito dogmaticamente, des-
vido dos liames sociaes que o revestem . 

•SaJbido, entretanto, que transitarias são as theorias jurídicas e que os 
systemas transcorrem com as necessidades que os inspiram força é convir 
que na •h ora vigente aquellas instituições já não realizam o ideal almejado. 
(liJJOiados) . 

E louvando-me em palvras de Clovis Bev-llaqua, "a vida social 
reage incenssantemente sobre o direito que, por sua vez é um organismo 
destinado a pôr e·m equilíbrio as forças da sociedade" . 

Onde, porém, encontra,r, na trama complexa das r elações .sociaes do 
presente, a base desse equilLbrio? 

Não com·portam estas consideraç,ões, â. margem da sociologia, o desen-
volvimento que fôra para desejar em outra opportun-idade e em outro 
meio. Na tribuna parlamentar atenho-me aos argumentos indispensaveis, 
não pa,ra ouvintes convencer, mas p!l.ra a mim mesmo justifica,r do ousio 
em que temerariamente me atirei, demasiado confiando na longan;imidade 
dos c ol!egas. 

Por isso mesmo ainda mais forcejarei por ser :breve, no deslindar os 
ultimos debuxos da these que venho resumindo. 

E, assim, sem baixar ao terra-a-terra da pormenorizaçiio dos factos .. 
que enc'h em a <historia dessa luta millenar.ia, das ·classes socia,e•s em in-
cessante perseguir de um direito melhor, ficarei pelas eminencias onde 
culminam, por assim, dizer, -os marcos, que lindam as phases principaes 
do perpetuo conflicto. 

·E vai de quando o individuo quasi n enhllltma expressão objectivava, 
porque o Soberano, e ncarnação viva de todos os direitos, era a propria 
razão do •Estado, os seus interesses, talvez a sua finalidade . tDos excessos 
dessa organização a evolução s e fez para o constitucionalismo, escalonan-
do-se pela Revoluç,ão Ingleza, avultando dom·inadoramente na Revolução 
Francesa. E cresceu após, e cresceu sempre, o elasterio das franquias 
pessoaes . 

Já então, o individuo era uma componente deci!s'iva no nov o parallelo-
grammo de forças. Dahi, com o e:J.'cesso dessas franquias, a resultante ~ne

:vitavel: o estadeamento incontrastavel do individu ali-smo, incor-rendo por 
sua vez, no exagg.ero orpposto . 

Da com-pressão, porém, •desse estado de cousas, brotou a reacção re-
generadora, e ao lado dos direitos do homem cresceu, tambem, o interesse 
publico, passando a con ectividade a obter e dilatar os domínios novos, em 
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desenvolve a suu. funcção eminentemente social. 

!Chegou-se pois, ao momento em que o Estado, com o r·eadquirir R s ua 
preeminencia, 'representa; a coordenaçãq dos di;reitos -individuaes cnm G 

bem co!lectivo, equü!brando todos os intereases em choque. 

Bem o diz Carlos Maximiliano: 

"As franquias individuaes perduram, porém, com um lim·ite -
o bem da conectividade; o Estado assegura aquellas, mas defende 
este com arma preparada pela Philosophia Jurid<ica hodierna, pela 
sciencia social contem,poranea -- o Poder de Policia". 

(Congresso Jurid>ko Commemora<tivo ela InCiepe.ndencla; Relatork do 
Presidente da Se:c~ão de Direito Constitucional e Po1itico). 

Ei-s ahi ·está a base ·do equilíbrio, regulando na sociedade a coexlsten -
cla dos ·homens. 

:Poder de policia, consoante, define Dtt& Mayer (Droit. Aúm.. de "l'Emp 
All . ): " a manifestação do poder publico tendente a fazer cumprir o dever 
geral do individuo". 

Dever que nada mais significa do que a limitação necessaria ás pre-
rogativas do individuo, movendo-se no circulo que lhe traça a sociedade:, 
pa,ra a manutenção da ordem ~ seguran~a publicas, preservando a saude e 
defendendo a moralidade, .garantindo a propriedade e protegendo o trabalho. 

Tal o principio modificador do individuaiismo ap-egado á noção rigida e 
tra:dicional da propriedade e da liberdade de contracto, hoje consideradas 
como func.ção social, no sentido amplo do interesse pu.blico. 

Aurelino Leal o ·conceitúa do seguinte modo: 

"A necessidade de regular a coexistencia dos homen:!. na so-
eiedade, deu ori.gem ao poder de policia; o estado de consciencia 
.que se firmou no indiv;iduo de que lhe seria impossível viver berr. 
sem submissão a esse poder , fez nascer o dever de policia." (Po-
licia e Poder de Policia). 

Justapõem -se. de tal sorte a acçac soc!ai deterrninando t. o dever irr-
dividual, obedecendo, com esta fQnaUda.de' 0 bem conectivo . 

Precisou-o . naE sL1J,s· linhas gerae~ , z Suprema COrte doa :EstaÕj~ 

Unidos, no Julgado Redfield, a , Y. , i"il TtwrpE, vers1~$ R .. P.tc. 15 R . ao . : 
"Ha um Poder fie follCla que se estenile i'. protecç.âo das vidas, 

membros, saude, -confo,rto e tranquillidade de todas as pessoas, e 
á protecção de qualquer propriedade. '.rambem existe o Poder Geral 
de Policia, em virtude do qual pessoas e propriedade ficam su-
.ieitas a todas as especries de restl'i.cções e -enca rgos, afim de ga-
rantir o conforto e a saude dos cicladãos, assim como a prosperida-
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de do Estado". (David vVatson : The Constitution of t he Uniteo: 
States, 191 0, vol. I ·pag. 600). 

E esta ê a noção ·correntia e acceita, já nas lições da doutrina, já nos 
arestos e decisões dos trillunaes. 

Nesta casa se colhem os subsidias fartos do melhor conhecimento sobre 
a materia, tantas vezes versada por n18.o de mestre. '.ranto importa em 
me não ser preciso recordar, sem a habilidade e inte'l!igencia de out>·os que 
o fizeram (não apoiados, ge1·aes), o vasto cabedal juridico que só sobre 
esta questão se v·e1n accumulando . 

Baste-me, ap'lnas, destacar alguns trechos do eruditissimo parecer, do 
qu al fo-i Relator na Commissão de J ustiça o eminente col!ega ·Sr . Arthur 
Lemos, precisamente sobre um projecto que üve a honra de a•presenr.ar a 
esta Camara . 't 

Eis: "Ora, isto se inscreve, r epetimos, na esphera daquelle simples 
poàm· de polici.a, que inhere ao •E stado em todas as Constituições politicas, 
ai.nda as mais fieis ao velho incl<ividualismo . E, para terminar, com esta 
affirmação da constitucionalidade do m·ojecto, indiquemos, na doutrina e na 
jurisprudencia, .pontos precisos ·je apoio ao nosso modo <Ie ver. 

!Elles se encontram numerosos, de paginas 30 a 35 do supplemento de 
\Setembro de 1911, de 'l 'he annals of the ame1·ican acadenoy ot political 
o.nd social science, sob o titu lo WoTlc of National Consume?"S Laegue . 

Em Bierly, on Police Powe1·, pag . 9, lê -se que o poder de policia com-
prehende "the ?1ULitenance o f the good ortkr", sendo o poder de fazer leis 
rszoaveis " fm· the welfare of ·the co?nm.onweath and the veople thereof" . 

Expol- os-emcs E•m forma abr eviada : 
Esta é a m esma expressã.o de que se servio a Suprema Côrte de Illin ois, 

no caso Ritchic e Co. vs. w .oyman (pag . 33 do Suppleme nto), accrescerr-
tando: and the property r ·ights Of the oitizen are ahcays held an enjoyed 
exe?·cise of the police powe1· by the state" . 

Foi ·dito, i?t City o1· Clvicago Bovnna.n DMry Co. (pag. 34), que o poder 
de policia existe "toi thou.t any 1·ese1·vat-ion in the ConstUuUon. and to be 
fownd u.pon tl1e dtt'ty ot the sta-te to p1·oteot it:s citizens and to p-roviàe 
for the satety anel {fOOCl protect its citizens and to 1J1'0'Vide tm· the S(lrfety and 
good 01·de1· ot s·ioiety". 

Outras decisões no mesmo sentido á mesma pagina se dP:Oaram, das 
qua es podem destacar-se estas de S . Luiz e de Chicago : 

a.) A.nythiny scl>.icli is hm·i.f'ttl to the pubUc inte?"est Us st~bject to the 
poZice power and ?JWY be 1·estraind 01· prohibited in the e:o:.-e1·cise of that 
power" . 

b) A.ll right.~, wether t enable 01· fwntenable a1·e hold st~bject to this 
po!ioe power ". 

Ora, assim documentado de maneira eloquente, D circulo ampllssimo 
do poder de policia, que " se ás vezes const;:-ange um .pou,co a um, protege, 
ampara e aslva a muitos, prejudica ligeiramente, o individuo, na defesa es-
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clareei da e necessaria da collecüvidade" (Carlos l\iaximiLa no, •relatorio cit . ) 
o que importa praticame nte é s~,7:Jer como o E stado deve e póde agir. 

Firmados, pois, doutrinariamente os pontos essenciaes em que se funC!a 
a emenda constitucional em debate, nada mais resta senão cone! ui r. 

O Brasil, em faee do problema do trabalho, inscn:ve por tal fôrma ~ 
sua Carta Magna a franca inte-rvenção, garantindo-se contra "as demasi"-~ 

do liberalismo", a que na Conferencia Judiciaria LPolicial, celebrada em 
\917, n esta cidade, a:llu,dira o Ministru Viveiros de Castro, ]}ara su3tenta.!= 
a causa da ordem social, que os esrf.ritos constructores defendem e 
prestigiam. 

E', sobretudo, para a ckftl:'~c nacional, que essa intervenção d<;Jv~ ser 
-explicita. orgacica, constU.1 cio.n .l l. Dir-se-á q1~ ne .-:te r.~onto de visn:~. n in -
tervencionismo repr(•s enta nn1a ~olução tran.3~'"·Ci<' : t:'l.~ entre as nl· ulJi~.ts S•) -
dalistas e o opt::imismo individualista, ou, segundo as palavras de Pa.ul 
Pio "1me so1~ton transacUonel!e entre l es utoi].Jies socialist es et l'optilm·is?JW 
in&imctuaUste, égalmnent dangere1~a;, á not?·e avis, pour l 'ordre social". 
(Traité E'lementa ire de Législat::on Il;lclustrielle). 

Sim, a mbos perigosos, e dos quaes por i sso mesmo se deve guardar 
o Brasil, presa d'acil nas mãos de todos os grandes exploradores, ou sejam 
os magnatas do capitalismo, ou os m·áos conductores das clasess e interes-
ses operarias . (Apoiados). 

H!a no mundo, patente aos olhos de todos, a mais séria, a mais grave, 
I . 

a mais contag:o3a das revolu çõ<,s sociaes. 
Ora, legislar um pouco no sent::ido dessas tendencias sociaes, é , na 

r •hrase concisa e bem suggestiva de Gide, operar o'économie d' un ré-
vol1~tion . 

Eis, em conclusão, o que a CD,lenda constitucional sobre o t rabalho, f un-
dada em tão solidos · princi·pios e sob a insp:!ração do m ais sadio patriotis-
mo, poderá conseguir para .o Brasil. (Muito bem; muito bem. O orador é 
•~.>iva1nente Ctlmprimentaào. 

ÜllDEM DO DIA 

O Sr. Azevedo Lima (*) (pela ordem) : - Sr. Presidente, cumprindo fiei -
mente a advertencia de V. Ex . , •hontem exarada ao resolver a ultima das 
qmestões de •ordem aqui suscitadas, declaro preliminarmente a V. Ex. qub 
vae versar sobre o ar t. 2121 do Regimento Inter no a questão de ordem que 
peço venia para pôr diante da judiciosa competencia ele V. Ex . 

O art. 4• mão revogado n em implícita nem explicitamen te, da r esolução 
1 B, do anno proximo passado, está ass:m co.ncebido : 

"A p·roposta de r efoqna ·constitucional tem preferencia sobre as 
.proposições da ·letra e do art . 2~n do R eg:ilmento Interno." 

<·r. J Não foi revisto p elo ora'!l.or. 
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ú SH. PRESIDlllNTE: - Ehl faria um a~ppello ao nolbre 'Deputado, no sen-
tido de formular essa questão de ordem illo momento opportuno. 

o SH. AzEVEDo !LIMA: - !Penso, .Sr. :Pi·esidente, que o rtiôrrli!nta é o-ppor-
tuno, v isto que se 'Vae iniciar justamente a disctissã.o. 

O SR. f!;'REJSIDiilNTE : - O n obre Depu tado está vendo que eu rrie collocà no 
terreno de um appeld a S. Éx . 

o ISR. AzmVi;)Do ::Luü: - E' qtie não posso perceber, St. Presidente'; q ual 
venha a ser o momento OIJI\l'Ortuno . 

O SR PRiilSIDiilNTEl: - V. Ex. se n·efe.re á porop·osta da l.·efot·ma oonstiiri-
C<lon<aJ, que, no •e1notamfbo, não consta da ~dlem do d:a. 

O 'SR. AzElVIEDo LIMA: - E' exactamente por isso, Sr. Presidente, que 
vou suscitar a questão de ordem. 

O SR. PRJiJSIDENTE: -V. Ex. pócle contimia'r sobre a questão de oté!em . 

o SR. AzEVRDo LIMA : - Como cliz.ia, .sr. :Presidente, o ar-t. 4° da !R:esblução 
1 B. re7-a: 

"!.<\. proposta de reforma constituciona l tem preferencia sobre as 
proposjç:io da letra e do art. 221 elo Re.gimento Interno." 

Na seSsão diurna ele hoj-e, flguro·u ria orden1 do dia, em cottsequencia de 
requerime nto de restricçio ou de 1'eC!úcçã:o cl•e· prazos, apresentado ;i;lelo Sr. 
Vianna do Castello. 

Uma vez, Sr. :Presidente, que esse 1·equerlmento ldgrou efJ'dta, tanto 
assim que na 1sessão iLe •hoje de dra se •cle·brof:eu em segttncio· t urno a ·p'ro'i}osta 
ele reforma constituci:onal. uma vez q .ue não exíste inàis nenHum p'razo fà-
tal ou intersticio a ser dbs.el'vado, entendo eu .q.ue não é ~·a:zoa'Vel :riem lici-
to que nenhuma orclen1: elo ãia -ela Camara dos .Dep·utaclos seja mal'C3icla 
pela sua PPesid:encia sem q_ue nella figu:re a discussão ela proposta da trefor-
ma constitucional e majs, q ·ue essa ·proposta ueixe de figurar na ordem do 
C.ia, dA c onformidrude com os termos do m·t. zú elo Regimento Interno vi-
gente da. Ga ma.ra, q-ue assi-m estJá redigi-do: 

''A proposições terão preferencia, pa.r a cliscussào, e votaç;ã.o. na 
seg·uinte ordem: 

a.) pro,rogação de sessão le-gislativa; 
7!) reconhecimento de -Deputados; 
c) declaraçfLo ele guerra; 
cJ) tratado ele ,paz; 
e) acUamento de sessões, etc., etc. 

Essas materias constantes das Iettras que acabei de Jer, são as unicas 
que teem preferencia sobre a proposta da reforma constitucional. 

!Na ordem do dia da presente sessão nocturna, não· co·nsta nenhum pro-
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Jecto de lei ou proposição q ue diga r espeito ás materias de que tratam as 
letr as a, b, c, à, e e do art . 2J2.1 do Reg·;me·n to. 

Nestas condições, não ha fUgir á im~Jeriosa obrigação por parte da Me-
sa, 'de incluir nas ordens do dia de qualqu er •sessão a materia ;relativa á 
propJsta da r eforma constitu cional. .. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI ; - E m prime:ro Jogar. 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - ... em primeiro Jogar, desde q ue nenhuma das 
demrus mater ias trate de assumpto refere nte ás lettras a que allude o ai'ti-
go, por mim lido, do Regimento . 

H a mesmo, •Sr . iPresiden te, um precedente imlportante . 
O Presidente effectivo da Camara, o eminente Deputado Sr . Ar1U>lp'110 

Azevedo, marcou , em s u ccessivas sessões, ordens do dia, diurnas ou noctu r -
nas, das q uaes constava sempre a proposta de Q·ellonna constitucional, 
occupando ella o primeiro Jogar . 

Quando ·S . Ex. entendeu que a u r.gencia de discussão e votação de ou -
tros assum~tos prop ostos á attenção dos Srs. Deputados reclamava q u e a 
r efor ma constitucional n ã o obstasse ·OU nãu embaraçasse os tl'abaHios par-
lamen tares, r esolveu esta:belecer que as sessões seriam de conformidade com 
os termos regimentae.s divididas •em duas i!}artes, sendo que sempre 'a .primei-
ra parte seria comprehendida pe~a discussão ou votação da reforma consti-
tucional, e a segunda destinada a materias que, pela sua importancia, S. 
Ex. entendia devessem figurar na or dem do dia. 

Na sessão de agora, porém, abrin do-se umz. excepção ao 11recedente f h'-
mado p elo •honr ado Pr.esiden te ·effectivo da Camara dos ~eputados , depara-
se-nos uma ordem do dia pejada de ma terias pendentes de votação . .. 

0 SR . AiloLPHO BERGA.MINI: - A ReCP.ita, por exemplo . 

'O SR. AzEVEDo LIMA: - . . . e no meio dellas não encontramos inclusa 
a. materia relativa á tProposta de reforroq, constitucional , 

Afigu ra-se-me, S r. Presidente, p or .. ")mto, que não é regimenta l a ordem 
do dia da sessão de h oje, e, m ais , q u ., nenhu m momento ê mais p roprio par a 
aue eu submetta a questão á alta deliberação de V. Ex. do que este, justa-
mente quando vamos iniciar a discussão das materias constant es da ordem 
do dia . 

•P ergunto e u a V . E ;x . se ê licito q u e a Camar a, prejudicando a discus -
são e votação de materia. de taQJanha relevancia, qual seja a reforma cons-
titucional, de relevancia aliás · regimentalmente assente pelo texto a que 
acabei de me referir, n . 221 do Regimento I nterno, pergunto a V. Ex., s i 
os trabalhos que agora se vão iniciar são regimentaes e são legaes . 

Assim ,em momento que me parece habil, proponho a V. Ex. que re-
solva a questão com a alta sabeporia e o elevado descortino que lhe são pe-
culiares . (Muito bem:, mttito be"l!1-) . 
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O Sr. Adolpho Bergamh:i (pela o?·àem): - .Sr. P1·esidente, a questã(il 
formulada .pelo meu illustre e prezado amigo Sr. Azevedo Lima, corno V., 
Ex . e a Camara devem ter notado, é de toda a procedencia 

O ar.t. 4" da resolução 1 B, de 1924, determina que a reforma constitu-
cional te11á •preferencia sobQ·e todas as materias de q•ue trata o art. 221, letra 
à. Quer dize·r, portanto, que a Camara dos Deputa(}os não ,póde dáll~ '.para sua 
ordem do dia em qualquer sessão, ordinaria, extraordinaria, pois que o Re-
gimento não faz distincção, qualquer materia que não esteja especificada 
no dispositivo do art. 221, letras a a a, sem que contenha a reforma da 
Constituição . Não existe na ordem do dia da sessão de agora. nenhuma pro-
posição pertinente á prorogação da sessão legislativa, menos ainda ao re-
conhecimentos de Deputados, declararão de guerra, ou tratado de paz 

.Dest'arte, :Sr. Presidente, attente •bem V. Ex., a ma teria conslderada 
urgente fig·ura na letra f, vortanto, ·abaixo da, letra e:lél~ressamente consi-
gnada n o art. 4° da r eso.Jução 1 B, que se encontra, nesta parte, em pleno vi-
gor. Não me 1Jarece,pois,regimental que entremos na ordem do dia para es-
tudar .ou debater assumptos outros que não sejam aquelles de que eXJpressa-
mente o Regimento cogita. Estou perfeitamente de accôrdo com a questão 
levantada pelo meu em;nente collega, Sr. Azevedo Lima, e reitero o appel-
lú feito por .S. Ex., para que a presiclencia da Camara haja por bem deferir 
a sua solicitação. (llfuito àe?n). 

O Sr. Presidente: - A reclamação forr:o.1ulada pelos nobres Deputados 
está precisan1ente nos termos e1n q•ue .interprr·etei, hontem., -o Regimento In-
terno. SIS EExs., effec'livamente, invocaram, um disposit;vo regimental 
que, dizem, não está sendo observado, e r eclamaram pelo cump.ri.mento do 
mesmo . 

Assim, preliminarmente, quanto ao direito que teem de fazer a reclama-
ção, não ponho em duvida esse di1·eito, nem a op],}ortunidade ele fazer essa 
reclamação. "De meritis", porém, o ·nobre Deputado pelo Distri·cto Federal, 
q•ue aventou a questão, asseverou que o eminente íPresidente effectivo sempre 
reconheceu â. re'for.ma constitu ciona.J f!lre·cedencia, 1nesmo nas sessões extra .• 
·ordinM·ias . Peço Ucença para dizer-lhe .que la b01·a em equivoco. 

'T enho aqui, •á nünha frente, a •ordem do dia da sessão .ordinaria de 22 
de !Setembro, que se ·abre justamente com o seguinte: "Continuação da vo-
tação da ~)r oposta de emendas ·e das emendas á Constituição", e a ordem do 
dia Ida sessão nocturna, da mesma data, -cuja materia inicial é esta: "'Con-
tinuação da votação do projec!:Q n. 47 \C. de 1925, orçando a R eceita Geral 
da rRe>publica. 

O \SR . LIDOl'OLDINo DE OLIVEIRA: - Já era uma i<nfra.cção do R egi,rnento., 

O SR. PREsiDEJNTE: - Estou apenas, por emquant·o, assignalando que 
o nobre Deputado se enganou quandQ arguiu que o Presidente . effectivo da 
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camara nun<:a tinha organisado or dem do dia •Para sessão nocturna, sem as-
signalar a pre.ferencia, nessa sessão nocturna, para a rêforYna constitUcional 
quando acabo de ler a ordem do dia em que, na sessão nocturna, não figu-
ra a votação da referida reforma , <:J.Ue, todavia, tinha f ,gurado na ordem do 
cLia da sessão di urna. 

•Mais atnda na ·pômeira dis·cussão da ·reforma constitucional, dias hou-
ve, em que a ordem -do .dia figu rou d.vidida em duas partes : uma' parte des-
tinada ao estudo da r eforma, outra parte destinada a outros assuíni!J<t<>s. 

A Mesa, desta vez, ao contrario, nem iss o quiz f azer. R eservou a s essão 
diurna exclusivamente ao estudo da reforma constitucional, mas se j ulgou 
com o direito, assentado em praxe, ·por assim dizer, inVà.riavel, de organizar 
com plena liberdade a ordem do dia da sessão nocturna, •que é sessão ex-
traordinaria . E' verdade que a hYJI>Othese da reforma constitucionaí é a pn-
meir!', v ez que occorre ; teg:1-se verificado entretanto, a hypothese de figu-
rarem na ordem do dia de sessão diurna, pro,iectds de leis anttuas, que 
.tamb'ean são ,pmeferen<:iaes de ·al.llt!I'os oosU!ln'iJ\tos. 

Ponderando, assitn, que a Mesa, ao organisar a ordem do dia da pi'esen-
te sessão, não alterou siquer as 'Praticas, a que a direcção da Cama.ra sob a 
vigenc;a de todos os seus presidentes t em obedecido, julgando-me em conse-
cia autorizado a resolver a oreclamação formu1ada <pelos nobres Del::mtad:os, 
acred:tando que, .á v ista destas fazõe·s, .SS. EExs. reconhecerão que prati-
ca nova ella iniciaria se deixasse de continuar nesse caminho, que encontrou 
aqui aberto a todos os Presidentes qoue o têm a ntecedtdo, entre os quaes 
Se pode apontar homens 1nais notaveis que ainda honraram o Congresso da 
Republica , (Jf~tUo àem.>· ·rnu·ito bem . .Appla.usos znolonoa.rl os} . 

R EF0Rl\1.A. COKSTITUCIO:"<A.L 

·2" discussão da R eforma Con~tltuciona.l . 

O Sr. Presidente: - Começ;<J, a effectuar -se hoje a 2" discussão da refor-
ma {)Onstitucional. Ha, como a Camara sabe, duas séries ele emendas - as 
que foram ap.provadas em 1" discussão e as que foram apresentadas como 
.substitutivas 'áquellas . 

.A Com.missão EsTJecial, consk}erando, no seu parecer, que as emendas 
substitutivas compr.ehendem to~1a a materia conS1ta ntc das -emendas appro-
vadas, e, além disso, mateoria nqva, req·uer preferencia, na discus.>ão para 

as emendas substitutiva-s. 
Os senh ores que concedem a pre ferencia qu eir am levantar-se (Pausa). 

CEi'oi concedida. 

O Sr. Adolpho Bergamini (1Jela ordem) requer a verificaçfLo ela votação 
da preferencia. 
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lPTocede ndo-.se ii. vel"ificaçiio de votação, reconhece-:;e ler em votado '-
favor 10•7 •Srs . . Deputdos e contra 1; total, 1l>8. 

O Sr. Presidente: - A preferencia foi concedida . De conformida de com 
o voto <da Cama ra., ootão ean ili•sCtlllSI9ão a<S em€<llldas subsllit1lltiv·as, em nume-
ro de cinco, a :partir da de n. 1, pois a discussão se realiza emenda por 
emenda . 

Na fó rma elo .§ 1 • do at·.t. 6° do •Regimento E specia l, cada Deputado tem 
o odi reito de fallar oduas ·horas, •ele uma vez, ou dividido esse tempo pela s va-
rias partes ela prar:JOsição, que deseja discutir. 

A proposição, na <hy;pothese, é constituída v elas ditas cinco emendas 
substitutiva". 

Entra i'm discussão a emenda substitutiva n . 1, da Commissão Espe-
cial, ii. Reforma. !Constitucional. 

O Sr. Wencesláo Escobar : - Febril, como estou , Sr. Presidente, si não 
fôra o cumpdmento de um im<perioso dever cívico, que m e é imposto .pela 
consciencia eu não mais tomari·a parte nos •debates .sobre o projecto ela re-
f orma con.stituc:,onal. Não toman:1a, sobr&uclo, si tiv.esse exclusivamente 
de faUar mara a rCamara elos Deputados, po r-que estou convencido que se 
fosse Christo, que neste momento, proclamasse, .por minha voz, conter este 
projecto emendas altamente prejudiciaes ao ,nosso paiz, altamente nocivas 
aos ~nwresses da nossa Patria, nem n~oom;o -asstm a Camara se ar!'edrurlia 
•dio ·pa·-o:piOsito. firme •e ina:balaViel !die vo.ta!-.o, :porque a.S<Si·m o d:ese'ja, ass~m 

o •quer, assjm o ordena o Presidente da R e•PU<bJ.ica . 
0 !SR. ADOLPHO BIDRGAMINI : - Assi·m o impõe. 
O SR. WENCEJSLAo ·ESCOBAR: - A minha ·palavra, porém, embora sem ne-

nhuma autoridade. .. (não apoiaclos geraes). 

O :Sn. ADOLPHo HElRGAMINI: - Tem toda a a utorida de de um es tudioso 
e de um sincero. (1lf1#tos apoiados). 

O ISn . vVIENCEJSLÁo EscOBAR: - . . . atravez dos Annaes, terá repercur-
Bâ.o no !f'Urt.~wo, (mu·Lto bem) e, ;p,m· i•sso, quen'O q.ue aqu~bles qu;e se d.er·em ao 
trabalho d<~ investigar e estudar os factos occorrid os. n esta época, e si, com·) 
estou C'O'Tl'Vffllcido esta. a-e:f<OXlma ·C<Jrutém dispos&tli'Vos dl'3Jconia nos, nãl(} digam, 
pasmes, que no :Pat·lamen:to Brasilei!'o não houve vozes ·que se levantassem 
em defesa àfl.S Ji.berdades e direit<Js de seus con cidadãos. 

O :SR . AllOLPH<o !BERGAMINI: - Mui•bo iJ:Je.m; esse lê o prLruc'Lpal objectivo 
ele todos nós : offerecer subsidio á h istoria para -julgar a Camara dos Depu-
t,a;étos. 

O Sn . WrnNCESLAo EscoBAR: - E' 1por isso, e por que estou arraigada-
mente convenc' do de que ·ella -contem dispositivos desta natureza, ist<O é, con-
·trarios a os princ!.pios que presidem á organização dos 1)0Vos livres, é que, 
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eu -como os meus nobres collegas de opposição, temos c1·eaão todas as d.t.ü-
cuidade:>, tod u:> os embaraços, mas sempr., -dentro da ld, afitn du. ob;;tar a 
ra.pida pa ssagem deste desastrado proj ecto, a precipitação com que os se us 
w.entores o atropellam . 

O SR. ~<UloLPHo !BERGAMINI: - Muito bent. 
O SR . vVENCESLAo EscoBAR : - A minha opposiçào não é detcrrninada, 

Sr. Presidente, por motivo de pyrronis1n0; é, s ü11, por elevados !'5ent.imentos 
moraes, pela comprehensão patriotica de estar defendendo as t radições libe-
raes de meu .paiz e a autonomia individual de meu s cornrpatri.atas . 

A maioria reconhecendo que, dentr.o da lei n6s eramos invencivt::l':'; que, 
por maiOt·es que fossem os esforço;; das mandatarios do P -r e s ;dente da Re-
publica ·n esta Casa, não consegui1'iam a passagem do .projecto, este anno, na 
Ca m aTa, os seus "lea ders", a ·convite do Presidente -qrue, ostensivamente, e 
digo até com escandalo, tem-se convertido n o p r incipal i]laladlno desta _ r efor-
ma, reuniram-se no Palacio do Cattete, <'· deli1Jeraram, - já se vê, por sug-
gestões do Chefe do Estado - retirar um certo nume 1'o de emendas do pro-
j ecto e todas as apresentadas no plenario. 

lPor esta f6rma, fora m retiradas quarenta e duas emerdas das setenta 
e seis, que constituiam o projecto, ficando reduzido ap-enas a tr:nta e qua-
tro. O mesmo se d eu c01n a maior pal'te das q ue tinha m sido apres<Cntadas 
no ,plenar;o não tendo sido retinrdas todas porque houve resistencia por par-
t e dos a utore-s de algumas. 

lEste facto, Sr. iPres1de-nte, ,pi·esta -se a commentarios que niio poden1. 
ser favoraveis á honrada Commjssão dos Vinte e Um . Ou as emendas reti-
radas, desmembradas do pr-ojesto ele inicio constituído por sententa e seis, eram 
necesssarias, cl:otadas p-ela srubedoria da experiencia, ou eram de ' im;,:>ortan-
cia secundaria e até desnecessarjas. 

No primeiro ·caso, s em que possa a nobre Commissão deixa:- de ser 
acoimada de leviana, de !proceder com ausencia ele criterio, essas e mendas 
não deviam, não podia m ser retir adas ; no segundo caso, si e!las tin0.n.m· im-
p ortancia secundar ia, si eram desn ecessarias, tão pouco se justifica o cri-
t eria da Commissão apresentando-as como objecto de r eforma da Consti -
tuiçã o. ''7 

Apreciando sob outra :fa;ce essa questão, ,sr. P residente, entro em du- '· 
viõa sobre a legalida de da retirada das .quarenta e duas emendas, '1Ue fa -
z:am parte do projecto consti1'llido por setenta e seis ; estou mesmo con-
v encido que essa r etirada não encontr a amparo em nenhuma disposi~ão do 
nosso Regimento. 

E' certo que, p elo seu artigp 33•9 elo capitulo 3 , titulo '5", pôde . ser soli -
citada a r etirada de qualquer J?rojecto em 1" discu ssão ; mas, 0 m nenhum 
dos dispositivos desse capitu lo se encontra texto qu e a u t01üe a . retiraàa 
s6'nente de parte do projecto, m utilando-o em seu todo; e s e quizermos jus-
tificar esse acto da Gamara, apoiado p ela indefcctivel intparcia.Uoocle da 
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JvJesn., só invocando em seu !avo r os paragraphos 1" e :2° do art. 277 do Re-
gime nto, neste caso, esse desm·embramento de pan:te do projecto toma 
o ·:·aracter .de emenua supJ}r.essi'Va . Nesta hypothese n ão podiam, nem de-
viam ser mais apresentadas na sessã.o deste anno, de accôrdo com o dispo-
sitivo constitucional do art. 40. (M1tito bem). 

Este, .Sr. Presidente, foi o pri~eiro acto de força praticado pela maioria. 
da Camara, guiada pelo seu leader, e apoiada pela Mesa, ·contra a actuação 
da minoria dentro da lei. 

Tendo, poucos dias depois, o Presidente da Republica conhecimento pelos 
seus amigos ele ·confiança que o projecto, mesmo reduzido a trinta e quatro 
emendas, observando todos os tramites do Regimento especialmente confec-
cionado pa.ra a discussão da reforma da Constituição, ainda assim •corria o 
risco de não passar este anno na Camara, ou, quando passase, isso seria 
tardiwrnente, •S. E•x. e seus amigos del1beraram ·um novo go1pe de força. 

Retiraram o resto das emendas que estavam por ser approvadas, em nu-
mero de vinte e seis, red•uzindo o projecto sómen!e ás oito já approvadas. 
F'ore.m estas que, n esse car:acter, isto ê, ele projecto de reforma constituciO'nal, 
ficaram solJre a Mesa fpara, durante <CíniCo dias, receber emendas, prazo que, 
me parece, o nobre leade1· houve ·por 1bem reduzi·r a quatro. 

o .SR. ALBERICO Dl!l J'I[ORAES: - Com surpreza ]Jara a Camara e .para um 
Deputado da maioria, ·q·ue tinha emenda a apresentar e a deixara ficar em 
casa, julgando que o prazo terminasse no dia seguinte. 

·lO :Sa. v'lENCESLÃo EscoBAR: - Os mesmos raciocínios, os mesmos argu-
m entos, que adduzi para prOIVat· que a retirada das 42 primei·ras emendas 
do projecto não eram amparadas por disposições legaes, podem applicar-
se á das emendas r estan tes, -constituindo esse ffl.cto o segundo acto de forç:.. 
praticado pela maioria cor1tra a a.ctuação da minoria, sempre dentro da 1ei. 

<Na occasião, rpot·érn, em que foi il'esolvido, ·pelo J>restdente da ·Republica 
e seus umigos, esse segundo golpe, ficou tambem assentada a reforma do 
Regimento, especialmente confeccionado para a ·discussão da revisão consti-
tlidonal. Essa reforma .tinha por objectivo ·encurtar não só os pra-
sos para o andamento das pr.Oiposições, senão tamlbem -poara os DePU-
tados fazerem uso da palavra, podendo-se igua·lmentc r equerer o encerra-
mento da .discussão após duas sessões. 

O nobre l eader, nun1 açodamento que .por muitos db seu"' proprios com-
rpanheiros ê criticado, pediu urgencia, para a. discussão do projecto dE. re-
forma do Regimento. 

E' outro facto •que tambem entro em duvida de ser .conforme á lei, ás 
disposições r egimentaes . 

Urgencia, segundo o dispositivo d.; art. 224 elo R egi mente da Ca:ma.ra, 
ê oa dispensa .das exigencias regimentaes, salvo a ode numero legal, opara ser 
immediatamente •considerada determinada proposição até decisã o final da 
.respectiva discussão. 

(f>er~;untc: qua.Jquer proposiç.â.o .póde ser 0onsiderada objecto de urgencia? 
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Qualquer assumpto, por mais importante que seja, es tá sujeito a see dis -
cutido dentro dos t ermos excepcionaes de u rgencia? 

{) § 5" desse mesmo artigo que ci tei, r esponde ii- pergunta, es-tatuindo 
"que considerar-se-ha u rgente todo assumpto cujos effeitos depen dem de 
deliberação e execução immediatas . ., 

L ogo, a contrario senso, todo assumpto que não dep ender de execução 
e de deliberação immediatas, não pôde ser objec.to de urgencia. 

Ora, a Camara, em consciencia, sem capaz de sustentar 1que unt R egi-
mento, es.pecialmente ·Confeccionado para discutir a reforma da C onstituiçã o, 
o assumpto de m a is relevancia !par a a vida de um povo, que trata da c onsti-
tuição de sua existencia politica, de regular as r elações dos cidadã os com 
o Estado e -ç ice-\ erva , - um Regim en to confecciona d<. .para f im tão trans-
cendente, pôde esta r sujeito a ser r eforma do dentro os te rmos excepcionaes 
de uma urgencia? 

Acaso seus offeitos dependem de de liberação e execução imm ediatas ? 
Absolutan1ente, não. Nenhum homem, (le mediano sen so commum, a m.enos 
que não esteja obliterado por uma paixão d e momento, pôde susten tar o con -
trario. 

O •SR . ALI3ElRICt• DR MoRAES: - O p r oprio R egimento define quaes os as-
sumptos que podem ser considerados urgentes. São os que, se não forem 
resolvidos i.mmedia.tamente, n ão terã o effeito profícuo, e tc . 

O 1SR. WENOEJsqAo EscoBAR: I E' o § .5°, que citei. 
Ora, Sr. Presidente, a r eforma do R egimento pa ra discutir-se a rcv isiio 

constitucional ... 
O SR . ALBEaUCO DE lvioRAEJS: - Que tem de ser votada em duas l"gisla-

turas. 
0 SR. V';r:ENCESLÃO ESCOBAR: nã o .pôde ser objecto de feitura im-

mediata. Essa r efo rma, dentro dos te rmos excep cionaes de uma urgencia, 
attenta evidentemente con tra os dispositivos 'legaes do Regimento. S6 podia 
ser feita de accôrdo com as disnosições do art. 268, que predeterminam o a 
prazos para a sua r eforma. 

Esse foi o t erceiro golpe de força dado pela m aioria , contra a a ctuação 
da minoria, sempre dent·ro da lei , 

Usando de recursos que nos permittiam a lei interna, apresen tamos va 
rios r equerimentos, com o fim de nos utilizar dos prazos que tínha mos para 
encaminha i-os na discussão do projecto da reforma constituciona l. Mas o 
no'bre Zeader ·corre á M€sa e apresenta emenda á r eforma, da r efo rma do 
Regimen to, illudind.o esse p lano da minoria. Esse foi o qua nt o ac.to de força 
IJraticado pela maioria, apoiada indefectivelmente pela •Mesa, contra a. actua-
ção da minoria, sempre dentro da lei. 

;E a ssim, Sr. Presidente , vai c aminhando esta reforma a t ran co:; e a 
'barrancos. esbarrando em t extos viv os de lei. violando-os abertam ente . so-
phlsmando-os de modo grosseiro, r eformando -se o .Regim ento conforme a s 
conveniencias de occasião, ao sabor das paixões momentaneas, sem refle -
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çtirer11 que estào accumulando elementos para, de futuro, o Judiciq.rio ~mnu,
iar essa reforma constitucional . 

V. E;x. sal' e ~lerfeitament\) qlJe o lPoder Judicjario, no regirnen sob qlJe 
viveri1os, não é macl1ir1a de applicar a lei; entra em sua aJpreciação, verific<J. 
si offende ou não os textos -constitucionaes, e desde que reconheça qualquer 
trans;::;re~>são <).essa natureza, mesmo julg~pdo em es~'ecie, desvirtua o valor 
da reforma . 

. $i qul:j.jquer ddaqão se julgar feriqo em sel)s direitos por u 111a dessÇLS 
dis.posições draconianas que ora se insere no prqjecto, ·póde •recorrer ao 
Poder Judkiario e, sob a alle·&·ação de ter sido a reforma feita em desaccordo 
com os 'Preceitos .-constitucion aes e regime11taes, modi1'icados estes .conforme 
ai? convet1iencias ·de occasião - pois já são tres as alterações - não ha 
Poder Judiciario, compenetrado de sua alta missão, que deixe de levar em 
cont<:~o o vajor dessas allegagões .. 

Facto de alto valor jÚridico que 1ambem póde ser a!legadv contra a 
validade desta refor ma, é o de ter sido seu ini ciador o Presidente da Re-
p ubl1ca. 

Não digo novidade; a iniciativa da reforma da Constituição só rpóde 
partir do Congresso ou das Assemibléas dos Estados. Mas a iniciativa desta, 
ep:l'bora mascarada •pelo .Congresso, partio dt: J~residentt da lRepublica, qu<e, 
como é publico e notorio, não faz mysterio de ser o seu p rincipal pro-
mot or . 

Eis ahi mais uma razão para no futuro ser al!egada contra a 'Validade 
da reforma actual. 

E ainda n ii.a é tudo: tambem pó de ser inquinada de nul!a por n ão ter 
sjdo approvada por maioria de dous te~·ços dos votos nas duas Camaras do 
Congresso. 

0 ISR. ALBI-JHICO DE MORAES: - Isso é .que é ir,sanavel. Felizmente Berá 
\1 sal~ação de tudo. 

O 'SR. W,ENCEJSLAo Es.cOBAil: - A Constituiçio. em seus arts. 3·3, 37 e 3.9, 
estabelece QS .casos em que são nece1:;~arios os dous terços ·para approva1· 
determinaqa medié!a, e di'i'i sen;tpre: •POr dous terços dos :Deputados presentes, 
por dous t erços do suffragio dos :Oeputa.dos presentes; entret&nto, ·tratando 
da reforma. da Consitl\ição, ella diz ·que a ap.provaçâo deverá ser por maio-
ria dt- dous t erços "dos votos nas duas Ca.maras do Congresso" . 

E', .po\s, evidentemente patef1te que esses dous t erços elos votos são da 
t<;>ta,lidade dos membros de ·cada uma das Camaras do Congresso, do contra-
rio diria, como disse nos artigos 33, 37 e 39, por dous terços dos votos dos 
me~;~;rln·0s presentes. 

Já vê a Camara que, allegado es-te fundamento contra a validade desta 
~;ef01:rna, J;lão sei come .possl.l. urr. juiz integre; e iJ;,telli~ente julgar improce-
d.entE) este argumento. 

O ou.tro facto é estar sendo feita com a maior }larte do pwiz e m estadc> 
Ide sitio .. 
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Pergunto á Camara: si aqui, no Rio de Janeiro, 'Um grupo de cidadãos 
p retendesse promover um rneeting para protestar contra estas disposições dra· 
cr•nian as, que vão ser inseridas na :Constituição, podel"ia se reallzar esst. 
meeting? Não, A policia prohilJJl·>J-hia immediatamente e até env iaria par!l. 
os .cm·.ceres seus prin cipaes pron1otores . 

Yeem, pois, os nobres Deputados -que ha variedade de fundamentos para 
que, de futuro, possa ser annullada esta reforma, que sem respeito pelo -<"<.,,. 

gimr-nto, pelas dispo&ições legaes, p ela propria Constituição, caminha atrope-
lacl.tmente, com um afan, que só se pode explicar como accesso de insania. 

::-<ão me posso capacitar, .Sr. Presidente , que o Dr. Art hur Bernaroe:;:, 
tão brasileiro como eu, não ten ha o mais intenso desejo da fel'icidac1e e gran-
deza dt sua patria : por isso, creio que essa immoderada preoccupação, que 
chega a tocar ás raias de verdadeira obcessão, é determinada pela convicçH.o 
profunda, em que .S. Ex . está, -de f azer a feli-cidade da R epublica r efo:>:<· 
mar.d,, a Constituição nos termos do projecto que ora -discutimos. 

Não podemos pensar por O'Utro modo; não Lhe podemos attribuir a in· 
tenção calcula da de fazer mal a seu paiz, :po.rque isso .seria considerai-o um 
dr,generado, um renegado de f {! patriotica, afinal um lo-uco. 

Mas, que ·S. Ex . , em minha opinião, e a juizo da grande maioria, sinic• 
tctaliàa'Lle aos juristas e sociologos independentes, commette um grande err<>, 
atttmta contra a marcha evolutiva das r evindicações hberaes da época, dirá 
o <f uturo, e quem sabe si não banhado em sangue, sd , por nossa des graça, 
pas::.ar esta reforma com as eu1endas que, em tempos anormaes, f echam a 
trar.·ca 'de ferro as portas do Poder Judiciario. 

Justamente n esses t empos, em que mais efficacia demandam todas as 
garantias c:J.s liberdades e direitos dos cidadãos, é que a reforma bafejad<~. 

por S. Ex . f~>eha a porta ao unico poder que :podia salval-os. 
S. Ex. vae, evidentemente, ca:minho errado; está n o falso presuppostu 

de que, pelo medo, pelo terror, pela violenc1a, pela ameaça permanente õa 
gargaiheira, os governos podem manter a paz' e a tranqui íNdade ipll!bHcas 

l'l.[antém, é certo, ma:; paz contra a qual vive1n e1n revolta todas as 
almas, -c:ous;1iram t0das as concciencias; paz precursora sem'P·re de temero-
sas calamidaces, pa1; dos povos que vivem solb o guante da tyrania, mas nio 
daqueiiE-s cujos idêaes é la.butarem á sombra de instituições livres . 

E xtranho, Sr. P residente, que o Sr . Arthur Bern ardes, que, em sua 
'Plataforma, declaron f azer quBstão aberta. da revisão constitucional, passa(lo 
pouco tE-mpo tenha muda do completamente de resolução, convertendo--se :uo 
n:;ais ardoroso promotor dessa r eforma. 

Que phenomenos de o.rdem psycologica se dariam em· sua natureza pm·a 
esta rapida. mudança de r ef"olu çií-o ? 

P elo :çouco que ouvi de .S. Ex., depois que converteu em flores , palma s, 
applausos, a10 'V'aias, os assovios, as as:::cadas com que foi recebido nesta Ca-
'Pital tpOr um grupo de adversarios que se excederam em demasias injusti-
ficacla.s, c:onGE>nsou-se em sua mentalidade a necessidade indeclinavel de com-
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bater es~a indisciplina, esse espírito de desordem do pO'\'O ca~ioca, 5Cn"'ru.l.--
zando-a mais tarde a to-de o Brasil, em consequencia das successivas rebel-
liões ~tUC vieram se succedendo, algumas das quae& fom entadas· por :,ua Jnha-· 
l.J.llidadc política. 

Este f acto, na mimi1a opinião, foi a origem de ter -s. >Ex. se transfor-
lll8.do no mais ardoroso paladino da reforma, depois d e ter declarado taz~r 
qt:cstão aberta dessa ~eforma. 

E stes factos foram tam'bem, na minha opinião, as causas gerador3s• 
da orient:.lç;ã.o reaccionaria do Presidente -dà lRepubE:ca, a i;'enese de inserir 
em nossa le i organica essas di-sposições draconianas, afim de que qualquer 
gov€rno rpudesse, em momento ·preciso, esn1agar todos os pruridos ele mani-
festações democraticas dA. alma r,opulàr, qualquer moVbnento suovc.rsivo d~. 

ord( m r:u l1li ca. 
Foram essas circumstanc-ias que. a meu ver, modificaram a orientação 

do Presidente da. R epublica, .convertendo-o etn um reaccionario vermelho. 
t~omo, actualmente, a Presidencia da ReuU'blica é uin dbjecto de trans-

acçãc emre os politicos m-ineiros e paulistas, o Dr. Arthur Bernarlle~. vu~ 

lendo-se ciessa circumstancia, aproveitou a occasião para pagar uma divid:1 
de graiiàào ao Dr. Washington Luis. 

Parece-me que lhe estou ouvindo dizer a esse illustre cidadão, o seguinte : 
"Si não fosse a vossa firmeza, si não fosse a vossa energia, eu Iião seria hoje 
Pn:~i<lentc da R epublica. Fostes vós que salvastes a minha candidatura 
e m perigo imminente de n a ufraglo. Pois bem; quero vos com•prova r totla-. 
a extensão da minba gratidão. Vou vos 1pa-ssar essa presidencia com algo 
mais, afim l1e vos sua visar a espinhosa 1n.issão. 

O Exercito, que e ra o papão de todos os governos, anniqililei-o, o r e -
c Lzi, n a phrilse de um de seus mais antigos representantes, a uma institu;-
ção fall'da ; deixei -o sem força mora l. 

Como F l:J riano. immiscuí · en1 suas fileiras centenas de sargentos, .:om a 
g'raduaç3o de officiaes-, pcuco se me dando que tivessem ou não habilita --
çê(·s; o que E'JU queria era "chair au canon". 

De ac-cô~·do 0om o programma inserto n as cartas cu:.a autC'·l·ia me attri-
buiram, dei galões, fiz promoções em profusão e, sem m e importar com me-
recimentos, st promovi a genera<:>s O.'J amigos dedicados, elevando coroneis, 
em dous annc~, a generoes de divisão. 

Niio dei quartel áquelles que tivera m a -velleidade de voltar suas armm, 
contra os pod'On·s constituídos. 

Neguei-lhes amnistia como -q·uem nega pão :p'ra bocca, agua p'ra beber . 
A' minima desconfiança, á minima suspeita mettia-os na enxovia, e não 

mr, faltaram RUxiliares do peito nos proprios cidadãos fardados . 
Quebrei-lhes essa solidariedade tão decantada, e hoje o Exercito, onde os 

officiaes se clham com desco·nfiança, é uma somb1111, não m ais póde mettei· 
medo a gover!1o algum! 
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A M:Irin!la .. . Que vale a :!Vlarin01n.? Reduzi-a tambem á impotencia, co·mo 
o Exercito ; <]p~armei alguns de seus navios e conservo ainda presos dezenas 
ou CE•nienas de officiaes, e não lhe:;> darei l iberdade emquanto fôr Presidente, 
para ocxemplo, para lição! 

Abi Tendes : podeis governar tranquillamente o Brasil. Não ha mais mo-
tivo~ de re.ceio das classes armadas, -desse espantalho que desde a ;proc:a_., 
m~.ção da RE'publica vinha creando diff'iculdades a todos os gove rnos . 

Governaes desassombradamente, porque anniquilei, está r eduzido, como 
disse um Senador, a uma instituição fallida . 

Mas e u quiz mais: ent~ego -vos ainda para facilitar o vosso Govern0, 
um codigo dE' ferro . uma Constituição onde en contrareis ülsposi,ções que vo" 
autorizam a esmagar qualquer prurido de manifestações populares; onde en-
contran~is dispo&ições para, quando vislumbrardes uma revolta, o pensam(;n[:) 
de> uma revolução, declarar estado de s-itio e metter na cadeia os <;ida{lào;; 
que bem vos aprouver, donde não poderão sahir de nenhum modo. Ficaes com 
o poder discriciona rio de humilhai-os á vontade, de mandai-os espancar, su-
jeitando-os a todos os tra!oalhos, a fazer faxina, limpeza publica, e "''es L'" 

ter ã o para quem r ecorrer, porque t ive o cuidado, tambem , de na Constituiçfit} 
in~rü· dispositivos que fecham a porta ao Poder Judiciario, o unico que. vs 
poderia '\•aler contra os actos fóra da alçada do sitio. 

O proprio Congresso tel-o-heis a vossa disposição . Hoje mesmo, o qu~ 

ê o.ue v;;J&? ~ada; seu prazer é fstar zempre ao lado do poder. 
E, si houver Deputados que tenham a velleidade de querer grupar uma 

op"osi.;;ão·, podereiR tambem mettel -as na cadeia, e n ão t erão como fazer 
valer a:;- suas immUI1[daeles, porque todas as portas elo Jucliciario lhes esta-
rã,J fe-c:had:ts. 

E ' um coãigo ele fe rro, r.om Q\.le vos presenteio, para fazel'des um Governo 
sem receio ele poder o Exercito vos incommodar , nem o proprio povo". 

Sei, Sr. Preside nte, .que os h omens publicos, os estadistas não podem 
dizer tudo que sentem, não podem publicar todo o seu programma; mas nós, 
que não t emos venda nos olhos, J.esc0rtinamos pelos actos as inten ções e é 
JUStamEnte o qu~ fa ço com relaç2.o aos actos do Presidente Arth:lr Berna;·-
des . 

S. Ex. tornou a resolução, depois ãas assuadas que levou, de modificar 
a Con~tiluição de modo f erre0, afim dt; poder esmagar o povo, de pvder , em 
seu dizer, cli..sciplinal-o, acabando com o esp.irüo ele desordem que reina neflt<:. 
0a'I}ital, ou quiçá em todo o B rasil. 

Eram '=Mas, .Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer a!ltes d~ 
ennar, propriamente, na materia em discussão, isto é, na reforma constitu-
cional. 

P aHsando a essa materia, COITJO o a~sumpto é de summa. re&ponsahilidad<:', 
peço Ucença á Camara para ler essa pa rte do meu discurso . Ella refere-se, 
esr.~dalmente, ao~ fundamentos com que· o nobre R elator da Commissão 
procurou j u~tificar o seu parecer ás emendas . Tenho a convicção de que 
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ess~·s fui1damentos e ncerram inverdacles, não sei mesmo si graves erros cb 
apreciacão relativas á sociologia contem·poranea. 

Passo, portanto, a ler essa parte do meu discurso . 

o object~vo deste projedo ele ref.orma de nossa Constituiçiio, foi, segundo 
os vroprios dizeres de seu illustrc Relator, Dr . Herculano de Freitas : 

" Attender a sua melhor efficacia, restabelecendo o espírito vi-
ciado por má applicação, ou para cercear competencias que se tor-
narem abusivas ou, ainda, para r egula r faculdades e garantias cujo 
u so absoluto é incompatível com o conceito de estado contempo-
raneo . " 

Segundo a opinião de S. Ex., que é a propria do Presidente da Repu-
blica, já antes expressa na mensagem que este anno dirigiu ao Congresso, 
todos esses males são oriundos de ter sido a nossa Constituição - ft-ucto su-
perior de idéeJismo. 

Dissentimos deste conceito : parece-nos, evidentemente, que é filho dQ 
manifesto err o de apreciação . 

Ninguem ignora que servira m de paradigma á nossa Magna Cart a as 
Constituições Argentina e Americana, sobretudo a primeira. Porta:nto, si a 
nossa é "fructo superior de idéalismo" , a da Argentina tambem o foi e seu10 
estadistas, até hoje, não consta que a tivessem modificado por ·esse motivo, 
conservam-n'a intacta em sua primitiva estructura. 

Verifica-se, p ois, por este raciocínio, que essa razão para reforma de 
nosso Estatuto Politico, isto é, ter sido fructo superior de idéalismo, ~ im· 
procedente e até inhabil. 

·Si eJ.Ia é copia das duas Constituições preditas, tendo sido a argentina, 
tambem, modelada pela americana, qualificada por Gladstone, - a mais ma-
ravilhosa creaçâo política do cerebro humano - como, sem incorrer na maior 
heresia política, allega-se que a Constit uição brasileira precisa ser refor-
mada porque é "fructo superior de idéalismo?" 

Não se põde, sem incorrer em manifesta negação de clarividencia poli· 
tica, dar, como um dos fundamentos deste projecto de reforma constitu-
cional, essa razão . 

Diz S. Ex . que ha necess idade de "restabelecer o esp.-ito viciado por 
má applicação" . 

Antes de tudo, si é o espírito que está viciado por má applicação, o de-
feito não é da lettra, e não sendo da. lettra é dos homens que falseam sua 
applicação . 

Mas como corng1r esse vêzo de seus executores? 
A golpes de leis, de novos textos constitucionaes? 
Não nos parece que com o emp1·ego desse meio se a ldmçará o resultado 

desejado, se corrigirá o espírito viciado por má applica ção; o vêz0 conti-
nuará a falsear as novas leis, os novos textos constitucionaes. 
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O meio, a nosso vêr, de corrigir o espi!·ito vioiado por 'má applicação, 
seria extirpar esse vêzo, cortando o mal pela raiz, o que só se poderia con-
seguir doutrinando, pugna-ndo para que os agentes dos diversos orgãos dos 
poderes publicas se contivessem dentro das orbitas de suas respectivas attri-
buições, tornando effectiva a responsabilidade da,quelles que as exorbitas-
sem. 

E' justamente o que n ão se tem feito e dahi os abusos, que o illustre 
Relator exprimiu por "espírito viciado por rná applicaç;ão". 

Não póâ.e haver nada mais claro do que os seguintes paragraphos e 
numeras do art. 80 da Constituição: 

"§ 1.0 Não se achando reunido o Congresso, e correndo a Pa-
trià imt:ninente perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo 
Federal. 

§ 2.0 Este, porém, dura nte o estado de sitio, restringir-se-ha, nas 
medidas de repressão contra as pessoas, a impor: 

1°, a detenção em Jogar não destinado aos réos de crimes com-
muns; 

2°, o desterro para outros s ítios do territorio nacional. 

§ 3.0 Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da R epublica 
lhe r elatará, motivando-as, as medidas de excepção que houverem 
sido tomadas. " 

Ora, o Presidente da Rep~blica, de 1 de Janeiro do corrente anno e~ 
deante, tem continuado a governar sempre com o estado de sitio e antes da 
reunião do Congresso, em Maio, prorogou-o até 31 de Dezembro. 

Qual era, pois, sua obrigação em vista do dispositivo do § 3° do artigó 
80 predito? 

Era, nos primeiros dias de Maio, após a reunião do Congresso, lhe r&-· 
!atar, motivando-as; as medidas de excepção que tivesse tomado. 

JlJ cumpriu essa disposição constitucionai? 
Apezar de já estar o Congresso funccionando ha mais de cinco m ezes 

absolutamente, não. 

Entretanto, não póde haver disposição constitucional mais clara, mais 
evidente, mas a despeito disso o supremo magistrado da R epulYiica é o pri-
meiro a dar o exemplo, de flagrantemente violal-a.. 

E o que faz o Congresso deante a violação desse texto constitucion,W.. 
cabendo-lhe pelo n. 21 do art. 34 da Constituição a competencia privativa de 
"approva.r ou suspe.nder a sitio que houver sido declarado pelo Poder Exe-
cutivo?" 

Requisita, lembrando ao Presidente da Republica o cumprimento dó pa-
ragrapho ao do art. 80, o rela.torio sobre as medidas de excepção por ene 
empregadas? 

Não· Crusa os braços, serp a comprehensão de que com essa inercia 
criminosa conspira contra a liberdade de seus concidadãos em geral e de 
seus constituintes em particular. 
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Isto ainda ê um argumento que comprova raros serem os representantes 
da Nação eleitos; em sua grai\de maioria, são designados do p.o,der, porque 
si o não fossem, não conspü·ariam im.pune:fnente contra os direitos mais sa-
grados de seus proprios eleitores . 

E' com leis, cujos textos eejam mais diamantinos do que os já exis-
tentes, de uma clareza meridiana,. que o illu~tre Relator do proje,cto pre-
tende remediar esse espírito viciado por má ÇL1Jpl{caçcto sem compromett~r o 
justo equilíbrio dos poderes, de modo que sejam uns contiqos pelos outro~, 

em beneficio das libe~·dades publicas? 

Não nos parece que por este meio attingirá esse alv,o. 
Diz o iUustre Relator: "Nem o Congresso Nacional, nem os Presidentes 

de R epublica, nem os juizes, nem a União, nem os Estados têm vivido dentro 
da estricta observancia da n ossa lei fundamental". 

Comquanto possa haver rigor neste conceito, encerra, todavia, algumas 
verdades, comprovando, por outro lado, o quanto as nossas instituições se 
divorciam de nossas tradições e costumes, embora este facto aggravado pelos 
abusos. 

Não raro o Congresso delega ao Executivo attrib1,1ições, que lhe ::ão 
privativas, sem entretanto, o instrumento de seu m andato - a Constituição 
- lhe dar poderes para isso. Por sua vez, o Executivo, que se devia negar 
a acceitar essas delegações, exerce attribuições que são da competencia pri-
vativa do Congresso. Frequentemente estanios vendo o Poder L egislativo 
autorizar o Executivo a organisar a instru cção, a justiça, correios, etc. 

Qual o r emedio que suggere a Commissão dos 21, p ela palavra de seu 
nobre R elator, para "cercear essas competencias que se tornaram abu-
~ivas"? 

A nosso ver o r0.medio seria esses orgã.os do poder publico, assim como 
o judiciario, se círcumscreverem estrictamente ao cumprimento de suas res-
pectivas compet~ncias privativas, recusando-,.~ todos, systematicamente, a 
exercer attribuições que não lhes pertencessem. 

E s te, porém, não ê o remedio alvitrado pe-Jo nobre Relator, que entende 
por para deiro a esses abl.lsos, fortalecendo ainda mais o Podet· Executivo, 
cçnvertendo- o, sobretudo em tem.pos de estado de sitio, em poder unico, an-
nullando completamente o .Judiciario, portanto, a estructura organica de 
nosso regimen, onde esse poder ê sua pech·a angular. 

Um dos fins de reforma constitucional, segundo o dizer de seu illustr e 
Relator, ê "regular faculdades e garantias cujo u so absoluto ê incompatível 
com o conceito de Estado Contemporaneo" . 

Qual ;;eja, porém, "o conceito de Estado Contemporaneo" não nos 
disse, afim de demonstrar sua incompatibilidade com. o u so de fact~ldades e 
garantias correntes de nossa Constituição. Limita-se apenas a affiqnar que, 
nestes 30 annos de vida constituciona-l, as conélições J,naterias do mundo se 
modificq,ram profundamente, transformando as idêas de modo radical, sem 
cmntudo accentuar nenhuma Cl"eação estavel, pan~cendo antes se caracterizar 
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por uma phase critica de dissolução philosophica . Dando como subvertidas as 
doutrinas pacificas no cataclysma mundial, proclama ter vindo o imperio da 
força occupar o Jogar pretendido p.eJo do direito e abalado o proprio funda-
mento da justiça, pelas pretenções das massas trabalhadoras sobreporem o 
grupo ao individuo. 

·Após estas considerações, onde se descortinam palidos rudimentos da ge-
nese real da situação actual das sociedades modernas, sem, no entanto, 
dizer "o conceito de Estado contemporaneo" affirma que, parallelamente a 
todas essas mutações, tambem no Brasil "factores especiaes da vida nacio-
nal modificaram a intuição política do paiz e solicitam alterações adequadas 
nas instituições", sem igualmente dizer quaes seja1n esses factores . 

Parece, pois, que essas asserções do emerito cathedrattco tiveram mais 
por fim armar effeito pela retumbancia das palavras do que pela seguranç;a 
de exposição de idéas concretizadas na consciencia nacional, que já., de ha 
muito, veem reclamando retoques em nossa Magna Carta. 

Não bastava que S . Ex. affirmasse, dogmaticamente, como se estivesse 
prelecionando do alto de sua cathedra, que o "conceito de Estado contempo-
raneo" é incompatível com o uso de faculdades e garantias de nossa Con-
stituição . Era preciso que o provasse, e isso absolutamente não fez. 

Data venia, parece-me até que se S. Ex. não disse uma heresia, emittiu 
uma proposição que ainda não foi legitimada pela sciencia social. 

Acredito que não pense c?mo Duguit ser o Estado uma ficção; sou 
levado a crer, por sua exposição, que é mais inclinado á doutrina de estatismo, 
mas mesmo assim estou em duvida, porque sendo francamente socialista o 
nosso intelligente collega Nicanpr Nascimento, repudia, entretanto, as emen-
das relativas ás restricções do Poder Judiciario, o que me fa~ crer serem con-
trarias ao estatismo, a menos qlle, por sua juventude, ainda esta doutrina não 
tenha tido tempo de se estratificar em seu cerebro, cedendo por isso, ao im-
perio de conveniencias de ordem superior. 

Parece, portanto, que se o nobre Relator fosse propenso ao estatismo, 
. como é o illustre collega a quem acabei de me referir, não devia tambem 
acceitar essas emendas. 

A proposição de ter o catap-Iysma mundial dado ensanchas ao "imperio 
da força occupar o Jogar do do direit-o" , não traduz com ·exactidão os factos 
que occorrem nesta época no sçenario mundial da vida social. 

A grande guerra abriu todas as portas ás aspirações das multidões e 
implantou a egualdade dos homens nos factos, que até então só existia nas 
leis. Contidas, como vinham sendo, pela leg·a:liclade de instituições que se 
impunham mais pela força do que pelos principias da justiça e da razão, 
quando se abriram as c-omportas que as retinham, como era natural, foram 
inevitaveis excessos, que abalaram a ordem e os fundamentos dos organis-
mos sociaes . 

As reacções foram proporcionaes ao grão de pressão que esmagava essas 
aspirações, motivo por que as sociedades mais tolerantes ainda puderam sal-
var suas constituições . 
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Foi neste perigoso período por que atravessou e, digamos, ainda continua 
a atravessar a humanidade do ve.Jho mundo, que interveio a força, não pa ra 
occupar o Jogar do direito, como disse o illustre Relator, mas para, reco-
nhecendo-o, graduar, em beneficio da paz e da ordem a satisfação do anceio 
das multidões no justo resgate de reivindicações ha seculos conculcadas. 

O fascismo, com Musso!ini â. frente, é a defesa do sentimento da Patria, 
que o socialismo, nos excessos de exaggerado doutrinamento, tentava substi-
tuir pelo da confraternisação universal, que a civilisação dos t empos ainda 
não comporta. 

Primo de Rivera foi uma expressão, a do protesto da alma do povo h es-
panhol contra o imperialismo de uma dynastia, que o fez trahir a esperança 
das massas, alliando-se a esse imperialismo. 

A França adia a solução deste magno problema socia:1, derivando a atten-
ç;ão do seu povo para as guerras externas, pratica ndo, ella que foi o fóco de 
luz da proclamação dos direitos dos homens, em conjuncção com a Hespa-
nha, um dos maiores crimes actuaes contra a justiça e civilização, esme.-
gando esse valente povo africano que, com idomita tenacidade e desesperada 
bravura, luta por sua independencia. 

Elle será, naturalmente, vencido, mas essa derrota póde, pela exhaustão, 
custar amanhã a dos ve·ncedores de hoje. 

E essa ficção, ·que se decora com o nome de 'l'ribunal de. Liga das Na-
ções, assiste impassível, de braços cruzados, esse innominavel attentado da 
força contra o direito, comprovando-se, por mais uma vez, que embora os 
sabios e philosophos continuem a sonhar com a paz universa l, "as questões 
1nternacionaes serão sempre problemas de for ça e não questões de justiça." 

Na Inglaterra, que sempre primou pelo seu admü·avel senso pratico, 
foram os proprios trabalhistas que contramarcharam, verificando de perto 
as asperezas do Governo social, para o qual ainda não tinham o sufficiente 

-treno da sabedoria e experiencia. 
A Allemanha, que, mesmo em sua desgraça, é o pesadelo de seus emulos, 

é aquella que mais linte!Ugentemente avança na solução dos problemas do 
igualitarismo social, assim como na reconstituição de seu progresso indus-
trial , economico e financeiro. 

A Russia ainda é um vulcão em franca actividade eruptiva, cujas con-
Se()uenC'ias, alastradas de ruinas e m-ortes, ninguem, com segurança, p6de 
predizer até onde irão. Fermenta nesse grande paiz, que deu um. salto das 
trevas para a luz, uma combustão de ideaes, em cuja orientação ainda, até 
hoje, não houve segure.nça definitiva . 

-Mas este movimento, Sr. Presidente, esta revolução que convulsiona a 
al;na da:;; multidões abalando as concepções oEg:1.rchicas e autocraticas. coll-
vertendo, no dizer de G. Le Bon, os seus r epr esentantes em m~ros symbolos 
da unidade naciona.J, não é mais do que o triumpho eloquente do democra-
tismo, das aspirações das massas sobre o regalismo egoísta, emfim o trium-
pho do direito sobre a força, e não, como diz o nobre Helator do projeoto, 
da força sobre o direito. 
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Impressionada com a confusão de ve,rias attribuições dos diyersos orgãos 
do poder publico, ora reinante no mecanismo de no~so regimen, uns e outros 
invadindo jurisdicções que lhe são estranhas, a commissão dos 21, mais obe-
ÕFcendo QUe pensando, moviila pela displkencia sceptica de seu :B;elator, :por 
sua vez phonographo do pensamento e vontade do Executtvo, viu a cura de 
todos esses males na retroacção, e sem vacillar, proclamou a faH encia do 
principio da independencia dos poderes, agarrando-se ao absolutismo . 

Grande e formidavel erro de orientação social, tão grande como o da" 
quelle que pretendesse apagar o fogo com lenha. 

Nessa desordem oriunda da mentalidade actual das massas em todas 
as naçõE's cultas, ha mais alguma cousa do que o desejo de se contrapôr 
caprichosamente á constituição da ordem social, ha, tambem, e esta ê 
a principal causa, a expressão de aspirações que ainda não se concretizaram 
em concepções claramente definidas. 

Que medidas, porém, suggere a illustre commissã.o, em seu projecto de 
reforma constitucional, com relação a este phenomeno soei~!? 

Vislumbra-se em alguma emenda o pensarpento de quebrar a omnipo-
tencia dos gover-nos estaduaes amparando as liberdades politicas com lei 
eleitoral em que as eleições não sejam, em regra, como actualn1ente são, 
uma farça? 

Procura-se, pela constitucionalidade do voto secreto, tal, como na hora 
presente, é usado em todas as nações cu'ltas, libertar os congressistas fe-
deraes, estaduaes e municipaes dds Estados, da influencia dos governos? 

Trata-se, pelo mesmo processo, de tornar mais effectivas as liberdades 
i! aut.:momias individuaes dos cidaclã.os? 

Observa-se em a lgumas das em endas preceitos relativos á magis tmtura, 
afim de seleccional-a pele. nomeação dos mais capazes pelo saber, fortaleza 
de animo e independencia, robustecendo, por este modo, a fé na justiça? 

011de, em qualquer emenda, a idéa de fortalecer com a unidade do di-
·r eito, não só substantivo mas igualmente o adjectivo, a unidade nacional? 

Onde a emenda firmando em texto constitucional a obrigatoriedade do 
ensino primario, afim de generalillaP a iustrucção em toda a Republica? 

De todas estas valvulas de segurança da bôa administração e progresso 
social, não cura o p rojecto de reforma de nossa Lei Organica; sua indiffe-
rença por medidas que acompanhem a evolução das aspirações contempo-
raneas das multidões, é simplesrp.ente deploravel. 

Os seus mentores, ou melhor, o seu mentor unico, o Presidente da Repu-
blica, a cuj o aceno obedece docilmente a esmagadora maioria da Camara, 
que tripudia E!Obl'e os preceitos do seu Regimento dominado por obcessão a u -
toritaria, do que obstinadamente se pr eoccupou, foi de obstar, a todo transe, 
com me<)jdas de força, a.s garantias de liberdade e o surto :.paixonado das 
aspirações democraticas. 

O remedio com que se propoz acudir a esses pllenomenoH da sociologia 
contemporanee., que aos olhos do nobre Relator da Commissão dos 21 en-
t raquecem os fundamentos da .nossa estructura política, foi ainda mais ro-
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pustecer o Poder Executivo, diminuindo e, em certos casos, até anniquilanao 
a aoção dos outros dous orgãos do poder publico, sobretudo a acção do .Ju-
diciario. 

Em,fim, preconiza como r emeqio am; commettimentos liberaes do espí-
rito da época, o ab;;olutismo de um poder unico, de institurgõ.es que já ti. 
v eram o seu tempo . 

Não declamamos: vamos mostrar como as modificações cujas excellen-
cias não se ·póde contestar, apenas mascaram as que armam de mais força 
ao po.C!er . 

O n . 3, do art. o• da Constituição fo i, pela emenda n. 2, ;;v.bstituido por 
elite: 

"Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes publi-
-cas estaduaes, quando seus legliUmos representantes solir:itat·em o 
auxilio federal, e para, independente de solicitação, respeitada a exis-
tencia delles, debellar a guerra civil." 

.A, emenda n. 42, antes de retirada para ser apresentada n esta discussão, 
;tt{'resc~ntava, como ainda, a1ccrescenta, fi.O art. 48, sob n. 17, mais a seguinte 
;J.~tripuição privativa do Presidente da RepubUca: 

"Intervir nos ~stados quando o Congr-esso decretar a intervetl-
ção (art. 34, n. 39); quando o Supremo Tribunal a requisitar (ar-
tigo 59, IV); quando qualquer dos poderes publicas estaduaes a so-
licitar (art. s•, n. 3), e, independente de provocação, nos demais 
·casos comprehendidos no art. 6.0 " 

Esse quando qu.alq1ter dos poderes. publicas estarl1taes a solioitar abre 
UIT'a porta larga ao Executivo para intervir todas as vezes que entender em 
qua!qner Estad-o, m as sobretudo nos pequenos. 

Desde que o Go·vernador ou Presidente de q-ualquer unidade da Feà:éra-
ção, maximé nas condições preditas, não lhe mereça apoio, póde, pondo-se 
ao lado de qualqu:er dos dous outros orgão dos podel'es publicas estadoaes, 
aos (},llaes não faltarão motivos para splicitar n intervenção, intervir em 
qualquer Estado e pôr o Governo abaixo. 

Essa fóDma de intervenção é uma arma mediante a q11-al o Executivo 
te1•A. sob sua immediata -sujeição, pelo ~mor da intervenção, todos os Esta-
do~, mas oprincipalmente os pequenos. 

·se agora, sem ella, todos já se submettem gostosamente á sua vonta>i~. 
que diremos com i:'ssa arma! 

A autono~ia tornar-se-ha, em rea.lidade, uma ficção, e a Federação a 
mascara de uma Republica m;litaria . 

Com o dispositivo da emenda n . ~·8, que attribuia, como uma elas com-
petencias privativas do Congresso N acional , conhe·cer qos actos do Pod.eT 
llJxecutivo pratjcados em virtude da intervenção nos Est~os, aind.a. havif.l. 
a esperança de um recurso para o Congresso, no ca,so de uma injustificad!'l. 
intervençã.o. 
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Quando, porém, fora.m retiradas da discussão as primieiras 42 emendas, 
essa foi u ma das atiradas ás ortigas, como das men os necessarias e mais 
adversas ao principio de robustecer o poder uni•co - o !Executivo ... 

Em tudo, nos mínimos detalhes, r evela -se a tenden cia mani:llesta de sub-
ordinar todos outros poderes á hegemonia ir.conteste e soberana do Pre-
s:dente da Republica. 

Outra emenda que contém este m esmo pensamento é a 33. 

Por esta emenda o Presidente da Republica fica investido da faculdade 
de vetar no todo ou em parte qualqu er projecto, bastando para isso que o 
julgue inconstitucion a1 ou contrario aos inter ess'i:ls nacionaes . 

. Esta faculdade, com o adminiculo da de n. 34, que tolhe a renovação 
de projectos semelhantes emq_uanto o Congresso nã o se pronuncie sobre o 
véto, importa em uma diminuição do P oder I tegislativo em beneficio do E xe-
cu tivo . 

Nas emendas substitutivas apresentadas, foi supprimida essa pa rte, isto 
é, de que o projecto s6 pac1ia ser renovado, depois que o Congresso tomasse 
conhecimento do véto . Assim sendo, este ultimo trecho do m eu discurso fica 
sem effeito, em virtude dessa suppressão feita pela Commissão. 

Agora, desde que dentro de um anno, não seja o véto approvado ou re-
provado, qualque r Deputado tem o >direito de a presentar projecto cuja ma-
teria se relacione com a do vet:ido. 

A emen da n . 56 escancara ap Presidente da R epublica as portas de fran-
co . domínio absoluto. 

Esta emenda accrescenta ao art . 62 da Constitu ição o seguinte para-
grapho uni-co: 

"Nenhum recurso J4diciario é permittido, para a justiça feaeral 
.ou local, contra a intervenção nos Esta:d!os, a declaração do estado de 
sitio e a verific:ação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legi-
t imidade e a perda do mandato dos membros do Pocte.r L egislativo 
ou Executivo, federa1 ou estadoal " . 

Diante essa prohibição de recurso judi•ciario contra a intervenção nos 
Estados, ~uas autonomias desapparecem, ou, na melhor hypothe5e, tornam-
se pre·carias. 

Se preval.,cer a suppressão da em enda que estatuio como uma das com-
petencias privativas do Congresso conhe cer dos actos do Poder Executivo 
praticados em virtude da inter ven ção nos Estados. então n ada mais faltará 
para o Presidente tornar-se o unico· poder na Republica! 

T odos os actos a rbitrarias e violentos que, por ventura, u m Fresidiêrite 
pratique durante a intervenção em qualquer Estado, ficam ao desamparo, 
tanto do Poder Legislativo como do Judiciario . 

Este é o modo pelo qual o J1obre Relator "acode os males que o t empo 
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apresemta, afim de que a aggravação delles, com a superveniencia de novos, 
não venha atacar os alicerces das nossas instituições". 

Isto chama-se curar um mal com um mal .maior, preclpitando-se a 
possibilidade de adventos que se procura evitar. 

Para que isso não acontecesse era ·precizo que as ins tituições reacciona-
rias, produzindo o descontentamento, não re queressmn maior rigor em in-
stituiç;ões da mesma natureza. 

Outra emenda que reve1a a preoccupação paranoica de fortalecer nosso 
·reg!men politi'co cerceando attribuições dos outros orgãos do poder publico, 
com prejuízo das garantias dos direitos dos cidadãos, é a 64, que restringe 
o habeas-corpus sõmente aos casos de "imminente perigo de soffrer violen -
cia por m~io de prisão ou contrangimento illegal em sua li-berdade de lo-
comoçã o". 

Actualmente, pelo ·dispositivo do § 22 do art. 72, além desses casos, q 
hatea.ç- cor1nts tambem se ·estende a qual·quer coacção por illegal'idade ou 
a.b!tso de pod.er . . 

!Desde que prevaleça esta emenda proposta pela Commi.ssão, o Poder 
E xe'Cutivo fica livre de ver seus actos cerceados pe1o Poder Judlc!ario, quan-
do, por ventura, tenham a natureza de coacções illegaes ou abus·ivas de poder . 

. com esta. restri·cção da E:xtensão que ora tEm o recurso de habeas-corpus, 
só o Executivo aproveita em força e poder. 

Por mais de uma vez temos repetido que se não fõra esse recurso, em di-
versos perioilos presidencial.is, a .s arbitraried:l.des, violencias e actos de des-
humanidade teriam requintado, porque o excesso das paixões dos que go-

·vernam contra a:quelles que não batem palmas a todos os seu s a:ctos, lhes 
obscurece por tal modo o entendimento, qu€ é frequente verem em opposi -
cionistas exalta:dos razão para injustamente detel-os, desmandando-se em 
actos de prepotenda, fóra da alçada de suas r espectivas attribuições. 

Outra medida de força com que a Commissão dos IH ben'êficia o Po-
der Executivo, ~om o frm, no dizer do seu Relator, de robustecer nossas in-
stitlli~ões 'COnstitucionaes, é a proposta pela emenda 67 - de sem·pre se!· 
livre ao Poder Executivo expulsar do t erritorio n acional os :;:ubclitos extran-
gelros perigo!"os á o1·dem publica ou no·civos aos interesses da R~pulJilica. 

J ã mostrei, n2. primeira discussão. que <:>sta materia era regulada pot· 
lei ordinaria, que nenhuma necessidade havia 'Cie fa zel -a objecto de um texto 
constitucional, maximé agora que já o Supremo Tribunal firmou jurispru-
dencia a respeito . Mostrei mais que o dispos-itivo de·ssa emenda expunha 

.até os extrangeiros casados 'Com brasileiras e com filhos brasileil·os a ser= 
eX)'lulsos sem nenhum r ecurso para os tribunaes 'Cla Patria de sua mulhec 
e de seus filhos , o que não succede eom a lei que, presentém em:e, regula es ta 
ma teria. 



-144-

Ha sempre perigo em armar as autoridades constituídas, q ualquer 
que seja sua categoria, de um poder d iscricionario. 

Outra medida com o intuito de robustecer nossas ins tituições, fortalecen-
do o Exe'Cutivo, é a. da emenda n, que dá ao Presidente da Republica a 
att1·ibuiçr.i o cZ~ livremente nomea1· e demittir os funce·ionarias p1tblieoa, com 
exclusiio apenas dos vit<\,licios e militares. 

Ora, se já se attribuem t endencias servis á nossa r aça, vendo-se nisso 
o castigo do abominavel crime ãa escravização da raça !legra, como ainda 
quer-se armar o oxgão maximo do Executivo de uma clav,. cre f errq contr-a 
a independencia de caracter da numerosa classe do· fl\ncoionalismo ? 

Todo Governo patriota, de largueza de descortino, sobretudo sob um re-
gimen democratico, ·do que deve, com e mpenho, é t ratar da educaÇão popu-
lar, de esforçar-·se por seu maior desenvolvimento, sob todos os e.spe'Ctos, e 
nenhum mais importa:ç.tc do que o da formação de \1111 caracter cívico mol-
dado na fortalez.a de uma moral espartana . 

Não é pela ameaça permanente de, quando bem lhe a pprouver, tirar o 
pão aos funccionarios, que hão de os Governos formar homens pelo ca -
racter . 

A penultima emenda proposta pel
1
o nobre Relator da Commissão dos 2:!. 

para robustecer nossas instituições organicas, é a sob n. 74, cujo texto ; 
coll'cebido nos seguintes termos : 1 

"Art . 80 . Quando a segura nça da Republica o exigir , em casv 
de aggressão extra ngeira ou com:(lloção intesqn íL, poder-se-ha de-
clarar em estado de sitio, por tempo determinado, qualquer part., 
do territorio nacional, susjJendendo-se ahi o habeq,s- ea1·p1t.s absol~ta
mente para os detidos e ll'\ virtude qa declai·agão. do sitio, e a.s g á · 

rantias constitucionaes as,;;eguradas nos §§ 1°, 3°, so, 10, 11, 12, lir. 
14 e 18, do a rt. 72, que fo re:(ll enumeradas no decreta" . 

O cora,ção desta em enda é a !>USp~ns~o de- habeas.corpus, absolu tamen-
te, para os detidos em virtude da declaração do sitio . 

O empenho ·do promotor desta refoqua, isto ê. do P residente da Repu-
blioa, com manifesta violação do § 10 do arti go 90 da Constituição, é tal 
q u e não julgou bastante significa. Uva a expr€ssão "suspendenélo-se a ni ~ 

haàea,s- corpus,, a inda lhes arldicionou o adverbia - absoluta ment-e. 

Esta emende,, ainda mais do q1,.1e todas a:. outra;,, visa, segun:dc, a orien-
tac;:ã.o do inspirador da reforma, robustecer nossas instituições enfraquecen -
do os Poderes Legislat ivo e Judiciario, s obre tudo este, e enchendo ele f or -
ça e prestigio o .Exe'cutiv o. Visa, em uma palavra, em tempos de estado 
de sitio, a existencia de um poder unico, do Presid:ente da Republi.ca.. 

Pôde exorbitai' á discrição da:o . unicas medidas que, durante er;so tem-
po, fica com o direito de emprega i· contra as pessoa s, isto é, cl e tel-a s em 
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Jogar . não destinado a réos de crimes ccmm·uns e desterrai-as pare. outl·os 
sitias do territorto n rucio.nal, na fôrma do § 2", n s . 1 e 2 do art . 80 da Con-
stituição . 

!Suspenso o recurso do habeas-cof1JUs dü:;.•ante o s itiü, o Executivo pôde 
praticar con tra as pessoas todas as perver sidades ·que lhe forem suggeridas 
pelo odio, pelo desejo de vingar,ça, em,fim, pela desenvoltura ele paixões con-
trai'ias á bondade, á razão, á j ustiça e a á humanidade, porque se tornaria 
um poder se:n .correctivo pela ~nhu!lação da funcção tutelar do Judiciarlo . 

IEmbalde diz o i!lustre Relator nos fundamentos de seu parecer, que esta 
reforma é um esforç;·o libera l sob v arias aspectos, entre elles o de firmar a 
doutrtna de que o sitio não alcança os privilegies do Congresso, per·mittin(h 
a suspensão da immunidacle de seus membros para o effeito de poderem se:-
presos. 

iSi, l' ealmen te , n os prim
1
eiros annos da Re]~ubJi.ca, houve controversia 

sobre este assumpto, hoje é u ma doutrina perfeitame nte pacifica, a da im-
munidade dos. congressistas em tempos de estado d.e sitio, segundo juris-
prudencia constante e uniforme do Supremo Tribunal Federal de Justiça . 

Agora é q ue, pela su spensão do habeas- C01'P1r.s durante o sitio, si passar 
esta desastraila emenda, as im·Iriunidades vão correr g1·ave perigo, sinão, 
m esmo, serem illudi-das . 

:Preso por oi·de m do Chefe do Executivo, um ou mais congressistas, para 
quem recorrer contra essa v iolen cia, afim de fazerem valer suas immuni-
àades? 

Não podem ap·pellar para a funcção tutelar do Poder Judiciario, porqu0 
durante o sitio, suas portas fica.m fechadas a trancas de ferro para o habeas-
corpus. 

Portanto essa affirmação com relação á effectiva garantia das immuni~ 
dades parlamentares, si não é <Calculadamente dissimulada, é evide ntemente 
contra,posta p·elas emendas que a n rtullam o Poder Judiclai"io durante o es-
tado ele sitio. 

O SR. SoLANo DA CuNHA: - De facto, não ha disposição alguma, cxi)res~ 
sa, que permitta a prisão de 1Senadores ou Deputados, mesmo durante o 
estado de sitio 

O SR. ALBEJRICo DEl MoRAEJS : Des.apparecerido o remec1io , desa,pparece a 
garantia. Actualmente, não se pôde prender por causa do habeas- co1·pus. O 
habeas- corpus é o remedio. 

O SR. WElNCESLAo EscoBAR: - Eu ahi faço uma distincção: não se pód•~ 
prender dura nte o estado de sitio, d'óra dos termos dos pa ragraphos primeir0 

e segundo do art. 80, que manda conservar os pres0s po!iticos em lagar não 
destinado aos réos de crime oommum. 

O SR. SoLANo DA CUNHA : - Não ha disposiçào que autorize a prisão 
de [)e·putados e Senadores . Actualme nte não ·podem ser .presos, porque o 
Tribuna l concede habeas-corpus, mesmo durante o estado de sitio. Por essa 
emenu.a que V . Ex. está •commentanclo, uma. vez que se prohibe o recurso 
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de habeas-corp1ts, os Deputados e Senadores poderão ser presos dura nte o 
estado de sitio. 

0 SR. WENCESLÁO ESCOBAR: - E' justamente isso. 
Com receio, porêm, de que ainda subsistisse alguma frincha por onde os. 

detidos por effeito do estado de sitio pud·essem !'ecorrer para o Poder Ju-
diciario, com a preocc·rt1Jação de melhor consotidar as nossas instituições, a 

emenda 75 calafetou todas as fendas das portas fechadas dos tribunaes, e~ -

tatuindo categ-ori.camente que na vigencia do estado de sitio, os tribunaes 
não poderão conhecer dos actos praticados em virtude delle pelo Poder Le-
gislativo ou Executivo . 

.Foi a chave de ouro com que a Commissão d os 21, pelo orgão de seu 
relatei;, fechou as em.endas ao projecto de r eforn1a constitucional, em seu 

dizer, "na bôa acce.pção da palavra, um es'forç;o liberal." 

O pensamen to capital nas dez emendas que acabei de enumera r, ê o de 
cercear todas as a u tonomias dos cidadãos em tempos de estado de sitio, an-
nullar o P oder Judiciario, enfraquecer o Legislativo e fortalecer de modo 
absoluto o Executivo! 

IS6 pela fatalidade de um eclipse mental podem os detentor es actuaes dos 
supremos poderes da Republica vêr, nesta reforma, o predominio de ideias. 
Jiberaes, de principies democraticos concomita ntes com a evoluç;ão social con -
temporanea . 

.As r emodelações institucionaes, são em todo o mundo determinadas por 
crises politicas ou revoluções victoriosas, pelo que, no dizer do illustre Re-
lator, ~. situação presente aconselha esta reforma. 

E' certo que, ordinariamente, as grandes commoções socmes suggerem 
novas constituições, mas as lições da histeria nos ensinam que constitui-
ções elaboradas sob o . calor deste ambiente nunca satisfazem as esperanças 
que as f azem conceber. Os animas exaltados por fortes paixões politicas não 
podem :::onstruir obra duradoura, porque imprimem em seus actos a into-
leraneia de seus credos, o individualismo transitorio de sua fei ção moral , 
inspira ndo-se em .phenomenos occa:;;ionaes que não exprimem as necessidades 
gerá.es e os interesses per.manentes das communidades . 

A Rnvolução franceza com suq.s tres consecutivas constituições confirma 
á saci~dade o meu ra:ciocinio. 

O e.sp irito revolucionaria cuja existencia é innegavel em nosso paiz, ê 
causado pelos proprio·s governan tes, tanto da União como das unidad es da. 
Federação, não só pelo menosprezo das liberdades politicas interesses n a -
donaes, senão tam·bem pela má gestão, não raro deshonesta da fortuna 
publica. 

Ao envez de se dar remedio a estas lacunas contra as quaes vem cla-
mando em vão a opinião, os donatarios da União e dos E stados, em pel"feita 
communhão de interesses, do que tratam é justamente do contrario, é de 
armar <l Executivo de poderes discricionarios para esmagar os recalcitrantes 
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os opposicionistas impenitentes, incontentaveis a todas as accomodações, inde-
sejaveis sonhadores da justiça e felicidad"' da Patria. 

Jsto, >Sr. Presidente, é o que se p6de dizer, com toda propriedade, semear 
ventos para os posteros colherem tempestades. 

•Entretanto o illustre R~lator, r eproduzindo o pensamento do mentor 
desta reforma, .o Presidente da Repub1ica, entende que a defesa dos alicerces 
das nossas instituicões consiste em enfraquecer os dous orgãos do poder pu-
blico - o Legislativo e. .Judiciario - e robustecer o EJ<ecutivo até o extremo 
de, em tempos de estado de sitio, converte!- o em poder uni co, 

A emenda 74 especifica as gara ntias constitucionaes .que podem ser sus-
pensas durante o estâdo de sitio e, entre essas arrola a do § 1 o do a.rt . 72 ' 
da Constituição, cujos termos são os seguintes : Ninguem póde ser obrigado 
a fazer, ou deixar de faze·r alguma causa, sinão em virtude de lei. 

A suspensão desta garantia durante o sitio importa dizer que o cidadão 
póde ser obrigado a fazer alguma co usa, embora nã<J seja em virtude de lei. 

A suspen são desta garantia do § 1" do art. 72 com os tribunaes fecha -
dos ao conhecimento dos actos <praticados em virtude do estado de sitio pelo 

!Legislativo e Executivo, póde dar Iogar a attentados brutaes co~ltra a pro-
priedade, contra o exercicio de qualquer industria . O Governo póde mandar 
f·echar o jornal que não fôr de sua sympathia, que n ão tiver a seu favor pa-
lavras de louvores, qualquer negocio afim de f avorecer os seus amigos; 
póde mandar os seus adversarios carregar pedras, obrigai-os a trabalhar na 
lim•peza publica ou onde b em lhe aprouv'êr, sem que as victimas dessas vio -
lencias tenham para ond·e recorrer . 

O SR. ALBmruco DEl MoRAES: - V. E x. está de intei·ro a;ccôrdo com o qu~ 
eu disse, no começo do seu discurso . 

() SR. WEJNOESLÃo EscoBAR: - Com a suspensão do Poder .Judiciario o 
.§ 1°, do art. 72 dará Jogar ás maiores brutalidades . Temos o exemplo do 
fechamento do Oon·eio ila Manhã. 

O SR. ALBEIUCo oo MoRAEs: - Seria a subversão da ordem. 
ü SR . .SillfÕES LoPEs: - A emenda não diz que o Governo será obrigado, 

e. sim, que poderá suspender. 
O SR. ALDEniCo DE MoRAEJS: ~ Mas, até agora, nã o pod.ia, porque a Co·n -

stituição não o permittia . Pela reforma, fic·ámos com essa attribuição. 
O .SR. SIMõEJs LoPEs: - Até agora, pela Constituição, todas as garantia3 

fi.cavmn suspensas, con1 o sitio . 

0 •SR. ALBERICO DE MoRAES: - Só as gara ntias: ahi V. Ex . tem razão. 
Mas o § 1 o do a r t. 7-2 não é uma garantia, é um direito . 

.O SR. SIMÕES LoP.ES: - M;as todos os direitos são suspensos tambem. 

0 .SR. ALBERICO DEl MoRAES: - Não apoiado. 0 art. 72 se compõe de di-
reitos e garantias tutelares desses direitos. 

lO SR . WEJNCEsLAo EscoDAR: - Quant o mais se penetra o pensamento 
intimo que anima esta reforma, verifica -se o gosto 'de ·uma alma desnortea-
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'"'a pelo desejo inconti-nente de destruir todas as rorças de que não pôde 
dispõr . 

Alleg"a o nobré relatot que a reforma é traba1ho de conservação e não 
para deformar ou destruir. 

Essa pro.posição aberra da verdade. 

>Si o poder Judiciario é, no r egim·en federal, a sua pedra angular, confor-
me ensinam todos os constitucionalistas de nota, inclusive o grande juiz 
l\farshali e o nosso inolvidavel Ruy Barbosa, como é que fazenclo-o calar 
durante o estad-o de sitio, .não deforma o arcabouço estructural de nosso 
r egimen federa~ivo? 

Seg undo a opinião do sabio juiz citade por Campos Salles para justificar 
esta doutrina, cabe ao Poder Judiciario, quando provocado, verificar si as 
leis Eão ou não conformes á Constituição, declarando-as neste ultimo caso 
l1!11!&s. 

CO'lllo ha de exer·cer este direito si não puder conh ecér dos actos prat1ca-
dos en1 virtude do s itio pel0 Legislativo e Executivo? 

Vê-se, á evidencia, quê a propos:;ção do illustre reiator, afasta-se da ver-
dade. ·que a modificação constitucional propest a pela ComrrHssã0 dos Vinte e 
urr, defbrma nosso regim·en. 

E' ~ampos Salles, cujo espirlto republicano ningueom tem o direito dd 
pên em duvida ,que, em abono pesta doutr:lna, com relação ao Poder Judi-
cf:trio, ainda di'z: 

"Do poder .subordinado, qual era, transfor ma-se em poder sobe-
rano, apto na eievac1a es•phera de sua autoridade para interpor a be· 
n efi.ca influencia d~ seu criterio decisivo, afim de manter o equ'ilibrio, 
a regularidade e a propria independencia dos outros p oderes, asse -
gurando ao anesm0 tempo o livre exercício dos dire:tos dos ddadãos." 

O :SR. SIMõEs •LoPES: - .Sempre houve grandes ab uso s na interpretação 
dus direitos vublicos. 

lO :sR. WEKCESLA'o EscoBAR : - 1\1as essa é a natureza do r egimer,, que não 
póde ser modificado . Supprimi11do-se o Judiciario, desapparece o r egimen 
:federa ti v o . 

O SR . .SillfÕES LoPES: - Não é s u pprimir . Nos E stado;s Unidos, o Jud1· 
ciario não tem o direito de ·intervü· em .questões eminenterrnente .politicas. 

O SR. ALBERICo DEl MoP.AES: - O Supremo Trtbunal só tem intervindo em 
qu(>stões de natureza politica C!L\ando Ee referem a direitos já. reconhecidos 
líquidos . 

O :SR . WrnNCESLA'o .EscoBAR: -- Não estou su stentando que deva o Tribu-
nal intervir em questões politicns. Estou impugnando a suspensão do habeas-
cornu:? veJo estado de sitio. 

O c:tP.. SIMÕUJS LoPEJS: - Na minha OJ)inião, um!!. das boas cousas da ri" 
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forma é esse artigo que collo.ca o Judiciar;o em condição -de nã.o l)Oder inter-
vil· .;m certas questões politlcas dos E stados . 

O SR. WENCES.LA.Jo E>'·ADAR : - Si fo sse só Esso, c starb de .pleno a.cc onlr• 
{: Sn . ISIMÕElS ·Lo.PE;S: - V. Ex. está combatendo até esse ponto. 
O 6R. WENCESLP-'o ESCoBAR: -· Não . Eu comba.to especia.lmen te a sup-

pres~ão do Judi·cia.rio ·pa.ra. intervir nos casos· de pris ões fóra. dos te rmos do:l 
paragra.phos 1 • e 2" .do m·tigo 80. 

G Sr<. bll\1ÕI~S ....JOPITI~: - A emenda s-e refere a prisões ou .... !ae tos occor-
ridos em virtude do es tado de s itio ? 

O SR . ALBiillUCo DE 'J\~oRAES.; - En1 prin1eiro log·ar, a ch o que 0 estado ele 
s.!til· não é causa para se prender. Durante a sua vlgencia, p0de-se pre nclet , 
prc:s c-indindo-se de cert as formalida.des . Nào é uma expressão correcta diwr-s e 
"l'reso eun virtude ou ·p or causa do estado de ~itio" . O indiYldu o é preso, e s1 
não ha. formação de cuJ.pa, é por estarmos em est a do d0. sitio. Este, porém, 
n ã o é m otivo para prender . 

O SR. SIMÕES LoPES: - O sitio é um instrumento de que se serve o Go-
verno ;para poder •prender. Não é cau·sa. 

O SR. ALBERICo DE MoRAEs : - O indivldu0 ·continua p rec,o, n1as n ã o e•m 
virtude ou por causa do sitio, e, sim, por suppostos crimes commettidos na 
vigencia do sitio. 

{) SR. WEJNCESLA' o EscoBAR: - Emf.!m , é ainda Campos Sal!cs q u e diz : 
"Ao influxo de sua r eal sotJerania desfa:<em-se os erros legis:a ti-

vos e são entregues á autoridade da. lei os crimes dos depositarias do 
Pode1· Executivo . " 

Si esta é a acção do Poder .Tudiciario no nosso regime n, como ha ele exe!'-
ceJ .. a f echando-se-lhe a bocca? 

~ão se ·pôde n-eg·ar .coragetn a 0 egregio cat:heclrat~co, avançan:::lo ousada-
mente q ue a reforma constitucional n ã o deforma a estru ctura o1·ganica C.a 
:b...,ed.era ção. 

N a s em endas que t eem por objecto a intervenção nos E s t ados, materia do 
art. 6" ela Constituição, t a mbem se percebe o manifesto pensamento de alicer-
çar as n osso..s instü;ti.ições alarganclo-se ao E~xc.cutivo a a:cç.rio in terventora nos 
Esta dos. 

O Dr. Borges ele M edeiros , que tomou parte activa no projecto ora em clis -
cus~ão, vendo üiumphantes suas s uggestões sobre a dualidade do direito pro-
c..u::~s1.W.l , liberdade de ensino e profissões e elln um ou en1 outro ponto da. de-
fir~!~bo dos prir..cipios constitucionaes da União, não conseguiu a prevn.Ienc ifl 
de su·~ ·. ponto do Yista con1. re.laçJ.o ao art . 6°, ·qu~ en1 sua c pinEí.o d2via fi ca~~ 

intacto . 
Sust•entand0 su a dout rin a, assim se externa iS. E x . : 

" Manifcstei-m·e, em telegramJna de 29 de J unho, na .fórma se-
g uinte : "Vou tra nsmittir m inhas primeiras impressões sobre o pro-
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jecto ã e revisão. Obser vo desde logo qu e o BS;Jirito t·efcrmi.':t a fo i lon-
ge de mais e que não poderemos acompanh a i-o em todas as incur -
sões. !1- angustia do ten1po ·priYa-nle de an::t l y~ar todas as erncnclas, 
só une p-ermittindo breves re-fl exões sobre o:s que te nho como ma:s 
impor tantes. Ass im comcç;;H·ei pelo art igo ó", que os patrim·chas re -
publicanos e nós sempre consider a mos intangível, por ser a suprema. 
égide da J:i...,ederação, e nen1 ·n1esn1o suseeptivel de regula:rrMentaçã.o, c.on-
fo~·n1é o voto systcn1o.tico ç1o CongT2Sso c a opin'.ãu dof.; 1nelJ.-10res con·· 
stitu ciona listas e tratad :stas . To~ar no a rt. G" é o mesmo que toc::u· 
no ·coraçfto .ãa H.epub.~ica Brasileira, comc conceituava. Cé\Jm!Jos Sal!""' 
em 189•5 . Por que modificai- o e dar~lhe mais amplitude? não basta 
un1~ experienc ~ a. de 3t! anno::: para den1onstrar essa desnecc;::;.!::i:dade ·; 
Quacsqu er que sejam os defeitos que n clle a crit i-ca .haja des•cobenv, 
é eert o que '" doutrina e a pratica já deram u ma .constru cção ·Üefi-
nitiva., creand0 regras que ninguem mais contesta . 

.:\.s en1c nc1:1s que se lhe p !·opõeln são ou deSlH-' ce~sarías ou a n ti-
federativas. 

'Sendo a locu~ão - "fónna re pul:•licana Jederat:va " equiva;ent-= 
a. "pr in c íp ios cOll~tilucionaes", que fi.ooriio arnpiam·ente detin ido;; n o 
aUd itivo ao aet. 63 , n~Lo lla raz<lo p.:u:a inkrcalar estes n o texLo do· 
art. 6° . 

Seja ~mbora i>mp1·opl"ijl a loc ução .em•pregétda no n. 2°, como ps.rec,. 
ao a utor õo ·projecto, é elle propri0 quem en o(na dever e ntender-se 
'·que, neste caso, a intervenção t en1 por lfhn n1anter a f6rn1.~ l·e ptl-

b licana, a federaçfto, o qu19 vale o rnesmo q ue dizer , •manter 'l intliss o·· 
Jnbilklade da união doe; Estados brasile ieos, manter a inte;;Tiuac1e c1o· 
s eu territorlo. " 

No caso ele g-uerra civil a UniÕJo interven1 "ex -jure ~proprio"' pa ra 
re;;~abelecer o impe r io >ela Constituição e das le is, para assegurar 
os in teresses e livre exercíc io da a dministr ação federa l. E sse direi to-
:lunca lhe J'ol contestado i1C!Ui ou al h u1"·0s e a inda recentem-ente o ;;v-
ver nu fed01·a1 delle u sou .para r eprimir energicarn.ente em varias Esta-
dos o m ovimento suilversivo que in·adiou de São Paulo. 

:Não m enos su rreTflu a ou m ,b .traria é a en;~enda ao n. 4. :Si a .:cH-

~:a o;: :lo de pagame ll t os, de rp onstrat iva da insolven cia, er1utvale a fica~· 

o Estado em condições de não peover aos encargos ã e seu goYer no e: 
a d'lninistração, é ev.ide.nte a 1Jertu1·baç;;-to .que n ell e se àar[l e q U(~ po .... 
~el'á, justificar a intervenQão eon1 fundamento no n. ,2 . Si, ~porém, 'J 

<easo fôr o da cessaçã 0 do pagame nto de divida.s, ella poderá se resol-
ver pela moratoria, como po1· duas vezes j(t s uccedeu á UniJw, ou 
p-ela interve nção da justiQa cujas sentenças cunTprir[l então ao go -
verno federal €xecutar nos .tern1os à o a6tua1. n . 4 . 

1-·osterionn1e nte em t f:': le ~;ran tn1 a de 7 de Julho, o.indo. o. J.}r . Borges accres-· 
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centou exhaustiva mcnlc novos a rgumentos , conttapondo-se (L reforma do art. 
G'·', mas el es ta vez nüo ·poucle faze :· ·prevale ce r a sua o.pi:üáo. 

E' que o p onto de vista elos dou s es ta distas elemoct'&]Joh ebos co!liclir:lln! 

o Dr . Borges , em•penha nclo- se com to elo !'eu ardor n a el ed'e sa ela intan-
gilJi!ielade elo ar . Go via na autonomia do Estado a sua 11ropria e a ele seus 
successor es, e o Dr. Arthut· B ernarcles, east ellando-se n a resist e•1eia de sus-
tent..·u· as emendas a esse artigo, m a ntinha sua orientação >de 1 obuste ce t· o 
Execu tiv.o como m e io <ie deJesa <los a.lieer.ces das in tituiç Gcs :-epub licanas 
t'e·élerati:vas . 

O ponto de v!sta elo Dr. Borg·es, e n1lbora v eja :11os n c lle um.:t dva (1,, 

cgoi:;mo, <:: a noss o ve r o -verc.lacle iro, não de um modo tão absoluto . 
Ha e ntre estes dous prõcer es ela Rcpublka, co1n r elaç>w a os •IH'OIJlema;, 

po~ iti cw:; , et:~ 1·tos pontos de contacto, ·seg·ur::Ln1·ente 1notivo }.}01' qG·e, depois de 
separ::tdos po:· al.gum::ts d iverfre ncias, d'a.cilme nte se COlnprehende-ra m. 

A.mbos a mam o poder, m a s com a la titude clisc riciona t·i::t elos autocratas 

O llr . :Corg·es é p c•r to(] o o pa.iz conhe-cido como tal e agora m esmo esse 
juizo a indu JnaiF;· uma H'z. é confirmado pela s u a. criti ca ao projccto. S. Bx . 
s c-.n1rre st~ i>roclan1 ou U in ilnpert errito def~nsor de nossG reg-in1e n, el a Congt-1 -
-tuição F edera l, de cuja revisão a t é b em pouco nem queria ouvir fallar . 

Entretanto, eon1 relação ás e n1~ndas que restringe.n1 a. extensü.o do h tk 

IJr.<Ls- coJ'}ws e annul!am . em tenupos de estado de sitio, o P tltle r Judicial'io, ;L 

p eC:ra a p guJa r ck reg imen fede ra.~: v o, e m endas que r e vo.Jtarmn a conscienci:1 
juricli.f.:a rdlC'ional, S. ·l~x . raã.o ãisse un~a palav ra! . .. 

F~ ].10r que n f~.-o disse'? P Ol"tlUe seu arnor á estructura el o reg11nen 1:! LJ.1 
f eri o r a o .:;o~ Lo peJa, nor111:1s clietatoriaes do poder . 

·vou te rmina r. São esta s :1s con ~üde t·a ções que ai nda n1c occol'reratn fa-
ze r nest:t discussão . Não s e creia que me anime um esph·i to systematicc tie 
opposi~ão; Ll esm embrem d<} project.o essa d'ezena de em endas que enfra-
<Jl'<·cc,m o:;; pocle J·e:; L egislativo e Judieinrio , chegando até [t ann ulla ção clef't,, 
com prejui:.:o ele organismo fed era.J e das garantias dos direitos dos cida dãos. 
qu? já <tue- não ha ren1edio , n1esn1o a despeito do s itio, da.ria n1eu voto a 
ou tra~ -<?menr1as . 

Bnganam~se aquelles que me t êm em conta. ele opposic.ionista impeni --
tPnte. Impenitente sou, é venlade, ú :'<i nceriua.de de minhas convicções, que 
em se t ratan do da lei maxima da P a trüt, em bene fi cio das gar:l.ntias das li-
bercl.-ules e i'lin;- i.tos de m.e·u s c:oncidadãos, nilo h:c clisci-plin:.L pal'tid::tl'ia., nao 
h't razão de n enhuma. orc.le.m que me faça transigir. 

-São estas, Sr . Prcs iaente, as co.n siclerações que m e ::tpprouYe fazer a gor rt 
por occa~1ão desta segunda discussão. Quanto mai's estudo• este J1I'Ojecto ~e 

refr;J 'ma constitucional, m ais pr-ofunda é a minha convicção ele que, si e!Íe 
pa_.~:,ur ud qual est á. vamos of.:"erecer 'lO mundo um documento do a trazo ae· 
no~:~a :aF~ntalidade, não só juridica. , s in!lo ta1n~n1 en1 1natcrüt de l!berll.ade.!« _ 
I Jlf-/1-'ito bem ; ·m11-ito 1Hnn .) 
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O Sr . Azevedo Lima (*) (1Je!a o1·de;n) : - Sr. Presidente, a ultima reso-
lução approvada pela Camara, .ha dous o u t res dias apenas, e tendente a 
estahdccer ncnna.s acerca da discu s:;ão e votação da rt:fot·ma con,;titucionaJ, 

" .:s l abelE'ce, no n. 1, üo artigo u n i.co, que 

"todas as ct1scussões potlerão ser encerradas rned;antc requen-
mento a~·,ignado ]lOr ú3 Deputados e approva do por dou" tcrçu~, 

1J€lo menos, dos r>rese:~tes, desde que ja se t e1rl'..a1n effectua,do C!l1 

ciuas sc:;sões antedores . " 

t,!uer i,;so dizer, Sr. Presidente, que, uma vez estaJi:>elccida a discussão ern 
dua& ~esBües po:· llOW:!, tre:; ou quatro Deputados, sabre totla a mater1a, ~llu 

i'eqt:crimt-nto assignado pot· 53 Srs . Deputados, '[}elo m en os, e approvado po;· 
dou s terços do:; presentes, poderá fazer com que se encen·e a U1scussão ck 
lnatena. 

Mas c•ccorre qu0. o n . 
o seguinte : 

elo artigo uni co da rnesrn~ resolt:.,;ao IJrescrt.: 'i·-· 

"A b-egunda discusbito se fará emenda por em e nda, e :>1 es ta .::u .. 
t<ver n,.aj,; ele um artigo, artigo por artigo." 

A (lucstii.<> qllt submelto á apreciaç[w llo V . B:l< . G a seguinte: a ca.ba ::.c 
manifestar-se, na seguncla discussão, sobre a reforma constitucional, o eml-
n ente -r epresen tante do Rio Grande do S'lll, S r. W ence ,láo :Ss{!Oba r. Signi · 
f ie.'\ ·i~5o que. ten.Uo S . Ex. famado duas horas &obre a rw.cter•ia em úebat~. 

!Preferiu , na t 6rm,;. de: Ull• ll.l:Sp<JI;itlvo à o 1-tegim ento oraina rw, ao invés de ::;e 
cing ir ú él iscussão de emenda por emen da, ampliai-a a toda a materia. 

D entro em breve, V . :Ex . lrá dar a 'l}a]av-ra ao Sr . Leopolclino de OH· 
v-~>lra, que é quem está in2cript o em segundo Jogar no l'ivro proprio. Nãü 
sei qual o criterio que i rá adopta.r o nobre representante de Minas Gerae3, 
oara. discu tir a materia.: "'"· n r ef-erh·,;;. di.scutil-a. amplamente, de unu1. si\ """" 

du rante C:ua.'l horas, ou se cptaru pela concessão q u e lhe outorg;:, a resoiuçiJ.,, 
11. 1.-B. ele discutil-a emenda por emen'da. 

F;u tlUereria que V. Ex. me 'informasse se, não 'havendo mais do que ur.1 
iDeu>utado que se haja occupado da materia toda durante duas horas - o 
sx . \V"y,c:esFto Escoba r - e si os outros que lhe succe derem preferirem c1:s · 
outir a1·Ugo por art1go .. ou emenda :Por 01nenda, ·~r. ·E,x . en cerrará, ao c::tl}l1 
de dua s se!"sões, mediantE, rcqqerimento subs>::ripto por 53 .Srs . ~putad ,•<: , 

ú diS<;U3são da. mav~ria integral , au apenas a discussão da cnnencl'a que hot;.-
ver sido {lbjecto de deba,te. 

Era E-ssa a questão que <'le'3ejava subm<;: t ter a \~. E x ., Sr. Prcside ,t•.' , 
sim-~ ~•)>S(. lic ito fazcl·o. ·(M1&ito bem; m1&ito bem.) 

t*) Não foi r ev-is to pelo ·orador. 
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O Sr. Presidente : - Solucionando a questão suscitada pe lo nobre D epu-· 
tado, devo pondem.r que a clareza com que está. conceb.ido o dispositivo in-
vocado e a trans-lucida in tell\gencia que lhe deu , ao iniciar-se a discussão, o 
1 • Vice-Pr~sidente da Camara, o emin:m te St·. Octavio l'.f:anga1Je1ra, JÜI.o G<l .-· 

:xam riu vidas a r es-peito da seguinte consequencia: é l icito· aos Srs . Dep~l

tado:c:, f Ciiretto de SS . EEx. discutirem toda a proposta durante duas no~~ts 

de t nta. só vez ou dividido e:-;se tempo 'Pelos diversos a r tigos ou emen&ls 
daqur,l!a . 

A l\fesa n ã o púde intervir, de modo algum, na distribuição nem na divis!"i,o 
de~se •empo. ass umpto do puro alvedrio dos oradores . 

. E' tamhem fór<:t rle duvWa, em face do Regimento, -que, descle que tent1:1 
si<lo debaUd~ a materia em duas E·essões, seja utilizandü-se os nobres Depu-
tados da fact;ldac1'! de dividi r o prazo, seja falla.ndo em globo durante c1tJa 2 

hor::<s, é üireito da. Cam9.ra encerrar a discussão . 
NtLo 1ne parece, port~nto, que a:; disposiç ões -regin1entaes citadas pe~.? 

nol.H'C' DE:putaclo contenham a menor obscuridade . Olh>-ito bem.) 
Cor,t;nua a discus~fw ela emenda substitutiva, sob n. 1, ela Commissi'io 

Esr~t·cia ! . 
Tem a •palavra o Sl' . Leopoldino de Oliveira. 

O Sr. Leopold;no de Oliveit·a: - Sr. Presidente, vou ser obrig-ado, em 
virtude {la decisão ·dada por V . Ex. á questão de ordem suscitada pelo emi-
nente collega Sr. Azevedo Lima, a occupar a tribuna durante o espaço de 
tempo ele dua.s horas. 

Acredito •que V. Ex . assim resolveu, convencido ele que interpretou 
com exactirliio o text o ela nos~a. lei intei·na. Sou forc;ado a me su.b metter ú 
decisão de V . Ex . ; regimentalmente soberana. 

Devo, por.ém, confessar que n1e não -convencer an1 os a rgumentos com 
que V . Ex . houYe p or ibem respomlet· á arguigão elo honrado representani'~ 
do Districto Federal, meu no'bre e illustre colleg·a ele Ol)POSição. 

O SR. Azm'EDo LIMA: - Ou, entào, teremos ele admittir que esse n·. 3 
do artigo unico do Regin1ento recente é conlple•to:unente nul,lo, nfi.o s ig·nifica 
cousa aJ·gun1a: nã.o vale nada., en1bora .di·ga : l: ... L\. dis•cussã.o se f ará en1enda. 
por emenda .~ ' Essa fórrna. inipCl'ativa nã.o sig·nifica sinão que ~L l\1esa fica o 
dit' i to ele revogar o Regimento a seu sabor. 

Si o orador, entretu.nto, •quizer fazer com que a discussfLo se amrplie 
a todo o 'J)rojecto, já não se clcba.tC!·á ~menda })Or e''-lencla . Quer dizer então 
que elle esta.rá commettendo uma. violação do Regimento. 

Creio que a lei nunca ê d'eita. ".par a ·inglez vêr" ... 
O SR. LEOPOLDIJ'o:O Di-1 07,JVE1nA : - Por is to, pela r azão expendtcla no 

a parte co1n que me honra o valoroso representante elo povo carioca n esta 
Casa, a decisão de V. Ex . n io me parece que interpl·ete, fie lmente, a lettra, 
elo dispositivo r egime ntal . 
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Si a nossa lei interna permitte ao Deputado dividir o tempo d e duas 
horas pela s varias emendas do s ubstitutivo, p a r::t f a liar sobre cada uma del-
las, separadamente, é irrecusavel .que a esse Deputado, mesmC> quando se 
passem as duas sessões durante as quaes é debatida a 1nateria, não pôde ser 
negada a pala vra para a discu s:;ão daquellas emendas, s obre as quaes a inda 
se não tenha referido. Do contra rio, se ria a p enas urna burla a disposição r e-
gimental que tal p ermitte . 

0 SR . Az.EVEDO L IMA : - •E ' evidente : inutil. 
O Sn. LEOPOLDINo Dbl ÜLIVEI!L~ : - Mas, como não tenho Tecurso da dec:-

são de V . Ex. que, acredito - r epito-o com sinceridade - fo i proferida dt! 
inteiro acoürdo com a convi-c~ii.o de V Ex., entro sem tardança na d is -
cussão do ><ubsti tutivo da Commissii.o dos Vinte e Um, sobre a reforma con-
stitu cional. 

F arei, porém, consider ações preliminares . Julgo-a s indispensaveis, par:!. · 
o bom escla recimento do assump to . Não está. o mesmo convenientement•3 
conhe-cic1o da N a c;ão, graç:as aos obs tacu los levan ta.dos á. m a rcha da r eforma 
J)elo representante do pensamento do JI:xecutivo nesta Casa, o honrado 
D8']Jutaclo por Minas Ge·racs, Sr . Vianna do Castello, f e ito l cucler da maio1·ia. 
a qual/ sen1 en1bargo el a estrantha conducta e elas inco-rnprehensiveis violen-
cias de S . ]]]x., se con<pra z n a submissão ás suas detenninações , que, xnan-
da-m e a justiça dize l -o, veem perturh:.mclo completamente o tra;balho da 
Camara des S•·s . Deputados . 

.S. Ex. não é, porén1 , sen1 ne nhu1na duTiâa, o maior responsavel pelo'3 
a etos ·quo pratica . S. Ex . obedece ao Presidente- da Republica. 

0 Sll. AzEvEDo LIMA : - Muito b em. 
O Sr:. LEOPOLDINo DE OLIVEffi.\: - Quem o diz não sou eu só : são os 

proprios amigos da situa;;;ão fe rl erai. Não ha politico, excep ção dos Iigado3 
a o Sr. Poesidente da RC>publica por laços el e parentesco ou de intimidade>, 
•qu e não confes;oe qu e o pa iz s trpporta, sob o Governo <'lo Sr . Arthur Ber -
nardes, uma crise sem preceden tes na h istoria r epublicana, e que, s i conti · 
nua da levará o Brasil a uma situaçfto lamentavel. 

Pócl e V . Ex . , Sl' . Presidente, prestar ao .Che,fe do Gove •·nó ela Repu-
blica toc1o o a:poio, clernonstra r -l)le a m a is inquebrantave•l solidariedade nos 
1nomentos amargos, nas horas mais difticeis: seja V. Ex. o salv::>.clor de 
sua vida em nceasião em que ella perig-ue . Não ünporta . Si, utna v ez s ô 
tiver reserva no apoio a um det~Jrminado a eto seu, toda a s ilidariedade e 
amizade, confessadas por V. E x . , $Grão comp-letamente esqu ecidas, ;p-ara 
sómente ser len"lbrada a clivengen cia u lte t-ior . 

E e ntão V . J!~x. esta.rá fatalmente condemnado . 
Falo assim, Sr. Presidente, não só porque os factos isso mesmo demon -

stram o todos confessam que esta é a situação, como porque e u propr io so u 
uma victima dessa p olítica. 

!Defensor da candidatura do Sr. Art llu r Bernardes em instante de im-
mensas d!fficuldades, tiYe, por vezes, e m g r ave r isc o a m inha vida; nunca 
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pratiquei acto ou pronunciei pn.lavras que pudessem levar magua ao Se . 
Presidente ela Repuhlica . Isto, 'POrém, não impediu que .S. Ex. determi·· 
nasse aos seus homens, no Estado de .Minas, alieassem a tropa mineira con~ 
tra aquelle que foi, na respectiva zona, o maior paladino elo seu nome, e 
que, no 1110n1ento, pugnava .1JOr un1 sagrado direito, que o situacionis1no 
niio soube nem quiz respeitar . 

·Posso eu, portanto, rfalal~ assim, na certeza el e não con1metter inju stiça, 
pois, mais elo que a maioeia 'ela Camara, conheço o i:!idaclão que hoje oceupa. 
o alto cargo ele Presicl e·nte ela Repu.blica. 

A reforma constitucional é, mais do que tudo, a demonstraçflO segura 
de que o S1·. Art1wr Bernarclcs colloca seus caprichos e vaidades .acima dos 
inte1·esses do BrasiL Este já se manifestou, por todos os seus orgã.os de 
representação, contrarias ao prode·cto que, neste momento se debate. Ma,; 
o C:he[e ela Nação, aproveitando-se da situação de a nal'Cihia política a qu·~ 

foi atirado o nosso .paiz, impõe ao povo brasile iro a sua obra, que, até na 
redacçüo, evidencia a incapacidade claquelles que avocaram o trabalho de re-
modelação elo cocligo político ela Re.pubàica. 

'l'odos quantos discutimos a pro·posta de reforma, cleclarámos, no ini-
cio, que somos velhos partidarios da corrente revisionis-ta, formada desde os 
primeiros tempos da implantação do regimen actual . 

O momento, pon~m. St' . Presidente, desaeonselha a ten tativa de cli~

cussão de tão relevante ma teria. O Brasil se encontra a braços com a 
anarchia politico-social. Si os mo•vimentos revolucionarios, desencadeados 
no territorio da .patria, como protesl'L> contra a dictadura que se implantou 
na terra brasileira, estão amortecidos, a agitação dos espíritos continúa ca.da 
vez n1aio1·, porque a rcvoluç.fLo não é s6 a lucta arn1acla entre as tro.pas d(J 
Exercito e a s mi.Jicias es taduaes : é a p erturbação dos espíritos que se esfor-
çam pela remodelaç5.o dos nossos costumes, ·pela transformação dos proces-
sos politicos usad os .P el os s en'hores que vão desgovernando a R ep ublica, 
ferida nos seus cl!rertos c liberclacles po·r a,quelles que, ·br·andindo a esp.acla., 
dispondo da força , se julgam mais poderosc'8 ·do que a ·prop·ria nação . 
Da anar·chia geral im-plantada no 1Jaiz pelo proprio governo, .resultou, g, . . 
Presidente, o sitio •rtue se eterniza, com demonstração de que não ha ordem 
no territorio patrio, ele que não h a serenidade de espírito, n ão ha tranquil-
liclade de conscicncia, não ha, portanto, socego para cleliberaçã.o, raciocínio, 
julgamento . 

O Governo não se mantém sinão amparado nas m edidas excepcionaes de. 
força. Divorciado da nação, a esta .quer impor as , suas icléas, que brigam 
com as aspil·ações populares. 

Em semelhante emcl'gencia, é que o Governo trede ral, .por via do 
·Sr. Herculano ele Freitas, exige elo Congresso Nacional a approvação deste 
:projecto elabora-do• p e.lo Ohefe elo 'Poder Executivo em contrapo:oiç:~'to ao 
dis·posto no art. ao ela Constituição ela R e publica. 

A tli sc ussã.o eles ta pro~}osiçií,o não se poucle 'faze r aind tL: nunca lna\i; 
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~ fará , por>que, a lém de todos os obstacu los l evan ta dos pelos .Srs. do Go-
verno, outras med:das de arrocho foram adaptadas p ela maioria da Cama ra, 
como a alteração da r esolução 1-B , que regulava a marclha do .projecto de 
reforma constitucional nesta Casa do ·Parlamento . Reduzidas as em endas 
a cinco grupos, foi tam•bem ·encurtado o prazo para o encaminhamento de. 
votação para cinco n1inutos ... 

0 .S R. AZE vEDO LIMA: - Para todas el.Jas. 
0 SR . LEOPOLDINO DE Ü LIVJ1JIRA : . . pam. todo o s ubstitutivo na t er-

ceira discussão e n as especiaes, como si fosse possive.J mesmo a .só leitura 
desse substitutivo, no es·paço de tempo fixado na r eforma do Regimento, 
unica producção do cere.'bro do leadJer da maim·ia, cu jos talentos desap.pa-
recem desde qu a ndo .s . Ex . , des.crcnte das opposições a que fôra atirado 
certa vez, se compenetro u de -que é loucura ou tolice levantat· um homem 
a sua pa.Javra contra -os p oderosos . Desde então .s. Ex. nada mais sabe 
sinão obedecer, condição u nica, n estes tempos, para os triump;hos politicos 
a mbicionados por aqu elles que não encontram em si mesmos força necessa-
ria para galgar as cu m iadas do poder . 

O SF:. AzEvEDO LIMA: P refer em "grimper par ruse au Leu de s'éléver 
par force", como diz o poeta no Cy1·ano . 

O SR . L EoPoLDINo DEl OLIVEIRA: - A minoria parlamentar, compcsta de 
meia duzia de politicos .perdidos em meio da multidão dos que batem pal-
mas ao p oder intolerante, sen tilu com a nação brasileira que era p reciso 
reagir, a inda que só, para que ficasse repercutindo pelo tempo afóra, a té 
ser apanhada pelo historiador ·qo futuro , a palavra de protesto con tra a 
tyrannia que es•::ravisa a patria, n os dias que passan1. 

!Compenetrada do seu dever, essa minoria encetou a luta, enfrelltand-~ 

forças incommensuracvelnlente m aiores do .qu e as suas, com a esperança de 
uma victoria, que, si n ão vier n este momento, será. u n1 dia, por.que a op-
pcsição se bate pela ve-rda:de e p ela justiça que são eternas, não passam, 
emquanto os homen s vão fica ndo para traz, no caminho que to'dos palmilha-
mos na viela qu e Deus nos deu. T eem estado na tribuna da Camara os re -
}l,·esentante s desta relinoria, ·defendendo os seus ideaes .que são os mesmos 
da sua iPatria, que ella quer poderosa e livre, para ser digna, no instante 
em que todos os povos entram n os grandes conflictos p olitico-sociaes, na 
defesa dos seus direitos e supremas liberdades . 

O Governo da Re·publica orienta do pelo espirito do Sr . Arthm· B ernar-
des, viu na at titude da opposição da ééamara, não um movimento cie patrio-
tismo claquelles que não .pePdera)n a consciencia, em meio a podridão geral, 
n1as um gesto de desordem, uma attitucie de quem quer estabelecer a con-
fusão nos espiritos, para tomar •de assal to as posições occupadas pelos ini-
migos . Kão importa á m inoria o juizo 1que clella faça o homem que nos 
governa; o seu j ulgamento n ão tem significação, p orque mais alto fa.lará 
a histor·ia, que registr ar>á, t alvez, a nossa queda, o nosso ostracismo poli-
tic:o, mas, nunca, a ignominia de uma transigencia, com sacrifício {los inte-



- 157 

resses patrics, nunca a accommodação -degr:J.dante de quem se submette pelo 
temor d!ls iras dos mais fortes, ou pela cohir;a de posições ou pro'Yento.'l 
outros. 

O historiador será. o nos:;; o advogado. Tenho tanta convicção de que o 
nome nos não sa:birá marcado ela ~uta, que rliio si nto nenhum desalento na 
peleja tão u'êsigual e na qual, bem sei, hei de cahir afinal vencido, se não 
tiver a minha Patria a ventura de ver desthronado o poder que se estabele-
ceu nesta hora:, err. terra tft.0 grande e tão livre, p<:l ra vc1·gonha. da ne-ssa na-
cionalidade! 

Assim é , :Sr. Pre~idente, que nós contim;aremos a lula iniciada. Sabe 
Deus o qu e ella nos tem custado! I-Iontem, . quando , por provo'Cação de mem-
bros à.a maoria, se verificou neste recinto o grande tumulto registrado pela 
:mprensa, ouvi eu, pronunciada por alguem, uma phrase que revela a nlen-
taFdade daquelles que nos guerreiam. Bradou- se, em clac1o momento, que 
era precizo correr co·m a minoria, porque n;'ío é possível que os Senhores 
Deputados fiquem na Casa, dia e noite, a ouvir os lliscursos ela opposição! 

0 /SR. ADOLPHO BBRGAMINI: 
da maioria; falia ])ara o ])Ovo. 

.4t.. opposigão nüo falla para os D eputados 

0 SIL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: -Mas, Sr . Presiclente, ainda que a phr&• 
se não revel-asse a defieiencia mental ele quem a pronunciou, significaria 
sempre que a nossa attitude não 'Póele ser . comprehencliela pelos adversarios. 
Não fazemos cliscursos para que nos ouçam os senhores da m aioria . 

O .Sll. ADOLPHO BElRGA~fiNI: - Aquellcs que nos quizerem honrar com a 
sua attençào, a esses fiC>c"tremos penhorados . • 4.os que não o quizerem . .. 

O .SR. LEOPOLDIKo DE OHVEIRA : - l<'al!amos pat·a cumprir o nosso dever, 
sem objectivo aos possíveis applausos de quem quer que seja. Não se cum-
pre dever para que palmas resoe1n, ou se cntlE.tcçam corôas de lou ros par<' 
aquelles que assim pro·c:edem . O dever é uma imposição da conscféncia de 
cada um e não In<Lis . E stamos convictos ele que dt'venws profligat· a lJOli-
tica que domir:a a patria neste momento, e o fazemos na certeza de que é 
necessario dizer {; naçiio brasileira que rrlgucn• existe dentro elo seu Parla-
mento que s·e nãu acovarda anle os attentaõos sem numero nem limites, 
praticados pelos poc1crosos . E asshn agi1nos. 

Dizia eu, inda. ha pouco, r eferindo-me ao Rio Grande elo Sul, que o ho-
mem .não vale pelo que con~egue ne.s lutas em que está empenhado, mas 
pela. sinceridade 'COm que se bate, ])elo patriotiEmo com que peleja pelos seus 
ideaes, pela eot·ttgem eivica quando pugna pelos principias que abraça . Esse 
é o programma de ncção da minoria par!mnentat·, é esta a suprema preoc-
cupação· do nosso espírito. Se a~ sim nos achamos convencidos, os r eparos 
feitos á nossa attitude, ~::orno aquelle a que· me referi ha pouco, não são 
ma's do ·que a demonstração de que os home!IS da época n ão enxergam para 
lá <los seus intercSSC'S priY:>.dos. Não vão a"ém da linha t raçada pele.s pro-
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prlas ambiç ões ou pelo temor inspirado por aquelles q ue mais alio se en -
contram . 

O SR . A.DOLPHO BERGA.?.'! INI: - Por que está de accôrdo com a nossa con-
ciencla, com a nossa attitucle, é que não temos desfallecimento na energia 
que pomos na defesa dos n ossos icleaes . 

O SR . LEoPoLDlKO r.-E OLIVEIRA: - Os nossos ideaes, Sr . P residente, são 
os ideaes elo Brasil . 

Ü SR . ADOLPHo BEllG>\MINI : Muito bem. 
O SR . LEoPoLDINo DB OLIVEIRA : - Não podemos estar defendendo os nos-

sos interesses quando sabe·mos que as nossas palavras, cada vez mais fun-
dami'nte nos cavam o ~umulo político; não havemos ele estar pelejando em 
favor das nossas ambições quando facilmente poderiamos satisfazel-as, ba-
tendo palmas áquellcs que dispõem do Exercito, das honras e dos cargos pu -
blicas . Não podiam os nós est·ar pugnando por nosso patrimonio individual, 
porque não seria assim que conseguiríamos vel-o augmentado, pois a bolsa 
<Ostá do lado de lá . (Mwito b e11~ ). 

0 SR . ADOLPHO BERGA2\1INI: - E ssa é a verdade . 
0 :SR . PLINIO CASADo : -Apoiado . 
O ~SR . LEoPoLDI:No DE QI.IVEIP ... A: - D efendemos, sin1, as nosas incliviclua.-

Hdades . . . 
O SR . Aoor..PHO BBRGAMINI: - Não aceitamos tutela. 
O S P. . L goPoLDINo DE Of,IV1!1I&\: -- ... nfw porque seja essa a nossa im -

m ecliata preoccup:;tção, mas pol·qpe essa defesa vem envolvida na defesa clu 
R epublica. 

Assim, Sr . Presiden te, temos procedido. PocTerão divergi1· ele nós, con · 
cordo em que nos hostilizem. 

o SR .. JtnoLPHo BEmG_iMINI: - Aliás, essas divergencias e combates são 
sómente aqui em plenario, nas questões fechadas , porque , nos corredores e 
nos gabinetes, a maioria, em consciencia, estfl de accôrào comnosco. 

O Sn. PLIKIO CAsADo;. éE' exacto. 
o SR. LF-OPoLDINo DE OLIVB"IRA: - lYias nur;ca nos convencerão a.s injus-

tiças que s-e commettem -cont ra J1ÓS de que nfio estejamos cumprindo o nosso 
dever ., 

Dizem por ahi que innutil é o nosso esforço, porque, se as violen cias com-
m ettidas contra nós não haslareJll para triump ho dos senhores do· Governo .. 
outras medidas cls arrocho serão postas em pratica ... 

O SR. ADoLPllo BFJRGAl\oliKI: - :Yiais do que as que têm sido?! 
O SR. L Eo!'oLUINo DE OLrvE!IlA : - . . . pura que nos vejamos in teiramen-

te vencidos. 
0 SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - Ainda a hi, teremos vencido. 
o SR . LEoPoLDINo DE OHVEIRA: - Não, Sr. Presidente, n ão seremos der-

rotados . Conseguirão muitos de seus objectivos aquelles a qu em combate-
mos, mas a nossa defesa nos assegurará, em t€mpo não multo remoto, a vi-
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ctcoria que e, na realidade, nossa, porque nos apoian10~ n a opiniüo na{!ionai 
e esta ha de, afinal de contas, vencer aos governantes ou impondo- lh.es a 
orientaçfto que deve ser seguida pelos 'homens publieos, ou a to:dos elles 
conven cendo dos seus erros e crimes. 

Assim pensando, continuaremos a n ossa batalh:'t. Vai nos custar ella 
muitos sacrifícios. Grandes penas h averemos de supportar . Tudo, 110rém, 
receberemos com alegria patrintica, porque o n osso esforço visa sómente a 
grandeza moral é material ela patl'ia, que é para nós a aspiraç:c J suprema. 

A Ju ta de agora é contra o crime {la r eforma constitucio·nal, transfor-
mada no substitutivo composto, ou antes, recluúdo a cinco grupos d e 
emendas . 

O SR . ADOL·PHO BElRCI'Al\iiNI : - Emendas que são as mesmas retiracW.s 
em p1·in1eira discussão. Ellas foram agarradas, picaclas, triturauas, conl1i-
mentadas, amo !dadas, alnwndegaclas, como disse bem o Sl' . i'l inio Casado, 
l'!m dnco grupos . 

O SR. LEoPOLDINo DE OLIVE:IHA: - Para que se nfto diga mais tarde que 
a minoria não discute o proj ecto e se limita a falar contra o Governo, vou 
examinar, rap idamente, as va1·ias disposições do s ubstitutivo ela Commiss.'io 
dos Vinte e Um . 

A primeir a emenda é a que se r efere ao art . Go da Constituição . Está 
concebida em termos que exigem1 a minha f o-rmal condemnaçfto. 

Assim é que o incisn 2° do ar t. 6" onde se declara que o Governo F ·ecleral 
poderá intervir no ::; Esütelos para manter a fónna republicana fedenLtiva . 
está assim concebido : 

"iPa r a assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguin-
tes p-rincípios constitucionaes ; 

a) a fôrma republicana; 
b) o r egimE'n represen taüvo; 
c) o g overno presidJéncial; 
d) a independencia e harmonia dos Poderes ; 
e) a temporariedG~de elas f uncções <Jlectivas e a r·esponsabilidade 

dos funccionarios; 
f) a a u tonomia dos 1nunieipios; 
D ) a ca pacida<'Le p a r a ser eleitor ou elegivel nos termos da Consti-

tuição; 
h) um regimen eleitor al que permitta a r e p t·esentação elas mi-

norias; 
i ) a inamovibilidade e vitaliciedad.e elos m agistrados e a irre· 

ductibilidade dos seu s vencimentos; 
j) os dir·éitos pdliticos e individu aes assegurados pela Consti-

tuição; 
lc) a não reelelç;.ão dos Presidentes e 'Governadores; 
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l) a possibilidade de reforma constitucional e a competencia do 
Poder Legislativo para decretai-a" . 

J á manifestei a minha opinião sobre a emenda em apreço . Mostrei que, 
segundo o propr io Sr . H erculano de Freitas, '' dispositivo constitucional vi-
gente attende, de maneira completa, aós in tuit os da disposição da emenda . 
Observei que nas expressões - fôrma republicana - estão contidos os prin-
cipias constitucionaes . 

Citei, em abon o de minha opinião, a de varios constitucionalistas patrios, 
dentre os quaes o proprio eminente· R elator da Commissão. 

"Fórma republicana" é expressão equivalente a "princípios constitu-
cionaesH . 

Mas o substitutiYo alterou a emenda primitiva porque transplantou para 
el2a a do art. 63 da Constituição sobre os princípios constitucionaes, agora 
enumerarlos no inciso 2o do art . 6° . 

A primeira obs·ervaçi!o que se deve faze1· f a de que em nenhum desses 
principias se encontra o da Federação, que estava defendido ou protegido no 
qualificativo "federativa", constante do dispositivo actual da Carta Magna . 

Se se quizer considerar que a F-ederação está am.parada pela primeira 
parte da em enda, quando determina que o Governo F ederal poderá inter-
vir em nego~::ios peculiar.ês aos Estados, para assegurar a integridade nacio-
nal, deveremos, então, aceitar a argumentação daquelles constitucionalistas 
que consideram essa expressão '\integridade nacional", como tendo a mesma 
significação do qualificativo "feqerativa", constante do n . 2, do art. 6° em 
vigor. 

" Assegurar a integridade nacional" não é mais do que impedir se di sol-
va a unidade nacional; nada mais é que garantir a indissolubilidade da união 
dos E stados brasileiros . E ', em r esumo, manter o prin cipio : - F ec1eração 
den\.ro da fôrma r epublicana. . 

Dahi, Sr. Pres!d e·nte, ser, sob todos os pontos de vista, a inda o gTamma-
tical, preferivel a redacção do texto actual. 

Si esse argumento não basta.sse para justificativa do meu voto contra-
rio á emenda, adduziria outro, Q1fe é irrecusavel. 

Dent,·o dos principio<:; constitucionaes enumerados na disposição qtle exa-
mino. se encontra o da lettra à. nos seguintes termos: 

"A independencia e harmonia dos poderes ." 

O anti-projecto debatido no Cattete foi . nesta parte. modificado pela 
intervenção do ~eader da bancada situacionista do Rio Grande do Sul, Sr .. 
Getulio Vargas, que fazia restricGões relativas a este ponto da emenda, de 
accôrdo >eom a orientação recebiqa do Sr. -Borges de Medeiros . O projecto 
veio com a redacç;ã.o actual . tendo o Sr . Plh1io Ca!>ado aprP.sentado c.men-
da que mantinha o TJrincipio constituciona l da independencia e hannonia 
dos poderes, completando-a apenas, quando reclamava o accrescimo das 
seguintes expressões : "especificadas as respectivas funcções". 
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O SR . ADoLPHo 'B.Elr:GA1\1INI: -- Tal suggestão não foi aproveitada, e 
po·u?" cau.se . . . 

O SR . éLEJoPoLrhNo or~ ÜLIVEJIR.\: - A emenda P:inio Casado vi~ava, Sr. 
Presidente, impedir o mal, verificado actualmente no R:o Grande do Sul, 
da conclusão de funcções dos varios poderes estaduae~:~ . 

No Rio Grande, o Poder Legisl~clivo t em por f uncção exclusiva ela;borar 
oc orçamentos, sendo i n v,.,.didr. sua esphera nos •demais assumptos pelo chefe 
do Executivo, que é a lli o verdadeiro íegisla dor . 

Intervem , Sr . Presklente, o represe n tante do .pensamento do borgis-
lTIO e consegue a. r e jeição pela "Commissão dos Vjnte e Um" da emenda 
·pJinio Casado, havendo o •Sr . Hercu la no de Freitas, no seu parecer, decla-
'l."a do a r espeito que as assembléas poderão ser organiza&""ts de accôrdo com 
a ,·ontade dos poderes estaduaes . . . 

0 .SR . ADOLl'HO BERGAMINI : - Des-de que fossem legislati:vas . 
O SR . LEoPOLDINo DE 0Lr<l E1TIA: - • . . uma vez que fosse garantida a 

forma republicana . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - ·O Sr . Plinio Cu.sado a presentou uma em en-
da á pro.posta, mandando declarar que era com as f uncções especificas a 
cada um dos tres poder es. O Sr . Herculano {!e Freitas declarou , em seu pa-
recer, que não •p.Qdia ser recebida a emenda, p orque não ·havia emendas ii. 
proposta, tocl:t emenda era á Constituiç[w . Agora, quem apresenta emenda 
á proposta é o mesmissimo <Sr . H erculano ele Freitas ! Diabo os entenda .. . 

O ·SR . LEOPOLDINO DE OLIVEliRA: - Ahi está, Sr. Presidente, motivo s uf -
ficiente para que meu voto seja absolutamente contrario ii. emenda em apreço . 

Afim d e que nilo .haja duvidas a respeito no pensamento que inspirou, 
nesta parte, o projecto de r ef-orma, leio á Camara as palavras com que 
o Sr . Herculano de Freitas justificava a emend:t ao art . 63 da Constitui-
ção . Disse S. Ex.: 

"·Em muito;; dos .principias contidos na emenda h:~. grande liber -
dade para :1 actividade organizadora d os Estados. Desde que o Reu 
gove~·no lenha :1 fórma repu·blica.na, adopte o r egimen rep t·psentati-
vo, o sy~tema presidencial e a in dependencia e harmonia c1os pode-
res, licito lhes é escolher as pecu·liariclades dessa forma, desse re-
g imen, dessP systema e dessa ·organização de poderes que lhes pa-
recer mais conveniente e adequada. Não são forçados, pelo tex-
to e pelo espirito ela emenda· a copiar servilmente a or.ganiza<;ão 
do Governo Federal . .Podem ter mna ou duas Camaras legislativas. 
eleger o seu presidente por voto directo ou indirecto, organizar os 
seus poderes. distribuindo funcções •por :forma di·fd:e r ente das qtie são 
distriobuiclas no G overno {la R epublica, {!esde que não sa crifiquem 
o pl'incipio na sua. ~?cssencia. ·" 

O StL Aooi.PHO •BEiRGAli..UNI: - On de a cousa pega é nessa affirmaçií.o : 
"[lsscmbléas leg·islativas" - uma ou duas assembléas legislativas. 
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0 SR. LBOPOLDI:t>;O DEl OLIVEIRA: - Vê V. Ex . , 'Sr. Presidente, 'que ra-
zões temos nós, quando censuramos a conducta daquelles que se entrega-
i''-'.111 ú tarefa r eformadora da Constitu ição, por SS. EEx . , ao envez de at-
tenderem aos interesses nacionaes e do regimen, 1Jrocura.ram, antes, servir 
&quelles que, de certa fôrma, se contrariados, podiam <Jffm·ecer embaraços 
ú solu<:fto de outros problemas, nos ·quaes se envolvem interesses daquel-
les que nos governam no n1omento. 

Sobre os demais dispositivos desta emenda, .iá me m anifestei larga-
mente quando, da pl'imeira vez, discuti o <projecto de ref<Jrma constitucio-
nal. Dei as razões üa minha cU.vergencia, procurando mostrar, tanto quanto 
m'o permittiTam os meus escassissimos conhecimentos ... (Não atJO·iados.) 

0 .SR . ADOLPHO BEHG,HHNI: - V . Ex. é jur ista -de grande valor e O 

tem demonstrado aqui na C amara. (AtJoiados.) 

O Sr.. LEOPOLDL'IO riE O LIVEIRA : - .•. que a emenda não podia merecer 
a apprcvaçiio c1aquelles que se interessarn de verdade pelos destinos da 
Repu.JJlica. A. s;.m approvação só p oclel'ia ser obtida por imposição elos que 
trazem escr2.:visadas as conscie ncias que s e an1arran1 ás an1bições e aos ap-
P•~t!tes pessoaes . 

O tempo, .Sr . Presidente, é clemasiaclamente exíguo, não permitte ao 
Deputado estudar. ainda que super'fkialmente, toda a materia contid~~ no 
substitutivo em debate . 

Por isso, examinei aquellas disposições que me parecem m ais relevantes 
pelas consequcncias que dellas ljão de resulta.r, se approvadas p ela illim-1-
tacla complacencia elo Parlamento b:·asi!eiro . 

O SR. A.noLPHo B ElRGAJ\1IXI: - Illimita-da e criminosa. 

O SR. LEOPCLDINó DI! 0L1VElrHA: - - Direi , por exempJ0, algumas palavra"' 
sobre a segu;nte d.ispüsi ç;ã.o, que altera a lettra b elo § 1° do art. 59. as-
sim redigida : 

"Quando se c;uestionar so·bre a vigencia, .ou a validade das leis 
federaes em face ch Constituição e a de-cisão do Tt·ibunal do Esta-
do lh<:s negat· a!Jphcação". 

Por essa emenda, toda a vez que, nas justiças estadoaes, "se questionar 
sobre a vigcncia <JU a validade d as leis fecleraes em fruce da Constituição, e 
a decisão !lo Tri·bunal do Estado )hes negar applicação", caberá r ecurso ex-
tr:wrdinario para o Supremo Tri.IJunal Federal . 

A altE:ração é profunda. Para se verifica1· a exacticlã.o de minha affir-
mativa, leio á Camara a clisposiçãp em v igor . E' a seguinte : 

"Quando se contestar R validade de leis ou de actos dos gover-
nos dos Estados em face da Constituição, ·OU das leis federaes, e 
a decisão do tribunal do Estado considerar validos esses act0s, ou 
essas leís impugna.das' '. 
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Actua lmente, c1e accôrdo ·Com a <l isposiçilo que acabo de citar ... 
O Sr:. ADoLPHO -BEt{GATiflNl: - O r ecu rso a hi tem por fim a. unida de da 

applicação do d ireito s ubstantivo. 
O SR. LEoPOLDINo DE OLrvmnA : - ... desde que seja invocad a uma lei 

federal e a sentença do •.rr1bunal ·elo •Estado não " appliqu", cabE: r e.,;urso 
extra ordinario para o 'Supremo Tribunal. 

0 .Srt. ADOLPHO BERG.',l\IINI: - •E' exacto . 
O •Sr: . LJWPOLDINO DE OLI\'J!)IRA : · - Pela e menda , é necessario que o 'l'ri-

buna l do Estado negue Ul.Jplicacão a leis federaes ... 
O .SP.. i~DOLPHO BEIHGf.MIXI : - Em relaçào á. Constituição . 
O SR. l~EOPOLTJINt. DE OI ... IVr:u~A: . . . consideradas em face da Constit)li-

ç:~.o. vale dizer, sôrnente quan do se questionar sol)l·e a. const ituc:onnlidade 
das leis d'ederaes . 

0 !SR. ADO!,PHO BERG.U.HNI : - A:o~~lll >, g, . l:'resiõelltt>, Sl o tribunal lo-
cal resolve <L questào com fundamento em leis fedcraes, a inda Que não as 
applique, quando a provria n a tureza da causa exige css~t ~tpplicnção, não 
l)óde a pa1·te inte r essada interpôr o recur so para reparação dos damnos p ro-
venientes do ac.to tlo tribunal local .• . 

G ~lt . Ar..uLI'hL BlUtüAl\'llo-:. ·--. Qub desprezou uma lei federal. 
O SR. LEo~oumNo DEl OLIVIW·~<t: - ... que como bem diz o m·eu nobre col-

lega. c1esp t·ezou uma lei federal, 
Mais .grave se t01·na a quest::i.o. S•· Presidente, em face da disposição, 

que vem consubstan ciada nos t e rmos da lettr a e do m esmo dispositivo, 
üiHl€' se lê o seguinte : 

" Qnanclo don s ou ma.is tribuna.es locaes inteqn·elal'em de mo-
do cl ifff'ren t e a mE'sma lei fede l'al , p odendo o r ecurso ser t ambem 
int0.rposto po1· qualquer dos tribunaes refer!·dos ou pelo .procurador 
geral d::t Republiea ." 

0 SR . A DOU' I! O BERGA:MINJ: - Pelo [Jl'Ocu ;·ador gerai da R epublica ? Como 
vai o procul'ador gm·al saber que, em um E s tado, foc·am a.pplicadas de modo 
diffe•:en te as leis f edm·aes, p elo Juiz A , pelo Juiz B '? Elle está cá em cima, 
no !:'upremo Tribunal. 

O .SR. LroPOLon:o DE Ot.IVEU~~: - Ah.: estú, S1·. P1·esiciente, a o'Jse:rvação 
do meu illu stl'e col lega de opposiçã.o, clcmonstl'ando os in convenientes da 
en1enda ... 

ú SR. ADoLPHo B r>HGAM INI : - P elo m en os, decorativa . 
O SIL LEOPO LDINO DEl OLIVmRA: - ... por que é quasi impossível, senão 

impo~sivl'll, ao ·Procura dor Ge ral da H.e publica, saber si c1ous ou m a is tri -
bunaes l o~aes inte;·prctar a m ou não de modo di•fferente a mesma lei f edera!. 

O Src AI.Bt>Rico DE lVfmuEs: E s i r esolver a favor de um, e:o;sa resoluçã o 
torna- se m·esto det!nitivo? 

O SR. LFXlPOLntNo Dro OLIVEJTR.A: - Para interposição {10 r ecurso SGbre 
caus a d ecidida 11e lo tribunal local, quando f tindada em le i federal, precisaria 
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a pa1·te conhecer a jurisprudencia de todos os tritunaes estaduaes para ver~
ficar si a lgum outro, além daquelle que proferio a sentença na sua questão, 
deu á mesma lei interpretação differente. A tarefa n ã o poder.: a ser execu,tada:. 
E 2i alguem a tomasse sobre os hombros. nada mais poderia fazer do 
que o trabalho de collecta da jurisprudencia dos tribunaes locaes . 

Vê V . Ex . , •Sr . Presidente, como essas emendas vêm IJerturbar profun-
damente a marcha das causas nos tribunaes ·estaduaes e retardar, ou 1nesmo 
impossibilitar, a realização da finalidade dessas côrtes - a justiça. 

O SR . AJJoLPRo BERGAl\II:KI : - Muito bem. Não é possível que isso tenha 
sido feito com meditaç,ão, com calma e com o desejo de realmente presta•· 
serviço ao paiz. Basta ver a data das "almondegas·" e a do parecer, para 
verificar-se que não houve espaço de tempo sufficiente ao es tudo ·da materia. 
Estã sendo t udo feito a trouxe-mouxe. 

O SR . L EOPOIJDINO DEl OLIYEliP.A: - O paragrapho 5° do pa,recer desse m es-
mo disposítiYo con~titucional está reàigido nos seguintes termo~; 

... P aragrapho 5° . Nenhum recurso judicia r io é pe t·rnlttido, para 
. n. justiç;a federal 011. local, contra a intervenção nos Estados, a de-
cllLra<,fto elo estado de sitio, e a verifica ção de poder es, o reconhect· 
m e nto, a posse, a legitimidade e a perda de mandato tios membros do 
Poder Legislativo, ou ·Executiv o, federal ou estadoal; assim como, na 
vigencia do estado de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos 
actos praticados em v!rtpde clelle pelo Poder Legislativo ou Executivo". 

J{J. me manifestei, Sr. Presidente, se>bre essa disposição . 
0 SR . ADDLPHO BERCAM.INI: ·- JD~sa é nova . . A a que V. Ex. Se refere foi 

retlrac:J. e com outn~~ fundi<la, mis turada, amalgamaau com o~ condimento.:. 
de m âo portuguez, transformadas em "alinondega '1 constitucional . E' co usa 
nova, tanto assim que terá urna discussão especial. 

O SP. . LEOPOLDINO DE OLIVEIHA : - Tem razão o meu illu stre collega. E ssa 
emen,1a é o r esultado da f usão de varia:s outras que foram reeradas para 
que se apressasse a marcha do pro:iecto de reforma constitu ciona l, de accôrdo 
com as deter minações do dono tio B rasil . 

O J"3P. . . t\DQLPHO EEnGAMI!\TI : - E ' isso n1esrr.o. 

O Si<. LEoPoLDI:-<o DE ÜLIVlliRA : - Elb. estabelece que para a justiça fe-
deral ou local nenhum recurso é permittido contra a intervenção nos Estados, 
a declara~ão do estado de sitio, verificação de poãerts, etc . 

I sso significa que, ainda mesmo q u ando a intervenção se faça em des-
ac~ôrdo com os àiS]}ositivcs con stitucionaes. o que é frequente neste regimen 
p!·incipalmente no interregno das sessõ s p:::.rlamentares, não poderá a justiça 
federal ou local conhecer da mecHc!a de excepção . 

o Sn . ADOLPlio BERGAl<IlNI : - Quaesquer direitos individuaes ofi'endi-
dos em virtude desse acto não terão reparação nenhuma . 

0 SR . LEOPOLDINO D.E 'ÜLIVFJIRA : - Assim COmO diz muito bem O meu 
nobre collega, qualqutr direit(l individual Hão encontrar-<1. nenhuma. pro-
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tecção no Poder Judiciario, segundo a parte final dessa emenda, onde fica 
terminantemente prohibido aos tribunae s conhecer dos actos praticados pelo 
Poder Legislativo ou Executivo, na vigencia do estado ele sitio. 

'l'odas as violencias, todos os crimes, poderão ser .praticados pelo Go-
verno, que se ·collocará a cavalleiro do Poder .Judicia rio actualmente a unica 
e segura garantia para aquelles que o Executivo persegue dando expansão 
ás paixões inferiores daquelles que o repre-SBntam. 

·vem mais adiante, Sr. Presidente, o paragrapho 22 do art. 72, da Con-
stituição, referente ao ha bea.s-co1·p·us. A emenda manda substituir o dispo-
sitivo ac-tua l pelo seguinte : 

"Paragrapho ~2. Dar-se-ha o habeas-corp1w sempre que alguem 
soffrer ou se achar em eminente perigo de s0-ffrer violencia pot· 
meio de prisão ou constrangimento iNegal em sua liberdade de lo-
COYl'l;OÇão". 

O SR. AooLPHO BERGAMINI : - Garante sómente a .liberdade corporea ~ 

não \1. liberdade individual n as suas varias modali-dades. 
O SR . ALB:EJra Co DEl MoRAElS: - Nem a corporea porque, no estado de 

sitio, sem justificação e sem motivos, alguem pôde ser preso, sem que possa 
requerer JuLbeas-co?'P1Ui. 

0 Sn. ADOLPHO BIDRGAMINI:.- Ahi, é absolutamente. 
,f':. 

0 SR: LEOPOLDINO DEl 0LIVEJIRA: - V. Ex., Sr. Preside nte, na hora do 
e::-.:yediente de uma elas ~-~ssões passadas, discutiu es-se assumpto .. . 

O SR. PLINIO .C,\SAoo : - Brilhantemente. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... brilhantemente, rliz o nobre repre· 

sentemente do Rio Grande do Sul, de pleno accôrdo com S. •Ex. Si, porém, 
aceitassem os a interpretação que V .·Ex., ·dfL á emenda, teriam os de decla-
rar que o seu di-spo:;itivo não altera de maneira alguma a disposição vigente. 

0 SR. ADOLPHO DERGAMINI: - Então não re-formemos a Constituição. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - V . Ex., .Sr. Presidente, no seu brilha n· 

te trabal-ho, que t enho em mãos, repetiu a lição de P edt·o Lessa pa·r a concluir 
q ue o ha1Jea.s-cor1Ju.s g m•ante anenas a liberdade de locomoçfw a liberdad·e 
de "ir e vir". 

V. Ex., se poz ele accôr-do com o sa ucloso magistrado brasileiro. Ma-s, 
sabe-o V . Ex., Pedro Lessa , defendeu o habeas-corpus como medida garan-
1ll·dora, não apenas da Hberclacle de locomoç,ii.o, cerceada petas prisões ou Cle-
tenções illegaes " carcere, mas da liberdade de locomoção necessaria ao 
exercício de todos os direitos incontestaveis, desde quando provado fiqu;,, 
qualquer ataque pelo Pode r á situa~ão juriilica do paciente, liquida , certa ... 

O Sn. ADoLPHo BBitdAMINI: - E incontestavel. 
'O SR. LEorOLDJNO m~ OLIVEIRA: - , .. e .incontestavec. 
O 'SR . AnoLPHo BERGAM!NI: - Mas eu prefiro a redacção vigente, por-

·que, em face clessn, r edacção, é possível a ampliaÇão defendida por Enéas 
Galvão, com , grande bril-hantismo, restringindo sómente a protecção ela 1!-
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.berdade co1·porea, "mbm·a nos termos <lo saudoso :&!linistro Pedr o Lessa: !1. 

ampliaç,ão En&as Galvão, não será possível mais. 

O SP.. LE::>POLDINO DE OLI\'EIR.\: - Pedt·o Lessa, respondendo ft mensagem 
c!o P r esidente ela Republica, que em 1911 desacatou o acorclão do Supremo 
Tribunal . .. 

O SR. AOOLPHo BE!~GAMINt : - Xo caso do Conselho hlunkipal. 

o SR. LEOPO!.DINO DE OLIVEIRA : 
llist1·icto, assim se ddendia : 

... no caso do Conselho :&1unic:iJ:Hl l, destc: 

"A doutl'ina que, acerca do habeas- corptts, invariavelmente 
tenho sustentado, applicando-a sempre como juiz, é clara, stmv'es 
e assenta em expressas ois posições do direito patt·io . Della nunca 
me afastei w11a só vez. Importa r ecordal-a, posto q ue resumidamen -
te. Frequentemente, todos os dias, se requerem ordens de habeas-
co,·prts, allegando os pacientes que estão presos, ou ~-:neaçaclos a~ 

p1·isào, e pedindo que lhes seja restituída, ou garantida, a libl'rdade 
individual. Nessas condições, nào declaram, nem precisam declarar, 
quaes os direitos cujo exercício lhes fo~ tolhido, ou está. ameaçado ; 
porquanto· a prisào obsta ao exercício de quasi todos os dil·eitos do 
indi.-iduo •· . 

i\lais adetmte, no SllU liv r o "Do P oder Judiciario " , ·donde cxtrah i estes 
t~:echos do monum~mtal trabal·hq do inolvidave! juiz brasileiro, S. E x., Sú 

referio ao habca.s- co1·p1t,S poliUco, nos seguintes tet;mos : 

·'A mais estr anha j'óema, que tem revestido a objecção d~t na -
tureza politica ao caso do Conselho Municipal, ê a consistencia em 
declarar qu<: o Tribunal não tem competencia para con ceaer ha'bcas-
co1·pus políticos. Fallal' em habeas- corp1ts politicos é o maior 
.C.estempe1·o, com que a incon sciencia e a má fé se ·podi;:u11 
;wonunciar sobre a especie. Nào sei que membro da família 
C.os Cervotos gerou. mo descompassada celebeeira. Não ha, 
não póde haver habcas-cortJ'HS po!itlcos assim como não ha habeas-
connts commerciaes, administrativos ou de qualq uer c.utro m-odo se-
melhante qualificados. Q Jtabeas-co1·pus, repito, tem J}Or ifuncção ex·-
~lusiYa garantir a liberdade de locomoção, "o direito de ir e vir". A 
um Jadrào cadimo e ao mais hediondo assass:no, não põde o Tribunai. 
re~usar uma ordem de )l.abeas- coqJ•us, uma vez averig uado q ue f oi. 
rondemnaelo l>Or juiz lncomr>ctente. E ha de negar o habeas- co?')Hts· 
ao eleitor que, no goso incontestaTel elos sem; <lil'eitos polít icos, é 
i mpedido, pelo arbítr io (!e uma autoridade, de penetrar no edifício 
em que se procede á eleição, · q uanto esse tem o seu direito gat·a n -
i:ido por uma lei especial, a de 15 de ~ovembro de 1904 '! Ou a o 
:i:l<!putado a quem o ~verno porventura tolha a liberdade de lo-
comoção, porque l'he COI)venha evitar o voto de tal representante da 
Na<,ão em determinado fYlOme nto polilico? Ainda quando se t rate de-
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crimes po!'ticos, porque se ha de usar desse tratamento jurídico 
-excepcipnal, caracterisaclo por um. perverso rigor, quando é sabido 
que em todas as nações cultas são precisamente os <1elinquentes po-
liticos os mais benignamente tratados, e O!! mais l)randament e •P U -

nidos, pela circumstancia de serem os factos qualificados crimes po-
l iticos, frequentemente inspirados em um ardente patriotismo e nas 
mais nobres aspirações, o que fez o grande Carrara, eminente chefe 
d::;, escola classica em cbreito penal, depor apenas, ao c!, egar o mo-
mento de dissertar sobre -os .crimes políticos, escrevendo a phrase ce-
lebt·e, que serve de epigraJ)h e ao ultimo capitulo da sua vasta obra: 
.. perché non spon go questa classe"?" 

Depois de nwstrar como o assumpto é considera do pela Suprema Côrte 
Americ:ma e peles constituintes dos ·Estaclos Unidos, S. ·Ex., o saudoso Sr. 
Pedro L essa, a inda se referiu ao habca.s- corpus ]Jolitico, da seguinte maneira : 

··Sendo assim, c1ir-se-ha.: a que fica reduzida a regra de que a 
·Côrte Suprema não resolve questões politicas, as quaes são proprias 
da esphera do Poder Legislativo e do Executivo? Fazem os mestres 
do direito constitucional americano, conhecida distincção entre ca-
casos 1Yu.·ra.n ~ent e pol-iti.cos, c:voltLs-i11anu;nte poUticos, a bso.!1utamente 
']Jol-it-icos, e casos jurídicos, úu, antes, judiciaes, cuja decisüo é de 
consequencias políticas, e casos politicos que assumem uma feição 

·.iudicial . uma fórm~ de pleito su-bordinada a normas jurídicas. Só as ' 
.:~uestões 1ne1·anwnt:e 1JO!it-icas, isto é, as que não estão sujeitas a dis-
posições legues, e consistem na apreciação d:J.Js necessidades sociaes 
e da autoddade da adopção de certas providencias , e da pratica de 
actos, que inter-essam ii collectividade, qu estões entregues á discri-
·~·i:.o, ao pode•· arbitl·ario, d"o Congresso e do Governo, escup:un ii jui·is-
dicção da Cót·te Suprema." 

Pedro L essa, Sr. Presidente, como vê V. Ex . , que . benr conhece a lição 
de g-rm~de jui><, sus;;en tou que o Jw,!Jeas - co•·pus garante apenas a liberdade 
de locomoção. iVIas não considerou tot liberdade de locomoção embaraçada só-
mente pela detenção dos indivíduos f!m uma prisão, e, sim, por qualquer 
coacção do poder p ub lieo, uma ·vez que e;;,,;a eoacção não tivesse funda.mento 
legal. Em varios accoràãos, de que foi S . Ex. r elator, a mesn1!a doutl"ina 
foi sustentada. S. Ex., quando era chamado, a r esolver um caso de habeas--
corpus e se via deante de uma situação juridica .Jiquida, certa, incontestavel, 
C'Jn.cedla a m edida. Qualcruer que fosse o objcctivo v'sado Ilelo paciente, o 
exercício de uma funcção publica, a pratica de cultos, a liberdade necessaria 
para a outorga de uma escript-ura, a liberdade elo e leitor para votar, o em-
baraço opposto ao .exercido de u m' direito inq uestionavcl, j ustificava a nle-
dida do habeas-conws. E ficava P edt·o Lessa de,;_tro do dispositivo constitu-
cional, que, r ealmente, não p ermitte se r esolva por meio do ha.beas- co1·p1.ts 
nenhum:l . . outra ques t:1o além. da :=:ara ntia de liberdade de locomoção, s us - -
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tentando que toda vez que o ju iz se encontrasse dcante do facto e ser plei-
teado pelo paciente o reconhecimento de qualquet· direito qu e não o da li-
berdade de locomoção, para o exercício de fu ncções ou de direitos inquestio-
naveis, devia ser denegada a or dem e enviada a parte p a r a os meios ordi-
-narios . 

Essa f oi a interpretaçã.o dada pelo eminente ju iz brasileiro ao disposit ivo 
do § 22 do art. 72 da Constituição. Os males que V. El'x.. mesmo apontou, 
Sr . Presidente, no seu brilhante e luminoso discurso, resultantes de cer tos 
accordãos ou sentenças da primeira instancia, resolvendo situações jurídicas 
que não a da liberdade de locomoção, constituíam abusos que não encontra-
vam amparo na disposição constitucional. 

Pergunto eu a V . Ex. : se o disposit ivo da emenda t ra duz o mesmo p en-
. sarnento ou não tem outra interpretação que aquella que se dá ao § 2:! 
do art. 72 vigente, esses abusos não desapparecerão? 

Creio, porém, que V. Ex. se enganou attribuindo ao relator da Com-
missão dos Vinte e Um o pensamento de apenas interpretar a disposição 
vigorante. 

E stou convencido de que o que se quer com o dispositivo da emen da é 
gar antir a liber dade de locom oção, apenas contra as detenções em prisão, 
uma vez qu e sejam ellas illegaes. 

Nestas condições, Sr . Presidente, não posso deixar de ser radicalmente 
oontrario á .em enda que, por t odas as razões já expostas n o meu discurso 
a n terior e porque em nosso pajz não existem, como n os Estados Unidos, por 

. exemplo, as leis qu e r esolvem qs casos que entre n 6s teem sido solu cionados 
por meio do h a beas- corpus, deve ser rejeit ada pela Cam ara. 

E r a preciso que antes de tt:idO se elaborassem estas leis, para que m uitos 
direitos não ficassem inteiramente em desamparo. 

Faz-me V. Ex, signal de que está esgotado o meu tempo. Tanta coisa 
tb.ha :-. dizer . Obedec:;.o , dizendo apenas : 

Sou tambem profundamente contrario á emenda qu e ma nda suspen der 
terminantemente o habeas- corp'lts durante o estado de sitio, porque isto con-
stitue, no mf'U entender, o mais inominavel dos attentados que se pode 
commetter no r egimen. (ilfttito bem; m.1tito bem,.) 

O Sr. P residen te : - Esgotn.da a hora, fica a dia da a 2" discussão da Refor-
:na Con·stitucional. 

SESS-:i..O DE 14 DE OU T UBRO 

O ~r. Pauliuo de Souza (í') : - Sr. Persidente, ucceitando e aj}plaudinãu. 
e.r.o. p r:ncipio. a r evisã o COI1 st jtucional, votando a favor das varias emen-
dar; 11 ropos tas, prosigo, •entretanto, nas ·considera(;ões e observaÇões, que 
al;~umas de !las sug gerem . 

l *l D:sc;.l!'so proferi !lo na hora do expediente . 
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Vou ·hoje d'azer referencia !á emenda relativa á propriedade das minas, 
que é um ·dos pontos attingidos ·pelo projecto de re!Visão. 

Na emenda 63, introduz-se no que a Constituição Federal dispõe do 
art. 72, & 17, .segunda alinea, a seguinte modificação. 

A Constituição Federal, loco citado, reconhece ao proprietario do solo 
a propriedade do swb-solo, com esta restricção: ''salvo as limitações q .1e 

forem estabelecidas por lei, a bem da exploraç.ã.o desse ramo de industria." 
Este é o texto constitucional. 
A emenda •63 restringe ou torna ainda n1ais tenue essa son1bra de pro-

priedade do tio no do solo em relação 'ás minas ou interior do solo . 
IDiZ: 
"As minas 1Jertencem ao propri-etalio ·do solo, saJ.'Vo as limitações esta-

belecidas .por lei, a bem da exploração das mesmas, 1que podCl'á. ser tam'bem 
feita pelo Governo J!'ederal ou por concessão deste, reservada ·par.te dos 
lucros ao .proprietario, no caso de nã·o iniciar ou abandonar a exploração." 

Reconhece, em principio, a propriedade <lo sub-solo como pertencente ao 
propri.etario do solo, mas firma a o·briogação, por parte deste, de a expio·· 
rar. ~o caso de não o fazer, de não explorar o sub-sõlo, a emenda dá ao 
Governo o direito de e:<.."}Jloral-o clirectamente ou por meio de concessionario, 
ficando n es t e caso resen·aàa uma parte dos lucros }.lara o Jproprietario 
do solo . 

·IJe.pois de r econhecer a propriedade nega-a; tira-lhe a parte mais im-
portante; rcdu7. as suas vantagens a quasi 11ada. Reconhece o principio da. 
p1·opriedade, para n egr.l- o ou cerceal-o depois, reduzindo-o. 

"A lei - diz o Codigo Civil no art. 5•2-4 - assegura ao praprietario o 
direito de usar, gosar e· dispor de seus ·bens". Essa restricção contraria, 
antinomi•ca com .principio geral consagrado no Codigo, é o que acabo de citar. 

Por motivos mesmo de orde1n ·economica, como a expectativa da valoriza-
ção do solo ou dos seus productos ou, em se tratando de terrenos ele cultura, 
para o pouzio ou repouso das terras ou o reflorestamento, póde o proprietario 
de terras conservai-as sem cultura. 

Quem tem o direito de usar, tem o direito de não usar. Sõ se lhe pôde 
negar o direito de mal usar, isto é, de abusar, dando á propriedade um uso 
contra!'io aos seus fins . 

O Codigo Civil, no art . 527, diz: "O domínio presume-se exclusivo e illi-
mitado até prova em contrario" . 

O direito do Governo Federal constituir-se socio principal na explora!JãO 
daquillo que, em ·Principio, r·econhece ser alheio, reservando apenas uma parte 
indeterminada a o proprietario é uma contradicção ou é uma usm·pação. Re-
conhece a propriedade para depois n egai-a. 

Si se trata d·e uma propriedade, por que a lei não estabelece os mesmos 
principios, isto é, a participação do Governo nas vantagens economicas da 
Propriedade om gera!, inclusivo a 'Propriedade do solo e na propriedade da,s edi·· 
fi C."l.ções? 
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Si não é u ma propriedade o direito do p roprietario de solo ao sub-solo, por 
que faze1· preceder a segunda ,parte d a emenda do principio geral, meramente 
th eorico, em que se r econhece o di r.eito de propriedade? Com o concilia r prin -
cipias in con cilia v eis? 

N o dü·ei to a nt e l'ior á Constit uição de 24 de Fevereiro, h a via duas corré ntes 
de opiniões, d uas doutrinas oppostas, sobr e a p r opriedade das minas - de 
m etaes e mineraes, ou, digamos, sobre o direito ao int erior do solo, 11a p hrase 
classica de 'l'eixeira de F r ei tas . 

A ordenação do livro 2", tit. 26, § 16, havia in cluído os direi tos r eaes 
(,u pertenee ntes á Corôo.. ~ . os ve1os e n1inas de o·uro e 1prata .ou qu a.P.quer ou-
tro m€ta l " .• 4.. orden ação do livr o 2", t it. 34, § 10, havia con sagrado o principio 
q u e o proprietario do terreno só m ediante licença pôde explorar minas e veios 
e €StaJbeleceu regr~cs sobre a exploração € l::rv:ra das minas, tornando-as de'])en-
dentes de licença régia, ainda m esmo com referencia aos propr ietarios em seu s 
proprios terreno~ . Não era novo este principio no direito p ortug uez, t endo a 
citada ordenação sido tirada ou copiada de uma lei do rei D . Sebastiã o, de 17 
jle Dezembr o de 1557 . Neste sentido e em r elação a o B rasil a p parecem a lei 
de 24 de Dezembro de 1734 e o a lvari:t de 13 d e Ma io de 1803 . T endo a Consti-
t uição do Imperio garantido a proprieda de em toda .a s ua plenitude, quizeram 
a lg uns e ntender q ue ella havia asseguu:tdo ·a •propr iedade das minas ao d ono da 
superfície ou solo, revogada conseguintemente a antiga legislação portugueza. 
A este argumento, ded uzido da Con~tituição im perial, então vigen te, j untavam-
se outros, especialmente o que se deduzia do decret o de 27 de J aneiro de 1829 . 
E ste decreto havia declarado q ue os subditos do I m perio não p1·ecizavam de 
a u t orisação para emprehender.enl a m ineração n as t erras de su a p ropri édade 
por meio oele tCompanhia5 ele socios uaeionaes e eXJtrangeiros, que podiam livr e -
mente f orma r , fi cand o elles e seus soclos s ujeitos ús leis do I m perio e obri-
gados a pagar sóm ente os impostos nestas dec1arados ou que para o futu ro 
se aetcrmlnassem . 

Esta opin ião foi sustentada por Teixeira ele Freitas, na "Consolidação das 
L eis Civis", a r t. 903 ; . por Trigo de L ourei r o, nas s ua s "Instituições ele Direito 
Civil " , .vol. 1", pa g. 235 ; por L afayette , n o " Direit o das Cou sas" , v ol. 1", 
pa 0 . 2G ; ·por Car·los ·!lc Carv~üh o , no seu trabalho '· T hese clJe Concurso "; '])Or 
Affonso Celso e ou tros, e n contranÇlo, por ém imp ug n adores de va loe, entre os 
q uaes e Dr. Antonio Herculano de ·Souza Ban.>deü·a. na sua monographia "A 
ll ropr ieda de das Minas ., , e Francisco Ferreira, no seu '· ReJ)ertorio Jurídico 
d o lVlineiro". 

A questão YersaYa sobre m inas de m·etaes e m ineraes, menos as de dia-
m ante, q ue foram consid€1'adas sem;Jrc elo elominio à.o Estado, nos termos do 
alvará. de 24 de Dezembro de 1734 e le is de 25 de Ou tubro de 1832, a rt. 9", e 
24 ue Set embro ele 1845, a rt. 9". ' 

D Con seiheiro L afayett e, na s ua classica obra " Direito das Cousas ", n ota 6 
ao p aragrapho 20, chegou a dizer : "as concessões de pri vilegias que 0 Go-
verno imperial está no ·habite; de fazer a na<:ionaes e extrangciros .pura a ex~ 
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ploràçã.o d0 minas de ouro, •pratu., carvão de precka, existentes em terrenos· 
particult~res, si1o verdadeiros atte:ntaclos •con tra ·o di reito de ·pt·opr·ieclade" . 

E sta opinião, apezar ele reunir a seu favor autoridades tão abalizadas; 
então e segundo o direito daquePa época, foi - a meu ver com van tagem 
refutada pe~o Dr. Souza Banc1eira (A. H .) , na citada monographia. 

A Constituição de 24 ele F evereiro propoz-se r esolver a questão . Diz o 
art . 72, pm·agrapho 17: 

"O direito de •1n ·opriedade mantem-se em toda a sua p'lcnitucle, salva 
a desapropi"iação por necessidade ou utilidade publica, mediante in-
demnisação prévia . 

As minas pertencem aos propdctarios do solo, salvas as limitações 
que .forem esta belecidas por lei, em bem ela exploração deste ra mo de 
indus tria . " 

O proprieturio el o solo, tivesse ou n;w anteriormente a proprie·dade das 
minas, passou a ter se1n contestação possível, dil'eito ao interior do mesmo 
solo, ex-v i do preceito constitucional . 

O Codigo Civil reconheceu o m esmo principio, como não podia deixar 
ç1e r econhecer, <i vista do t exto expresso da Consti t uição . Determina o se u 
artigo 52G que : 

"A propriedade do solo e do s ub-solo abr ang-e a do q ue lhe es tá 
SL!perior e inferior em toda a a ltura e em toda a profunclidade uteis 
ao seu exer.cicio, não podendo tada;Yi·a o proprietario o·p.por-se a tra-
balhos que sejam empreh endidos a uma altura ou J1rofundic1acle t aes, 
que não tenha -elle inte resse a lgum em impedil-os ." 

Este a rtigo elo nosso Codigo Civil é r e prcclucç;üo do art. 905 do Cocligo 
Civil da A1lemanha . 

"O di::-eito do proprietario de um immovel extencle-se ao espaço acima 
da superfície do solo e ao e:,: paço no interior do corpo terrestr e . Elle, entre-
tantú, não póde prohibir actos em uma altura ou em uma profundida de tal 
que nenhum interesse tenha em obstar." 

8 ' certo que a Constituição F cclera:l revogou o d ireito a ntérior, ·que re-
m ontava ii. antiga legis lação portugucza, e a inda mais longe, a o ultimo periodo 
do direito roma no. 

Mas, a emenda n . 63 vem torna1· sem valor pratico esse direito, reduzin-
do-o a ou~ro mal definido, que tem o proprietario do solo a uma indemnização. 

O Sn. AuGUSTo DEl LnrA: - E s tou inteir amente ele accôrclo com V. Ex. 

O SF!. PAULINo DEl SouzA: ...,.... O direito elo proprietario elo solo fica i~edu

zida a uma sombra de clireito. Si a theoria esc'larece a pratica e deve illu-
minar os passos do legis lador, cumpre remontar a os princípios que regem a 
maleria e em q ue se inspira a reforma na citada em-enda n. ·63. 

,Deixemos à leg islação r> ositiva; r emontemos [L theoria , para podermos 
apr ecia r corn maior exa,cticlão o alcance, o valor da l'Cforma constitucional 
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proposta quanto a esse artigo da Constitu ição. A doutrina sobre a proprie-
dade das minas tem variado e, ainda hoje, divergem as opiniões. Mas é o 
que pretendo demonstrar, nenhuma dellas justifica a emenda. 

Vejamos, portanto, quaes são as varias doutrinas sobre a propriedade das 
minas. 

Ha o primeiro systema, que é o chamado da accessão, sustentado por 
Tm·got: e tantos outros, doutrina que predominou entre os economistas do se-
cuJo XVIII e ainda posteriormente, no seculo passado, foi admittido e sus-
tentado por autores de nota e consagrado na legislação de mais de um paiz . 
E' a doutrina, para citar um exemplo de Coelho da R ocha. Segundo esta dou-
trina, o sob-solo, o interior do solo, isto é, as minas, são aocessorios q ue acom-
panham o principiai, o solo. Si adoptarmos esta doutrina, como justificar que 
o dono do principal, isto é, do solo, tenha o seu direito sobre o accessorio 
reduzido, sem desapropriação no mínimo arbitrario de uma parte nos lucros, 
reduzido o seu direito. 

O principal póde ceder ao accessorio? Seria a inversão da maxima con-
sagrada por tantos seculos. 

0 SR . AUGUSTO DE LIMA: - Perfeitamente. 
O SR. PAULINO DE SouzA: - Portanto, admittindo o prinmp1o ãa accessli.o 

como fundam ento ela propriedade das minas, não podemos acceitar a emenda. 
Ha ainda o systema da domanialidade, segundo o qua l as mina~ perten-

cem ao Esta do em plena propried:[l.de . As minas pertencem ao Estado e ju s--
tifica-se isso dizendo que os mineq:tes só teem valot• devido ao meio social em 
que se acharem as minas. Ora, eSSfl meio social, que dizem dá valor ii.s m.ina.s, 
procede de um trabalho lento e successivo da naç.ão inteira durante innume-
ras gerações . Não é just o que só a nação, isto é, o Estado, que a representa 
tenha pr oveito em um valor que e!la criou. 

Inacceitavel, penso eu, é este argumento, pois, assim chegaríamos á. con-
sequencia absurda de termos de !1-ttribuir ao Estado todos os bens, qualquer 
que se achem as m.inas. Ora, esse meio social, dizem que dá valor ás minas, 
vamente o meio social. (.i}Iuito bem.; 

E' claro, portanto, que a emenda não se inspire nesta doutrina, pois col-
loca em primeiro Jogar, paio menos em principio, o direito elo proprietario do 
solo. 

R.a. finalmente, o systema dos que consideram as m•;nas res n1tlli1LS. As 
mina.~ são cousas nuUius emqua!ltO não são concedidas, a ninguem perten-
cem, nem mesmo ao Estado . 

Mas, o Estado, agindo como tutor da riqueza pul;lica, como primeiro e 
mais alto represent~mte dos interJ'sses sociaes, emfim, como poder soberano, 
por meio da concessão, crea um direito de propriedade sobre o sub-solo ml-
m~!"al em proveito cla.quelles partic-ulares que offerecem melhores condições de 
idoneidade para a bôa exploração do mesmo. 

Bssa propriedade é distincta ,de. do solo. 
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Neste systema, tan1ben1 se attende ao inÜ'! l'esse do proprietario do solo, aa 
superficie, porquanto se leva em linha de conta a depreciação que a explora-
ção, que a concessão da mina póde occasionar ao prop1·ietario do solo. 

E' incontestavel que o uso da propriedade do sub-solo prejudica o pro-
prietario do solo, e, portanto, deve este ser indeJnnizado. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' o system a da lei de Minas, que veio sub-
stituir a chamada lei Calogeras, que dava grande parte da propriedade do 
sub-solo ao inventor da mina, e, deste modo, desrespeitava a Constituição, 
relativamente ás g-aTantias da propriedade superficiaria. 

V. Ex. está expondo n1uito bem. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Com muito brilhantismo. 
O SR. AUGUSTO DE LlMA: -E folgo em verificar que o systema que V. Ex. 

esposa, ê o da 1ei vigente 'que está r egulam entada, mas não foi posta ainda 
em execução, não sei porque motivo e com grande detrimento das minas. 

0 SR. PAULINO DE SoUzA: - E' a opinião de Dalboz, de M. Chevalier, de 
vVolwsky e de tantos outros. E' a doutrina acceita pelos autores da lei fran-
ceza, de 21 de Abril de 1.81.0, que estabeleceu os princípios geralmente accei -
tos p ela legislação moclen1a e graças á qua l a industria mineira tem desen-
volvido surtos maravilhosos, desde aquella êpoca. 

E', pois, a doutrina preferível. .Segundo este syst ema estão justificr,das as 
disposições da emenda n. 63, mas como justificar o principio geral que a 
emcndil. firm.a nas s1:as primeiras palavras: "As minas ·pertencem ao proprle-
tario do solo"'? 

A verdade é que não pertencem, pelo systema da propria emenda. 
As minas constituem uma propriedade á pa1·te; teem, póde-se dizer, 

objectividade juf'idica propria. 
Es.':a .propriedade rupparec.e quando a mina é descoberta. 
Napoleão, que até em questões de direito, quando se discutiu, previa-

nL:nte, 1~0 Cons-zlho de Estado, o Codigo Civil .francez, tinha vistas extraordi-
narias verdadeh·o olhar ele agu ia, a Napoleüo não escapou este ponto da 
qué•St:o'w, e dis~e "La àéoogvm·te cL'11.ne 1nine c'réo ttne 1l"'01Jriété no1~velle" · 
A descoberta de uma mina cria uma propriedade nova. 

Ora, POi' que .dier no texto daz e menda que as minas pertencem ao pro-
prietario do solo'! Si nas leis não devem vir proposições inuteis, muito menos 
l0vem e11as conter affirn1ativas inexactas e contrad1ictorias, qu~ po 1:len1 con-
duzil: a erros de interpretação. 

Seria esta observação s ufficiente para não acceitar a emenda. Accresce, 
porêm, esta outra consideração, a m e u ver importante tambem, que a m a teria 
não é propl'ia rnente de natureza constitucional, mas simplesmente legislativa, 
devendo ser objecto de lei ordinaria. Na esphera das leis constitucionaes deve 
se comprehender apenas as que organizam o poder publico e as que estabe-
lecem as garantias individuaes e políticas do cidadão. Si nellas incluinnos a 
materia relativa á propriedade das minas, não se comprehende que ne llas se 
não ihmem Unnbem prineipios relat!vos á proprieda.de em geral, á família, 
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á successiio, ao comme;·cio, etc . O Coclig-o Civil seria comprehendido 11a· Con-
stituiçá& . 

O SR. JosE' ACCIOLY : - Perfeitamente. 
O SR. PAl:LDIO DI: Soc:z..~ : -- :Neste pa rticular, materia da lei constitucio-

nal, seria apenas discriminm· a competencia entre a União e os Estados; 
bastaria dizer que cabe ú União legislar sobre a J)ropriedade das minas e sobre 
a industria . Seria preferh·el que se determin asse a quem as minas perten-
cem: a União, para a sua exploração, fará concessões a em prezas ou parti-
culares, que julgar idoneos, mediante concurrencia publica. 

O pr oprietario do solo será indemnizado dos prejuízos que lhe causarem 
as investigações, a descoberta e bem assim a explora çã.o do s ub -solo pelo 
concessionario . 

O :nvent.or da mina teria direito a um premio ou recompensa que a lei 
ordinaria estabelecesse. Ficariam, deste modo, respeitados e harmonizados to-
dos os interesses e direitos sobr-e a materia. 

Sr . Presidente , dou eomo terminada a justificaç:ão de me u modo de ver 
em relação a esta emenda. 

Peço a V . Ex . que me inscre\·a novamente . Sinto-me fatigado, mas a !nda 
tenho considerações a fazer sobre outras emendas á Constituição . (1J1nito o em: 
muito be·rn. O orador r< cu?n.pTi1nentado.) 

REPOHM d. COl-;-S'l.'I'l'uCIOXA.L 

Continuação da 2' discussão da R ef orma Constitucional. 
E n tt·a em discussão a emenda sul:>stitutiva sob n . 1, da Co mmissão Es-

pecial . ( • ) 

O Sr. Aze·•edo L ima : - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr . Preside nte : - O nobre D eputado se acba inscripto para <.ifscutlr o 
projecto de reforma d fL Constitu ição . A alteraçào do ,Regimento , ultimamen-
te votada, di~< que as q u estões de ord·em, ao tratar-se de mater ia de r efor-
ma constitucional. sõ poderão set· p1·opostas no prazo q ue o Dep uta-do dis-
p uzer para a discussão ou encaminhamento da votação. V. E x ., tendo 
duas horas para discutir o projecto, formulará, dentro desse prazo. todas 
as questões do ordem que julgar conveniente. 

O ·SR . A ZBVEDO L nu: - Agr:!.deço a i!"lform.a.ção . 
() SR. PP.ElSIDEXTE: T e m a palavra o Sr. Azev0do Lima . 
O Slt. PP.EJSmEKTE: Tem a pa.Jayra o Sr. Azevedo Lima, para dis-

cul:ir o projecto . 

O S r. Azeved o Lima: - Sr· . Presidente, antes de entrar pela segunda 
v ez no iongo e extenuanto debate, que tem trazido á tr1buna, exclusiva-

(*) Fala o Sr. B ergamini , eu~o discurso não foi publicado. 
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l1'H;hte, a minol'ia pal'lamenta1·, creio que cump1·o me u dever , propondo a 
V . Ex . a s olução .de um caso de caracter pueamente eegjmental e ·que ·en-
tende, de n1odo precizo, c.om a m ateria que se acha neste n1oment o em. 
discussüo . 

O art. '1", da resoluç~LO n. 1 B, elo anno proximo pa;ssado, estabelece o · 
grúo üc preferencia que ·deve se;: con1fericla á propos ta da reforma constitu-
cional, afim ele que a mesma seja incluída na .ordem elo dia on observancia 
aos ]>receitas manifestos do a rt. 221 elo Regimento Interno . 

Bsse m·t. 4 . o a que acabo de me rep.ortar- está assin1 redigido: "A pro-
posta ·ele reforma da Constituição tem p1·eferencia sobre as p-r oposições da 
lettnt e elo a1't . 221 elo Regimento I n t·erno. " lEste ultimo artigo estabelece 
que as p-roposições terüo preferencia par a discussão e votação na seguinte 
ordem : a) p1·orogaçiio da sessão J.egislati v a; b) r econhecimento ele poderes ; 
c) declaração de gu erra ; cl) tra.t aclo -c1e 1paz; e ) adiamento da sessão legislativa . 

Acima elas mater ias ·comprehencliela s, d esde a lettra a á lettra e, do art. 
22,1, póde e ·deve estar, ·como de fu,cto está a .proposta d e reforma r~gimen

ta.l ·SU~Jmettida ft apparente delibeTaçi'Lo· da Camara. 
Occorre-me accrescen tm·, porém, que o a rt. ,222 do R egimento Interno. 

diz, imperativa e taxativs.mente, o seguinte: 
"A ordem regimental elas preferencias poderá ser alterada por 

uel i'beração da CamM·a . 
J.O . Não será admittida a pre-ferencia de mater ia em iliscussão 

sob1·e pro-posição e m. v otação. " 
O que se verifi-ca, ·hoje, na ordem do dia por V. Ex . marcada para a 

pn•sente sessão, é que j ustamente t odas as n1aterias della constantes es-
tiLo j á ha muito ·Com as s uas d:scussõ·es e ncerr adas, lJendentes apenas de 
votac;i""o· 

A unica q u e, excepciona lmente, ainda esUL e m plena ph ase de ·discussão, 
é a proposta de r ef{;r1na consütucional; e, por estranha anomalia, é e<Jsa 
que, em contraposição ::w disposto no ,paragrapho que ven'ho de ier, !figu r a 
e m primeiro lugar na ordem do dia . 

Comp·rehencle-se, Sr . Presiden te, que em se tratando ele m aterias i)Ue 
estejam na phase <la dis-cu ssão ou na p;hase da vo•tação, sobre e!las tenha 
prefercnci8. a r eforma constitucioona.l quando f igu.r e, respeotiva.m ente, t am-· 
ben1 na p,h ase •<'1:1. d is-c ussão ou n a pha.se da JV'otação . A p·refe1·enJCia é para 
as m ater·ia>< q ue estejam atn:avessando o 1nesmo t urno ·c1e discussão e vota-

ção. Ou, m ethor, n~lo é poS>Sivel con ceb e1· c oncessão de pre·ferenciu. pa ra 
ma.teria <' m discussão, sobr e outra qu e já se e n contra em votação. 

A int.e!lige n cia legi•tim a., aut·hen tica do art. .222 e seu § 1°, nã o pó de dar 
outr·a 1ntcrpret:"t~; ii.o a estw texto. si.não a que .se n1e a figura razoavel, isto é, 
a .qu ê' acabo de ·ex]lôr sum ma.riamen te. 

En\ fac" ele um RegimE\nto, adaptado, propos-itadamente, para discu s -
sã u e ivo tação do projec·Lo de ~rofonna eons-i..itucional, regilnonto que o ho!1. -
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rado leacler da maioria , servindo aos interesses do seu chefe, o Presidente 
Arthur lBernardes, est.á. nos obrigando a soffrer, através de todas as ordens 
do dia, por meio de requerimentos .successivos de pror.ogação das sessões 
atf a.lt<.o. madrugaaa, con.u occurre u, à>J fl h oras da maiLhã. de hoj", sacrificio 
sem exemplo jáma;s iniligido aos adver sarios do Governo, que nesta hora 
muito menos estão .praticando actos de o.pposição po!iüca do que de bene-
mcrencla pubiica; em face das draconianas disposições do ~·egimento, que 
tão bem coprespond~m aos desejos do .Sr . Vianna ·do Cai;tello, con:ve.nhamos 
que, quando .nos assiste o direito de reclamar, solicitando a V. IIDx . se po-
nbaa-' em pratica as garantias of-ferecidas a nós <mtros pela lei interna, não 
devemos abrir mão dellas, já então, não só em ·benefioio nosso, indivi-dual, 
mas ainda em -bP.neficio da o;·dem dos nossos trabaLhos e da legitimidade da 
reforma constitucional que se quer legar á Nação por entre todos os tro-
peços, transgredindo-se -os dis•positivos re.gimentaes, contravindo-se aos in-
teresses da Naçfw e conculcando-sc o sagrado patTimon;o das nossns con-
quisüLS libcraes. 

A' vista do atrope1o reinante em materia de debate constitucional, ro-
go a V. Ex. - já que nesta sessão não ·é ma1s possível corrigir, como de 
direito, o erro - providencie no sentido de que, para o futuro, se nã<:> veri-
fique novamente a transgressão de um dispositivo de tal modo redi.gido que 
não se presta a interpr<;tações mais ou menos tendenciosas da .parte do 
leaàer da maio·ria, a lcuja mem•ori~t, -na fôrma do pouco 1ou:vave1 costume, só 
occorre a idéa da existencia do ·:ftegi:mento q uando este lhe abro uma brc~ 
cha para as suas subrepticias sortidas -contra a minoria da Cama~a. 

Mãos signos pe!·seguem, positivamente, a Teforma constitucional . Filha 
da on"xperiencia política dos que vão auxiliando o Governo no trabalho u:n-
patrh,tico de levar a effeito essa obra, a reforma constitucional n asceu e1n 
um dia aziago e vai ·sendo conduzida por diante aos trambol'hões e aos pin-
chos, através de todos os arrecife,s e dJirfficuldades, violando ·OS mais elemen-
tar es principias de ethica parlamentar, de normas reglmentaes e de p recei-
t O!:S gramm.aticae!:S . 

Qual foi da primeira discussão da materia, da long1:;, paciente e be-
nedictina d;scussão, na qual tomn.ram parte as mais brilhantes figuras de 
constitucionaNstas desta Casa, tive a fortuna de; sob a assistencia irn,passi-
vel do Sr. H erculano de Freitas, enfarado ãas vigilias nocturnas e a piscar 
o olho naquelle rictus ha;bitual, que o caracteriza, expuz á a tten ção dos 
honrados confrades a longa série de dêslates sobremodo condemna.veis, col~ 

ligidos nas 76 emendas, que o tat·dio pudor de ·,s. Ex. fez que .não segule-
scm até os ultimos minutos da y.otação, para que, agora, reduzidas <.1. substi-
tutivo SJ! Ccinto, tornassen:' á diSC\.lSSão na Camara, expurgadas de certa por-
~ão de orronias por mim indicadas, mas ainda sobrexistentes em gTa.nde 
parte na espuria peça que sob nossos oJ,hos se acha . 

Voltam á tona os mesmos àisparates de que me occu]>ei .ha dias, para 
gr;'I JldC cscandalo de um preclaro mem-bro do magisterio superior do paiz, 
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para descredito Lla Sll:.t )wnrosa 1·e.putaçã.o de h 01nem de exceHent es lettras 
juridic.as . R en asce1n agora em chusma, n ovamente, se1n embargo da minha 
longa objurgatoria, as de-sf.ormidades de que accusei o trabalho do conce1--
tuado reprcsent::tnte paulista, submettido t ambcm, segundo dizem , ao expur -
g o de eminentes rev>iso:re s desta Casa. a cujo ati!a.mento, ainda que vivam 
com cheiro de santidade en~ m<Ltena ·de classicismo \V'ernaculo, escaparan1 
graves descuidos e desacertos. 

Nesta hora, collocando--nos a-cima das {hl.sputas de 'campanario, dilatan-
·dO os horizontes da nossa estreita .política de pa.rtidarismo -pessoal, devemos 
a larg-ar a. nossa visão, es·Lenciel-a até os reconditos recessos da consciencia 
brasileira, apalpar a ver dade' inteira e , cheios de absoluta impa r cialidade, 
<J1ha l' para os interesses d<L patria, impersonalizando os de-bates, afastando 

··lo tapete d~L discu ssã,o as questiunculas !)Jessoaes , quer se :refiram ·el1a.s ao 
Sr. Borges de Medeiros, ao :Sr. Arthur EermLrdes ou ao Sr. Washingt0n 
Luis e a outros aj·nstle·m t-nrf~wis . 

Kcsta hora, Sr. Presidente, devemos pôr os nossos olhos f itos n os n::o-
nume!'.tos im.perecedores <!.e n ossas tradições poiiticas e jurid icas. 

J~n:mvalhe-se a p olitica para serv:Q· aos appetitDs subalternos das olyga~·

chias estado.aes: prestem - se os cidad1í.os que o suppO'sto eleitorado do Brasil 
1·emetteu pa ra a Casa d·) ? cn·.:am ento, a todos os manejos e m anobras <la 
política de baixa ·extracçiio; attendam e ·consultem a s suas convenien cias in-
rlividnaes e os seus instinctos governistas . .. . ~; 

O Sn.. PLrNro GAS,\Do : -l\ll~uito ibem . 
O SR. AZFJVElDO LIMA: - . • . n~as :l'aç.am-no nos 1nomentos em que sua 

desmedida cobiça nfw ::tmêace d issolver o cime nto com qu-e se v inculam os 
.a licePces· da organiz.c'l.ção -c"!emocratica! 

Acima de tudo, confund·!ndo-a com ~ts glorias da Nação e com as tra-
dições patrias, colloquem eiles a Constituição republi-cana, elaJborada, tal-
/vez, no unico e eurto laps-o de tempo em que a sinceridade democratica não 
foi asr~hyxiada pelas ambições do mandonismo, -essa constituição que foi 
t ructo dos -primeiros dias de existencia da Republica incipien te, a que os 
procerefl do rcg:im.en, os préga.clores da d-em<J-Cr3,Cia, os cam-peões do n ovo 
credo emprestavam a.inda. os fervor es da sua :M e a tenacidade da sua cren-
ça na gnmdeza ·C n o esp)enclOQ' -c'La. Republica. 

Até as vcs l)eras daquelles dias que prece-deram o ·24 de 'fevereiro ãe 1891, 
data em. que se outor-gou ü :Nar;ão Brasileh·a a CarhL "Magna, ain'da os vicio-; 
secretos que viio contaminando os homens da Republica nfw tinham saltea-

. do a sineeridacle, a leal da<! e e a -crPnça dos f undadores <lo rcgimen . :Por isso 
mc srno é que a ~constitu ição 1que se nos c onvida. a -conculcar, ca1c.1cada á~ 
pressas pelos h onwns de maior responsa•biliclade na implantação do regimen, 
no.~ !foi legada ·ex treme de vicíós , im peccavel de prros, v a:ra eterna g·loria "' 
ufnnh da civilização hodierna . 

Sem embarg-o de 34 ay-nos de attribuladn. existencia, através dos quaeg, 
c n p::n1e1.· de politi<'a~;enl TJf'dcstre e n1alfazf'.:a, Y Cln c lla sendo nebacla, re pu-
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diaur, e tro.nsgrecli.da, sua leüra se conserva ainda como modelo de fúrm.a. e 
seu espírito consubstancia as •verdadeiras aspirações da nossa nacionalidade . 

1Sr. Presidente, em uma êpoc::L ·conw a presente, em que 1nais se r>reo!::-
cupam os estadistas com suprimir os ultilnos vislumbres de cerceamento das 
liberdades publicas, aperfeiçoando os eternos principias que legaram á civiliza-
<;ão, recentíssima civilização, os heroicor; r evolucionarias ele 1789; em u ma époc;:t. 
"m que estremece em seus fundamentos e desaba e allue e se desmancha o 
edifício da ordem democrati<~a. combatidos e vencidos os princípios c1e liberda-
de; republicana. peia tenacidade dos grandes innovadores da política economic·1 
t social o Extremo Oriente euroixm; em uma época em que até p1·oclucto de 
uma democracia em cleliquescencia, a diluir-se nos voicios da. burguezia ita.liar 
na, se levanta sabre os escomb1·os elas liberdades r epublicanas a figura des'te-
merosa de lVIussolini, para contlemnar a limitação utopica dos .direitos conferi-
dos pelas cartas republicanas; em uma época em que a R epublica ele traz os 
.Aneles, agitada <lurn.nte seis m-azes em tres cataclismo politic os, derruba .-'! 

clen1 € tol'nD a. clel-rub::u· o poder de Arturo Alessandri , authentica mentali-
dade sul -americana. expoen te de uma politica de idéas e prin cípios; em um~L 
fpoca em que a anci::L ele reco nquista ela .Jibet·dade não ê uma expressã-o vã c 
rlellusoJ·ia, sinão obra de programma ~õecuiarmente trabalhado pelos gran-
des semeadores ele icléas, que se veem mesclando, entrecruzando e C.O'l.ldeando 
no fo rmWavel laboratorio, que a politica curopéa conserv::L em estado de per-
manente ebul;c;ão ; em uma é p.ac1a como esta, é que s~, afferece á approva-
ção e su·bmette [L conscicn c-ia Cios poiilicos esta ·peçR ele abominação e villi-

. pendio - a 1Ji'Oposta de r.~oforq1a c:onstilucional, en1 que se apostaca do" 
prineipios que o maior elos brasHeü·os s ustentou n~' fornliclavel cocnpanlla ci-
vilista de HJll; e1n que se conll'a.veen1, pr-ecizan1ente, ás norm Q,s irrefragaveis 
·pelo grande cidadii.o traçadas, em que, em vez de se amp.liarem as fran -
quias e as segura11ças consubsta nciadas !lOS artigas T2 ~L 1•8 da n ossa Carta 
:.\ifa,gna., se procura~ ao cont ra.r:o, recluzil-as, cerceal -as! .pal'a {l'Ue os c icla-
dãos brasileil·os se t rans.for mem j'!m titcres do Pode1· Exe·cutivo, para .qu e os 
prop;·ios :nem-bras do Cong-resso Nacional onde ainda subsistem tcnues ve.>-
tigios cl <> eonscicn cia independente, se 'Vejam ameaçados pela '])ratica elas 

m esquinhas vinganças e das incorrigíveis coacções, tolhendo-se-lhes a liber-
dade c o ·pensamento, acenando-se -lhes com a reclüsão, castrando-se- lhes a.s 
prerogatvas, despojando- os de suas immunidades ! 

Em tal época oé que se nos ol'J'erece á contemplação o monumento mais 
cxecravel ela .Jegislacão ca1Joc:la, constricU.va de .todas as libe1·cla<1es. neg·açiio, 
profunda e radical, das nossas tradições, desmentido formal ás nossas a~p i

l"êlções de grand-eza e de glorias. 
I>odem os detentores do <pOder, en~ nome da nação, forcejar por que se 

desmintam nossas glorias passadas, mas debalde chegarão á consec ução de 
seus desejiJs, porque a verdadeira conscicncia nacional, que n ã o lhes délegoa 
os poderes que elles »ubrepticiamente arrebataram, ha de acautelar nossoG 
feitos p 1·etcri tos para pugnar pc·la grandeza e pelo esplt:ndido destino da 
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patria, na hora. E'm · que, 1·ecobrados os instrumentos de obs"r•wtçiio c de 
estudo, reintegra.dos no t·egimen da ordem e da discip-lina jur:clica, restabe-
lecido:.; na phase de vida constitucional, todos se certifiquem, afinal, de . que 
isso ·Ee procura perpetrar, 'POi' via constitucion::tl, ou por pretensa via con-
stitucional, fazendo que tntnsite a reforma pelas 'Casas elo Congr{lsso, não ~ 

mais que ·um ·desafio á -conscien ci>.L universal, po!1(jue consubstancia 0:1 

·preiende consubstanciar, no se u :texto, a Yiolencia aos princípios <!Ue a poli-
tiea -!:le ~nd-ep2nCif.; ~·!· .:ia e dú verd~dei-ra. IJraLica deinoc1·at1 e,~ ~. ~~:~:uJarmente a s-
scntoct desde a m emoravel r ebellião de 89, e vieram, intangíve is e invulnera-
veis, atravessando o scculo, contribuindo á felicidade elas novas repüblicas 
sul amcrica!las e engrandecendo a Europa, onde só agora um novo s u rto 
·incoercível ele poLtica revolucionaria ameaça substituil-a, não por id-éas re-
tardataria.s, paea que se incida no crirne de reteocesso político, mas por nova.« 
idéas c1nancipadoeas que preguem de maneira integTal a redcmpção !humana. 
não já apenas no domin;o político, mas no cconornico tmnhem. 

O que se pt·ocur·a 'fazer, forçando -nos a fcrmidavcl degpendio de energi.1. 
para que nii.o nos opponhamos á passagem da revisão, o que se procm·;:t. 
ra;;er hoje, em meio de tamanhas porfias c dif.ficuldades, amanhã será des-
fe ito com um piparote da eonscienc:a nacional revoltada. Não se brinca 
impunemente com a honra e com a .felicichde de uma n:Jçfto. As revoluções 
(Juando tardan1 veen1 a g·alope . 

E si nã.o viessen1 ; en1. un1a· l1ypo these con1o essa, -convertida qUe seja. 
em :obra ·defiriit;va a proposta da revisão - ten ho a franqueza de confessa!· 
i1u~ o B1·asil não seria di.gno de viver sob ~L forma republicana e que os 
cidadãos do nosso paiz se t e riam collocado muito abaixo do nivel dos tel'lahs 
egypcios. indLgnos da outorg>e de urna Carta liberal, •qu e· não é feita par·:t 
resignados ou p a.ta escravos. nem serve para dar sanoção legal á existcncia 
do captiveiro. 

Sl aqui estou ·e ·continuo a estar ao cabo de 40 d!as de lutas, vans e 
i111 proflcuas, a ma:llxuatar mirrha rethorica inutil (não apoiar<os), a ouvi-· 
o borbotar da eloquencia de meus companheiros de acção parlamentar, nã-~ 

f' porque tenha esperança de q ue a m inha ou a acção conjugada do 1neus 
r:nnfrades possa oppôr embargos ao transito da proposta revisionista, n em 
Cl'<"ia que a .so!1da .convicção da maioria da Camara dos Deputados, ;por maL> 
eloqnentes e presuasivos que sejam os ímpetos da nossa r.a.cundia, se sen-
ti•·ia abalada nos propositos de incondicional concordancia ·com a vontade do 
poder, para .que seda appr<wacla. a presente ;proposta, a despeito das adver-
tencias da opposiçfw política que já ':t.brio os olhos á conscienc1a brasilein., 
mas não COJlseguiu influir sobre o animo obstinado do Chefe ela Nação . 

Não. Nós, os que combatemos, sem desfallecimentos, a ap11Wovaç;ão dn. 
rE:Yisfio constitucional, estamos exclusivamente animad os do se.n timen to d'e 
rcsalvar a nossa responsabilidade pessoal na hora historiea e tragica que o 
B~asil está v irvendo. 

Nem o Brasil preciza de nós para que -esta reforma se torne vã, ine:xe· 
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q u ivel, impraticavel, irr eali:wsel. {) .Brasil •pelos seu~ .homens de honra e 
peio seu povo de brio ha de applicar a essa reforma o castigo que merece . 
E lla niio será realidade; não passará de p roposta. 

O Sn . .AJ;BEJRICO DE :vioRAES : - E' a nossa esper ança . 

O Hn. AzEVEDo Ll:i\!A: - A. Constituição defin itiva, obra duradoura, mo. 
numenro ete rno, s i u m dia fosse r eformada seg undo os mo:ldes officiaes, adeus 
civilização brasileira, m crta estaria a esperança de melhor f uturo . E o po vo 
q ue deixasse ser levado, at6 a consumação final, un1 a t en tado como es t e de-
ceria a-J nivel dos .contempo.raneos de Tacito, .que se collocaram abaixo d~ 
prop1ia liberdade . 

Ellfl., ·POrém, não será cou sa real , por que lhe faltam os ele1nentos de 
viabilidade h iswrica . 

Não chegámos ii. presente etapa da nossa dvilização, per cor;rida len ta -
m en te e em phases intercaladas de attribu lações e de progresso p a ra q ue 
afinal assit issemos, em um apice, ao desm or onamento de todo o e di.ficio ar-
chitectonico .que a •con sciencia j urídica do 11aiz laboriosamente ergueu p a r,, 
a gloria dos nossos ·Concidadãos. 

Profundamente assignalada já esiJá a nossa interferencia nos debates 
r elativos á. proposla da revisão constitucional. 

No primei ro turno da discussão 1~\·a ntámos as mais temerosas a r g u i-
ções que e r a llOssivel suscitar 1 a o equilíbr io menta l d'e nôs outros o para-
doxo re formi sta do Sr . H erculano de l!'re itas. Ouv id·ôs de mercador f ez á :l 

n ossas a dvertencias a Commissão dos 21 . A muitos de nós outros, nem 
siquer se di·gnou ouvir-nos o r elator, o Sr . Herculan o de F;reitas . D e m a -
nei-ra .que, salvo honrosas e raras excepções, voltou á segunda d iscu ssã o, 
r ep let a quasi das mesmas barbaridades e dos mesmos e r ros g r a mmaticaes, 
a p roposta -desmazeladamente confeccionada. pelo l ecàer paulista . 

<Summa riei, por minha parte, á m argem de var ia3 e reiteradas ques-
tões de or dem que a poro post.a v a e desperta n do u ma serie de desacertos <le 
á'órma e de impropri-edades de ling uagem a que n ão e r a l ici to dar jus tifica -
çã o, e· que de facto nã o foi daÇI.a, atten ta a solidez das minhas razões e as 
cautelas q ue tive de só me r eferir a assmnptos lexicos e syntax.icos de na·· 
t ureza absolutamente incon trovertida . 

Não é, Sr. Pre:sidente, que eu desejasse concorrer de qua1quer man eü·a 
:para o aperfei\:oamento da dbra do S1·. Herculano de F reitas . Nisto não 
pensei e u . Mas é que senti do n:1eu dever ' ' n.rrer a n1in ha testada, não s0 
exc:ommungando a deploravel fórma do 1Jl'Ojecto, mas a inda verbe.ran do-1he 
o eEpirito e o~ proposi t os mal Çl.issimulaà.os da su a defeituosa redacção . 

Do que expuz, resultou q~e .r:ão havia como justificar-se o eminen te 
professor de -direito constitucio\]al da Faculdade J urídica ·de 6. P ·aulo, em 
face do irrecusavel traumatismo que .os seus creditos sofireram . Quiz, porém, 
S. Ex., seja ·por injuncções minhas, seja por in si nuações alheias , levar a 
eilfeito algumas das correcções que eu propuzera. 



.-- 181 ~ 

Assim, a emenda pri-meira foi corrigida nos moldes üo meu conselho para 
ficar com a redacção mais propria por mim indicada : 

"Para assegu rar a integridade nacio.nal e o respeito aos seguintes prin-
c.i-pios constitucionaes", e não •como ·estava na primitiva emenda primei·ra : 

•"Para assegurar a integridade nacio·nal e manter o respeito aos princi-
pies constitJucionaes da União". 

\Depara-se-me, agora, nessa segunda redacção da ·proposta uma mon-
struosidade que •constitue tremenda ameaça á autonomia dos Estados . 

!Dentre os princivios constitucionaes ·ropitulad-os na emenda, e em conscr· 
quencia da violação dos .quaes poderá a União intervir no governo das unl-
àades federativas, f igura a [ettra e, que diz: 

"A t emporariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos 
funccionarios. " 

.SaJbe V. Ex., IS.r. Presidente, o que signiil'ica em synthese o que aqui 
está .redigid-o na emenda n. 1? E' o seguinte: o Govei">no Federal ficará auto-
rizado, ·pela Constituição, a intervir, q uando bem l'he approu ver, na viàa in~ 
tima, domestica, das ·unidaldes federativas. Os negoci-es ·peculiares dos Estados 
poderão soffrer, assim, por motivos da intromissão arbitrar;ia e prepotente 
do governo central, des-de que ao Presidente da 'Republica se afigure necessa-
rio intervir para, so.b pretexto de chamar á responsabiJi.dade .os funccionarios 
estaJdoaes, exercitar contra os governos locaes medidas de repressão e vio-
lencia . 

!De modo que, Sr . Presidente, o que a meu entender deveria constituir 
questão da alçada do Codigo Penal, e receber punição policial immediata, ser-
virá de. 1'uturo de fundamento ao Governo li'edera;l para desa:busadamentí> 
inter:vir nos negocies peculiares á vida intima das unidades federativas. 

!Será p.ossivel .con ceber-se maior amplitude, mais .bru tal faculdade de in~ 
tervir nos ·EstaJdos, do que .essa que a emenda n. 1 confere ao Governo da 
União, pela qual, a ilivre a lvedrio .do Chefe da Nação, se mutilará, se redu-
zirá a independen:cia, a a utonomia dos •Est·a!dos! 

A emenda .n. 1 deve profundamente preoccupar os !Srs. representantes 
da nação . iPara assigna lar, <para .tor.nar bem claro, para pôr 'de manifesto 
que não é ficticio o zelo q·ue revelam .pelos interesses das suas província;;, 
incumbe-Ihes oppôr- se terminantemente ao intempestivo desejo do Presidente 
da R epubli:C'a, de quem parte convite á •SUa ·condescendencia partidaria par:t 
que acceitem e votem dispositivos constitucionaes infringentes da liberdade 
de seus Estados. 

'N:in guem da maioria ainda proferiu uma palavra sobre esse ~hema . 

O 1SR . ALBERICO DEl 1'.'l!oRAES : - Nem S(Jibre thema de es·pecie alguma. A 
maioria ainda. não discutio na ordem do dia o projecto de r eforma const-i-
tucional . 

O •SR. Azmv.wo LIMA: - Mais tard·e, quando começar a ser applicada essa 
disposição, ê q.ue veremos os ta1·dios melindres das sensitivas estaduaes. 



- 1&2 '---

0 SR . ALBERICO DE MoRAES : -Das melindrosas . 

O SR. AzEJvEIDo LIMA: - Irritar- se-hão diante das conseq·uencias funesta& 
cresse disposft:iV-o·. 

iPor agora, são todos inséhsiveis e ihdifferentes, enervados e apath:icós. 
Servem ao tlono dá R epú.blica com a soHàarieda>de d.os representantes da Na-
ção, aos q uaes os rná.-os h abitas r epublicanos -embóta~'am a consciencia das 
proprias responsabilidades. 

\No litr-o passo da proposta ainda foi ?-doptada -correcção minha . 'O n. 3 
da •emenda n. 1, >referente á intervenção -nos E stados, diz, ·presentemen te, a 
cer.t o trecho, "pôr <teran ·o á guerra -civil" -e não "deb-eqJar a gtlerra civil", ·como 
estava •redigido pri•mitivamente . 

\Em outro ponto, .o verbo req1~erer, cuja i)ropriedade -contestei, foi oppor-
t'linamente -substituído pelo verbo requ·isitar . -Em ·comp ensação, -os meus argu-
mentos não basta1·am ao !Sr. Herculano de Frei•tas ·para •que se convencesse 
<la inconvenlencia de nmnerosas -outras impropriedades ·verbaes que ailn1a 
aqui circulam·, como a do numero 1 do a r t igo ·de que trata à emenda segunda 
- "orçar, a nnua lmente, a receita, e fixar, annualmente, a despeza". A ~llti 

ma oparte desf.e mes-mo artigo continúa ·a prescr ever : "prorogado o- o-rçamen·<·) 
anrterior, quando -ruté q uinze ·de janeiro não -estiver o nov.o em vigor. 

Ha-, Sr. Presrdente, 'llffi il'acto curioso •que devo assignalar . A emoend:c" 
ntlmero dous ti'ata dos deveres pr-ivativos do CongresSo Nac~onal. E' em<õnda. 

I 
ao art. 34 da Constituição vigent:e, o qual discr1mina a competencia ·privat-iva 
do Congresso -Nacional. iEJssa emenda, ·no .numero 1 d iz, textualmente: 

"Orçacr, annurulmente, a receita, e fixar, annualmente, a d espeza . .. " 
Assrgnalo, e ntre pa,rent!hesis, a reiter ação do u so desnecessario D:o me,;mo 

adveribio ·annu.alrrne-rvte. 

'"Jürçar, a n-nual-mei'l.-te, ·a receita e !í'ixar, annualmente, ·a despeza, e 't o-mar 
as contas de ~mbas ·relativas a •.cada eoxercicio ·financeiro , rprorogado o orça-
mento ánterior, quando até q uinze -õe .Janeie(> não JCStiver o novo em vigor". 

-Não comprehendo, primeiro, a reda:cção abstrusa desse artigo, seg'undo, 
os ;seüs intuitos, {) seu -espirito. Q'úe .quei-erá ·dizer o ISr. Herculano de I"rei-
tas com isso: orçar a receita annuá1mente, e t c., pror·ogado o orçamE>nto 
anterior? 

10 ISR. ALBERICO DE MoRAES: - Foi uma teimosia in convenient e, !:!fim de 
se <lar ao Presidente da R epublica -uma attr1huição -privativa 'do Congre:<so. 

O .SR. AZEJVEDo [LLMA: - ISi a reó:acção fosse esta: "pr{)rogado ·o orçaroPnto 
anterior, quando aLé 1·5 de .J•aneiro não estiver o novo em vigor, orça·r ::;,n-
,nualmente a receit-a, etc. ", concordaria 1que, grammatrcalrnente, :seria tc>le-
ravel, si não estivesse errado çonst-itucionaJmente. O "prorogado o orca-
menta anterior, quando até 15 de .Janeiro não estiver o novo em vigor" , seria. 
então o que se ·-costuma chamar ablativo oracional . M.as, no ca-so, percebe-se 
que o desejo do autor da emenda foi resalvar que o orçamento será prorogado, 
caso o Congresso nüo o r enove --annua.Jmente . 



Prorogado, por quem? 
!Pe•lo 'Congr-esso? Não . 
Pel-o Poder Executivo, sim. 
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Não devia figurar, ahi, no capitulo da 'Constituição que se occupa com 
as attribui~ões privativas '<i'O !Congresso, um dispositivo ~1 ue entende exclusi-
vamente com o Poder Exeoutivo. 

iO .SR. ALBEPJCO DE iMoRAES: -V. E x . note •que o a-rt. 34 que trata das 
a ttribuições .privativas •do Congresso Nacional, se ·Compõe de trinta e ci.n co 
,paragraphos; todos estes começam por verbo no modo infinito : "orçar, auto-· 
rizar, legis la r, regular, determinar, crear, fixar, r esolver, etc." . Pois bem: 
(lenko de disposições ·por ·essa fôrma redigi{las gr·affi!Illaticalmente, appare·ce 
um verbo no particípio passado, "proroga'd.o" que .não faz sentido, porqu"' 
n ão a.ppa re·cem a fôrma verbal do modo .finito e o Sl!lj.eito que .pra tica a acção 
de pro rogar. 

O ·SR. AzEVEDo ll,.IMA: - V. Ex. .nã o .comprehende o que o autor da 
em enda q uiz dizer? Eu ·Convpr.ehendo. ·E' ape·nas isto: 

~''.Comp.ete ao Congresso 1Naciomü orçar a .nnualm.ente a receita e fixar a 
deS]Jeza, tomar a>s co.ntas de ambos, relativas a ·cada e xercido, iücando o Po-
der CE\xecutivo .com a <l'a:cu.Jda,de de prorogar o .orçamento anterior, ·si, até 15 
de \Janeiro, .não ·estiver .o novo em vigor . " 

Isso •é o que ·O Relator queria dizer e não soube fazel -o. Ao demais, .não 
devia incluir essa disposiçã o na parte relativa ás a ttrib<uições do Poder L~

g islativo. Si n ã o houvesse um erro .crasso, palmaT e revoltante d e oonstru -
cção grammatical, h averia pelo m enos um erro de technica juri'di.oa . 

10 :SR. ALBERICo DEl M'ORAEJS: - Quem procurar as a ttri'buiç·ões do Pod-er 
E :x;ecu tivo e n contra-as t odas num ·capittclo •onde estão enun"l.eradas, m.enos a 
de prorogar o -orçamento q u e, •pela em·enda, é pertinente ao 'Executivo, mas 

q_ue se encontrará e ntre as attd·buiçi5es do Poder ~gislativo. 
O .SR. AzEVIillJO LIMA : - Enco.ntro a mesma 'l."edacção defeitu osa ·no nu-

mero 17 da mesma emenda, q·ue ·ê a .que manda :fixar •a nnualmente a ·s il'orça.s 
de terra e nmr, "·pro·roga<da a fixação a n terior, ·quando, ilité quinze ele .Janeiro, 
não ·estiver a .nova e m vigor". 

1Como s.e vê, 1n1~tatis 11u~tandi, o vi-cio é .o mesmo a que acabo de a Iludir . 
H a, porém, a inda co:usa n ova . O n . . 23 da mesma emenda <declar a o seg-uinte: 

"Estabelece!" leis sobr e natura lização". 
•Ora , estabelecer leis sobre natur a lização, seria mat.eria da competencia 

privativa .elo ·Congr esso •Naciona l. M:as, "esta,belecer leis", positivament-e, é 
construcção inadequada. 

"iEstabele,cer Jeis"? Mas, •<rUe1n n ão vê logo. que é r edacção impropria, 
condemn avei , repug nante? Por que não .empregar o verbo proprio "legislar"? 
\Seria porQ.·ue o bom g o·sto, o suspeito bom . . g osto do a u tor d·a ·emenda ·O hou-
V·esse aeonselha do a não rep·rod'Uzir o verbo "legislar", que já, consta d,-. nu-
mero 22? Mas, ta:l .não 'é possivel, tanto que .no n , 28 , elle o .enrp·rega, clize;ndo: 
"legislar sobre trabalho", .para logo após, no n. 29, tornat· a empregai-o, 
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"legislar sobre ~icenças". Quer isto dizer que, sofl·ego por i•ntt·oduzir uma 
n ovidade, não fez mais do que p crfilha1· uma construcção indefensavel . 

Ha um phenom eno muito interessante, um phenomeno digno de nota. 
na reJac~ão sempre altamente defeituosa do Sr. Herculano de Freitas -
é que elle distribue a esmo copula tivas "e", contra todas as reg ras e a bor. 
praxe do estylo. 

Vejamos um exemplo . Poderia adduzir muitos outr os si me quizesse 
d a r ao trabalho de fatigar a attenção da Cama.ra dos Srs. Deputa-dos. 

Eil·o a,qui no § 5o da emenda n. 4: 

"Nenhum recurso j udiciario '" permittido, para a justiça fede -
ral oou locali, cO!Dtra a intervenção nos Estados, a declaração do es-
tado de sitio, e a ;yerif icação de poderes, o reconhecimento, a posse. 

:-~ a legitimidade e a perda do mandado dos membros do :Poder Exe-
cutivo . .. " 

A 'Primeida copulativa e, não é .positivamente ínutil e até inconvenien-
te? Como neste caso, occorre a sua .presença. em muitos outros topicos das 
emendas do Sr. H erculano de F reitas. 

R eproduz-se, Sr. Presidente, nesta edição segunda da proposta da re-
f orma, na emen.da n. •5, .no para,grapho sab o n. ·10, certa redacçãlo ·que já 
ím objecto de acres •censuras ,minhas e que o Sr. Herculano transplantou 
litteralmente da Constituição v'igente sem aproveitar o ensejo para m elho-
ra i-a . E' a .segui'llte:' "•Em tempo de paz, qualqu,er 'Póde entrar no territo-
r io nacioonal ou de~le sa:hir, COlrf a sua fortuna .e seus bens" . 

rA unica modificação q ue existe n esta •parte consiste em ter a emenda 
s upresso, no trecho actua l, as seguintes ·palavras - indetJendentemente de 
JJI1.1saporte, - que estão no f inal deste dispositivo da Constituição. 

Quer isto dizer ·que daqui por deante o •passaporte será sempre obriga-
torio para os cidadãos que queiram locomover-se do Brasil para o extrangeiro. 

O .SR. PIRES no RIO: - N'"ao será obrigatoorio, mas o Governo poderá 
ex.igi!-o, dentro da Constituição. 

O SR . AzEvEDo LIMA: - Pelo menos ficará ao Governu o direito d·e 
exigir, direito .que ·não ~lhe cabe <pela Constituição vigente. 

O que •é impor.t8Jnte é que um erro, cuja odgem não .posso verdadeira-
m ente explicar, figurante na Constituição actual, erro de fôrma gravíssi -
mo, que .podia, agora, ser melhorado, tanto mais quanto nesse dispositivo se 
metteu o bedelho do Sr. Hercqlano de Freitas, vem aqui indesculpavelmente 
l '9IJ!"O::lczido . 

não ha quem o ignore - é -um adjectivo qu e terá d e q,ua-
íificar um nome. Que é do nQme? Que é do substantivo que Lhe devena 
estar adherente, appenso? 
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"Em tempo •de paz .qual•q.uer ·Póde entrar". 
Em linguage~ .portugueza, em vernaculo, não ·ha quem se exprima. 

a>Edm. Em castelhano, dir-se-ia qtGalquier; em portuguez, porêm, é limpos-
~ivel acceital-o, sem o substantivo annexo . Temos qUe dizer: "qualquer 
pessoa, qualquer cidadão, qualquer individuo", póde entrar no territorio 
nacional ou delle .sahir, etc. Assim é que deveria estar redigida, .como dá u 
indiquei opportunamente. Mas, não ê tud-o. .Sr. Presidente, ainda nessa 
e1. .enda depara-se-nos o vocrubulo "fortuna" na accepção de "opatrimoni•>'', 
'"haveres", "bens". 

E' um galilicismo, •que, positivamente, á força <1-o tempo, j'á vae tenrio 
curso em nossa língua, usado, que o ê, por escriptor·es de pouca nota e in-
escrup.ulosos. 

No texto constitucional •n osso, o rigor lexico e •grammatical deve GOL-

responder á imp-ortancia elo monumento juriclico e espe':-har a cultura <lo 
meio e da .época . rSi o am-or da }}Ureza vernacuJa não bastasse para ra-
commendar o banimento ·do termo toTtuna, só o emprego da palavra llens, 
que na 1nesm.a ·emenda se enoontraJm, suppriria, ele todo em todo, o voca-
lJUlo "·fortuna". cujo ingress-o, ·nes ta par.te da emenda, parece que não teve 
-;>utro effeito sinão •provar que nos esforçamos por vi-olar o idioma. sobre 
dFll'rucatannos- ostensivamente as tradições jurídicas da Patria. 

Emfim, rSr . Presidente, a inadver.t.encia j•á agora evidentemente pro-
positada, deliberada, oo :St·. Herculano de Freitas , apostado em não atten- · 
<ln· os consel·hos e recriminações dos que houver em por bem fazer uso da 
palavra, já me dissuadiram da esperança de levar a bom t ermo o meu tra-
balho de auxilio á obra revisionista. 

Aliás, pouco se me daria que tS. Ex. resolvesse considerar em todos 
os :pontos as minhas procedentes observações. Para que faze l-as, si elie 
estava ~·esolvido, co~o afina1 o veiu Pl'ovar, a conservar, ainda que ligeira-
mente melhoradas no aspecto exif:erior, mas sempre reprovaveis na su.b-
stancia, as varias emendas cuja approvação constitue um manifesto recuo 
na historia r epublicana? 

Escriptos em portuguez escorreito, ou em cassamge abom·inavel, o facto 
é que a:qui esti"LO -os textos das emendas r elativas ao habeas- corpus, á sll.B-
Jlf.nsão das garantias consti-tucionaes, durante o sitio, á restricçt<o d-o poder 
da magistratura em tempo de suspensão das garantias constitucionaes c 'L 

que entende com a aposentadoria dos funccionarios pub1icos; qualqu·,;· 
del!as, .Sr. Presidente, mórmente as duas primeiras, seria um perpetuo es-
tigm?. de deshonra ·para a n ossa civi·lização, si a obra faulaz e transitaria 
dos homens .p udesse ser .homologada. pela condescendencia do povo. 

As Constitui<;ões, em nenhuma eventualida:de, saem dos Congresso:> 
para a Nação ; são impostas ·pela Naçã-o aos <Congressos. 

A nossa chega a não ser objecto das locubrações do Congresso; tra_?. 
dentro de si o governo que lhe h a de devorar a propria existencia e não po-
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d0rá, portanto, por maiores que sejam as .portE.ias de nós outros e os es-
forç os do !President e, ser accei<ta pela Nação, cuja consciencia .iuridica 1"11-

pelle o aleijão e a 'Vjolencia que corporifica . 
Inutil e ·passageira, ep·h emera e transitaria como a obra das conscien-

<"ias ·humanas transviadas, !1. r eforma constituciona:J •que agora r>erpe<tramos 
será. tambem um índice, ur11a caracterlstica da é!Yoca de dissoluç'io r>Olitica. 
q ne vamos atravessando. 

Si ni:io estives.sem. os mei-os de raciocínio, os instrument-os que illumi-
nam e a mplificam o pensamento humano profunda mentt.. compromettidos 
pe l-o transe a normal {}a nossa vida r epublicana, acima das .preoccupações 
subalternas e .pedestres de obedien cia· e de solidar"edade política, certo oa 
Leputados brasileiros, mel hor inf omna dos sobre o se ntil· ·da opinião p ubli-
ca, se revoltariam insensive lmente, automaticamente, contra o.s desejos "> 

as amb.'~ões dos políticos que pretendem af.firmar e solidificar o regimen 
de oligarchias e .de prepotencia, á custa ue invasões na liber-dade dos oi · 
dadãos. 

Afinal, os legisladores brasi':eiros fazem ·tambem parte, clles, da grande 
m8ssa P.os patriotas que contribuem co1n seu esforço e com seu saber ;para 
a prozn"ridade nacional. Hoje, a fortuna os tem a qui, desenwenhando o 
[M.pel de legis:Jadores; aman•hã, quando o ostracismo, sacio das infelicid>t-
di's políticas, os remetter par~ or avagados misteres da sua vida provinci2 -
na, irã o contribui·r, confundtdos na massa anonyrr1a, .para a r>roducção bra-
r:i leira, para ·O engrandecimento nacional, com as s uas energias propri!ls, 
q ue hoje a vida v ege.ta<thra da pplitica l hes a.nnulla e absorve . 

E , nessa. occasiã o, desprendidos todos os laços e élos de união <política. 
ou pal'tidaria, ou eu muito' me engano, ou · a <:onsciencia se lhes a lvoroçará 
em brados de remorso contr·a. a obra impa.triotica de haverem perpetrado 
contra a. Nação esses imperdoaveis delictos, amadurecidos no espírit-o do,; 
detentores do Poder Executivo, m as levados a effeito, em uma especie de 
esta::'!o crepuscular de conscienciq., peloos legisladores, •Cuja autonom ia men.1.al, 
cu ja independencia intellectual - digamol-o sem signiJ'ica.ção pejorativa, 
mas como expressão da. verdade - se tem obscurecido ou embotado, graça .~ 

á a:cçi:.Q .percuciente de uma. est11-<;ão de nosso, vida .p olitico., na. qual se sup-
primiram os m eios de transmissão {}a opinião pu);:ica, sonegando-se-lhe os 
orgãos de publicidade e de liv re discussão. 

O 1.'3R . PRESIDElN'l'El: - Advirto ao nobre orador estar :Cindo o prazo ela 
~e~ são. 

0 SR. AzEVEDO LIMA:' - Obeclecedei a V. Ex. 
Nessa hora, tr.istes delles, q uando a consciencia se lhes conturbar, no 

mo10ento angustioso do remorso i 
Não sei Si a <tradicional lJ€ T] eVolencia do <povo ibras!leiro poderii., de flJ -

turo, cobni1-os contra o rancor dos historia·clores com a protecção que m~
recem os que menos ~nspirados sao pelas suas proprias paixões do que 



peles da s ituação política, cujo estado d'alm<+, cujo e sta do C]lltp r:f!<l se t'e-
flee:te desgraçadame11te nos actos dos le;;·i::Lf!-dpres co11tem,ppraqeos , ( .i!'.ft~.~t(:l 

bem; muito bem .) 

O Sr, P residente: :j!J~gotada a 'hora, f ica aq\a~ a 2" djsçussiil:> da. 
Reforrn,a ConstitucjQnal. 

Vo.u levantar <+ sessã,o convocandq uma pJ.ltra , eJÇtr~ordin~l'ia, :Plt~'a p.q~ 

âs 20 horas. 

,'3ES;l'),Ã:() PE 14 DE OUq:'U:j::~Q 

(Noot!brna) 

Continuação da 2• discussão da Reforma Oonst·itucional 

Entra em discussão a emenda substitutiva sob n, e da Commissão Es-
pecial. 

O Sr. PliQip Ca$;1do: ,....,.. Sr. Presi<'iente, n~ Pr!rneira disc1JS1!ã,o tr!J.te!, 
a rr\Plalinente, do proje'Cto de reforma .C0 !1.Stituciopf!il, faz!"ndp· COJ'!Side1"iH:Jii~s 

de ordem p4iloso'phic;ot e pro.curancj.p refutau os ~undarp.(lntos do par.ecel' 'di!-
illustre C ommissão .dos 21. 

Sustentei , COlTI vigor, a ~llP.)!POrtJ,lniqa<'!e da refp·Fma .cons~! tvcionq.l. nq in-
s tante em -que a N;a.ção estâ sob o dominio truculepto do. esta,c).o fle .,sitie. 

Mostrei que, neste :perioqo r'êvqiu.cionario com as g!!-r\1-!J. tias con.stt~uç!o

n aes suspensas, não t;av\a q. Pr~ciza serenidade n,o e!>pipitq ruJ.cioiJ.;a.l ne!ll p.q 
espírito do Congre15so, para q ~l'l't>;:tig prof!'Cuo i).e pm asSIPI\::Pt.o c).e tantll-
monta, dê tanta magnitude, como a r eforma ào estatuto basico p.~ ~epyl]li

ca. R espondi os argum entos do parecer, quando a CommissÊj.o s ).lstenta,vi'L que 
1!, precizamente, nos mom entos revoJucionarios, q.pe ;a.s c onstituiç;ões devem 
e s:iem sm- reformadas. 

Salientei que e Constitu ição d~ 24 de Fevereiro não é uma con~tituição 
puramente idealista, como o havia affirmado o r ela tor da Commissão dos 21 e 
como antes já o havia dito o Sr. Presidente da R epublica. 

D emonstrei que a nossa <Constituição attenàia ao lado ideal, inseparavel 
da política e do d ireito, n).aS tambem consultava as ne'C,essidade~ hi!?t<)ricas 
da n ossa' <patria e que, por isso, con ciliando os dous elementos - o ideali st!'L 
e o historico, - era uma IGonstituiçã o elabo·rada de accôrdo com os Pliriclpios 
sci<>Iltificos. 

Affir111ei que n ão hayia Jleces.si·dl).de de s'er re~or'mad.a a ~.Q~stituição, no 
sen tido de fortalecer-se o P 0.der Exe'Ci,ltiwo, p.orq1,1a n,tp o legi_s l.ad.or ,de iH ti-
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Tiha se inspirado, muito de perto, na Constituição amer i·cana d e 17 de ""'-
tembro de 17'87 e, nesse passo, relembrei o estado de espírito e a preoccupa-
cão dos patriarchas americanos quando pr0curara m ela.lborar aque lla Con-
stituição. 

Recordei as palavras de J.\lfadison e Hamilton no "Federalista", preoc-
cu pados com o fracasso da democracia na Grecia, com o mallõg-ro das re-
p ublicas italianas da média idade e com a ruína da republica r omana. Os 
·patriarchas americanos detestavam o exe mplo d a s r epublicas antigas "de 
existencia tu!'bulenta e fugitiva e accrescentd.vam: mas essas n ã o era m re-
publicas no verdadeiro sentido da palavra , eram " democracias" de um typo 
primitivo, governadas por uma assembléa popula r. ·Eiles queriam f azer uma 
Republica, subtra hida ás desordens, e que, por meio do principio r epresentativo, 
conseguisse ser um governo de ordem, um governo forte, um g ov erno es-
tavel. 

Dahi, - eu firmei à e :maneira indestructiv€1 este argumento: que os pa-
t r iar chas amer icanos, conscientemente, s-cient.emente, delibera damen te pro-
cu ravanl institu ir u m governo livre mas estavel e forte, como nã o h a.via, no 
momento, em qualquer outra parte do mundo . 

Ora, se o regimen federativo presiàenci3.1 é a fórma livre de g overno 
mais forte que ha no mundo, não se comprebende porque r a zão a republica 
brasileira, que :;e inspirou nas 1 instit uições a merica nas, vá , agora, sob a 
preoccupação de estabelecer um Executivo mais poderoso, quebra r a linha 
escultur a l da instituição americana e truncar o typo .d!o regime n presiden 
cial que adoptamos na <Constituição de 24 de I<'evereiro. 

Os patrlarch as !l.mericanos, convencidos de que iam fundar um gover-
no forte e estave! e . q u e podia degenerar em tyrannia, tiveram a concepção 
grandiosa .de fazer do Poder J ·uqiciario o controlador uos outros dous pode-
res. com a facu ldade de int erpretar a Constituiçã o e as leis, ;pa1·a que o 
Executivo e o L egislativo não se transformassem em poder es in'Con trastaveis 
e absolutos. 

!Evidenciei, ainda, que a reforma cons titucional, ao mesmo tempo qu3 
augmentava a força do· Poder illlxecutivo, descarregava g olpes f ormLd'aveis 
contra o Judiciario, ,deturpando, depravando o r-egimen .preside ncial e esta-
belecendo um r egimen esdrux ulo, inspirado, a•penas, no empirismo g ro-ssel-
r o e exclusivo de -quem quer, á viva força, desprezando os principies car-
deaes do regimen, enthronizar um governo despotico e tyrannico. 

O SR . ÀDOLPHO BElRGAMINI: - Muito b em. 
O ,SR. PLINIO CASADO: - Nesta ordem de considera.çõés, analysei a em en-

da n. 56, da -proposta de reforma, que diz: 

"Accrescente-se ao artigo 6.2 da Cons tituição, o seguintu . 

Paragrapho unico - Nenhum recurso judiciario é per-m.ittia:v 
para a justiça fe deral 011 local, 'Contra a intervenção n os Estados, a 
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uec1araçao do estado de sitio e a verificação de •poderes, o reeonne-
cimentc, a ·posse, a legitimidade e a perda do manúato uus membros 
do :Poder L egislativo 'OU \Executivo, federal ou estadoal". 

E' verdade que, n este ponto, a Commissão dos Vinte e Un1 invocou a 
doutri'na e a j urisprudencia americanas e tambem a doutrina e a jurispt·üden-
cia nacíonaes . Mas, assignalei então, e não é demais que u faça agora, q ue 
não existe na Constituição americana disposição similar. Por is~o, a Commis-
são dos Vinte e Um invacou a. doutrina e a jurisprudencia americanas, mas 
nã o pôde invocar nenhum dispositivo da Con stituição americana, porque, 
real mente, nenhum existe a tal respeito. 

Não h a, nesse sentido, nenhum dispositiv o constitucional nos Estados 
,Unidos, como tambem. não h a em o nosso esta tu t o basico; e eis a r a zão p or 
que o projecto d>e r eforma da >Con stituição .quer, ~Lgora, consagrat· esse prin-
cipio . 

Não resta duvida que ha uma r estricção, no caso, á comve ten'Cia do Po-
der Judiciario .. . 

O SR . FRANcisco CAMPOs·: - R estricção consagrada por elle mesmo. 

0 SR. PLINIO CAS'ADO: ... porqua nto, o principio verdadeiro é este : 
quem 1)úde, no m ecanislnv politlcu americano, declarar se um oaso •é ou não 
politi'co, >ê o proprio Pode r J·udic iario. O •Supremo Tribunal é a a utoridade 
constitucional competente para, estudando a natureza do oaso, dizer se a 
ma teria escapa ao seu conhecimento. 

Neste ponto, em meu primeir o discurso, já amparei a minha opinião n a 
do i-nsigne ·constitucionalista ·O integro m agistrado que foi o Dr . Amaro Ca-
valcanti. Vou, neste com enos , reforça i-a 'Com a lgumas citações do notavel e 
eximio P edro Lessa . 

Diz elle: 

" - Primeiramente, importa n otar quu ao !Supremo !Tribunal 
Fedér a l, e não a o Governo da União, compete determinar sobre que 
especies de vleitos est ende a sua jurtsdicção. O bo.m senso e o espi-
r ito liberal dos norte-americanos não permittem que essa attribui-
ção seja extrcicla pelo Poder Executivo, não r a r as vezes arra~ado 
por interesses e pe.ixõés de momento a soluções illegaes. Dessa dou-
trina e dessa .pratica dá testemunho o. professor Allen Smith: "Desde 
que só a esse trib7tnaz (a Côrte .Suprema) com.pete decidi?- qu,a.es as 
questões q1te são políticas, qu,aes as que não o são, nas suas mãos 
está o e n sam::ha r ou estreita r o sentido ao qualifi.cativo de políticos, 
segundo lhe' oparecer". (The Spirit oj A1ne1·ican Goventment, pa-
gina 110) " . 

.... .... ... .... ····· .... .. .. ·-···· .... .... . ..... ... .. .. ... ...... ..... . 
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Nos Estados Unidos da America do Not·te, a Cõrte Suprema 
·'decide renhidas questões sobt·e a intelli.gencia da Constituição nos 
seus aspectos políticos " . (Balclwin, llfodent Poltice~l Ins'titution, pa-
gina 253) . 

"A Suprema Cõrte dos Estados Unidos é frequentemente chama-
da a reso!Yer grandes questões polit:cas, submettidas ao seu conhéci-
mento sob fôrmas judi·Ciaes." (F . P ollock -· A Fi1·st Book ot Juris -
p·c~dence, pag . S3·5). ( ''- A C'õrte ·Supre ma tem annullado (annulled) 
vinte e uma vezes de'libe·raçoos do Congresso, e leis ·esta duaes mais 
de duzentas yezes, 1Jor implicarem umas e outras com a •Constituição . 
Muitas dessas teem sido questões do mais c~lto alcance lJOlitico (of 
the high est political i?npo?·tance), r enhjc1a e amargamente debatidas 
n as assembléas legislativas, em Qneio á excitação publiça . Frequente, 
mente succede que a N aç,ão inteira se divida no aprecia.r de:'lfilW 
controversias judiciaes e por vezes o julgado não v inga entre os 
nove j u izes senão mediante ligei ra m;:noria . Não obsta.nte, muito ha 
que o paiz se submette sempre (every time ) ao oraculo ('to the o1·acle) 

da Cõrle .Suprem a , tendo por definitiYamente encerradas as conten-
das sobre que e lia .se pronun ciou." (FI. M1msterberg - The Ameri-

cans, pag. 110). Dissertando sob1·e os celebres OCLsos Ins1~la1·es, es-
creveu o professor Rowe :1 "•Estes julgados serv!ram ele realçar com 
g rande -ciareza a 1Josiçcío unica, occupada pela Cõrte Suprema . .Di-
versamente ele out1·o q1c.alq1~r t1·ibt~ne~ l ihe cab-e as vezes re·solver 
questões que, sup.posto juriclicas na. fô rma são politicas na s ubstancia 
e actuam ]l'rofundamente I)Obt18 a estructura das n ossas intituições" . 
( 1'he S1~preme Cowrt anel the I nsula1· Gases - Ann. of the Amerh: . 
Acad. of. :Polit. a nel Soe. ·science, Yol. XVIII , pag. 38)". 

<Ora, desde que o proje ct o de reforma estabelece, agora, el e modo cate-
gori co o dispos it iYO da emenda n . 56, elle já começou a restringir a comr>{i-
tencia do Poder J udic'ario, que em face do cl.ireito american o, é a autoridade 
consti tuciona l para declarar s i UTil acto é ou não poli ti co. l\1.as, a inda n esteg 
casos ele estado de !>'tio, de in tj;lrven c:;ão e de reconhecimento, affirma o 
mesmo Sr. Amaro Cavalcanti. (Zé): 

"Convind-o, entretanto, )lão .deixa~· de aclvertü· :linda neste ponto, 
que a exclusão do ,Jucliciario ele tacs assumptos nem sempre tem Jogar 
de m a neira absoluta, queremos cli7-er, - da circumstan ,ia de falta..- -
lhe competencia para annpllar o proprio acto em s i mesmo, por P<.:i• 

tencer á d iscr eção .de outro poder, nflo s e deve logo concluir q u e a 
Juclicia l':o de ixe de tel-a nara conh~cer cl.os seus effeitos, quan cl'o le-
sivos ele dir eitos individ1wes . 

>A jurispruclencia americana nos offerece ab undantes exemplos 
a esse respeito, .. 



-1191 -

Ora. victoriosa esta eme nda n. 56, firmado esse principio, podemos clesac 
já prever as funestas consequencias da consagração desse do!s·positivo na CoLL-
stituição Federal. 

Quanto á. interven~ão - para que o GoveTno Federal intervenha no" 
::;J::;ta rlos, faz-se mistér a intercorrencia de um daqueJ.Ies ·casos taxativos do 
a·rt'igo 6°. 

Por conseguinte, ·em face dessa emenda n . 56, ai.nda que a intervençi.ln 
tenha sido decretada, }Jelo .Executivo ou pelo Legislativo e m flagrante de& -
r espeüo a qualquer dos c asos especificados, r igorosa mente no art. G", embora. 
!1a j 2. uma interve n ção gratuita, sem nenhuma base em qualquer daquelJes 
~:a~o :; t a xativos - é vedado ao Poder J udiciario manifestar-se ainda que 0sse 
acto "\'enha ferir ele maneir a 'Violenta direitos inciividua;es. 

O SR . NICANon N!ASCIM!EJN'l'o: - J á é assim . .Sômente h a o resaroimento 
·lo clamno . Este continuará a existir. 

O SP.. . PLINIO CASA!JO: - Não é assim: porque, elo contrario, o legislador 
n::i.o v ir ia, em um caso ele tanta gravidade, cuja doutrina conhecemos e aca-
bamos de expender, es tabelecer na <ConstitUi\:âO, um dispositivo desneces .. a -
~·io. Não . O legislador quer precizamente isto: é que se não discuta maii! 
!<Obre a constitucionalidade ou não constitucionalidade da intervenç.ão; não 
quer m a is q·ue se .possa entrar na an~Jyse dos n10tivos ou das causas que de-
t e rmir.aram o e stado de sitio, porque esse é um tpoder discreci-onario do 
Legi!illa t \vo ou do Executivo, é uma funcção prudencial de qualquer desses 
poderes . E' esse, naturalmente, -o ponto ele vista do reformador da Consti-
tuição . 

O SP... NICANDR NAScn.mNTo : - Ha um ponto de vista mais grav(l . 
O S·rL PLINTO <CASADo: - E' que o reforma,dor ·não quer que se discuta 

m a is, e mbora em qualquer desses casos, haja offensa aos direitos individuaes. 
Embora a medida seja manifestamente inconstitucional, emb ora a dntervenção 
Be não legitime em face ele qualquer dos numeras taxativ-os do at·tiogo 6", em-
llij>ra não haj a , no que diz respeito ao estado de sitio, ·commoçã.o intestina ou 
c1.ggres~ão e xtra n geira, que são os unicos casos e1n que se pôde decretar essa 
m edida, ex-vi do art. 80, combinado com os artigos 34, n . 21 a 48, n. 15 
- o P oder Jucliciario não pôde mais entra r nessa indagaç.ão .. . 

O SR. NrCANon tNASCil'viF ... i'l'ro: - Essa doutrina já é america na, já é ar -
g·en tina, jii. é .chilena. O grande interesse é ·sabe·r si o fa:cto fere n. liberdade 
individual ou ·a •propriedade; isto é, saber si o acto do •EJGecutivo é decorrent<! 
do estado de sitio ou si é uma violação ille g::L! da .liberdacl.p,. Quant-o, porém, 
ao f undamento elo sitio ou da inter•;en<;f~o estes são me r a mente políticos, ~ 
não podem ser examina dos, agora , como não poder ã o se r exa.minados depois . 

O SR. PLTNIO CASADO:- Perfeitamente . Entã o V. Ex., concorda ·commigo? 
O SR . ""ICANOR NAscrM.EJNTO: - Quanto •il 2eg uncla parte estou de accôrdo. 
O SR. PLINIO CASADO: - V . •Ex. co11C0rda commigo, sal v o no recurso que 

V. :E:x . , restringe , ape nas, ao resarcin1ento elo clamno . .. 
0 SR. A DOLPIIO BI'JHGAMINI: - /Por que fOl'JTia? 
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0 ·SR. NICANOR .NASCIMENTO: - Sustento que ·cabe O recurso . 
O SR. PLINIO CASADo: - Devo advertir a V . E x ., que se trata. ãa liber-

dade, da vida, da honra, da saude dos inclividuos cuja defesa e cuja repara-
ção não podem ser reduzidas a pecunia e .consistir, apenas, no resarcimento 
do damno . Mas estou !l!;nda no inicio da minha argumentação. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - 1Seria impossível o t·esarcimento do damno 
com a redacÇ,ão que se acha . 

O SR . PLDIIO .CASADo: - Sustenta V. Ex . que a decretação do est a\lo de 
sitio é um acto discrecionar:o do Executivo ou do L egislativo, e que o Ju-
diciario não •pôde entrar nelle. 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO : - Porque é um acto político. 
O •SR. PLINIO GASADo: - A mesma cous'l. quanto á intervenção e outro 

':.an to quan to ao ·reeonllec•omento e verificação de pode!·es. 
Por isso o relator da Commissão dos Vinte e Um disse que essa emen da 

tinha. por fim fechar as portas dos t r ibunaes (textual) , aos casos estrictamen-
te politicos, 

Mas qu a n do esses act os vão ferir direitos in dividuaes ; quando o i ndl -
vii duo vem, n o caso •con cr et o em especie, peran te o Poder Judiciario. não pa ra 
a nnullar o acto em si m-esmo, porque é u m acto po.litico, mas par a consegu ir 
um h abeas-.corpus, etnbora, entre outros, sob o f undamento da inconstituc!o-
n a lidade dos actos do sitio, qu a n to á -s ua forma e á sua extensão no temrpo 
e no espa~o - a;s portas dos tril?una;es não lhe podem ser fechadas . . . 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Ahi V . Ex . , fica em contradicção com-
s igo mesmo. O Poc1e·r Judiciario nào pó de entrar nesta questão; o que pó de 
é examinar e verirficar se é um acto de estado de sitio. lPor exemplo : se um 
in terventor vai occupar a propriedade privada, nesse acto póde entrar o 
Poder Judiciari-o, porque não é 11m acto de :)orr.ente da intervenção, é uma 
violação do diTeito geral, individual . E ahi, nesse caso, caberá interdicto pos·· 
sessorlo e até o habeas- corpus. 

0 SR. PLINIO CASADO: - Cabe O habeas-C01'1JUS, por que a liberdade• é 
u m direito sagrado .e inexpugnavel da creatura, ·é um direito nobre que estâ 
acima dos direitos vis e materiaes da fortuna. oSe V. Ex., se ba.te pelo reco-
nhecimento do direito privado . . . 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO : - I ndubitavelmente. 
O SR. PLINIO CASADo: - ... não pó de estacar, não póde r ecuar, e deve 

chegar á conclusão de que ca:be, ·po caso, o habeas-C01'1Yl/.S para garantir a. li-
berdade indiv·idual . 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: Mas não para examinar a constituciona-
lidade da decretaç,ão do act o praticado . 

O .SR . FRANCISCo CAMPos: - O •Poder Judiciar io não púde entrar na in-
dagação dos fundamentos do e sta{lo de sitio, quan do se tratar de direitos in-
dividuaes, entretanto, os tribunaes podem entrar na ô.ndagação do estado de 
sitio . V. Ex . , inverte a r egra ppr V . Ex. , mesmo estabelecida, porque o 
estado de sitio suspende os direitos individuaes . 
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O SP-. •PLINIO CAsADo: - O estado de si tio não su svende os direitos, sus-
pende as garamtias consb:tucionaes, a s garantias individuaes . o estado de 
sitio é uma féra açaimada; tem os seus limites no art . 80 e [)aragrruphos. 
A liberdade só pó de sof.frer a:qu ellas limitações constitucionaes . Na l)hrase 
eloquente de Ruy Bar.bosa, - o texto é Incisivo Cllmo uma lamina de aç.o 
e infrangivel como um o:rculo de ferro. 

Pois bem, se o Executivo sahe dessas normas, si elle exorbita das suas 
faculdades quanto á forma, e á exten são de medidas executadas, em virtude 
do estado de sitio, - é jurisprude•ncia pacifica do Supremo Tri-bunal, que a 
elle cabe conhecer desses actos lesivos dos direoitos individuaes . 

. o ·SR. FRANCisco CAMPos : - Não são mais actos de estado de sitio, e sim 
de arbitrariedade. 

O 'SR. PLINIO CASADO: - VV . EExs. não p erceberam bem o que eu 
disse. Acho a emenda n. 56 excessiva e VV. EExs . mesmo, con cordaram 
que, nesse -caso, caberia o habeas~corp1~s . . . 

0 S R. NICANOR NASCIMENTO: - N esse sentido dei o m eu voto ven-
cido. 

O SR. PLINIO CASADO: - . . . não para indagar da .constitucionalidade 
dos m-otivos da decretação do s-itio, porque tanto im'{)or.taria em annullar o 
proprio estado de sitio mas da constitucionalidade das medidas do sitio, -
para ampara1· e para salvaguardar a liberdade individu al violada . 

Ü .SR. FRANCISCO CAMPOS: - Mas não pelo acto .do sitio, mas !)elOS abUBOS 
praticados. 

O SR. PLINIO CASADO : - Não p ela decla r açã.o do sitio, mas pelos actos 
executados ex-vi do estado de sitio e infringentes da Constituição. 

Como estão redigidas as em endas ns. 56 e 75, nenhum recurso judi-
ciar:i-o é admissivel . 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Ahi institue-se a tyrann:ia. 
O Sn. . FRANCISCO CAMPos : - Não se institue a tyrannia. E' que o Poder 

J~ciario não pó de conhecer dos actos do estado de sitio. 
0 SR. NICANOR l'{ASCIMENTO: - Si O tribunal não p óde conhecer a 

questão, s e não póde examinar o acto, o indi-viduo .e..;tá vktima da tyrannia . 
O SR . FRANCISCO DE CAMPos: - D esde que o Poder Judi-ciario r econhece 

que não é acto de estado de ·sitio .garante a !1be'rdade . 
O SR. PLINIO CASADo: - (Lê.) "N en'hum recurso judiciario é parmittido · 

para a jusüça íederal ou lO:caJ, -contra a intervenção n us Estados, a decla-
ração do estado de s1tio e a v-er i-ficação de pdderes .. . " 

Acho que esta emenda n ão ·devia estar redigida rcom tanto Tigor, por-
que, a lém -de dar ma~·gem, justa.mente, ás objecções qu,e levantei e c om as 
quaes os nobres D e'{)utados estão, afinal d e ac·cõrdo, - vae a inda ser de 
funestas e t erríveis cons·equ encias pa ra os <direitos i-ndividu aes . 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - L evantei esta questão logo na primeira 
hora, na Commissão dos Vinte e Um. 
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O SR. PLI:KIO CASáOO : - Das quatro emendas liberticidas, - esta é, 
todavia, a menos cruel. 

Vou, agora, apertaT a urdidura da minha argumentação. 
Ora, se fica firmado, ew-vi {[esta emenda n. 56, o principio d e que o 

Judiciwrio nã:o p6<ie m a is discutir a constitucionalidaAl.e do estado de sitio 
nem {la intervenção, não :póde mais tomar conhecimento da v-erificação de 
poderes dos casos eleitoraes que tanto impressionaram a opinião publica 
do paiz, - eu pergunto: 

Para que a restricção do conceito do habeas-corpus ? Para que a re-
stricção da emenda n . 64? 

O SR. FRANCISCO !C~POs: - A emen:da n ão Q·.e st~·i·nge, consolida ll;penas 
o -prin'Cipio e reaffirma a doutrina. 

0 SR. NICA:KOR NASCIMENTO: - A emenda n. -64 é inoffensiva. 
O :SR. PLlNio CASADo: - V. Ex. está em um ponto de vista especial. 

J á sust"ntou que o mesmo desenvolvimento organtco q ·ue o habeas-oorzn~s 

teve, no 'domini'o da -Constituição, póde ter a;go;ra, inv-ocando, neste passo, a 
autoridooe para mim muito preciosa do •Sr. Pontes de M-iranda. 

O .SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Exacta.mente. E o facto é que a re-
dacção da emenda 64 én nada restringe o .-ponto de vista oe Pedro L essa. 
IPermitte a remodelação ta'l qual a fizeram até agora. As emendas peri-
gosas são as de ns. '74 e ~5 -

.Q .SP~ PLINIO CASADO: :- ;Ghegfl·ei lá . 
O SR . ADoLPHo BER<JAl\HNI: --Acho ·que a 64 tam!:Jem é . 
0 SR. PLINIO CASADO : - M.o'l.S si com O dispositivo da .emenda ·56, O Go-

verno não pôde mais temer que o sitio decretado seja objecto de urna dis-
cussão do Poder Judiciario; si rtão pó de mais receiar que a intervenção seja 
levada ao Supremo Tribunal por meio de um recurso ; ~i <mtro tanto se dá 
com a verificação de poderes, ~) E!r.gunto: para que a reocricção do habeas_ 
corpus, sinão pelo desejo mesm-o de tomar m edidas restrictivas da liberdade 
(muito bem), sinão para levar a eff€-ito essa medida de arrocho. (Muito 
bem,; apoiados) . 

0 'SR. FRA"''ICISCO DE !CAMPOS: - Não é de arro0ho. 
O ,SR. PLINIO CASADO: - V. Ex. p ermitta. Com a enien{la n. ·5·6 nâJo ha 

mais habeas-corp~ts para esses casos. O Poder Executivo fi!ca fortalecido de 
maneira extraor dinaria, não, aj)enas no campo da doutrina e da juris-pru-
dencia, mas em um texto rigido da Constituição. [Pois, não era natura l, não 
era !humano que o PresWente da R-ê!publica, em virtude dessa -providencia. 

' ficasse satisfeito? P ois não tinha S . Ex . conseguido tornar impossível a 
·inter venção do Judi-ciario nos casos estrictamente -politicos? Si isso é ~mpos
sivel, S. Ex. de'V'e contentar-se com essa medida. Ahi deve parar o s&~ 

intuito reformador. 
'O SR. ADoLPHO BERGAMII><"T: - E' a dictadura judiciaria. 
O SR. PLINTO CASADo: - Si como diz o Sr. Herculano de Freitas, a porta 

dos tribunaes está feoha da pan,L ·esses casos estrictamente •Políticos - 'para 
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que a restrieção do habeas-co1·pns~, sinão pelo desejo immode·rado de .golp aar 
ess·e ·p.allail.io da nossa ltberdaue? (Muito be?n. ) 

ó SR. NICANOR NAsciMENTo: - T odos esses actos teem a s ua expli-
ca'ção tto me·canis"mo geral .elo d'u nccionarnento dos outros instit utos. 'l'o1'la 
a vez que s a est ab ele.ce abtLSo n a aJPplicação dos ins titutos etn u esen volvi-
ment·o, 0 que é mna h y.pert't'op'hia, a tendencia, quer do ip od'er polittc o, .qu er 
elo legislador, é de fazer uma r e.str icção que vae a lém daqu elle .que ser ia 
necessa:rio . 

O 'SR . .A.DoLPHO 'BERGAMIN[: - Então condemna•se a concessão d o h abea.s-
corp1bs? .Que cou sa passará a ser isso? 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Tem-se abusado delle de modo a per-
turbar 0 iuniccionamento do instituto . Quer se •dar habeas- c01·pus até paTa 
o P residente da Republica. Taes abusos é 'que dete1'minam essas 'L"estricções. 

0 SR· .ALBERICO DE MõRAES: - Mas não foi dado . 
O .SR. GALDINO FILHO: -Foi ,para o P ·residente do JDstado {lo Rio . 
O SR. !PLINio CASADo: - Não argumen temos com abusos q ue, p orven-

tU'l·a, tenha coTillnett-ido o !Poder .Judiciario . Esses desap'Par ecern diante dos 
pratrcados p elo Legislativo ·e dos •crimes inqu a li1'icaveis {lo Execu t iv o . Mas 
eu j•á tra t ei longamente do habeas- corptbS n o meu ·p rimeir o discu rso. M ostre! 
q u e a Iib e1'êlàJcle 'in divtdu a l n ão •cons:is·tia, apenas, na ll'ber'aade de l ocom oção, 
a Iibérda de d e ir e vir ~ jtt.s m anen ({i a?nÕttlcmcL-1, eu nili ·nlt1·o cit1·oq1be - e, 
sim, no u so ·ele todas as liber il'ad'es . 

'Agora, -quero in sistir nesta argumentação : s i, com a emenda 56, os 
trib u naes não .podem mais t om ar conhecimento de casos políticos pa-ra q u e a 
restricção do habeas-c01·1nbs? E , depois de restr-ing-ido o habeas-do?·pus, si.m -
plesmente á liberdade de locomoç.ão, para que SUl}P.rimil-o durante o estado 
de :smo? 

O SR . .FRANCISCo DEl CAM.POS: - Não sabemos si restringe ou não, de-
ifen:d•e -{lo J"udiciario. E' um m·ügo rig ido que vem muito bem .para cohibir 
essa aín'Piit'ude 'q'ue a inte1'pretação ào Judiciario deu, por isso fivemo.s de 
votar a mesma ·cousa. 

0 SR. ADOLPP!IO BElRGAM•INI : - Entã o n ã!o reforn'lemos o artigo . 
·o 'SR. PI>IN:Ió IC:~sJ.Do : ~Diz a emenda n. '74: 

"'Qua.r.uao a seguTança :da RelpuíbJ.ica •o 't'xigi r, em ·caso 'de aggres-
:s fto extrang-0fra oü commogão 'i·ntesHna, poder-se-ha dec'lm,ar ·em 
·estado de sitio, por t empo 'cletermi:n·ac1o, ·ql~a1q'uer pa:tte do territorio 
nacional , SUS•J.)E!nd~ndo\-se a!hi o habeas- cor.ptts absolutamente para 
os det!{los em virtu{le da declara.ção do sitio, e as garantias consti-
t.ucionaes .a:sseguradas •nos pa1ragraphos 1°, 3o., 8°, .10, 11, 12, 13, 14 e 
18, do artig o 72, que iforem enumeradas no decreto." 

Se o habeas-corp1bS está -redu;;-;iclo a,p en a s ·á liberdade de locmi1oção ~ 
qual foi a m ens legis, qual a g:en ese 1ce r ebra l que uo.n'linou o refoTID.ad:>t 
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para elle promover a suspensão absoluta do habeas-corpus? .Decretado o 
sitio, .se já está estabelecido que o habeas-corpus se estende, apenas, á liber-
dade do individuo para locomover-se, por que prohibir absoluta;mente seja 
concedido o habeas-co1·ptts? Fe.z isso desconfiar; este absoluta?nente traz 
agua no bi~co ... 

O iSR. VIANNA Do CASTELLo: - Para os deüdos em virtude da declaração 
do -sitio . .Sómente para esses. 

O SR. iPr.rNro GAsADo: -V. Ex. acha que !isso é pouco? 
0 SR . VIANNA DO CASTELLO: - Nisso está a .gwrantia. 

O SR. PLINIO CASADO: - :Si o individuo é detido por outro motivo qual-
quer que não o do estado de sitio, não póde deixar em gozar dos benteficios 
do habeas-corptts. Isso nem se discute, caso contrario seria o cumulo do 
absurdo e da mais monstr·uosa tyrannia. 

Diz o art. 80 paragrapho 2.•: 
"Este, (o Executivo) porém, durante o estado de sitio, restr!n-

gir-se-ha, nas m .edidas de repressão contra as •pessoas, a impor: 
lo, a detenção em logar não destinado aos ['éos de cri171es 

1communs; 

2•, ·O desterro •para outros sitios do territorio nacional". 
Pois bem - imaginem -os ·nobres De!Jutados ·que o iPoder Executivo não 

obedeça a esses dispositivos lega~s, e mande prender e a:-e.colher os individues 
á . logar destinados aos réos de crimes communs, ou mande-os, deportando-os, 
para o extrangeiro ou lhes imponha um regimen deshumano e barbaro que 
attenlte não só contra a liberdap·e, mas tambem contra a saude, contra a 
vida .e contra a honra .. . Qual o recurso? ... 

O ·sR. FRANcrsco ·tCAMPos: -São a.ctos em v1rtude do estado de sitio. N11 
caso de abuso do poder, ha o remedio do habeas-c01·pus. 

O SR. IPLINIO CASADo: - ;São abusos •para os quaes não ha, no !Caso, e 
remE!dio do habeas-cormts. Basta que o Executivo mande dizer que o indl• 
viliuo está preso em 'Virtude do ·estado ·de sitio ... 

O SR. FRANCISco CAMPOS: - Si o Governo ·!)resta uma informação !falsa. 
em qualquer regimen mentiria ap Trtbunal e poderia ser responsabilisado .. 

O •SR. PLINio .CASADo: - A!cce1ta a observação ·de V. Ex. seria esta uma 
disposição innocente. 'Entretanto ella vae fazer .com :que, absolutamente, o 
tribunal não ton>e .conhecimento de ·caso algum .. 

Victoriosa a emenda é o que suocederá. Aliás, ainda :ha poucos dias, um 
ministro do Supremo Tribunal federal, o Sr. Edmundo Lins, se mel nãü 
eng!l!no, -ou o Sr. Hermenegild-o de Barros, a:flfh·mou ser isso um absurdo, 
mas desde que a emenda se oco:p.verta e'm dispositivo constituci<>nal elle 
terá de obedecer e não poderá mais conceder habeas-corpus a detidos em vir-
tude da declaração do sitio . 
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O t-ri!bunal não tomará mais conhecimento elo habeas-oorp·us aos deti!lcs 
em virtude' ela -declaTação do/sitio. 

0 'SR. VÍANNA DO CASTELLO: - Não haverá habeas-C01'P'US ·para .ps pl'I'.S05 
em virtude do estado de sitio. 

O lSR~· PLINIO CASADO: - A emenda 74, na pratica, supprim1rá o habeas_ 
<!o1'p?Ls durante o estado de sitio. 

·o .SR. FRANCISCo CAMPos: - ·si o tribunal verifica que um preso ttão o é 
-e'm vh,tude do estado de sitio •Póde conceder o habeas-corpus. 

O ·SR. PLINIO CASADO: - Escapará ao conhecimento do tribunal. O que 
vae ficar estabelecido é que, no sitio, não cruberf!, habeas-corpus, 

O SR . ALBElRTCO DE MoRAEJS: - Condemno a expressão - "preso" em se 
tratando de €1Stado de sitio. O estado de sitio não é .causa efficiente ·para 
prisão. 

O SR . AnoLPHO EERGAMINI: - .Jiá perguntou aqui 0 ·leacter da maioria 
para ·que serve o sitio si não pa·ra decretarem-se prisões. 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Alli estão as duvidas e o 'Sr . . Viann:i 
do Castello não ·quer esclarecei-as, •porque não p ermirtte a discussão. 

O SR. VIANNA Do CASTELLO : -Está se travando do modo mais amplo. · 
O SR: PLINIO CASADO: - :B~undamentando esta emenda 74, diz a Coon-

missãc. dos Vinto (, Um: 

"·'rão 'Vaga e generi·ca disposição ·permittiu .que se pret endes5e 
'Vêr na declaração do estado ele sitio a suspensão da Constituição 
ou -o inte?Tegnurn constitL~cional , e autorizar medidas que alcançam 
não só as ga:rantias asseguradas no art. 72 da Constituição, como 
tambe?m priv ileg ias e pr.erogativas do Poder L egisla tivo·. 

Até o quarto periodo presidencial, membros do Congresso Na-
cional <foram P·resos sem o consentimento da respectiva Camara, em 
virtude da declaração do sitio . 

:Sõ posteriarmente se acl:mitte, como doutlina paci'fica, que a~ 

immunidades parlamentares protegem o representante da Naçil.o 
quando as garantias ·constitucionaes se acham suspensas. 

Nada, porém, assegura .que ·(J.Sse entendimento· p ermaneça. OS 
mesmos juizes modi·f]cam o ·seu modo de aprecirur o direito e .a re_ 
novação dos tribunaes concorre, muitas vezes, para alterar a juris-
'Prudencia. 

Afim de -evitar incertezas e !l'ixar o alcance da disposição, n. 
emenda n. 74 enumera os paragraphos do art. 72 attingidos pela 
declaração do esta do de sitio" . _ 

01-a, d'i-camos nós sa;bendo que a emenda 74 foi elaborada pela Com-
missão dos Vinte e Um, principalm€1nte. porque, ainda hoje, ha duvidas 
~bre·· a d-outrina paci;fica. de que o ~sta.do de sitio não suspende as immu~ 
nídades parlamentares. 
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-Para acautelar essas pret·ogativas dos .rnen1bros do Congresso, foi que 
a Cornmissão dos Vinte e Um redigiu a emenda "74.,. 

Senhores, nada ha menos verdadeiro do que isso . Pois então, qualquer 
de nós pôde admittir que essa emenda terrivel, draconiana, q u e fere, de 
morte, as nossas liberdades, que !Cerceia a fundo a acção do Pode'r Judilciario, 
tivesse em mira salvaguardar as lmmunidades dos membros do Congresso?· 

AsséTe, S. Ex . , e nobre Re1ator que houve tempo em que até se sus-
tentou a suspensão da Constituiç5.o, o ·inten·egno constitucional. Pois com 
esta emenda 7 4 é o que v a: nos ter. 

-~gora, repito, é que ~amos t er o int~:-:-~··e~ao ecr..:;:!:ucionn:, porque a 
suspensão do habeas- corp1ls, absoluta·mentc, ir.~po:·:,:-, n;~ enthronização da 
tyrannia . 

0 SR. A.DoLPHO BIDROAMINI: -Contra O qua.l tanto se bateu O ~]J: . Her -. 
culano de F!·eitas. 

O ISR. PUNio CASADO : - ISusp·en~o o habeas- corp1LS, "absolu taTnetnte", 
todas a s outras garantias estão tambem suspensas e sem amparo e sem 
defesa. 

O SR . ADoLPHo BEIRGAMINI: - Os tlibunaes fecham -se no estado de 
sitio . 

O •SR. FHANCisco CAMPos : - Pa·ra os actos ·praticados em virtude do 
estado de sitio . 

O SB. PLINIO C.>.SADO: - A p1terpretação do nobre Deputado reflecw, 
apenas .o seu prisma ·pessoal . 

O ·Sn. FRANCISco CAMPos : tCada um devs vêr pelo seu prisma pessoal-. 
O :SR. PLINIO !CAsADo: - Até certo ponto, o argument o do nobre Depu-

tado por :Minas ~raes é a meu favoT. 
:S. Ex. mesmo não póde corp.'pre'hende r que essa <>uspensão do habeas-

corpus tenha a amplitude consagrada na emenda n . 74. 
Ao esp!rito Hberal de S. Ex . repugna a interpretação que, todavia, ê-

a unica que resalta do seu textq. 
O SP... AooLPHo BERGAMINl: - E a unica que traduz situação revolu-

cionaria. 
No caso, por exemplo, da publicação dos discursos dos Deputados e 

Senadores no estado de sitio, o nue, hoje, fizemos, ·por conselho do propriu· 
P residen te r.la Camara, impetrané,lo um habeas- corpus que tYbtiv•emos, irn']Je· 
dindo, assim, a violação do n osso di'reito, nãa seria possivel desde que ap-
provada <fosse a emenda 74 . 

o .SR. FRANCISCo CAMPos: iSel'á possivel, desde que os tribunaes assim 
o e ntendam . 

o SR . PLI!-1IO CAsAuo: - Da maneira porque está redigida essa emenda, 
como disse o · -Sr. Deputado ~íc~nor Nascimento, em uma phrase concisa,. 
na CommisflfLO dos Vinte Um, toçlas as arbitrarLedades põdem ser commet-
tldas contra todos os direito~ de propriedade, de liberdade, etc . . • Basta que 
um chefe de policia ines crupulos o resolva praticar todos esses aclos. 
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O S!l. AnoLPHo Blil;tGA~&INI : - Bas ta que um agente resolva .. . 
O SR . PLINro 'CASADo: - ·NfL<J h a poss~bil idade do d dadão se libertat 

dessa a sphyxia ;para a sua libcrâade, para a s ua bom·a . . . 
0 ISR. ADOLPH'l BElRGAM!~ii: - J"ara O lar. 

O Sn . Pw Nro CASADo; - . . . \)ara o la1· e para a vida, desde que não 
h~ u recurso de habeas- corplts, absolu tamente . 

0 Sn. ADoL·PHo BERGAMINI : - :Suspende-se o § 11 elo artigo 7<:: . 
O :SR. 1PLrNro CASADO : - A este re speito devemos :invocar o testemun'ho 

de R uy B arbosa . 

N o regimen dos ·paragrap'hos 1• e 2", do art . 80 da Constituição, Ruy 
Barbosa acha~·a im·prescindivel uma normf~i cDnstituciona.J expressa sobn:. 
o hcl beas-corpus, em garantia da liberdad~; in di vi dual, durante o estado de 
siti e,, para amparar os indivíduos contra o~ excessos praticados pelas auto-
ridades, quando cllas ultrapas:oem a.que.Jles limites estabelecidos no referido 
art. SO e seus paragraphos . 

E', justamente, a antithese do •projecto. A emenda 74 manda que se 
su !':penda "::tbsolutamentc" o ha.beas -coTp1~!: para os detidos em virt ude da 
declaração d0 sitio, Ruy Bal'bosa mandava ~1ue se estabelecessse expTessa .. 
~nente, na Constitu içfuo, u ma noTina sobre o habea.s-co~·t;ns, para vigora:: 
dur ante o e!lt ado de sitio, e para salvaguardar as liberdades dos cidadãos. 

Est1i. aqui : - é a clausula 1'1 do programma do Partido Repu'blicalll>-
Liberal . (Lê) : 

Esta'belecer, ou trosim, mediante norma constitucional, ex-
prcss<>., o habeas- corp1ts em garantia da liberdade ·indiv[dual, du rante 
r, estado {!e :;itlo, .quan do o J:'.oder Executivc., n o~ casos deste, SE-gundo 
a Constituição, art. 80, principio e § 1°, ultrapassar as medidas d~ 
repressão ·Contra as pessoas, •CJUe esse mesmo artigo, no seu § 2°, 
lhe J}erm itt>e, restringindo -as " - â. c1eten ção em Jogar não destinadQ 
aos réos de ·crimes communs" e ao desterro para outros sitios •l o 
territorio nacional; por.quanto não é admissivel q ue, se o Governo. 
ou •Js ~eus agentes, exced.erpm esses limites, recolhendo os detidos 
a p r isões destinadn.s a. expiac;ii.o de crimes communs, deportando-os 
paTa o estrangeiro, impondo-lhes violencias crueis e castigos a bo-
1!dO'!, q uer pela ,Constituição do Imperio (art. 179, n . 1'9), quer p ela 
da R epu blica (art . 72, §§ 20, 21 e art. 83), como o ;~.çoi te, a t or-
tur a e até a m or te, do que tudo temos tido os mais notorios e bar-
ba ros exemplos, - a Uber dade, a hon·ra, a saude e a vida mesma 
dos indi'Viduos ameaçados ou suppliciados, nií.o tenham para a ju~;

tiça o T.ecurso natu ral, immediato e indispen!).avel sob o pretexto 
de estar declarado o estado de sitio, ou serem esses actos delibera-
ções durante elle tornadas. " 

O Sn. AllOT.l'HO BlilHG.U.f!NI: - Faz-se exactn.mente o opposto. 
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O Sr<. PLINIO CAsADo: - A emenda 74 é a antithese do que pedia o 
grande brasileiro no programma do Partido L Lberai . 

O h ! mane~ de Ruy •Barbo.:;u. ! Que enxovalho !,i. memoria veneranua 
do aposto lo excelso das liberdades publicas . 

Diz o ·parecer (Lê) ; 

"A emenda dispõe .ficar a))solntamente susp.onso o habeas-cor-
pus para os detidos em virtude da declaração do sitio. Isto po1· uma 
interpretação leal, nada innova nas disposições do texto vigente. Sus-
pensas as garan tias constitu cionaes, suspenso, evidentemente, está o 
habeas-corpus; e, si sõmente ao Poder Legislativo e ao Executivo 
compete conhecer da opportunidade e da conveniencia da decreta-
ção do sitio ... " 

Esta qL1estão já fi.cou derimida pela emenda n. 56: não póde haver maia 
discussão, em qua]quer tr i.lJunal, sobre >e ·constitucionalidade ou inconstitu-
ciona Ji.dade do sitio e so'bre a o-pportunidade e a coll'veniencia da sua decre-
tação. (Lê): 

claro está que só a elles compete conhecer durante o siti0 
"la necessidade e da regularidade das medidas empregadas." 

O que diz o parecer é, justamente, o contrario do que estava affir-
m~tnclo o Sr . Deputado ·Francisco Campo~. illustr~ revresentante de Mina~ 
Geraes. (Lê) : 

"Si abusos forem commettld03, só podem ser apreciados pelv 
poder competente para 11-ccusar e j ulgar as autoridades que os com-
meterem., 

Quero dizer: ·em um s itio que perdure um, dons, tres annos, durant;! 
tod(l esse t empo ficn. a N ação privada absoht.tamente de sua Jiber·dade, não 
tem o recurso do luLbeas -co?·pw:;; fica sob o domínio da m ais terrivel das 
esqravidães; sujeitos os cidadães aos attentados á honra, á. vida, á saude, a 
·r.orturas, ao açoite, a todos esses requintes de per>'ersidadc com .que as a utori-
dades despoticas costumam mart~yrizar a ·pobre creatuTa humana . Tudo 
isto póde ser feito durante dous e tres annos, sem o menor rec'~rso para o 
P oder Judi-ciario, sem que a Justiça possa tutellar esses direitos e essas 
!ioordades pericli tantes e agonizantes . 

O SR. LEoPOLDINO DE ÜLIV'l'JmA: - E isto em um regimen onde o Poder 
L egislativo nada vale . 

O SR. PLINro CASADo: - E jsto porque pensa o Sr. relator da Commis-
são dos 21 que o unico poder ·competente para tomar eonhecime'nto, durant":. 
o sitio, das medidas do Executivo, é o Poder T_;egísl ativo. Para s·. Ex . , aa 
Jud;ciario fall ece uma tal compctencla ... 
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O ISR. AooLPHo Rb'l1GAJ\UNI: - Imagine-se o agente da autor;dacle, com 
a certeza prévia de que nunca será responsabilizado, {;lUe irá ifazer? 

•O SR. LEJuPoLDINo DEl 0LIVEliRA : - E .que poder tem o L egis lativo no 
nosso regimen presidencial O unico poder que existe é ó do P •tesidente 
da ~epublica. 

O SR. PLINio CASADo : - Mas, esta materia foi brilhanternente estu-
dada pelo genial Ruy Barbosa, que deu relSposta cabal, de, antemão e de 
maneira e:X'hattstiva, ao parecer do relator da Commissão dos 2il . No se'U 
li'Ví'o "O Estado de Siti0, sua natttreza , seus effeitos, seus limites ", Ruy 
Barbosa trata da materia ·com precisfLO rara, refutando todos esses argu-
mentos sophisticos. Vou lêr as pa lavras do 'JYlestre . 

E, como elle proprio a sseria a t·es·Peito do oele'bre acórdão de iMars·hall, 
eu t ambe.m não poderei cot·tar lances a essse documento, porque seria como 
que 3ibreviar uma paizagem .dos Alpes.' 

I-Ia necessida de de l er -se tudo, para a Camara ver quanto é tyrannica 
~ssa disposição d;,'l, emenda n. 74 . 

Ouçam, aggregava Ruy, os Juizes de minha terra a voz que desce dessas 
eminencias: (Lê) : 

"A Constituição da R epublica (a rt. 80), estatuiu q ue a suspen-
sã o de garantias constitucionaes hão se poderá decre t a r senão "por 
t empo determinado", e prescreveu que as medidas de repressão ad-
missíveis (det en ção ou desterro) não se poderiam empregar senão du-
•.·ante o estado de sitio". (•Ib . § 2°). 

São duas ba rreiras altas como a justiça, postas pela Constituição, 
5.os deS'vios do poder no ·u so da suspensão de garantias. Mas se o 
e stado de s itio não observou as condições essenciaes da const itucio-
nalidade , são juridicamente invalidas as medidas de repressão, ada-
ptadas no seu decurso, e como a essa incon stituciona lida de o Supremo 
Tribunal Ji,edera1 é competente para conhecer, póde, dada essa incon-
stitucionalidade, o Supremo Tribunal conceder o habeas- c'orpus, 

Nem se a rgumente contra o habeas-co1·pus com a consideração 
de que o estado de sitio, sendo uma m edida política, deve p ertencer 
ao numero das que a jurisprudencia dos Estados Unidos véda á. com-
rJetencia do .Supremo 'l'ribunal; pois, segundo se p6de ver no capi-
t ulo VI, pag. 1 . 308, da obra "Constit. L aw", de Cooley, as questões 
comprehendidas nesta excepção á autoridade reparadora da juStiça 

.:'ederal são: - as .q'llestões -relativas á exist~mcia da guerra e ao re-
;;ta'bel,eci.men to da paz, á occupagão -do t erritorti o extrangeiro, á auto-
:tidade dos emba ixadores e ministros de outros paizes, á admissão de 
um E stado no seio da U n ião, á. restauração das r elações constitucio-
n aes entre o governo da Republica e o de Estados insurgentes, aos 

limites da jurisprudencia de potencias ·eõ:tra ngeiras, a o direito ele agru-
pamento de in di os a serem cons iderados como tribus ." 

Como se vê, todas essas questões são puramente políticas. E 
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só as questões puramente po1iticas são irnpenetraYe!s á defesa apoi.a-
da na justiça federal . - Qltestions 1nwely political are not within the 
province of the co1t1·ts. 

":Mas, os casos que, si por um lado tocanl a interesses politicos, 
por outro envolvem direitos individltaes não podem ser defesos á in-
tervenção dos tribunaes, amparo da liberdade pessoal contra as inc 

· vasões do executivo . Onde quer que haja u;m direito indivià1tal vio-
lado, ha àe haver 1tm r ec1trso judiicial para a d)ebellação da injustiç·a; 

este é o princ·ivio jundamental àe todas as Oonstitltições livres. Se 

sob o pretexto da natureza politica das necessidades, que legitimam 
este temeroso parenthesis na ordem constitucional, conhecido p elo 
nome de estado de sitio, o governo, fóra das condições extremas ta-
xadas na lei, puder arremessar contra os seus antagonistas políticos 
essa móle de arbitrio, e o direito esmagado não tiver contra el!e a sua 
salvaguarda natural nos tD~bunaes, que1n conterá lTIH.is o poder exe-
cutivo!" . 

E stas palavras, Sr . Presid {~rüe, pfirece que foraln cscriptas. preciza.mente, 
pa!"3. este instante e ferem o as:>umpto na parte relativa ao ponto em debate : 
(Lê) 

"De todas as medidas' de excepção autorizadas pela razão publica, 
nenhuma se divorcia tão completamente das garantias que defendem 
a liberdade individual, como a instituição dos tribunaes marcia;es e das 
commissões mi!litares . E todavia, a <:>s te respeito m-esmo se a.ffirn1ou na 
America do Norte, a doutrina de que o proprio Congresso não poderia 
convertm· em definitivas as sentenças dessas justiças terríveis, quan-
do um cidadão indebitamente envo1vido na jurisdicção dellas tenha a 
seu favor o direito á verifkação das isenções que o sujeitam á magis-
tratura civil. Como, portanto, hesitarmos em applicar ao estado de 
sitio o principio tutelat· de que a Constituição Americana, mãe da 
nossa, não abre mão nem mesmo sob o domínio, muito m a is estt·icto, 

da lei lna?.~cial?" . 

Invoco a attenção da Ca1nara . E ' u1n p..::.nto intcT·~ssan te. porc1uc, como 
\.tt~r:i 0s nobres Deputados, neste passo a refor1na está se a.fastando, e~;;can

cla;osaménte, ela doutrina da Constituição americana. (Lê) 

"Si os effeitos do estado de sitio fossem exolnsivclllnente políticos, 
os tribunaes federaes não teriam, de certo, nada que vêt· com as con-
sequencias do seu uso. 

Mas, desde que estas intet·ossam o direito privado, á individuali-
dade civil dos cidadãos, arriscando-os ás mais intoleraveis miserias da 
oppressão, não ha conveniencias de governo que possam extorquir ás 
victimas a faculrtaàe do appello á justiça." 
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O SR. SoLANo DA CUNEA : - T aes palavras pa1·ece que foram escl"iptas 
especialmente em resposta á emenda 74 . 

O SR. PLINIO CASADo: - Este conceito é como uma lu va, tem um pre-
cisão epigraphica... (Lê) 

"Quando a necessidade da preservação de taes direitos, cuja de-
claração de inviolabilidad.e é orgulho das democracias contempora-
neas, se complica, nas .medidas de Governo, com as exigencias da or-
dem social (como se dá na questão do estado de sitio), a mescla dos 
dous elementos impõe •a conciliação entr.e elles, em vez da absorpção 
de um pelo outro; e essa conciliação não se pó de operar se não reser-
vando ao mesmo tempo, a competencia do Poder Legislativo, como 
orgão do interesse politico, e a da jus tiça, como orgão do direito 
inlll vidual. " 

N:~o ha ·ccntraclicção entre essas duas .competencias, corno quer fazm· crêr 
o H.e'lator ela, Commissfw dos 21.. Ao r·evés, ellas se conciliam e se compl etam. 
(Lê) : 

"Não ha contradicção entre essas duas competencias, ambas as 
quaes se acham consagra das na Constituição, art. 80 ; a primeira, no 
paragrapho 3°, pelo qual o Presidente da H.epublica terá de relatar, 
logo q ue se a:b ra o Congresso, motivando-as, as n1edidas de excepção; 
a segunda, no paragrapho 4°, em cujos termos "as autoridades, que 
tenham ordenado taes m edidas, são responsaveis pelos abusos com-
mettiéios . " 

Estas duas jurisdicções n[LO se annullam r eciprocamente. Cada 
un1a tcn1 a s ua funcç;ão peculi.c:1x :-o CongT·esso aprecia o facto po-
llt!co ;:., luz da conveniencia ou do direito fundamental; a Justiça en-
tende nas questões civis , restabelecendo o direito do individuo, quan-
do o Executivo, para fe1·ir, transpoz a barreira constitucional. A san-
cção política. da legislatura nüo .exclue a necessidade da desaggrava-
ção da liberdade pessoal, opprimida ou supprimida, pelas impaciencias 
da autoridade administrativa. 

"Depois ainda quando não fosse absurdo adulterar a natureza or-
ganica do {jongre~so, convertendo-o em instanQ~a jttàiciarict, para di-
zer do dir·eito individual, violado e reclamante - esse recurso viria 
quasi sempre tarde, e por serodio se annullaria. 

As Camaras reunem-se apenas quatro mezes cada anno. Nos 
oito mezes intercalares a experiencia deste semestre nos autoriza a 

!n1aginar a posBibilidade de duas ou tres s uspsnsões dP. g.al':l!l t :ias , ou 
de uma que seja, s i quezerem. 

N esse ínterim se multiplicarão a s prisões e os destenos. 

E não é compatível com o espirit o e os principias deste regimen, 
,;ue os degredados, os soquestrr..dos sem fúrma de processo, ao ace:~o 
de um h omem, apodreçam nas enxovias dos presidias e se envenene1n 



- 204----: 

:~a atmospiH>r a dos alagauiço:;, sem j ustiça q u e lhes a cu cl<>.., excl widos 
c;lles sús, talvez culpados, mas talvez in n ocentes, ou m a rty r es, da com-
n1unhão gera i da lei, da protecçii.o con1n1'um d·Js tribunaes . " 

Por conseguinte, não !JrC·Cecle o unico argtunen to , a que Sü ar~· i ~:1:.t o pa-
recer, de qu e s6 ao Congr-esso cabe julgar dos actos pr aticados durante o 
estado de sitio pe1o Poder ltixecutivo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMTNI : -De cu jo par ecer , a liás, d iscorda o Sr. Fran-
cisco Campos, ex-vi os seus apartes. 

O SR. P LINIO CASADo: - O Congresso dirá ~i o s itio foi conveniente e op-
portu no e si foi decr e ta do de accôrdo com os dispositivos constitu cionaes, si 
houve o implemento de qualquer daquellas duas condições - commoção in-
tt>Stina ou aggressão -extrangcira - e tomará conhecimento de outr as ques-
tões de natureza politica, m as no momen to, qu ando a liberdade está soffr en do, 
qm .. nclo 0 individuo está jnjustamente detido ou violenta do nos seu s direitos, 
- - -c~~L ao Judiciari(, tutelar, desaggrav::tr, repa.rar. salvar os dirtitos indi-
vidua es . . . 

O SR. BERNARDES SoBRINHo : - Ruy Barbosa estabelece a distincção do si-
tio qurcnc1o decreta elo p-elo E xecutivo e quando decretado pelo Ilegisla';:ivo . 

O SR. PLINio CASADo: - E ' outra cousa . !Conheço esta questão, que não 
trouxe para aqui por ter um valor doutrinaria. Quiz justamente ventilar ques-
tões attinentes o caso em debate. 

O SR. BhlRNA.RDES SoBRINHO : 
p or isso dei o meu aparte . 

V. Ex . fa!lava sobre os e!\feitos do sitio, 

O SR. PLINio CASADO: - Estou mostrando a.penas que Ruy Barbosa 
sustentou, até no .p rogramma do P a rtido 'L~beral , e depois, na sua obra "O 
estado ele s-itio, sua natureza, seU~~ effeit os, seu.s Zftm;ütes", o contrario do q u e 
está. se fazendo n a ref orma com<titucional. Em vez da sus,pensão abs-olu ta 
do habea.s- corpus para os detidos em vi~tude da declaração do estado de sitio 
- elle achava que devia haver uma norma expre~sa, consagrando na con-
i;tituição a ser refo;rmada o habeas- corpus em garan tia da Jibe!!'dade lndi:vi-
clual, durante o estado de sitio . 

O SR. B mRNARDES SOBRINHO: éPediria que V. Ex. prestasse um escla-
c·ecimento: Ruy nesta ma teria de d ireito constitucional afasta a doutri na 
american n. elo influxo n a Argentina? 

O SR. PLINIO CASADO : - I nvoca precisamente a doutrina american a, 
n1ostrando que é esse o modo de proceder dos americanos, até quando se 
Úata de presos miütares e mesmo da propria lei mal"Cial . 

O ISR. BEmKARDES iSoBRINHO : - E deu-se ·n a guerra da secessão dos ·Es-
tados Unidos? 

O SR. IPLrNro CAsADo: - Deu-se. Lembro o celebre accôrdão sempre ci-
tado por Pedro Lessa . .. 

-ü SR. AOOLPHO BEP.GAMrNI: - 0 caso Miligan . . . 
O SR . PLINio CAS.mo : - Perfeitamente. 
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Q." !SR. BERNA!IOES SOI!RlNHO : - J!lsse accórdão foi origi.nado porqlile a 
acçào do governo americano não se entendia ·nesse circulo de idéas que V. 
Ex. tio habilmente preconiza . 

.0 SR. PLINIO CASADO : - A'qui lenho O liVl'O el e Pedro Lessa intitulado 
··Do Poder Judiciario ", onde se clU\.Jara o seg uinte sobre o caso l\1!iligan: 

"- Duran te a guen·a 'Civil conhecida pela denominaç;ão de 
aue1·ra da. secess{io, lu ta, t r em enda que dm·ou dnco a n nos, crean:tm-se tri - . 
hunaes milita1"es e suspendeu-se o habeas-corp1ts ite accô?'do co1n wma lei 
rio Cong1·esso, que autorizara •o ,Presidente da Republica a decretar as dua8 
medidas eX'cepcionaes (Wil1o1tghby - The Constitucional Law ot t he United 
States, v o!. n, pag. 1. 24J5 ) . O presidente da União applicou essas m edidas 
extremas, nã o só a os Estados conflagr?.dos como aos E s tados ;pacii~cos vi-
sinhos dos convulsionados. No Estado da Indiana, onde havia tranquilidade, 
mas que era visinho dor; em que estava accesa a gu erra, fio p•·eso Miligefln, 
que req'llereu nm habeas- corpus J ulgou a maioria da Suprema Cõrte Fe-
deral (five of the ju.sticcs) que ao Congresso faltava competencia para auto-
rizru.· a susr>en:;-ão dos htxbeas .. corpus nos Estal'Wis em que nenhuma l1tta .se 
dava, sendo-lhe p ffrmiUido pela Gonsti'tttição sómente tomar essa providen -
cia excepcional para os Estados assollaclcs pela gue·rra .• 

"-·- A' minoria "the rr;mainig- four justices", pareceu que ao Congresso 
era •licito autorizar a suspensão do habeas- c01·pus e a creação de commissões 
militares judiciru:ias, não sé nos Estados em guerra, como :tambem nos 
outros, especialmente nos visJ.nhos, donde bem podiam contribuir '!)ara ali-
mentar a luta, fornecendo combatentes e dinheiro mas que na realidade nã~ 
o tinham feito . . Sem embaJ·go dessa divergencia, foi concedida unanimemen-
b u. ordem impetrada, . pt·evaler;endo, comu motivo de ileddir, a o.pinião dos 
que julgavam fallecer ~• .o Congresso, diante da Constituição, poder para au-
torizar a suspensão do habeas- corpus nos Estados em p az, posto que visinhos 
dos conflagrados. Ficou vic torioso o conceito (note-se bem), de q1te sómen-
te nos Estaclos ent que se ve?·ifica <~ rebeZIAcío, o·u a invasão extrangcira, é 
permittido ao Cong1·esso suspencle·r o "h<tb eas- co?·ptts'· . :i!'ico1~ m.ais vencedor 
o p1·incipio de que Suprem~a Cô1·te Fecle?·az te?n compctencia para, como in-
rerpnte final da CO'Yistitu.ição, declara,r inconstitu.cional um.a lei. qne suspen-
de o "habens-cor1nts'··, e mtto?·iza a c1·eação de t7ib1t.naes mi.:itm·es em mo-
?nenoo ele gttena civil e pu.1·a jazer em unn proce.~so d:; "habeas-corpus", e 
fl fi?n ele GA!lANTIP. DIREITOS INDlVIDUAES." 

Dir-me -hão VV. EExs. que o Judi ciario não tem com() etencia para an-
nullar o a:cto do sitio em si mesmo . •Ser ia., eptão, u surpar as attribuições 
privativas dos Poderes E xecutivo e Judiciario, tanto importa ria em invalidar 
um acto puramente. político e discrecionaTio de . qualquer dos dous poderes . 
1Í·fas o que VV. EJ<Jxs. não ousarão contestar é que o Judiciario 
pôde, ·em um easo con creto, em hypothese, tomar conhecimento de uma l·esã.o 
de direitos indivicluaes, pa•r:.:t. conceder o habeas-corpus, durante o sitio, am -
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pacar a liber.dade dos indivíduos, ou qualque•: outro dit•aito, porventura; in-
heran te á liberdade pessoal. 

Isso não quer dizer que o Executivo não se mantenha no seu ponto de 
vista de sustentar a declaração do estado de s.tio, outrotanto o L egislativo, 
Mas o Judiciario, além de restaurador da lei e r eintegrador dos direitos 
indivicluaes tem ainda essa funcção apaziguadoa·a, pacificadora, porqu e vae 
E•té certo ponto acalmando os esp;r:itos, restituindo a liberdade aos indiv ídu-
os que forem injustamente sacrHicados .pelo sitio. 

0 SR. BlilRNARDES SOB!UNHO : - A doutrina americana. 
mais de uma especie de habeas-co1·pus? 

não considera 

O SR. PLINIO CASADO: - Ha outros remedios: - O writ ot ce1't-i01'a1·i, o 

wrU ot 1nanàamus e o quo wa1-rant . . . 
O SR . BERNAP.DEs SoBRINHO: - A doutrina americana considera-o um 

remedio para a prisão ii!egal. Ella mantem a doutr.ina que herdou do direito 
inglez - co·nsídera-o uma arma contra o despotismo da autc~·idade . O 
habeas- cm·p-us, que na America se suspende no momento, não da decretação 
do sitio, mas como medid[L salvadora da violação de um direito, é que é o 
habeas-cop1ts politico. 

O .SR . P LrNro .CAs·ADo: - O que, nos Estados-Unidos, se sus·pende é o di-
reito ao au·to e não o 'u.>l'it of habeas- c01'P1tS, acL subjiàjiciendum ... 

0 SR. BERNARDES SOBRINHO: I Muito bem. 
O SR. PLINIO CASADO: - ... como o affirma o notavel e brilhante 

jurista patrio, .Sr. [>ontes de Miranda: 
:- T a nto é credito qpe sómente se suspende o .privilegio, e nãJo 

o writ; e tanto o reconhece a Suprema Côrte, que se pleiteiam ha-
beaa-co?·pus, nos Estados Unidos, não obstante a vigencia da suspensão. 

(Hampton Carson. Tl~te Hist01:y ot the Su[Yren!le Court ot the 
UnUed States). E com acerto, a.ccrescente-se, pois é o previlegio que 
se exceptua, e não a propria ordem: - did not s·uspenà the writ 
itself ? 

Sr. Presidente, as qu atro emendas ns. 56, 64, 74 e 75, constituem uma 
i'ormidavel contra o socegó e a tranquilidade de todos os cidadãos . 

O SR. AooLPHO BERGAMn.;r: - Para que a restrucção do habeas- corp1ts? 
O SR. lPLINro CASADo: - A emenda n. 7.4 swpprime "em absoluto" o 

habeas- corpus durante o sitio. 
0 IS<R. VIANNA DO CASTElLLO: Para os detidos por motivo do estado de 

sitio ... 
O SR. !PLINro !CASADo: - Ain~a que as medidas de repressão contra as 

pessoas ultl'i~ ~lassmn os limites cD'11stitucionaes abalizad-os no artigo 80 e seus 
para,g~·ap.bos. 

O certo é que da maneira DOr que estii redigida essa emenda, todos os di-
;:eitos e todas as liberdades ficarão subvertidos. 
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:O PoDER -ExElCUTI\'o fica com a faculdade até de prender os r ep.:-esentantes 
ua Naçã.o . Qual o recurso de que estes dispõem? 

0 SR. BERNARDES SoBRINHo: - Hoje teem O habeas - C01'1J1~3. 

1() SR. PLINIO :CASADO: - ·Entretanto o honrado r elato?· da Commissão 
dos Vinte e Um deu a entender que essa emenda tinha o intuito de garantir 
as immmüdades pa rla.ment ares que S . Ex. a chava a té agora p ericlitantes. 

O SR. ADOLPHo 'BERGAMINI : - O Executivo abusa. Qual o recurso em 
race •da emenda n. 74, si os T1·ibunaes estao r echados? 

O SR . PLINIO CASADo : -!Pelos fundamentos do honra do relator da Com-
missão, - o Executivo poderia mamter preso um representante da Nação 
pelo menos, até wq ue:le p>"estar contas dos seus actos ao Gongresso . 

[Bem sei que n iio devemos argumentar com abusos, mas devemos t er o 
(;Uida.do de legislar prevendo todas as circumstancias e todas as by,pothese. 

0 SR. BERNARDES SOBRINHO : - V. Ex. não acha que o tribunal não n e-
ga!I'á o habeas- corp1ts pedido po.:- um deputado? 

O SR. AnoLPHo BEJRGAMINI: - Será obrigado, .preliminat·mente a nã o to-
mar conhechriento delle. 

0 SR . BEJRNARDES SOBRINHO: - Esse artigo tem de ser conjugado Com OU• 
n·os . 

O SR . PLINIO CASADO: - Ahi está. Essa em enda é tão monstruosa que 
pela segunda vez essa observação me é ;feita. A p r imeira vez; foi 0 Sr. 
Deputado Francisco de Campos que disse : - Não, o habeas- co?·pus se en-
tende, ahi, quanto aos a-ctos exclusivamente concernentes ao sitio, delimi-
tados na Constituição, e, agora, é o nobre Deputado do Espírito Santo que, 
pe.Ja intercessão do seu parac.leto, -estâ rea-gindo, portque nfLO póde permittir, 
em toda a. sua extensão, este r e trocesso, este a tte ntado inominavel á liber-
dade dos cidruclãos e que vae r e.'bai::éar a nossa Patr[a no contubernio das na-
ções cultas . 

'FJssa emenda importa na escravizaçã<' do Brasil, e a Const ituição dei-
xará de ser o codig-o da o1·ganização de Jm regimen Ji:vre e democratico, 
rpar a se transformar em um instrmn ento vil e fer'I'ell'ho da tyrannia. 

Vou mostrar como, neste ponto, a reforma constitucional retrograda a 
um regirn en inferior a o da Cm·t a Constitucional de 215 de março de 1g24 e 
ao da legislac;ão do Imperio . Como VV. EEx. sabem, naquelle tempo, o 
habeas- c0?'1n~s era apenas um recurso processual, não tinha ainda sido eri-
gido á altura de um principio constituciona l, como foi depois consagrado na 
Con stituição de 91.. Na monarchia, o Conselho de Estado, pela palavra de 
Dantas, Abaeté e Lafayette, firmava o principio de que o habeas-corpus de-
via caber nas p1·isões administrativas e até mesmo no estado ele sitio, n ão 
sendo admittido, a pen as , para as prisões militares e para o recrutamento . E 
Isso em pleno r egimen 1nonarchico. 

O Sn . ALBERICo nm J\foRAES: -V. Ex . não m e faça ter saudades da mo-
narc11ia . 
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.O .SR ·PLINIO CASADo : - Por ·que razão havemos nós de ,retrog·radar, quasi 
um seculo, no terren o das •Conquistas Uberaes ? Isso sim, ê depravar o 
habeas-oorpns, é drtr <lesse instituto Ji;berar, na phase de Ruy B arbosa, a 
mesma idéa que a n tigos lexicograp;hos davam de certo crustaceo indig·ena 
da lama <los nossos m a ngues: - animal que anaa a rec-uanso:< . 

Dizia o Conselheiro Dantas: 

"A autoridade judiciaria jámals foi despojada da competencla d e 

expedir ordem de "habeas- corpus", co?n excepçiiio só1nente das pr·i,-
sões militares e para ~·ccndamento. Entre out!'oS av:sos. basta r efe-
rir o de 30 de agosto de 1.86·5, expedido de accorclo com o conse-
}heiro consultor e com a resolução de c onsulta da secção de JustiÇft 
do Conselho de Estado, no qual se diz o seguinte : "A instituição do 
habeas- C01'p7LS, que é a maior garantia ela .Jiberdade individua l, n ão 
pôde deixar de ter a amplitude 1que lhe d:á o art. &40 do Codigo do 
Processo, sendo, portanto, applicavel a todo e qua lquer constra ngi-
mento illegal, ou provenha elle de autoridade administrativa ou de 
a utor idade judJi.ciaria, COJI>I A U)I!CA EXC~ÇÂO DA PRISÃO li>IILITAR, n a 
qual se comprehende o recrutamento, 110rque esta excepção se tunda 
na especial-idade necessa;·ia á força militar, especial;nente ?'eoonhe-
cicla n a Constituição do hnpe·rio . .. " 
. . .. ... .... ............. .. .. . .. . . ........ .. . .. ........ . ............. 

I 
E' corr en te em nossos tribunaes de Justiça que a a utot·idade ju-

diciaria tem com•petencia .para conhecer do recu l'so de habccts-oo1·pu-~ 

n as prisões administraqvas, r esolvendo pela soltura do paciente, 
quando se conven ce de ·que elle soffre, ou est:.á ameaçado de sof-
.frer constrangimento illegaL .. 

Da t heocria opposta seguir -se-ia que o habees- co?'lHLs, considera-
elo po1· todos os povos liv res a maior salvaguarda da liber dade indi-
vidual, em vez da amplitude, que não póde deixar de ter, segundo 
o aviso de 30 de Agosto de l:86"li , 'firmado pelo finado jurisconsulto 
NaJbuc o de _,\.raujo, para t:eT apvlicavel a todo e qualquer constran-
gimento illegal, ou provel'ha elle de autoridade administrativa ou de 
autoridade judiciaria - cleixará de ser o extnwrdinario 1·eour so, 
r egalia pm· cxcellencia, q11e va!e uma constituição como se expressa 
BLACKSTONB, •para ftcat· reduzido a um recurso c.le 1mportancia, co·m-
mum , ou m uito secundaria." 

O Jwbeas-co1·pus. já af.fir mava o grande Blaclrstone, é o baluarte, é Cl 

pala di o das ];herdades publicas . ~lle, só -por si, vale u ma con s tituição. 

Da vez pa~sada, quando occu pei a tribuna sobre esta mater ia, duran te 
duas horas, tratei do habea.s-aor(J'ttt: e , agora quasi q u e só me estou refe -
rindo a elle . 

O SP.. BEFn;:..RDES SoBRL ·H o: - E com todo o bt·JI!Janl' smo. 
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O •Sn. PLrNro CASADo : - IPor i sso que o 11abeas-corpus equivale a uma 
constitu ição, é que estou empt·egando toda esta r esistencia. E penso esta~ 

autorizado a decla·rar em nome da ~naioria . . . 

0 .SR. ADOLPHO BERGA.MINI: - Perfeitamente. 

O SR.' PLINIO CAsADo: -· ... que, se essas em endas fossem r etiradas e 
modificados esses pontos, de maneira a satisfazer o espírito .J~beral da Na-

, ção, n ão estaríamos, ruqui, obstruindo. ( .!lpo·bados da ?ni?W?"ia). Poderíamos 
discot·dar de un~ ou outro ponto desta reforma, mas não estaríamos ofú'e·· 
recendo esta resistencia defendendo a h onra, a vida, a saude e . a liberdad•'! 
dos -brasileiros (apo·iatlos) si não fossem essas quatro emendas !ibertici· 
das . \.M'ltito bem. ) 

0 SR . BERNARDElS SoBP.INHO: J!á Vê V . Ex. •que estamos . quas1 ... ~ 
accordo. Apenas se·parados em um ponto de vista: V. Ex. entende que a 
emenda conforme está ·redigida suspende o habeas-corpus durante o Slll&. 
e eu entendo -que n iio. A hi esbá o nosso ponto de divergencla. 

O -Sn. PLINIO CAS.t\Do: - Mas, si todos 11ensassem como V. Ex., nií.ú 
haverias di-scussão possível; estaríamos todos de accordo. 

Quem não está .vendo que a emenda, como esbá redigida, é, justamente, 
para impedir o habeas-corptts durante o estado de sitio ? 

Chamo a attenção dos illustres collegas para o juizo expendido, ·por unta 
das maiores cabeças do Supremo Tri'bunal Federal, o Sr. Ministro Hermene-
.gildo de Barros, que disse sobre esta emenda: "Acho que essa disposlçiw 
vem tornar a nossa Constituição a mais at-razada do mundo, mas, desde 
que sej a ella consagrada, n a Constituição, t eremos que o-bedecer: - é lei.,. 

Voltemos á l ição d e -J.iberdacle do Con selho de EStaD-o. 
Ruy Barbosa, commentando essa decisão, disset·ta do seguinte moct<,: 

"Até aJqui o .Sr. Dantas. A esse voto "adheriu inteiramente" ,, 
Visconde de Abaeté, um dos estadistas da Monarchia, que mais sa-
ber, mais cri-terJO !JOlit!co, 1nais autondade moral reuniam em torno 
de seu n ome, -cobertos de serviços ao paiz. 

O terceiro opinante -foi o conselheiro LAFA.YETTEJ . 
Com a sua conclusão e transparencia •habituaes esse juriscoH .. 

s ulto fixou crystallinamente .em .einco paginas a verda.de constitu~ 

cional. 

Esculemol-o nos top1cos pnincipaes: 

" 'E' fÓ?"a. de !ltw·ida .que o recurso extr aordinario do habeas- cor·-
pus ê admissi v e! para ·fazer cessar to ela c qualqtter priscío OtL con-
st?·anl}i?ncmto illegal, SALVO OS CASOS I'J)c"PRESSAllfElNTE EXCEPTUADOS. 

E stes casos, se_rntndo o nosso di1·eito, SE REDUZEM A '.rRES: 
"1.0 O de prisão determinada por despacho de pronuncia . 

(Art. l i8 da lei n. :2. ()33 .) 
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2. o O de .prisão determinada por sentença definitiva. (Cits 
arts. e •Paragra.phos.) 

.3. o O de pr·isão de m ilitar po1· ·vit·imle das leis m ·i-U-tat·e;, . 
(Art. :L8, in fine, ·Cit. lei.)" 

Notae oa dous dogmas politicos, que ahi .ficam esta):}elecidos. (, 
primeiro é que só se exaiumn do "habeas-corp1LS" os casos expii-
vitam.ente exceptu.acLos nc~ lei. Esta ve rdade cardeal basta de per si 
só para terminar irrespondivelmente a questão agora controvertida. 
uma. vez que nenh1~m,a. dispos ição expt·cssa, até hoje, except·J~a do 
u hctbeaS-CO'r1JUS ' ' AS PRISÕES FUILMIN ADAS SOB O ESTADO DE Sl'.riO . Q • Se·• 

gundo, consequencia do primeiro, consiste em que, além dos casoo 
de pronuncia, ou sentença definit iva, os unicos outros, .que im"Pedem 
o habeas-co1·pue, são os de 111'isões milita1·es de ?nilitares . 

Ora, já então, sob a carta imperial , existia o estado de slt10 
regulando, em.quc~nto eis att1·rintições do Pocle1· Excc1~tivo, 11os mes-
?IW S tenn os que sob a Constituição R ep1tblicana. 

(Acarêem -se os artigos 179, ~ 315, da C a rta Constitucional <h . 
fm.perio .e o 8·0 e paragra phos da Constituição F ederal.) 

Entre as duas Con stitu ições, no tocante ás faculdades conf.eri-
das ao Poder ·Executivo, durante o recesso das Ca1naras, a divers1 -. 
dade consiste em que ~ Carta Imperial a s dava mais amplas du 
que o Pacto R epu"blica n o . A primeira, com effeito, lhe deixava o 
a rbitrio quanto a s garan Ç!as", reza o t extu im perial; e não as defi-
ne; ao passo que a Cons tituição da Hepublica limita as m edidas de 
repressiio ])ossl v eis: - <f p1isáo e deste?-ro. 

Logo, as. conc lusões e,;ta'belecidas, em relação ao habeas-corrn..,; , 
quanto ás prisõDs de "]Ji"ivaüva competen cia do GoYerno sob o regi-
m ente im.perial , cont •na;iaria ele 1·azão se a justam ú situação e ,,, 
que ficamos s ob a Carta da Republica. " 

Voltemos, porém, ao parecer do .Sr . L afayette. 

"O habeas-corpus é um:.t i n stituição de pur a creação do dil·eito 
inglez, e desse cUa·ei-io passo1t cz.irectc.nwnte para. o nosso. E ssa aclmi-
ravel g arantia da libcrd:j.cle não foi nin.da nat u.ralizada ent Z.'rnnça. 
(Sen-igny- Dr. }Jit blic. des j-ra?IÇt~is, t . 3° . ) As DI!;POSIÇÕb'l:; lJtJ CO-

lJ1GO DO PP.0Cffi3S O CRl!,II~~ E AS DA L-l~I. N . 2.03.~, m..;.LA'.riVA.S AO •• 1-tA-

BEA..S -COP.Pl.:Sn, SÃ0 1 POn ASSii.\í DIZE!'!_. TnASLADADA~ UE BL...<\.CI<.fiTONEl. P ois 
b em: á cêrca do ponto com.!·overtido, a lei ingle7.a é terminante: --
A ordem de lwbeas- cor]YI+S é um mandado de d!rcito que não rpóde 
ser recusado, mas deve ser concedido a todo homem, que é e nviado 
á pris ã o, ou n ella detido ou q ue soffra qua!quer c onstrangimento, 
AJNDA Qt:E P OT: OnDEM DO f:El!, DO CoNs!JlLHO P R IVADO OU DE QUALQU I:R OU-
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7RA AlJTOllllJADE - Thou.ght by the CO?n?nand of the lcing, the pri;vy 
counsil, or anyother." 

•• •••••• •• o\• •••• ••• '• •' • •• • o , o ,• • • · • •• • ' o •• • ' ' .. .... ········· . . . ..... . 
Não se compreht)ncle que se negue ao Poder Judiciario a facul -

dade de con'Cecler habeas-co?-p?ts par<\ os casos de prisões i!Jegaes, 
ordenadas pelas a u toridades admini.3trativas: - porq·ue o h<.tbeas-

co?-p?ts é jttstarnente a ?nai.s seg?tra c c~ mais preciosa garanti-a con-

tra as violenci.as que 2JOde?n tenta1· contn, a l i berclalte individual os 
rep?·ese?~ta-ntes do Poder A.dminist?·ati'l:o". 

Verifica-se do pa,recer do insigne L afayette que o habeas- corpuf!, cabm 
a tê no estado de sitio, no tempo do Imperio . Além dos casos de pro-
nuncia ou s·entença definitiva só havia a restr:h::ção de prisões militares de 
militares . 

O rSR. BERNARDES SoBRINHO: - Mas estará. bem expresso esse pensa-
mento? 

O SR. PLINio CASADo: - Pelo menos, acabo ele lêr o commentario de Ruy 
Barbosa a respeito do parece~· de Lafayette e da decisão elo Conselho de Es-
tado. 

E, já agora, vem a ponto ap.plicar a este debate em uma transladação pa -
raphrastica, a lgumas palavras eloqu ent es do insuperavel Ruy Barbosa: 

"Quem esperaria ·que as traeliç<les do Conselho do E·staao pu-
de.ssem inv ocar-se um dia como archetypos de ju risprudencia li'beral 
ocontra o Congr .:;sso Nacional republicano? J\1:as assim é. O habeas-

corpus tinha ~rtalor cotação· entre os coiCselheiros da casa de Hrag-<~.n
ç;a, elo q u.e mere·ce aos repr esentantes da Republic~t. 

Grande lição! Terrivel argumento p•ara os scepticos! '· 

f> r. Presidente, a emenda numero 56 restrmg-e a competencia do J ua!-
ciario. 

Vem a r estricçiw ao 'Conceito do ha'liea.s-cm·pus na emenda 64. l!epo"'· 
apparccem a s uspensfw a-bsoluta do h a ll ea s- co·rpus e o cerceamento elo Ju--
elicia rio, em virtude da emenda 74 . 'Mas isso ainda n ã o bastava, era prcciz.u 
requintar o espírito ele reacção, era 1nistér leva~· ao extremo o furor reac· 
cionario . 

De feito, se os tribunaes Ja. eslfio f echados para os casos estri\!tament" 
politicos, como diz o parecer, se o habeas-corp?~~, agora, não tem mais aquel-
la amplitude, não ampara todas as 1ib'erdades mas, ap.enas, a liberdade ele 
locomoção, se, ainda, depois disso, o habeas -co1·pus fica "a.bsolutamente" 
suspenso para os detidos e-1n vi rtude da declaraçào ilü ~itlo? - por que mo · 
tivo ain da surge essa emend!l. 75 "t 
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E' o fechO' !la abobada d-essa constru'Cção !rnpatrlotica e tyrannie,,: 
"Na vig€ncia do esta(,O de sitio os tnbunaes não J>oderao ,,0 . 

nhecer dos actos praticados em v irtu de delle pelo Po(ter Legisla ti. 
vo ou E..xecutivo". 

~.ias que actos sao esses? 
O ·SR. FRANCISco D-E ·CAMPOS: - kctos autorizados pelo estado d~ sitJc.. 
O Sr:. PLINro CASADo: - :Mas qu:e.es s~i.o os reeursos ·t 
0 6R . BERNARDES •S OBRINHO: :.___ Acho qu~ a emenda, a poste-rio1·i, <JUe 1 

dizer, justamente, o que tenho sustentado . 
O SR. PLrNro CASADo : - IE' natural que eu pergunte isso, pot·quauto u 

nob1·e <eader da Commissão dos 21 fundamentou essa em-enda em duas li -
nhas, dizendo : A em-enda 75 ·comp!eta O' pensamento !la. emenda anteriot· e se 
justifica pelas rm1ões já adduzi.das. 

O iSlt. :BEmNARDES .So«HfNHO: - Quer dizer que o Deputado, que tent ga-
rantias pessoaes, que t em immunidades , se requerer habeas ·C01'P1bS ao Su-

premo, este não pôde negal-o, e só poder& tomar conhecimento en1 relaçau 
a os actos praticados em v irtude do sitio para o D~eputado que tem immum-
daaes? Nêi.o póde. 

O :SR . PLINio CASADo : - Não é isso. No estado de sitio não ce:ssa ess L 

attribuição que tem o Judiciario, em virtude da Constituição e da propria 
organização do !·egimen presidepcial ameri'Cano . O '.Judiciarlo toma co n he-
cimento dos actos l~;gls1atlvc:s e e xecutivo,; paru. cunilecec aa su"" constiw-
c ionaltdade. Agora, está cerceaclo, absolutamente. Nã.o é só o habeas- cor-
pus, mas todo e qualquer Fecursq, como as acções, resultantes dos actos p rs.-
ticados, em v irtu de do es tado de sí tio, -pelo \Poder Legislativo ou Executi-
vo não poderã.o ser conheci <los pelos Trlbunaes, na víge ncía do sitio. 

O SR. BlllRNARDES SoBRINHO: - Como assim, uma acção? O Poder Judi-
ciario, na sua phase de contrôle das leis, quanto ao ponto de vista constit u-
cional, não fica suspenso, fh:a s6mente quanto aos actos legís'lativos decre-
tados em virtude do sitio . 

0 \SR. PLINIO CASADO; tConhêço muito bem r;s cffeitos e os limites do 
estaao tle sitio e V . Ex. sabe a velha definição ele Alcorta: E' aquelle es-
tado em que se encontram suspensas as garantias constitucionaes no caso 
de uma commoção interior ou de um ataque exteri(Jr, l}ermanccendo o;; 
trÍbunaes de justiça no livre exercício da sua jurísdicçã o ordínarla.. 

O ,SR. BElP~"fARDr:s 'SoBRIKHO: - Perfeitamente . 
o I'::; R .. PLrNro CASADO: - A ~menda 7.5 ' ür~p(Jrta na cle>ear>itação do .Judl · 

('ia rio . Quer di:rer ttne se o sitio <.furar um ou C: ou~ annos, o Judlciario esta. 
completamen te to1hido, ou pelo menos ern grande parte, no livre ex.ercic!J 
de sua jurísdicção ordinaria, emfim, na smL suprema faculdade · de interpre-
te, de oraculo, d e voz da Constituição, come> dizem · os tratadistas. america· 
r-.os. Por Isso é que, absolutamente, n iio posso coucordar com es;;us emen· 
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das. !:le todos que encaram est'E) assumpto fossem como o nobre toeputadu-
pelo 'Espírito Santo, o mal poderia ficar attenuado ... 

O :SR. ALBEJRICo DE MoRAEs : - Não eneontro pa1avra alguma no verru:..· 
culo rpara -explicar absolutamente .; Absolutamente, mesmo que seja com m'tl;-. 
ta doçura, irrita . Não posso ouvil-a, absoZu,ta'YrLenT:e . . . 

o SR. J'LINIO GASóA.Do: - •Digné -se a Camara ouvir o que, so'bre esta 
importante materia, doutrina o iHexccdivel Ruy Barbosa: 

"Uma prerogativa, que tem após si essa historia abençoada, que 
r-epresenta essa magestade coroada pelo respeito universal, abonan-
çadora de paixões, cicatrizadora de injus tiças, conciliadora de confli-
•Ctos, não devia morrer ·entre nós, tiio earecenteil desse remedio, ao, 
l:!eus primeiros ensaios. Ou aliás seríamos um torrão maldito par::.. 
u 'bem a inda quando sua ·pr atica é tão simples, que está pedindo ao .. 
homens apenas um pouco d~ consciencia e honestidade" . 
Invoco ainda a attenção da Ca.tnara, para um confronto que noJ 

abate, humilha e envergonha. Ao passo que o projecto de reforma constL-
tueional golpeia essa prerogativa dos tribunaes _de examinar os actos dos 
QUtros dous poderél:! e negar-l-hes applicação, quando violwdores da lei e a~ .. 
tentorios de direitos indivi-duaes, - ao contrario, nos Estados Unidos, essa 
prerogativa cresce sempre e se amplia e se dilata . 

. E' o que diz Ruy Barbosa: 

"Na União Americana essa prerogat!va não cessa de cr·esce~ , 

~ormemente augme!ltada por- to·das as reformas canstitucwnae:>. 
(Loswell - Essays in gover:nment, pags. 56 e 57)". O periodo co-
lonial assignalou-se pela dominação do executivo, eclypsanilo us ou-
tros poderes; mais tard.'l no calor da revolução, o sentir do povo 
não admittia senão a absoluta suprf)macia do Congresso. O fructc. 
sazonado da ex.p.erié ncia americana, porém, é essa id'éa hodierna do 
governo constitucional, que eleva o Poder 'Judi"Ciario a uma posição 
independente e augueta, collúcando a lei, serena, irnpessoa1, impas-. 
sivel, no santuario intimo do templo, resguardada de contactos pro• 
fanos"). Horace David - .A.merican Constitutions, pags . 62. e 6·3j, 

Por isso, Sr. Presidente, não posso comprehender como seja trazida O. 
Camara uma reforma constitucional com essas quatro emendas . 1\..inda h<~. 

pou'Co eu disse ~ timbro em repetir: - retiradas essas quatro emendas O'l 

modificadas de modo intel!igente, patriotico e Uberal, - nenhum de nós, da 
minoria, opporia maior embaraço 'á passagem do projecto. 

0 iSR. ALBERICO DE Mol~AES: -E' a verdade. 

o SR. PLrNro CAs•ADo: - Mas, respeitanJo a apinião dos nobres Depu-
tailos da maioria, em todo caso estranho que se. EJEx., a quem eu, pessoal-
mente, tanto prezo e em quem reconheço homens dignos, patriotas, espíri-
t os liberaes, não sintam da mesma maneira qu·e nós outros da minoria sen -
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tirnos, em face desses dispositivos que veem conculcar e esmagar, comple-
tamente, todas as garantias e todas as liberdades do Brasil . 

O .SR. M . (RoDRIGUES MACHADO: - Entre os membros da maioria exis-
tem m uitos que pensam como V. Ex . e votarão contra. 

O SR. AOOLPHO -BERGAJ\HNI: - Essa affirmativa já é um conforto e uma 
esperança. 

Não h a necessidade, no Brasil, de deturparmos o regimen americano. 
'Passando essas emendas, com essa de•ca;pltação do Poder Judiciario, podemos 
affirmar que não temos ma is o regin1e n presidencial, o r·egimen norte-ameri-
cano, ·Com s-eus estigmas, com. seus traços .cardeaes, t yp.;cos, mas sim um::L 
invenção diaboJiica, a que o Congresso vae dar a sua approvaçfw e c1ue nos 
ha de trazer muitos males e desgostos. E tenho a certeza, - n ão vae nas 
minib.as palavras o desejo de insuflar as massas, tenho a certeza ele que, n1ais 
cedo ou mais tarde, o ·povo ha de 'levantar-se contra essa reforma. Era 
mistér que o -povo brasileiro não tiv-esse sangue nas veias para supoportar o 
r egilnen que se ·lhe quer im']lôr, de maneira tão injusta e óeshumana. O povtJ 
brasileiro não merece essas medidas de rigor, esse a ch inca:lhe, esse avi-lta-
mento. (jliuito bmn.) 

.Sr. Presidente, nos quinze minutos que m,e restam ainda, preci~ faze t· 
uma lJ.ge!ra r efeTencia á emenda n .' 1. Trata-se ela intervenção nos Estados-
Foi incluída, nesta parte, a disposipão ·Constitutiva da emenda n . ií7, que era. 
um additivo ao a rt. 63 da Con stituição. A gora, no substitutivo, a Commissi:io 
intercalou-a no art. ·6° . 

·Sobre este ponrto, q :uero dizer <,clgumas palavras . 
A' lettra d da e1nenda n, 57 a_pr.esentci un1a en1encla. Está aqui . Rt;za o 

seguinte: 

N. 7 

:Sub-emenda á emenda n. 57, ua. .proopoosta de revisão constitucion.al : 
Accrescente-se, á lettra d, do t'aragrap.ho unico do artigo &3 as seguinte& 

palavras: "com as suas respectivas funcções especificas". 

I sto posto, redija-se do seguinte modo a lettra: 
d) a inclependencia e harmoniq. dos poderes com as suas r espectivas fun-

ções especificas" . 

Sala das .Sessões, 7 de Agosto. de 1925. - Plinio Casado . - Aàolpho Ber-
gamini. - Rodrigues Macha,ào . - Fabio Barreto . - Alberico de Moraes . 
Dorval Porto . ........, Bethencourt da ,Silva. -Raul de Faria. .A.ugusto ele 
Lima. -Antunes Maciel. - J. J , Bernarcles Sobrin,l.a . - Cez(Lrio de Mello. 
- T=ares Cavalcanti, - Elysm~ GuAJherme. - Aga1nem,non ele Maqa~hãe.~ . 

-Pedro Borges. - Lindalpho P essoa . ,....., Emilio JarrlA!m. - Eu::~lide& Malta. 
- Monte·iro de Sotw.,a . - Al1>erto :Maranhão. - Leopoldmo de O-livei1·a. -
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Pinto da Rocha . - Lafaye-tte Cruz. -Vicente Pi1·agibe. - Solano àa (J-!mha. 
- Wencesléo Escobar. - Honorato .Alves. - Plftnio Marques. - .Alves de. 
Cast1·o . - Gentil T<V~;ares. - Sá: F ·LUw. - Pessoa de Queira,<: . - Hoowro· 
Pi1·es . - .A.1·thur Collares Moreira. - Da1ningos Ba1·bosa. -Augusto Gloria . 
-Francisco ValladU1·es. - Bento Miranda. - .A.loLàes Bahia . .,.__, Basilio del 
Magalhães. -Baptista Bittencourt. -Fiel Fontes. - .A.lbuq1~erq·tte Liborio. 
- Wanderley Pinho. -Baptista Luzardo. -Simões Filho. -João· Lisbôa. 
- Ma1·colino de .Almeida . - Joaquilm de Salles . - Fidelis Reis. - .Alfredo 
R1ty. - Vald011Vi1·o ele Magalhães. - Olegario Pi1>to. ---, .Ayres da S"ilva . -
.Anni bal Toledo . - Hermenegildo Finneza. - Eu1·ico Valle . - Nogue·ira Pe· 
1vido. - Pinheiro Junior. - Rocl1·ig.ues da Costa . - José Lino . - J'ofio àe 
Far ia . - Berbert ãe Castro. - Ephigenio de Salles. 

DISPOSIÇÕES CITADAS 

Art. 6•3, •da Constituição Federal: 
".Cada Estado o:eger-.se-ha ·peia Constituição e pelas leis· que adoptar, res-

peitados os· princípios •Constitudo·naes ·da União. " 
!Elmenda n. !517, ·da proposta: 
"Accrescente-se a o art. 6.3 da Constituição o seguinte : 
LParagra,pho ·untco . iSão, para esse effeito, princípios oonstituc!onaes da 

União : 
a) fórma republicana; 
b) o regimen representativo; 
c) o governo presidencial; 

.cl) a inde·pendencia e harmonia dos •poderes; 
e) a t emporiedade das funcções e lectivas e a responsabilidade dos fun-

ccionarios; 
f) a a utonomia dos muni·cipios; 
g) a capacidade para ser e leitor ou elegível nos termos ·da Constituição; 
h) um regimen eieitorau que permitta a representação das minorlas; 
i) a inamovibilidade e vitalicieda de dos magistrados e a irreductibilidade 

dos seus vencime ntos; 
j) os direitos políticos e individuaes assegurados pela Constituição; 
IG) a .não reeleição dos ,Presidentes e Governadores; 
l) a possibilidade de reforma constit·ucional e a competencia do PodE>r 

L egislativo para decretai-a." 

A Commissão não acceito•u essa emenda pelos seguintes fundamento·i: 
(Lê): 

"A e-menda n. 7 ·não póde ser acce1ta . 
Não 'ha emendas •ao projecto e sim emendas á >Constitu:ção . Pl 

s ua aopprovaçiio isolada não teria sentido. Demais, as cons ideraçõe'! 
t-xpendidas para justi'ficar a emenda n. 51 da proposta inicial acon-
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selhruriam não apoiai-a, quando, mesmo, pudesse, r egimentaJment<:. 
ser adaptada." 

!São dous arg:umentos: um qn:e vem em linha ·a.e preliminar. RE'jelta- s..: 
a emenda por questão, puramente, ragimental. O outro a:baliza-se em ra<.ões 
de direito . 

''.:Não ha emendas ao projecto e sim emendas á Constituição. " 

Em que pese ao nobre Relator da Commissão dos Vinte e Um, - o 
tom papalino, da sua assertiva, da sua mal disfarça um deploravel equivoco. 

0 SR . ADoLPHO BERGAMINI: - 0 Sr . Herculano de Freitas já mullou db 
opmião . Agora, já admitte emendas á p1·oposi:a, n!io sei -si ·pela cabe.:;~ r>ropria 
oll s' pela do Presidente. O •Certo é q~1e mudou . 

0 .S~L PLINIO CASADO: - Vou referir iSS·J. 
Apr<?·; .pntei essa emendn. porqu-3 ·entendo, ele mim para mim, qu:J ha .:J.ua!!> 

especies de emendas, ex-v·i da resolução n. 1 B; emendas directas á Constitui-
ção e emendas ·directas á proposta de reforma e que são emendas ind.irectaa 
á Constituição ou sub-emendas. 

Vi mesmo que não er-a possível ·a;,presentar, .no •caso vertente, uma emen-
da 11irecta á Constituição, ,parque a emenda n. f>7, era um additivo ao artigG 
63. Era uma di·sposição additiva, Inexistente na Constituição. 

Qual o meio de eu apresentar ·uma modificação, um accrescimo, urr, 
substitUJtivo? Só por uma sub-em1nda, que vinha a ser - nãr.. faço questã" 
de palavras - uma emenda direpta á proposta e indirecta á ConstituiçãiJ . 
Dir ei mais que, até .certo ponto, a m1.n'ha emenda é directa á Constituição. 
parque tive a cautela de ttranscreyer o art. 63 da Constituição, de r eproduztr 
toda a emenda ad·ditiva n. 57 e de dar a redacção definitiva â. lettra à, a que 
me reportava . 

Quer dizer que eu perfilhava toda a eme·nda n. 57, e accrescentava, em 
uma •das Zettras, s implesmente, aquellas cinco ou seis palavras. 

10 SR. ALBEJRICo DEl MORAEJS: - Nem de outra fórma V. Ex. podia emendar 
O SR. iPLINIO CAsADo: - 'E' isso .mesmo. V. Ex. me conforta eom o seu 

!J,pal'te . 
!Mas, o argumento decisivo e !fulminante resa,lta dos dispositirvos ex·pressos 

da ,propria resolução n. 1 B: - Wo artigo 2° lê-se: . . . "emendas de pri-
meira discussão" .. . . 

!Ma;,s ·que ·emendas são essa.s, ..senão á ·proposta? 
O § 1° do art . 2° diz: . .. "enviará a proposta e as emendas que houverem 

..sido recebidas" , 

:Que emendas ·serão? Claro 'é ·éJUl" emendas á pro.posta. 

Já temos d uas vezes emendas á prop.osta. Vão ·os nobres J;>ep<Utados con-
tando. 

10 § ~o do art . 2° fal!a: .. . " sobre as emendas offerecWas á mesma pro-
posta" . . . 
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O art. 3° assim se eJ>.)Jressa: . . . "irão a proposta e emendas" . .. Resa c· 
art. 8°: "para receber emendas ficará a proposta" ... 

O § go do art. 8° allude a emendas de 2" e de 3• discussões, e, de conse-
g.uinte, emendas á proposta 

O art. 9° refere-se à votação da proposta e de suas emendas. 
O <art. 11 diz: " iüs M'tigos da "prorposta e as emendas rejeitadas" não 

poderão ser renovados". 
Tudo isto já parece sufficiente para convencer a Camexa de que andei 

acertado, apresentando aquella sub-emenda . Agora, a minha argumentção 
culmina no seguinte: - é o proprio relator da. Com missão dos 21, no parecer 
sobre as emendas substitutivas á lJroposta ela reforma, quem, candidamente, 
aceita e apresenta emendas á proposta. De modo que já h a emendas . Vê-se. 
portanto, que .S. Ex. tinha levantado uma emenda ao projecto. Vê-se, por-
tanto, que S. Ex . tinha levantado uma questão de lana caprina; tanto 
a~.~im que acabou .por mudar de opinião .. . SapienUs est nH~tare cons·ilium ... 

De nteritis, a minha emenda não foi acceita pela Commissão dos Vinte e 
Um, porque, segundo o parecer do illus tre relator - "os E stados não são 
forçados, pelo texto e pelo espír ito da emenda n. 57 a copiar servilmente a 
organização do Governo Federal. P odem t er uma ou duas Camaras Legislati-
vas, e leger o seu presidente por voto directo ou indirecto, organisar os seus 
poderes, distribuindo funcções por forma dif.ferent.e da que são distribuídas no 
Governo da Republ!ca, c~esde q1~e não sacrifique?n o pr·inci.pio na sua 
f:3sencia ." 

De modo que o nobre relator dá como razão para não acceitar a minha 
emenda, precizamente, o que é u ma razão .para acceital-a. 

E ntão f irmar, COJX'f) principio constitucional, "harmonia e independencia 
dos poderes com suas respectivas funcções especificas", importa, para os Es-
tados, em copiar servilmente a organização do Governo Federal? E' prohibir 
que os Estados adoptem o regimen da unidade ou da dualidade de Cama.ras; 
qu~ haja eleição do· Presidente , diirecta ou indirecta, pelas a ssembléas? 
A~sol!.!tamente não. "Cont suas respec-tivas tuncções especificas", quer 
di?er, cabendo a cada poder a sua :funcção correlata e p-ropria: o Poder J.u-
d!ciario não pôde exercer a funcção legislativa ou executiva nem o Legis-
lativo a f uncção executiva ou judicia:róa, n em o Executivo as funcções dos 
outros .pous poder.es . 

O SR. F. SoLANo DA CUNHA: -.Sem o additivo de V. Ex . a emenda fica 
burlada na pratica. 

O Sn. PLINIO CAsADo: - Honra-me muito o aparte do V. Ex . 
A emenda teria, simplesmente, a virtude de esclarecer este ponto, tanto 

q'le s c'!'npre pensei q·ue o nobre relator da Commissão viesse dizer que a 
e1.nenda e ra exhuberante e desnecessaria. Bastava a designação: "indepen-
dencia e harmonia dos poderes . 
-·c.m S. Ex. 

Isso era suffici-ente . Eu concordaria 

O Sn. PRESIDENTE: - Peço licença para lembrar ao nobre Deputado que 
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faltam apenas quatro minutos para terminar o tempo de S. Ex. e findar 
e. h ora da sessão. 

o SR . PLINIO CASADo: - Agra deço a V. Ex. a communicação . Vou t er -
minar o meu discurso. 

Em face dos princípios de Direito Constit ucional, ex-vi da interpretação 
de t odas as Constitu iç;ões, a r espeito desta materia, que tem sido discutida IJelos 
maiores tratadistas do mundo, deste Montesqu ieu, até Du gui, eu concordaria 
com a simples expressão "independencia e harmonia dos poderes" . Qu erendo 
cumprir-se á risca esse dispositivo - não ha necessidade da m inha sub-
emen da . 

.() nobre relator poderia ter obtemperado que a emenda JlãP. ere. acceitavel 
por clf<snecessaria. Rejeital-a, por ém, pelos fundamentos apresentados, é ver-
dadeiro jogo de d isparate. 

O que eu queria era que não houvesse usurpação a constituicional que se 
pôde dar; o que eu queria impedir era que, na organização dos poderes, ex-vi 
de sua propria constituição, da sua lei organica, o poder Executivo viesse 
usurpar funcções do poder legislativo . 

0 SR. F. SoLANO DA CUNHA : - Como no Rio Grande do Sul. 
O SR. PLINIO CASADO: - O nobre relator não teve coragem de dizer aber-

tamente isso. Mas eil- o in ve1·bis - "desde que não sac·ri['iq11em, o princi1>io 
NA SUA ESSENCIA. 71 

E ' a mesma cousa que eu havia dito na minha emenda. 
0 SR . ADOLPHO BERGAMINI: - 1 Esgueirou -se . 
O SR . PLINIO CASADo: - Sr . Presidente, ponho termo ao meu discurso . 

A hora está terminada. Voto coptra essas emendas de a-rrocho . Esta é a · 
minha questão -cap!tal, é a minh<~ àelenda canhago, po~que não ·,quero as-
sumir, ]:J<erante a Nação, uma r esponsabili-dade de tal or-d~Jm e devo dizer 
que fico assombrado da coragem dos nobres Deputados que vão votar a 
favor r"Cessas emenda s, que são Ufl1 verdadeiro attentado contTa nossa Patria: 
- · é nm crime, é uma •crueldade que o Brasil não merecia de seus re!}re-
sentantes. Estou .bem com a minha consciencia. 

Combatendo a r estricção e a s uspensão do habeas- corp11s e a decapitação 
do Poder Juàiciario - a minoria, de que tenho a honra de ser leade1·, não podia 
dar a sentir melhnr o seu amor á LibE'rdade e á Justiça, n o 1nomento mesmo 
em que a maioria forja, na bigorna desta reforma despotica, os grilhões 
do captiveiro politico da Patria Bra~Jileira. (Muito bmn, 1n11!ito bem, Apoiados 
e não a,poia.dos . O o1·acloT é ntuito c11,mpTim.entado . ) 

SESSÃO D:m 15 DE OUTUBRO 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Continua~;ão da 2• discussão da R eforma Constitucional. 
Entra em discussão a emenc1<'\, substitutiva sob n. 1, <la Commtssão Es-

pecial. 
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O Sr. Presidente: - Tem a palavra o Sr . Alberico de Moraes. <Patt.Sa.} 
Não está presente. 
Não ha mais orador es inscripto!! . (Patt~a . ) 

Em seguida, são, successivamente, encerradas, em. 2' discussão, as emen-
Jas su~:stitutivas sob ns. 1, 2, 3, 4 e <5, da Commissão ESipecial, á Reforma 
Constitucional, ficando a-diada a votação. 

O Sr. Presidente : - A lista de presença accusa o comparecimento de gr, 
Srs. Deputados. 

Não ha numero para proceder-se á votação das materias constantes da 
ordem do dia. 

SESSÃO DE Hi DE OUTUBRO 

REFORMA CONSTITUCIONAl~ 

Votação da R eforma Constitucional (2• discussão) . 
Votaçfw da seguinte 

EMENDA SUBSTI'f·UTIVA, SOB N. 1, DA COMMISS,\.0 ESPElCIAi, 

Substitua-se o art. a• da Constitaição pelo seguinte: 

"Art. O .Governo Federai não poderá intervir ·em negocias peculiares 
aos Estados, salvo: 

I, para repellir invasão extrangeira, ou de um Estado em outro. 
II para assegu rar a integridade nacional e o respeito aos seguintes p;:'in· 

·.:!ipi o c; consti tucionaes : 
a) a fórma repuiblicana; 
b) o regimen representativo; 
c) tO og-o"';e·rno presidencial: 
d) .a <independencia e .harmonia dos Poderes; 
e) a temporariedade das f uncções e lectivas e a responsabili<;lade · do... 

lfunccionari os ; 
f) . a autonomia dos municípios; 
g) a c::tpacidade .para ser e leitor ou elegivel nos termos ·da Constituição; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação d'as minorias; 
·i) a. inamovi>bilidade e vitalkiedaàe dos mag-istrados e a irreductibilida-

de dos seus vencimentos; 
j) os direitos politicos e ind1vi1'1uaes assegurados pela Constituição; 
k) a nfLO reeleição dos Presidentes e Governadores; 
l) a possi·biJi.cl:ade de reforma constitucional e a ·competenci~ do Poder 

Legisl::Ltivo para decreta1-a: 
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UI .para .garantir o livre exercício de .qualquer dos ,poderes publicas es-
taduaes, por solicitação á.e seus legiotimos ~-epresentantes e ,para, independen-
te de solitaçã.o, respeitada a existenda dos mesmos, pôr termo á guerra civil; 

IV para assegura r a execução das le is e sentenças d'ederaes e reorgani-
zar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se de-
monstrar pela cessação de pagamentos de sua divida fundada, por mais 
de dous annos . 

§ 1". Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a interven-
ção nos Estados .para assegurar o respeito aos princípios constitudonaes da 
União (n. II); para decidir da legitimidade de poderes, em caso de duplicata 
(n. III); e para reorganizar as finanças do Estado insolvente ·(n. IV) . 

§ 2•: Compete, .privativamente, ao Presidente da RepulJlica, intervir 
nos Estados, quando o Congresso decretar a intenvenção (§ 1°); quando o 
Supremo Tribunal a requ~sitaT ( § 3. 0 ); quando q ualquer dos poderes publicas 
estaduaes a solicitar (n. HI); e, independentemente de provocação, nos de-
mais casos comprehendidos neste artigo. 

§ 3°. Compete, privativamente, ao SlLpremo Tribunal Federal, reques!-
tar do Poder Executivo a intervenção nos Estados, afim de a.ssegurar a 
execução das sentenças f.ederaes Cn. l V)" . 

O Sr. Presidente: - Na fôrma do Regimento especial e seu additamento, 
cada um dos .Srs. Deputooos difporá de cinco minutos para encaminhar a 
votação de cada emenda. 

O Sr. Leopo],dino de Oliveira (*) (para encamilnhar a votaçcio): - Sr . 
Presidente, no prazo de cinco mi·nutos não posso mesm·o ler o dispositivo da 
emenda -n. 1. Dispenso-me, poQ·tanto, de iazel-o pacra declarar apenas Q se-
guinte : tvoto contra todo o substitutivo, porque a pr.o-posta de refórma con-
stitucional não está senC!_o elaborada de aooõrdo com as normas estatuídas 
no art. 110 do co digo político vigente. 

As medidas contidas nos v;uios grupos de emendas attentam contra 
as liberdades politicas, a autonomia dos E stados e o proprio regimen. 

Sobre a vroposta de ref6rma manifestaram-se até 'Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal, dos mais e1ninentes, pat·a condemnar varias das emen-
das, e dentre elles os .Srs. Guimarães Natal e Edmundo Lins. 

O Sr. iEdmundo Lins, que é um dos maiOII'es juizes do Brasil, aponta-
do como autor da redacção de rvario.s· dispositivos da proposta de refórma, 
declarou pela imprensa que o seu passado e as suas responsa:bilidades bas-
tavam .para assegurar á Nação BrasileiTa que S. Ex. nunca collaboraria 
na redacção de dispositivos que cerceassem as liberdades publicas e esque-
cessem as conquistas obtidas por nós na mais alta côrte da justiça da 
Repuiblica. 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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A emenda n. 1 modid'ica o art. G• da üonstMulçãü pant ampliar a facul-
dade de intervenção d·o Governo Federal nos negocias dos Estados. Permit-
te a intervenção até para nonnalizar a situação financeira, enumera prin-
cipias -constitucionaes,, esquecend-o-se -da F ederaçãü, retira ao P o·der Judicia-
·1'io Federal ·OU lo.cal ·Competencia para conhecer dos actos pratrcados pelo 
Legislativo, ou pel-o !Executivo, durante o estado de s itio, abrindo a porta 
a todas as violencias que não encontra.rão correc1livo em nenhmn poder, .pQr-
quanto, neste regimen, o Legislativo está absorvido completamente pela von-
tade do Chefe <do Executivo, que é, na realidade, o unico poder da Republica, 
e que não terá, depois de app·rovado o substitutivo em votação, nem mesmo 
o contrôle do Poder J •udiciario, á sombra do qual o povo brasileiro ainda se 
abriga, e que vai perder, graças á reforma da Constituição. (11-fuito ben~,· 

1n1tito be1n.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (pa1·a encaminhar a 'l;Otctçüo): - Manifest:J. 
sua opinião de que, contendo cada artigo varias materias, será mais acer-
·•ado que a votação se dê parcelladamente e submette esta questão á delibera-
ção da Mesa. 

O Sr. Presidente: - Resolvendo a questão de ordem levantada pelo nobr<:l 
Deputado, elevo dizer que doutrinariamente teria S. Ex., razão para julgai" 
éievesse ser feita em separado a votação de cada uma das materias contidas 
no artigo, materias que, embora ·Correlatas, poderiam ser umas a;cceitas e 
outras recusadas; não tem; · porém, razão diante da disposição do additivo 
ao Regimento Especial, que, no numero 7 do artigo unico, permitte que as 
emendas substitutivas sejam · apresenta;das em su'bstituiç_ão a todas ou a quaJ. 
quer das anteriormente a;pprovadas, devendo conter as alterações ·que sug-
.gerirem aos textos ou aos artigos da Constituição, ou da proposta a que dis-
serem respeito, isolada -ou englobadamente. 

Assim, temos que fazer votar a emenda artigo por artigo, quando ella 
contiver mais de mn artigo e, contendo a emenda um un 'co arti'go, embora 
composto de •partes di<fferentes, a Mesa não tem senão que .se subordinar ao 
dispositivo regimental que manda votar em globo cada artigo, com todos 
os incisos de que constar. 

Nestes term.os se ;fará a votação da emenda, composta de um unicCJ 
artigo. (Muito vem). 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para encaminhar a votaçcío): - Sr. Presidente, 
contém a emenda n. l, de 2• discusão materia nova e de nunca ind' ssimulavel 
.m.portancia, na •proposta inicial de todo o ponto desconhecida. 

Entre as lettra;s que na ·emenda designam os princípios constitucionaes, 
em consequencia de cuja violação s er& lioito ao Governo da União intervir 

(*) Não foi Te visto pelo ·ora;dor. 
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na vida interna das unidades fede1·a.Evas, figura a !ettra e, que assim está re-
- digiãa: ·"A temporariedade <las funcções electivas e a responsabilidade dos 
- funccionarios " !melhor explicando, quer isto dizer; que uma vez approvada 

1Jelo Congresso, a presen-te proposta de reforma constitucional da .qual consta 
na emenda n. 1 o dispositivo que acabo de ler !ficará o Governo Federal a r-
mado de poderes para intervir na vida domestica dos Estados, afim de, sob 
pretexto de punir funccionarios transgressorBs do Codigo ;penal, praticar in-
tromissão sempre perigosa á existencia, á autonomia, á vida independente das 
unidades federativas . 

Parece inGrivel que = iba a um Deputado :representante do District0 Fe-
dend a m.;ssão de a ssigna lar nos escassos minutos que prec-edem a votação 
i!essa emenda o g1·ave -perig-o que decorre deUa. para a a ut-onomia política do,; 
Estados, cujos representantes se conservam impa ssíveis, indiff·erentes diante 
da transcedente importancia da lettra e do art. 1° de que trata a emenda n , 1. 

Hoje, elles admittem com seu silencio e mutismo que o Governo da 
União possa intennlr na vida politica dos Estados da Repub!ica, simples-
m ente pa ra exercer -o papel de .policia, para •Chamar os funccionarios à res-
ponsabiiidade, pelos simples motivo de haverem violado os artigos do Codigo 
Penal. 

Pois então, Sr. Presidente, será possível já estejam de tal modo con-
f-ormados e com-p-letamente alheios aos interesses de sua terra os Deputados 
que chegam a a nnuir com seu f ilencio á draconiana disposição que co>~fere 

ao Executivo a faculdade de intrometter-se na administ ração dos Estados. 
c~uando funcion&rios da sua ad111inistrar.ão SE' àesv1"'m das boas normas do 
viver commuru, intervindo na sua vida. p olit:ca, agindo na·s províncias, e en-
-;-olvendo-se nos actos -de sua v.:da. propria, de sua vida domestica, n a& 
manifestações de sua a utor idade peculiar, só porque um .funccionarlo esta-
dual ou mais funccionarios estaduaes, cujas categorias aliás não são defi-
;1idas, hajam tran,o;gredido ou desrespeitado os termos do Codigo iPe-nal? 

Dar-se-ha o caso que a justiça federal ou a justiça estadoal jii. não seja. 
suffic;ente para ass-egurar, cGm as for~as da União, o cumprimento ào Codigo? 

iNão, Sr. Presidente, o que se pretende fazer é mutilar, é ·cer cear, é re-
duzir a liberdade dos Estados da R e publica; e, perante isto, conservam-se in-
differentes e impassíveis os mandn.tarios das unidades fede11ativas . 

O SR. PRESIDENTE: -Lembro ao orador estar fii'ldo o tempo em que podia 
encaminha.r a votação da emenda. 

O SR. -'~.ZEVEDo L IMA: - Doll, então, po!" cone!u'do o meu discurso, la-
mentando que os Srs. Deputados, não attentem nos terrnos da emenda qu" 
vão votar. (Jfui to be·m ; -m1Lito bem) . 

O Sr. Alberico de Moraes ,(pa-ra encamónha-r a votaçii.o): - S1·. Presi-
dente, a emenda n. 1, resulta de diversas emendas apresentadas á Constitui-
t;âo, entre as quaes a que indicava quaes os principias c onstitu cionaes ela União 
a que os Estados, em sua organi!!'ação devem, de agora em diante, ob edecer . 
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.-\té enti'to, a Constõtulção não havia de terminado, ele fo>ma nositiva e clara, 
quaes dos seu·s principias as leis fundamentaes dos Esta dos deveriam con-
substanciar. Mesmo porque Sr. Presidente, quando os 'constituintes ele 91 ela-
borara m a Carta de 24 de F evereiro, os Estados, ao m esmo tempo, com a 
]Jressa muito natura l de se organizaTem, faziam as suas leis basicas . Todos 
os Estu dos guardara1n, é verdade, a forma republicana, q·ue tem_ con'lo e le-
mento e>'sen cial a electividade dos membros que :f-ormam os ]Joderes, mas na 
espeo'ficac:;ão {).e cada um dos poderes nfto houve a discriminação necessaria 
.; ·uni-form e ob ediente ao para digma principal que deveria ser a nossa Carta 
Magna . 

O illustre Rela tor da Commissão dos 21, Sr. Herculano de Freitas, pro-
·fesso r de di re ito con st itucional, publicou, em 1923, no Jornal do Co?wmercio, 
seis m a.gistraes lições ministra das aos seus alumnos, n a s quaes S. Ex . 
a:borda o capitulo dos J}rincipios constitucionaes da União. 

S. Ex. teve agora occasião de introduzir na r ef-orma Qlte se projecta 
a synthese de suas licções . 

Pena é que a necessidade de amalgam ar ou m elhor, de- "almondegar", as 
;,mendas reformistas, necessidade que resulta da premencia do tempo e ela 
intolerancia elo autor prin cipal da revisão, que todo o mundo sabe quem é, de-
terminasse que os prirrcipios constitucionaes da União, que constavam da 
emenda primitiva sob o n. ·57, emenda que s-e -deveria accres·centar ao 
art. 63, que está ·subordinado á expressão "Organização dos Estados", .sa·-
hissem do Jogar em que deveriam figurar, isto é, no capitu lo das obriga-
ções que o poder da União impõe aos E stados, quando se constituem, --e 
viessem parar n a emenda n. 1, ao art . 6", da Constituição vigente· qu.e 
trata da TNTEr:VENÇÃo Nos ESTADos, pelos motivos que ahi veem enumerados. 

Sr. Presidente, a propria esthetica, o gosto, o amor á fónna constitu-
cional clamam e 11r0testa m contra esse modo de legislar. Quando quizerm{)s 
-consul tar a Constituição, para verificarmos quaes os principias çonstitucio-
naes da Unifw, que os ·Estados teem de respeitar n a sua estru ctura interna, 
não encontraremos taes dispositivos, no cap-itulo " Organizaçéio dos Estados", 
onde deveriam estar, e sim entre os motivos '<J.Ue a U nião tem 'Para intervir 
nos Estados, afim de fazer respeitar taes p-rincípios. 

O SR . IPREJSIDENTE : - Advirto ao orador que está findo o tempo do enca-
minhamento da votação . 

O Stl. ALBEJmco DE M01~s· : -Vê V. Ex. Sr. Presidente, que tinha razão 
em dizer que o illustre R elator da Commissão dos 2·1 não deveria ter transla-
c~ado do capitulo proprio, que é o aTt. 6·3, do t exto vigente, para a emenda. n. 1, 
·que se refer-e ao art. 6", os principias constitucionaes da União. 

Ha mais : devería mos determin ar, desde já, qual o pra zo durante o qual 
a os Estados teria m de modi•ficar as s uas constituições, afim ele as adaptar 
aos princípios cons titucionaes da Uniã o que vamos adaptar . 

Pedindo desculpas a V . !Ex., por ter demorado um pouco, d-eclaro, como 
já o f!"', na discussão anterior desta materia , q ue voto contra a eme nda, por 
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esses motivos e porque não -posso admittir uma reforma constituc' o!~::tl em 
:plena vigencia do estado de sitio. (.il!luito ben~; ?nuito bem). 

O Sr. Plinio Casado (para enca'l'h.inhar a votação) faz consideraçi3es em 
;:orno da emenda ao art. 6•, n. 1. 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com a resolução da Camara, vou submct-
tt•r a votos, pelo -processo nominal, a emenda. substitutiva. n. 1, da Commls-
s~c, Especial . 

Os senhores que a.pprovarem a emenda substitutiva so.b n. 1 rc.spondc-
i"âú - sim e os que rejeitarem, responderão - não. 

Vae se ·proceder á charrnada. 

O Sr. Heitor de Souza (1 ° Secretar·io) procede á chamada dos Srs. Depu -
~ados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chama da 130 Brs. Deputados . 
O J.• Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs . De putado,; 

que responder am - s -iln~ . 

O Sr. Heitor de Souza (1" Secretario) procede á leitura dos nomes dos 
seguintes .Srs . Deputados que responderam - sim. 

I 
Dorva.l Porto, Monteiro de •Souza, Pa!L'O :M<tranhão, Eurico VaNe, Praao 

L opes, Lyra Castro, Arthur ·Lemos, Ohermont de Miranda, Raul 1vl::l.chado, 
D oming·oE Ba~·bosa, Arthur Cqllare.s !Moreira, Rodrigues Machado, Pe-
dro B orges, Armando Burlamaqui, ::-l'elson Catunda, Moreira da Rocha, 
.José Accioly, H errn.enegildo Fi!lTieza, T.bümaz Accioly, Georgino - Avelino, 
Raphael Fernandes, 'Al•berto Maranhão, Walfrido Leal, Bianor de Medeiros, 
.João Elysio, Gonçalves Ferreira,, ·Mario D omingues, .Joaquim Bandeir?., 
Agamenmon de Magalhães, Austregeshlo, Daniel de M~lo , 'Solidonio Leite, 
N atalicio Camboim, Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carvalho N eto, Ba.-
vtista Bitt~ncourt, Octavio Mangabeira, A lfredo Ruy, Wanderley de Pinho, 
A·franio Peixoto, Uba':dino de A ssis, Pacheco Mendes, Marcolino de Barros, 
V.irgilio de Lemos, Sá F iliho, Homero !Pires, Pinheiro .Junior, H e.itor de 
<:::ouza., B ernardes Sobrinho-, Nogueira Penido, Bethencourt da S ilva Filho, 
Nicanor Nascimen-to, Oscar L'O ttreido , ,Cesario de Mello, Vicente Pirugi bP, 
Hor acio Magafihães, Norival de Freitas, Galdino Filho, Fonseca Het'me~ .• 
CE·sar Jl.faga.lhães, Americo P eixoto, :B'aria Souto, Thiers Cardo;;o . Joaquim 
d e :Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, Manuel Duarte, J=>aulino de Souza. 
Oliveira Botelho, Gudesteu Pires , Al1bertino Drumond, Joaquim d e SalleE, 
.Jo;,é Alves, Vianna do Castello, .Tos~ Bonifacio, Bia.s Fortes, Fl'ancisco Pei-
x oto, Vaz de 'i\<I elilo, Eugenio de 1\feKo, Emílio .Jardim, BasiLio :\fa " alh:Les, 
J oão Lisboa, R a ul Sá, Augu&-to qe Lima, Zoroastro Alvarenga, Buc!10 Bran .. 
.Jão Filho, Theodomiro 'Santiago, Edua rdo do Amaral, Waldomiro Maga-
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lhâes, Gariba1di de Mello, Francis-co Campos, Fldelis Reis, Nelson de Se nna, 
Cammo Prates, Honorato Alves, Qr.avo Egyd.io, Julio Prestes, Ca rdoso ue 
Almeida, Ferreira Braga, P ires do Rio, Eloy Chaves, Cesar Vergueiro, 
Heitor Penteado, -H ercula no de Freitas, J oão ele Faria, Valois de Castr o, 
Pedro Costa, Alves de Castro, Olegario P i·nto , Ayres da ·Silva, Severiano 
Marqu,·s. Per-eira L eite, Plinio Marq'Ues, F err eira Lima, Adolpho Kon·Jer, 
Celso Bayma, Lafayette Cruz, Firmino PGIJim, Getulio Va rgas, Domingos 
Mascarenhas, Simões L o.pes e Barboza Gonça1ves . 

O Sr. Presidente: - Responderam - si1n - 123 Srs. Deputados. 
O 'Sr . 2• .Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu-

tados que responderam ~ não. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° SecTetario) procede á leitura dos nomes dos 
~eg-uinh: s Deputado<> que responderam - não. 

Costa R ibe iro, Roc:ha Cavalcanti, Luiz Sif;.<velra, Braz do AJnara l, Albe-
rieo de O.VI01·aes, tArunibal de '.roiedo e João ·Simpil-Lcio. 

O Sr. Presidente: - Responderam- não - 7 Srs . Deputados. 
A emenda s ubstitutiva sob n. 1 foi approvada por 1.23 votos contra 7. 

Vi'im á Mesa e são successivamente lidas as seguintes 

DElCLARAÇÕES DE VOTO 

N . 1 

Declaro ter votado pela emenda n. 1, m a ntendo porém a mesma opinião 
':J. Ue já manifestei na 'Primeira discussã-o sobre a .parte fina l do n. IV, in-
tPrvenção pela cessão de pagamentos . 

.Sala das sessões, 16 de Outubro de 19'25. - Monte·iTo de Souza . 

N . 2 

Voto a .favor da emenda 11 . 1, substitutiva das a presentadas na pro· 
Pítsta. de r eforma c onstitucional, sem prejuizo do meu voto dado por escr:-
1:to na 1" discussE!o, contra a 3• das mesmas emendas (ora incluioda no ar·· 
tig·o s ubstitutivo, sob o n. IV) a qual esta1J€lece, contra a União, respon-
sabilidade illimitada, na qualidade de fiadora de obrigações contra;hida~ 

Pf,·los E &ta:dos no der:urso dos t empos, sem ao menos dar-se-lhe o d:ireito de 
dr se ndo ouv·idH. sobre a im,portancia e de.mais condições dos emprestimos 
que se tiverem de negociar . 

. Salla das sessões, 16 de Outubro de 192.5. - SoUàJonio Leite. 
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N. 3 

_Tão tendo apparecido, no debate do projecto, ar,,;umentos que destruJs-
i.em os com que impugnei, em meu d:scurso de 11 de Agosto, a eme ni!a, 
n. 57 da primitiva proJ>Osta, ora inciso II do art. l'J da. emenda n . 1 do 
s:.Ibstituti'\'O - cumpro o dever de declarar que o meu voto favo1·avei n;Ll' 
implica a r enunch da razão que ainda j ulgo assistir-m·e, em ma telia ele 
tanta relevamcia. 

Si ha ousadia, e de nãn ]Jequeno vulto, no continua r eu a ins urgir-mQ 
('Ontra a opinião dos a ctuaes reconstructores da nossa carta soberana ----< 

a isso, confesso -o ·de plano, só me compelle .o patriotismo, em cujas con-
:;;tantes manifestações o coração, que é sincero, prima .sobre a intelligen-
cia, que é deficiente . 

Reconheço que é assum·pto ainda não compietam·ente ilLUminado e, por 
isso, á espera de >dicisiva disc!plina, esse da .categorizaçã.o das ~.iJnhas funda-
!mentaes •da ·m agestosa d'artaleza da ·nossa magna charta, ás quaes devem ser 
obriga dos o.s baluartes da •cons.tttuições est adoaes . 

O modelo de que nos servimos a constituição norte americana -
n ão J'egulou t ã o 1mporta:nte· questão; e não ha outras nações •cultas., que 
nos forneçam paradigmas prestaveis, porque poucas foram as que, até 
<h oje, adaptaram systema de governo igual ao nosso, e, dessas poucas, ne-
nh<.Jma disse sobre isso a ultiqa palavra. 

Cogitando o art . 6•3 de "princ.ipios ~onst1tucionaes ", seri·a fl-agrante ab-
surdo applicar-se o substantivo qe tal expressão a preceitos que, pela sua n a -
tureza e finalidade, competem á excllusiva a:lçada da Uniã o ou por inessenciaes 
a o meneio pplitico das unidades da Federação - como, por exemplo, o systema 
1)icamanal, t anto importa que estas os pratiquem quando que os r epudiem. 

Dos <Cl.ados llristoricos que se v inculam11 a esta doutrina - desde o seculo 
excepcional, quando Condoroet traçou, p ela :primeira vez, a synthese da 
evoluç'i o da humanidade adeantada, até á éra presente, em que os idéaes 
dos ez~elsos philosorhos da encyclopedia se tra:nsmuda ram na m aiis br-ilhan-
te e fecun>da realidade - claramente se infere a noção perfeita d:1.s pedras 
5ngularcs da nossa actual sociedade ·política. Com cffeito, • o que ca:racte-
r iza inconfundivelmente o r a dioso surto da idade moderna de sobre a 
exJlaustão do regimen <:atholieo-feuda:i, é a substituição do direito divino 
p e' o direito hwrnano. A proclamação dos " direitos do homem", feita com 
differença de poucos annos, pe los inspirados organizadores da republi-ca. 
yankee e pelos hêroes da grande crise occidenta l, t ornou-se o evangelho de 
·t:odos os povos .progressivos . Assim. o corpo de uma naç-.,ão contemporanea, 
converti rla ao novo credo ip·olitico, tem como cabeça, tronco e ·mem bros a 
l ibe-r daà,e, . a igualdode .e a fraternidacle dos jndividuos que a co-nstitu em. 

Tra duzem-se taes dogmas, n a linguagem technica dos legisladores, 
pelos seguintes canones: 1 •) as garantias constitucionaes, assecuratorias 



227 -

dos d.ic'C'itos individua€s, todas as quaes podem_ reüuzi·r-se á fórmula " liber-
dade sob a lei"; 2") .o regimen democratico, isto é, a "ig-ualdade per ante 
a ld ", 3°) , a fórma republicana, ou seja a "fraternidade dentro da lei". 
Eis o alicerce, a muralha circumvalente e a cumieira do nosso portentoso 
edificio poJ.it ico. Ah i faltam apenas, para solidificar-lhe e provar-lhe a admira-
vel estructura : 1 °) o systema federativo; 2°) a autonomia dos municipios 
(art. 68); 3°) a faculdade de reformar o pacto supremo. 

São esses os orgãos que plasmam, possibilitam e propiciam, com amplo 
elasteiro, a vitalidade politico-social do nosso· paiz. Elementos basilares e 
<:oronaes da União - entidade a;bstracta em si mesma. pois só existe reab 
monte ·c0mo somma, que é dos 20 Estu,dos, do Distr-icto Federal e do anu-
mal0 'l'erritorio •!'lo Acre, que a .compõem - a ablação de qualquer delle" 
por parte de uma -c1as circums•cri·Pções federadas, pol-a -hia em antagonismo 
radical com o ·estylo architectonico do regimen estatuido pela vontade so-
berana do nosso povo, desfigural-a-hia e desorientaria o seu .proprio dyna-
mismo, .cuja mar.cl1a mão é solitaria, por<'m sii:n ~olidaria com a do todo e 
regulada. pelo im:pulso in'icial , pelo motor, p elos freios e contrafreioM dest.: . 

• ".!s traves •Centra-es do nosso imponente templo constitucional são 
.por•.a.r..to, incontestavelmente, o :reg-imen democratico, a fôrma republicana 
e o systema f·ederativo. Não se •Comprehcnde a existencia de um reglmea 
democratiço, sem que emanem directamente, ou potestativamente, da. so-

i..>eran!~ popular, os pod~res, ·harmon!icos e interindependentes, destinado,. 
á r8ve!.<J.t;ã:o da l€1, h. execu ção da lei e á guarda da lei, orgãos i1np•resell1·· 
diveis ao Govenno de uma ;cQHectividade que attingiu ao ponto '(;Ulminante 
da .cultura 1humana. ,Seria aberrante da fôrma r epublicana a vitaliciedade> 
das funcqões 'J}Oli~i.cas, assim ·COmo a irresponsrul:>il idade dos agentes do jus 
i'»t?Jerii e do jus gestíonis. E, finalmente, não passaria de um "ente-de-
razão" o systcma feàeraüvo, si aos Estados deixasse de ser attribuida tanto 
a aut.,~·~úmia, quanto a igualdade politka . 

Em resumo: - Desde que os Estados insiram taxat'ivamente ·em suas 
CO!l~ti<uições essa clausulas vitaes Go nosso <Sstatuto nacional e ás mesma" 
dec~ honesto cumprimento - ficarão respeitados os "']Jrincipios" .previsto" 
pelo art. 63. Si as ·refugarem, ou si , apezar de expressas, lhes não obede-
ce::r.'ln - ca;berti. á União intervir, 'Para que sejam ·ellas declaradas inso-
phisn~avelmente, ou pa;ra que se re integrem na sua nece~saria J.~igidez 

dyna.>nir:a . 
üs inicisos da emenda , •capitulados pelas Jetras {!, h e i, são "preceito:5 

instituc1or,aes " e n ão "principias constitu;ciomaes". A le> supren~a niio podia 
p:·esci!lr1ir de crear nornas impera tivas, qurues as dos arts 70, 71, Z6 e 28, 
regU:!ando a a;c·q1.üsição e a .pel'd.a dos ·direitos politicos, .bem c omo as 
condições de elegibilic1ac1e para. o Congresso (Nacionarr e pcrrnittindo aru a 
represe:P."tação das minorias pa~·tidarias; devia tambem, como o fez no art. 57 
e seu § 1°, assegurar a 'Vitaliciedade dos jui0es fed:eraes e in-cductib'ilidade 
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-dos l'espectivos Vlencimentos. Si, entretanto, os E stados são "quasi-con-
stituent bodA.es", n a .conceituosa expressão de Bur.gess, por que ha de impor-
lhes a União essas obrigações suas, peculia r es e rígidas, quando, em algumas 
ou em toda s -eUas, p oderão elles ir alem da traça da lei basi'Ca, melhorando e 
aJPerfeiJÇoando essas 1cellulas do systema communheiro? De .fado, qua lquer 
unidade ela Federação dará a esta um bello exemplo de progresso, no dia em 
que ad-optar o voto e admittir 'l'ep.:esentantes do sexo affec.tivo nas suas 
assembléas legislativas, municipaes ou estaduaes . E, quando á perpetuidade 
dos jui.zes na funcção do pretorio - subreVivenoia da a ntiga venalida cle dos 
cargos magistraturaes - nada in1pede que os E stados àe.fenclam a segurança 
e o decóro -da sua justiça, mediante regras que lhes facilitem premiar e <:O!ll-

servar os bons togados e que lhes possibilitem o libertar-se dos ;rnã,os. 

Mais grave é ainda, ao meu parecer, a que visa a alín ea regida pela 
lettra k ·da emenda, i!sto é, a não reelleição dos presidentes e governadores . 
!Sem duvida, attingiria a nossa fórm.a de governo á quintaessenda da sua 
belleza t heori·ca, q·ua ndo os atamos, as moleculas e o todo se movessem p ela 
impulsão da mesma phenomenalidade politica. E nessa hypothese, uma vez 
que n ã o é permittida a r eeleição do Presidente da Republica, a regra n ão 
deverá applicar-se sómente aos chefes dos Estados, porém, sim, f ôra curial 
estendel-a até aos agentes. executivos dos municípios. O certo, comtudo, é que, 
tendo nó·s modelado a nossa constituiç.ão -pela da gra:rvdle Republica norte-
americana, quere.rnos ir agora, de um saJLto inopinado, muito além do que 
sempre .<;abiamente pratí.cou a p~tria de J efferson . .Si o <i ntuito do .J.e.gislador 
actual é pôr tenno ás oligaTchi;;ts estaduaes, dispa-se. desde já, dessa 4:Jcm 
intencionada· illusão, pois Bryce demonstrou, em uma das mais r ecentes e 
m ais primas das suas obras, que as democraci31s conte1nporaneas, quer as do 
c ontinente colombiano, quer as qo resto do m undo •culto, não passam de oli-
garchias em eq uilibrio insta vel. .. 

Não 'POSso aspiraT a que, no meu pa iz, ás int~venç:ões, até ao presente 
esporadicas, se tornem epidemLcas. ou endemicas. Eis vorque penso devem 
ser limitadas, que não ampliada.!;, as causas determi~a;ntes dellas. Das doze 
lettras, quo estão em Via de occupar nichos, definitivamen te, J10s a ltares da 
nossa nn.ve política - qu abro - ( g, h, ·i e k) poder iam ser eliminadas, sem 
offensa á boa doutrina, e sem periclitação ·para a 1H.epul:ilica. 

Discordo tambem do dispostp no inciso IV da emenda n. 1 (refiro -me 
ao additivo ·e não a o 1que perte i)•ce ao texto da Constituiçào vigente), p eJos 
motivos que aJHeguei em m eu discu rso ·ele 11 de Agosto e ai:rvdia porque, dos 
debateR trruvad-os em torno do primitirvo projecto, m ais nítida ,ficou a m!!lha 
conVicção de que ta] medida, sobre de-primente prura os Estados e perigosa 
para a U11iào, é meramente platonica. 

Como se verifica pela histeria da Carta de '24 de F evereiro de 18!!1, não 
foi ao 'P·oder Legislativ.o, consoante com a s u ggesti1o de J oão iPinheiro, · !llem 
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ao Poder Executivo, confo>'me p<ropoz Julio de Gasti<lhos, que se facultou 
suspender a execução de qualquer lei estadual, infringente dos principias da 
Constituição. Foi, sim, ao Poder Juc1iciario, cuja sancção se autorizou no 
art. GO, lettra a. 

E' preferi•vel continue .outor.gaJclo á nossa .Suprema Cârte de Justiça esse 
alto mandécto, antes que nlUJIItip.lrLcar, sem ne-oessidade alguma, O'S casos de 
inte11venção - armas .quasi seml}re obnoxias e que, si as man~ar o inte-
resse pa rtidario, podem wcarretar males ir-reparavei-s, tanto aos Estados, 
fltmnto >á Republica . 

. Fica ass im elucidado, nestas poucas, mas inequivocas palavras, o meu 
voto com <elação á. emenda n. 1 do srubstitutivo da reforma constitucional. 

S ala das sessões, 16 de -outubro de 19·2'5. - Basilio de MagaUtã.es. 

N. 4 

Declaro '1Ue o meu voto d0.do 1á en1Emc1a n. 1 não .comprehende as restri-
eções A.ssignalada~ em <Votos ante.--iores, que serão opportunam·ente escJa-
recidas em 3" d~cussão . 

•SaJa das sessões, 1<6 de Ou:bubro de 1•92<5 . - Ilclefonso Ei1nões Lopes , 
Deputado pelo Rio Grande do .Srul. 

N. 5 

Declaro que si pudesse separar da emenda substitltiva n . 1 a que trata 
ela intervenção nos Estados, ·por motivo financeiro, teria votado contra, como 
o fiz na 1' discussão. 

-Sala das sessões, 16 de Outubro de 19'25. -- .Alves ele Castro. 

O Sr. Annibal Toledo (pela o1·dem): - Sr . Presidente, pedi a palavra 
para e nviar á l'.'l'esa a seguinte 

DrnCLARAÇÃO Drn VoTo 

N. 6 

Neguei meu voto á emenda por não "Conc'Jrdar com a Intervenção finan . 
ceira nos termos em que está, conforme pronunciamento feito em C'ommls~ 
são, e não ser regimentalmente possivel a dif:ferenciação do voto. 

Rio, 16 de Outubro de 192·5. - A.nnibal B. Toledo. 
Votação da seguinte 

rnM'ElNDA SUBSTITUTIVA SOB N. 2, DA Coli1MISSÃO ESPEJCIAL 

Substitua- se o art. 34 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
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lo, orçar, annualmente, a [Receita e fixar, a.nnualmente, a Despeza e to• 
mar as contas de ambas, relativas a <:ada exercício financeü·o, prorogado C' 

orç;a.mento anterior quando até 15 de Janeiro I!ão estiver o novo em vigor, 
2°, autorizar o Poder Executivo a ocontrahir emprestimos, e a fazer oú-

tras operações de credito; 
3°, legislar sobre a divida publica, estabelecer os meios para o seu pa-

gamento; 
4°, regular e, arrecadaçáo e a distribuição das !'endas fweraes; 

5°, legis:ar sobre o commercio exte1·ior e interior, podendo autorizar as 
limitações exigidas pelo bem publico, e sobre o alfandegamento de portos '" 
a créação ou suppressão de entrepostos; 

6o, legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Es-
tado, ou se estendam a territorios extrangeiros; 

7°, determinar o peso, o valor, a inscripção, o typo e a denominação da;; 
m oedas; 

8° c rear bancos de émissão, legislar sobre ella, e tributal -a; 
9o, fixar o padrão dos pesos e medidas; 

10, reso•lver definitivamente sobre os limites dos Estados entre s i, os aG 
Distriocto Gweral, e os do ten·itorio nacional com as nações limltropnes;· 

·11, a u torizar o Gove r no a declarar guerra, se não tiver lugar ou ma-
lograr-se o recurso de arbit ram1nto, e a fazer a paz; 

12. resolver definitivaménte sobre os trata<ios e convenções com a~ Ha-

ç:ões extrangeiras; 
13, mudar a Capital da União ; 
14, con ceder subsidias aos !Estados na hypothese do artigo 5"; 

15, legislar sobre o serviço dos Correios e Telegraphos reaeraes; 
16, e.doptar o regimen conveniente á segurança das fronteiras ; 

17, fixar, annualmente, as fo1·ças de terra e mar, prorogada a fixação 
anterior, quando até 15 de J aneiro não estiver a nova em vlgot·; 

18, legislar sobre a organizÇLção do Exercito e da Armada; ., , 
19, conceder ou nega r passagem a força.-> extrangeiras pelo territorio ào 

paiz, ·para operações militares; 

20, declarar ·em esta,do de sitio um ou mais ·Pontos do territorio n rt<>l0-
ne.1 na emergenocia de a;-gTessãq por força..s extrangeiras ou de commoção in -
terna, e ap?rovar ou suspender o sitio que l::cuver sido declarado pel o Po-
der Executivo, ou seus agentes responsavelS, na ausencia do Congr<Jsso ; 

n , r egular as ·condições e o processo da eleição para os cargos fecleraes 
em todo o pa.lZ; 

22, legisre.r sobre o direito civil, comm€rcial e criminal da Repub1ica e o 
processual da justiça federal; 

23, estabeleocer leis sobre naturalizaçao; 
24, crear e supprlmir empregos publicas federaes inclusive os das l:lecre-
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tarias das Camaras e dos Tribunae.s, fixar-lhes as attribuições, e es t ipular-
lhes os vencimentos; 

25, organizar a justiça federal, nos termos do art. 55 e seguintes aa 
secção III; 

26, conceder amnistia; 
27, commutar e perdoar as penas impostas por crimes de responsa:bili· 

ãade, aos funC'Cionarios federa,es; 
28, legislar sobre o trabalho;. 
29, legislar sobl'é licenças, aposentadorias e reformas, não as podendo 

e.onceder, nem alterar, por leis e.speciaes; 
30, legislar sobre a organização· municipal do Districto Federal, bem come. 

sobre a policia , o ensino· superi.or e os demais serviços que na Capital fo-
rem reservados para o Governo da União; 

31, submetter á legislação especial os pontos do territorio da Republi-
ca ne'Cessarios .para a fundação de arsenaes, ou outros estabelecimentos e 
instituições de conveniencia federaL; 

32, regular os casos de extradição entre os Estados; 
3:S, decreta r as leis e resoluções n ecessarlas ao exerclcio dos poderes qu" 

pertencem á Uni1l.o; 
34, decretar as 1eis organicas para a exe>cução completa da Constituição; 
35, prorogar e adiar suas sessões. 
§ 1. o As leis de orça..'llento não podem conter disposições estranhas :1. 

p·revisão da receita e á despeza fixada .para os serviços anteriormente crea-
dos. Não se incluem nessa .prohiblção: 

a) autorização para abertura de creditas supplementares e para opera-
ções de credito como antecipação da Receita; 

b) a lieterminação do destino a dar ao saldo do exeroi-cio ou do modo ile 
cobrir o deficit. 

§ 2. o E' vedado ao Congresso conceder creditas illimitados". 

I 
O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) (para encaminhar a votação): Sr. 

Presidente, a emenda em votação contêm varias medidas, a primeira das 
quaes d'á ao Congresso Nacional competencia privativa para orçar, annual-
mente, a receita e fixar, annualmente, a despeza e tomar as contas de am-
bas, relativas a 'Cada exercício financeiro, prorogado o orçamento anterior 
quando a:té 15 de J a neiro não estiver o novo em vigoT. 

A redac(Jão da emenda é defeituosa, e disso já trataram varios Srs. Depu-
tad'os . A prorogação dos orçamentos, entendo que é medida de todo ponto 
inconveniente, porquanto a tarefa principal do Poder Legislativo é exacta-
mente essa de orçar a >Receita e fixar a Despeza de cada exercício finan-
ceiro. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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A propria Constituição vem admittir, assim, a possibilidade do Conr;res-
so Nacional não cumprir o seu de-ver. Refere-se ainda a en<enda a compe-
tencia do Congresso Nacional, exclusiva, para legislar sobre o commercio 
exterior e interior, podendo autorizar as l imitações exigidas pelo bem pu-
blico. 

;Já me manifestei, quando da disc ussão da proposta sobre essa me dida 
para condemnar a sua redacção, de vez q ue as expressões bem publico p o-
dem permittir, graças a interpretações convenientes, toda sorte de abusos. 
dos quaes resultará fatalmente pertw·bação !Completa na propria vida eco-
nomica do paiz: . 

A parte rela tiva á fixação das forças de terra e mar innova o texto vi-
gente apenas no ponto que permitte, como 'L emenda relativa aos orçalnen-
tos, a prorogagão da fixação anterior, nas mesmas condições já expostas n o 
inciso examinado . 

O inciso 24 dá competenda privativa ao Congresso para crear e suppti-
mir empregos publicos federaes, inclu sive das Secretarias das Camaras e 
dos T ribunaes, fixar-lhes as e.ttribuições e estipular-lhes os vencimentos. 

Tambe.m essa disposição já foi mais prolixamente examinada quando 
debati a proposta de reforma ·em primeira ·discussão. iMostrei que e !la in-
fringe o dispositivo constitucional relativo á separação de poderes, porquan-
to supprime a liberdade das Camaras ou do Supremo T ribunal de organi-
zar livremente as respectivas Seh.retarias. 

() inciso 28 dá competencia privativa ao Congresso para legislar sobre 
o trabalho . 

R ealmente, ·era uma necessiqarle dispuzesse a Constituição sobre a 'le-
gislação na parte referente ao trabalho, porqu,anto o momento r eclama mE>-
didas a.mplas a respeito do assulllpto, no qual se envolvem problemas com-
plexos que desafian< a attenção dos homens publicas, sendo lamente.vel qll" 
se tenham os r·eformistas esquecido de mais minucias exigidas pela ma.-
gnitude da questão. 

o SR. PRBSIDENTE: - Auvir~0 ao -nobre Deputado que está a findar ::. 
tempo de que dispõe. 

0 'SH. LElOPOLDINO DF. OLIVEIRA: - Vê V. Ex . , Sr . Presidente, que O pra-
ZO de cinco minutos não me permitte sequer ume. observação r apida sobre os 
varios Incisos das emenda.<;. Percebe a Cama.ra a que situação nos reduzia 
0 novo R egimento, que cercêa l't l iberdade de discussiio, no Parlamento, d.; 
ma teria da relevancia da reforma da Constituição da Republica. 

Não posso discutir nem encaminhar a emenda, e por isso termino dizend.o 
que, mais uma vez, protesto vehementemente contra essa medida de arro-
cho. (-II'Iuito bem). 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para enca1nitnha~· a votaçü.o) : - Sr . Presidente, 

(') Não foi revisto pelo orador. 
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tér-ma-nia de que!xar ta.mbern, com muito ardor, como fez o nobre Deputado 
que me precedeu na tribuna, da ·extrema exiguidade de tempo a mim confe-
rido pelo recem approvado R egimento, se, felizmente, não houvesse, em cer-
ta m·edida, desenvolvido minhas O·Piniões em um longo discurso de duas ho-
ras, qu"' e. maioria da Camara não se dignou ouvU·. 

Restringindo agora as minhas consideraçõe's ao inciso 29 da emenu"' 
n. 2, ob,ervo á Casa que elle contém dispositivo cuja execuçã o será, mald 
tarde, de diffi cil interpretação por parte dos pr.oprios legisladores, a os quaes 
se de fin" competencia privativa no art. 34 da .Constituição vigen te, eme.t ·· 
dada pela proposição n . 2, ora em votação. 

R esa assim ' esse inciso 2~: "C ompete privativame nte ao Congresso Na· 
cional : 

29 ) legislar sobre licenças, aposentadorias e r eformas, não as po·· 
aendo con·ceder neru a lterar por leis espüciaes" . 

Fraucmnen te, •Sr. Presidente, corno é que poderiam os, de futuro, corn-
prehender a maneira ou a technica de legislar, se a penas se diz que nos sera 
v edado legislar sobre licenças, aposentadorias e reformas, por leis es.peciaes·? 

Por mais que compulsassemos · attentamente o texto constit ucional vigen-
t(l , c as em e ndas que a ICamar•a tem debaixo dos olhos para votar, nã.o s:.. 
nos deparou n eHes .nenhuma explicação do que se possa entender por leis es-
peciaes . 

C<mlo evita.r que fiqu e suspensa a intelligell'cia desse inciso n. 29 na 
hora em que a Üimara tiver de legislar sobre licenças, a-posentadorias e re-
form as ? Por que é que o au tor ou autores da proposta da reforma consti-
tuci ona l não adoptam redacção destituída de confusào, extreme de in lBrpre-
tações calJcJ.osas, isenta de ambigu idade, ao a:brigo de qualquer hermeneutica 
mais ou m e nos tendenciosa ? 

L egislar sobre lice nças, aposentadorias e reformas, desde que não seja 
por l eis especiaes, é c ousa que se procederá por leis geraes . E qual a distin-
cç!to que se estabelece enlru lel:; geraes e especiaes~ 

Positivamente não se encontra definição no texto constitucional, n em em 
nenhuma das cinco la;·gas emendas da autoria do Sr. H ercula no de Freita, . 

Parece, salvo eno ou engano, que o que o autot- da em enda que1·ia dizer 
é que a Oamara não •Poderá legislar sobre licen ça, aposentador ia e r eforma, 
em leis .,,;pe<:!iaes, em leis .que ·co11imem interesses individuaes d e determi-
nados f unccione.rios, e não em leis es.peciaes, 'Como fez, Porque ninguem po-
derá compreh ender o sentido elo qualificativo - especiaes . 

0 !SR. ATJCUSTO DEJ LIMA: 
constitucional. 

E' uma lei complementar a esse dispositiVJ 

O SR. AzT;:V8Do• ·LIMA: -- A m e u vêr, aq ui, como em ou tros casos da emeu .. 
da , o nobt·e R elator da Gommissão dos Vinte e Um nfw t eve ling ua que o 
a judasse a exprimir o pcnsü_m·ento. 
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Commetteu, ·pois, leviandade de fórma, .;::orno u;ais aquem, nesta mesma 
emenda, S. Ex. praticou certa impropriedade grammatical que, de todo em 
todo, não se justifica. 

Declara que o Congresso Nacional poderá estabelecer leis sobre natura-
!izaç:ão . 

J'á a"signalei que não m-e coaduno com esta redacção. !Estabelecer leJs 
é uma construcção absolutamente condemnavel e impropria. 

Por que .S. Ex. n ao empregou o verbo natural, adequado, que é - le-
gislar - sobre naturo.lizações ? 

O SR. PREJSIDEJNTEJ: - Lembro ao nobre Deputado que está terminado o 

tempo de que podia dispôr .para usar da .palavra. 
O !SR .. AzEVEDo LIMA: - Emfim, Sr . Presidente, V. Ex., me ann uncia 

que já se esgotaram os cinco escassos minutos de que dispunha . Aproveite 
a opportunidade para lavrar o meu protesto contra o Regimento asphy -
xiante, da inspiração do honrado reader. (Muito !>e-m). 

O Sr. Alberico de Moraes (*) (para encaminhar a votação): - Sr . Pre-
. sidente, a emenda resultou tambem da necessidade de subordinar a um ar-
tigo da Constituiç[io diversas emendas qu-e haviam sido apres-entaüas á re-
forma . 

Figura logo em ptimeiro lugar o dispositivo que m a nda o·rçar annual-
mente e. receita e f ixar annualme nte a despeza e tomar as contas de ambas, 
r elativas a -cada exercido financeiro, prorogado o orçamento anterior, quan-

-do até 15 de J aneiro não estiver o novo em vigor. 
P:reliminar m€.nte, chamo a a t tenção da Camara para o seguinte: trata-

se do capitulo qu e se refere á com petencia privativa do Congresso Nacional. 
"Compete ao Congresso Nacional fixa;r a despeza e orçar a receita, fican do 
autorizado o Poder EJ>.~.cutivo a con trahir em·prestimos, legislar sobre a dl-
vida publica, estabelecer os meio~ •para seus pagamentos, regular a arreca-
dação e a distr ibuição de rendas" . 

Innumeros itens começaram pelo verbo na fôrma infinitiva - regular . o 
commercio internacional - e assim por diante . 

Poie; bem, dentro dessas attribuições privativa.s do Congresso Naciona. 
se intercala a faculdade, o direito que tem o Poder 'Executivo de prorogar 
o orçamento, e se faz, com o particípio passailo d esacompanhado do ver-
bo no modo finito e sem o sujeito . .A·ssim não sabemos como construir esse 
_ "prórogado" porque vem, como dizia, dentro ãe ítens que comêçam pela 
oração n0 modv infiniti-vv, df:pendentc da expressão verbal - compete prt-
vativamente ao Congr-esso Nadonal" fazer isto <JU aquiTlo . 

O •SR . AUGUSTo DE LIMA: - E' o que os la-tinos chamam o ablativo ab-
soluto. 

(*) Não fol revisto pelo orador . 
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O .SR. ALBERICo DE MoRAEJS: - Prorogadó'! Mas quem proroga? Dize!ll qLte 
será o executivo, pois que a prorog<tção se dá depois de encerra-cio o Con" 
gresso e não votada a le! orçamentaria. 

E~sa attribuição é, por conseguinte, do Poder 'Executivo. No capitulo, 
entretanto, attinente á5 attribuições desse poder, nã o se encontra disposi· 
ção alguma a respeito. 

O Sí: , Auaus1•o DEl LIMA: - Porque eila pertence ao Legís1ativo. 
O ST<. ALBmRrco DEl MoRAEJS : - Não é o L egislativo que proroga. 
O SR . NICANOR .. NASCIMElN1'0: - E' o caso de uma prorogação mecanica. 

Desde que não ha ja orçamento votado, mecanicament e, sem <teto algum, en- · 
tra em effectividade o orçamento anterior. 

O SR. ALBEIUCo DE Mor.:AEJS: - Não procede o aparte do lllus tre represen-
tante do Districto Federal, .meu i!lustre amigo ISr. Nicanor Na~cimento, por .. 
que será necessario um acto do Exe'Cutivo. 

0 'SR. NICANOR NASCIMENTO: - Aeto uni camente !lecla.ratorio . 
O SR. ALBERICo DEl MoRAES: - Dedarator10 err, virtude d<t autorizaçã,~ 

que se lhe dá e que devia ficar no ·capitulo referent~; ás suas attribuições. 
Esse acto será publicado no• "•Diar!o Offic1a l", terá numeração propria; 

differente da que tinha o orçamento anterior. Ha, portanto, ahi. grave ano-
malia. 

O SR. PIIDSIDElNTlll: - LE:mbro ao nobre orador estar findo o prazo do en-
caminhamento da votação. 

O SR. ,<\LBER!Co DEl J.\!IoRAlllS: - Assim, só me resta declarar que não dou 
meu voto favoravel á emenda, por -esses motivos e porqae considero absur-
do emprehender-se uma reforma constitucional sob o sitio. (Muito bem,; 

m~~ito be?n). 

O Sr. Nicanor Nascimento (para e?~ca1ninha1· a, votaçiio): - Sr. Pre-
si tlente, tenho a dizer •breves pa.lavras, nesta opportunidade, as quaes devenl 
servir , pC>steriormente, ·para fundamento da interpretação auU1entica do dis-
positivo :la reforma constitucional. 

•R efi ro-me ao .numero 28 da emenda n. ·2, onde se diz: "compete Priva-
tivamente a o 'Poder IL.egis.J.ativo ilegisJar sobre o t•rabalho". 

A' primeira vista, podm·.ia parecer que, assim sendo, toda a .!egislação so-
bre o trabal<!w >ficaria pertencendo á eo-m,petencia p·rivativa ·do 'Congresso N:l-
cional, de modo q•ue os dispositivos !referentes á organização de fabricas, á 
hygiene loca!, á hos.pita•lização e muitos outros .q·ue .não são do .interesse di-
rect.o da Federação, •fieariam excluídos da competencia dos poderes Iocaes. 

Ante a possibilidade de uma interpretaç:ão ·prejudicial mai·s tarde, inter-
pellei o Re1aior da Gommissão elos 21 e 'S. Ex. não só a;ff.irmou perante a 
C'ommü;sã.o r eferida, ,como pela Commissão foi affirmado, c, na ·qualidade de 
me1n.bro cl eHa, ·eu .f1quei autorizado a. dec)a.ra1· á Camara que o pensamento 
a!li dominante ê a penas o de que seja ·privativo do Congresso Nacional !e-
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gislar sob re o trabalho, n o que diz r espeito aos con tractos, isto é, á materin-
.de direito substantivo, permanecen do toda a outra mater:a, peculiar e d~ 

especial competencia, entregue aos E stados e aos -municípios. 
•E sta declaração não a faço individua•lmen te e , sim , a u torizado pelo Re-

lator e pela Commissão, que assim del1berou n a sua u ltima sessào. 
IFolgo de estar na tribuna, Sr . Presidente, para dar rapida resposta ao 

meu eminente e illushe ·collega de r epresentação, IS r . Adolpho Bergamini, 
quando censur ou o meu acto, rejeitando por campleto a 'inteqJl'etação restr:-
ctiva do habeas- corpus e não acceitando as deter minações da reforma sobre 
o sitio, mas não desenvolvendo, de accõrdo com a opposição, <> systema obstru-
cion ista contra a refor ma. 

E u seria, Sr. 'Preside1lte, absolu tamente incoherente, ter.ia mesmo abdi-
cado de minha personalidade, si, acceitando grande •parte da reforma, que 
julgo essencüJJl á integr idade da Nação, fosse combatel-a e imp ugnai -a no seu 
c onjuncto, impedir-l•he a e laborac;ão parlamentar u nicamente -1)0rque tem 
à<Jus dispositivos - já agora apenas dous, - contra os q uaes eu me insurjo . 

iComo poderja e u rejeitar a r ffi'orma, em que são estabelecidos, taxati-
v am ente, os .prin cip ias fundamen taes da m inha doutrin a política na Con sti-
t uição rcio·rmada os quaes não se encontram na Lei 11'i.agna vigente? 

Como posso repudiar ·uma Constituic;ão que introduz, como nesta está in-
troduzida, a dou t r ina da intervençào do Estado na limitação dos lucros do 
commercio e d os luoro-s extraorp inaTios e extravagantes da exp1ora capitu-
listica?! 

O .SR. AnoLPHo BERGA!IiiNI: - Ahi não está isto. L imitação de qucros? 
O ISR. N.rCANOR NASCIMEJNTO: - "tLegislar sobre o commercio interno e 

externo, podendo a u torizar as lirpitações exigi-das -pelo bem ·publico ... 
D SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Isto não impli.ca a J:mitação de Juct·os. 
O SR . N rcANOR NiASCiliUJN'!'O : - Quaes são então as limitações '! 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI : - As .limitações de COJ11mercio apenas . 
O :SR. NrCA::sroi ~ASCI!IiEJNTO: - Quaes -são en tão, as limitações? 
O SR, AnoLPHo BERGAMINI: - Não quanto aos lucros; isso nào está a!hi. 
O tSR. NrcANOR NASCIMEJNTO: - Acceitando a Gonstituiçào nova princi-

pias fundamentaes das minhas doutrinas sociaes, como peTderia eu a oppor-
t unidade de as introduzir .na nossa organização constitucionai? 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Permittido que se bote na cadeia a PO!}U-
lação inteira, que se .suspendam todos os direitos ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO : - V. Ex . está eng·anado : ás exhorbitancias, 
que enxertam as emendas 4" e 5", d ei parecer contrario, .combati-as, comba-
to-a s, procwo ·moditficar -lhes a in tel'pretação draconiana, desde q11e as não 
posso evitar . . 

O !SR. AnoLPHo ~EJGAAMINr: -Si estou enganado, V. 'Ex. deve, discutin-
do as autras emendas, mostrar meu erro. 

O SR . NrCANoR NASCIMElNTO : - V. E>x. verá ~J ue as discutirei, com do.!õ-
assombro; os ataques opiniaticos á refor ma nada obtiveram da parte da;; 
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forças politicas que q-uerem a revisão constitucional. Basto.u, porém, que eu, 
de boa fé, sem p-rop.osito QUtro -que não o de discutir a questão, tivesse en-
trado -uo debate para .que QS or.gãos super·iores do pens<J.mento do Governo . .. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' a primeira vez que vejo V . Ex. falla1• 
sobr~e 2, ref.orma, exceptuando - ~e quando se discutiram. as emendas re.Jigiosas. 

O SR. PRNSIDEN'I'E : - Lembro ao orado1· estar findo o ten<po em que IJO-
dia encaa1inhar a votação. 

O Sn. NrcANOR NAsciMI'lNTo: - .. . viessem ilnmed-iatamente, ,pela ·voz Jo 
Sr. l<'rancisco de <C:Únpos e, mais ·peJa ·do Presidente da <Comrn!issão dos 21, 
explica r que o hCbbeas-co?-p1bs não 1'ioa s-uspenso senão para as n1edidas do 
estado -de sitio; e, ma-is, q ·ue os tribunaes, confoTme a af.firmação do Sr. 
Francisco Cam-pos, accentuada, coem a a'litoridade -de "leader" e de Presidente 
da Gommissão, 1ST. Vianna do Castello, continuam com a faculdade de exe.-
mir;ar s i a questão decorre ou não do estado de sitio, afim de que se conceda 
ou nã o a orden1. 

.Sã-o essas as considerações que tenho a fazer sobre a en1.enda. n. 2, 
ás quaes terei de alludk q-uando me reportar á. emenda n. 1í . (M11-ito üem; 

?lt'llito be1n.) 

O Sr. Adolpho Bergamini ('') (parn encct1ninha1· a votação): - Ni'io 
vr-ecizo, .Sr . Presidente, d e outro elemento para den·ubar toda. a n.rgumen .:1-

çiio pyroteclmica do Sr. Nicanor Nascimento ... 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO : - V. Ex. diria melhor si dissesse "te--

Chl'!.!La'·· . 

O Sn. AooLPHo BI~P.GAMINI: - ... do que ler o parecer da hourada Com -
missão dos Vinte e Um . 

.Per.slt .S . Ex . que, com -seus a!J<lrtes, com os do nosso illustr.2 e .::-roz•1Llo 
<'ollega :Sr . Francisco Ca.mJ)os, e .com as 1·eferencias do Sr. "leader'' da maio-
rla., fixou . .. 

lO l"n. NICANQI1 N,\SCIMENTo: - Un, r lemento intenpretativo historie, . 
,o Sn. ~OT,PHO lBERGAMTNI : - . . . um elemento int >l'Pretati'vo 'hist -::rico 
1Ha, na !Casa, grande .qua.ntidade de juristas dos m ais notaveis e dos mais 

brllhantes. 'l'enho em frente a mim nada menos de quatro. 'E eu •peço que 
colloquem a mão na consciencia e me -respondam si, como elemento de in-
terpretação authentica, prevalecerão os apartes ou o parecer da Commissào 
-:,'echnica dos Vinte e Um. 

O .Sn. ALBF;RICo DE 'MoRAES : - E ' , sobretudo, n, expressão grmm'natical. 
O Sn. AooLPHo BEJRGAMINI: - Quero ficar, entretanto, no terreno e!t< ' lue 

o ISr. iNioanor Nascimento collocou a q•uestão. 
Ninguem, de boa fé, l1esit.c·u·á e m asseverar que muito n1aior valor tem 

para a inteqyretaçiio 'historica, o parecer da Ce>mmissão Techni-ca dos Vinte 
e Um, cl'o que apartes isolados de ,Deputa.dos, que amanhi'i, quan c1o se estu -

(*) Não foi revisto pelo ora·dor. 
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dar a questão pelos Annaes, passarão a confundü·-se como simples 'H:Jeputa-
dos, transmittindo, porta nto, a sua opinaão pessoal . 

I() SR. NICANOR NASCIMENTo: - N ã o foi apenas O •Deputado : foi O Presi-
dente da Commissão. 

O SR. ADoLPHO (BEJRGAMINI: - Pouco importa. T emos o parecer da Com-
missão dos Vinte e Um e esse :parecer diz, •Sr. Presidente, in ver bis: 

"A emenda i'!.ispõe 8car absolutamente suspensos os habeas-
corpus ... " 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Pa~·a OS detidos em Virtude da decreta-
ção do estado de sitio, 

O SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Ao aparte do Sr. Nicanor Nascimento, e1l 
respondo que o estado <'!e sitio não ·ê causa de prisão de ninguem. 

O SR. NICANOR NASCIMEN1'0: -E' isso mesm-o que explica o parecer. 
0 •SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Continúa Q ;ptarecer: 

" . . • para os detidos em viTtude de decretação do sitio. " 
"Isto, por uma interpretação leal, nada Innoiva na disposição. áo 

texto vigente, .Suspensas as garantias constitucionaes, suspenso, evi-
denteme nte, está o habeas-corpt~s; e, si sõmente ao Poder Legislati-
vo e ao ExecutiV'o conlpete conhecer da opportunidade e da conve-
niencia da decretação do s itio ... " 

0 SR. NICANOR NASCIMEN~'O: - .Do sitio. 
0 SH. ADOLPHO BERGAMINI: -

1
Continúa o parecer: 

",.. claro está que sô a elles ·compete conh ecer, durante o si-
tio, da neces·siclade, da re;gula1·idadc das medidas empregadas. " 

0 SR. NICANüR NAS(Il?I[IDNTO: -- Naturalmente. 
0 SR. ADOLPHO (i3ERGAJ\1INI: - Com-o "naturalmente"? V. Ex. não pôfle 

estar de accôrdo com esse t1·eoho do p3ii'ecer. 
O ;SR. NICANOR NASCIMEN~·o: - Eu n ã o disse que estou de accôrdo; eu 

di.~se que, {1P.pois do .parecer, esse ponto .foi escla1·ecido pelo lear'ler. 
O SR . -4..DoLPHo BERGAMINI: - O ·Sr. Nicanor Nascimento não está es-

clarecendo; S. Ex . está dizendo co usas 1JOU1' epater o eleitorado . S. Ex. ê 
jurista e sabe as c ousas con1-o são. Assim, quando passar a r erf'OTma cons-
titucional - si por desgraça isso acontecer - o magistrado que tive r de ap-
plicar o novo texto da Constituição não buscwrá, como subsidio historiao, os 
apartes deste ou -da:quelle Deputado, por mais intelli.gente, por ma:is c ulto 
que elle seja, mas, sim, -o pare·cer .Ç!a Commissão dos Vinte e Um. 

O SR. NrCANOR NASCIJ\HJNTO: - -Não ê o unico elemento {la discussão. 
O SR. AooLPHo 'BERGAMINI: - Isso é mais velho do que andar a pé, sei 

bem, mas é o elemento principal, rpaximé em um debate que se nã-o tem fi-
xado ·Com precisão, porque, por I)'lotivos politicos, os 1Srs . Deputados que 

;formam nas fileiras da maioria esquilvam-se a v ir esc,larecer a sua opinião 
individual, .o seu ponto de :vista . Teremos, portanto, como principal elemen- . 
to, na ausencia desses debates, <para a interpretação historica, ·O parece't' da 
Com missão '.rechnica . 
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0 SR . NICANOR NASCIMENTO: Não é •O unico elemento, r epito. 
0 SR. ADOLPHü BlilPJ:;c\MINI: Não é O unico, mas é O princi-pal.. •· 
Ü SR. N ICANüR NASCIMEJNTO : - Não digo .que n ã o. 
O ·SR . A,noLPHO BmRGAMINI: - .. . maximé na ausencia de outTos e le-mentos. 
0 •SR . NICANOR NASCIMENTO: E esse elemento que pr.ovo·quei? 
O Sn . AnoLPHo BElRGAMINI: E tanto é ·o elemento principa l em taes 

casos de interpretação 'historie-a, que o .SL Nicanor Nascimento, na Çom-
missão dos V inte e Um, quando pleite ou a faculdade de assignar, com res-
tricçào, o par-ecer , foi buscar o unico e lemento historico possível - o parecer 
da Commissão dos Vdnte e Um. 

0 SR. NICANOR NASOIMEJNTO: - Não apoiado; methodo de que se ser-
via a Comn1issão. 

O ·SR. ADoLPI-IO •BEIWAMINI : - Assim, est á peTfeitamente respondido, não 
com palavras minhas, mas com -o pensamento da Comm issão, de que o .Sr. 
Nicanor Nascimento fez parte, que as prisões e todas as m edidas decora-en-
tes d o estado ele :s itio ser ão do -conhecimento iio Legislativo. 

0 Srr. NICANüR NASCIMENTO: -As prisões não. 
0 SR. A DOLPHO BERGAMINI: - Como dizia , Sr. Presidente. 
O SR. PREJSIDEN1.'T!l: - Lembro ao nobre orador que está terminada a hora. 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI: -V. Ex. me conceda um minuto mais. 
'l'enho de citar de novo o que diz o p a recer: 

" . . . si sómente a o Poder Legislativo e a o E xecutivo compete co-
nhecer da opportunidade e da conveniencia da decretação do sitio, 
cl-aro é que só a elles -compete conhecer, durante o sitio, da nec·essi-
dade e da regularida de das m e didas empr ega das. " 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - "Medidas empregadas". 
O SR. AooLPHO BERGAl\UNI: -Prisão é uma das medidas empregadas. 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO: - Si fôr provado que a prisão foi em virtude 
do sitio, não haverft habeas-co1·pus; s i fôr provado que houve exorbitancia, 
ha 0 habea.s-co1·p1ts. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Portanto, a Commissão dos Vinte e Um en-
tendeu q ue ao L egislativo é que incumbe conhecer das medidas empregadas 
durante o estado de sitio, e isso na emenda pertinente ao fecha mento dos tri-
bunaes para conhecer dos excessos dessas mesmas medidas ! 

Com o meu p edido de desculpa, Sr. Presidente, por ter ultrapassado o 
tempo regimenta l, tenho a declarar que é ·bem poss ível que eu esteja a pai-
xon a do, creio mesmo que todos nós estamos apaixona dos, sem a necessaria 
seren idade, e· só o futuro dirá quem erra. Eu estou sincero no debate, mas 
não acre dito que o estejam aqu elles que dizem que a medida consubstanciada 

·J.a emenda é ruinosa, ·Pl'<'j.ud-icial aos interesses da collecti'Vidade, e, no em-
ta!1to, ,'>raticanl t odos os actos <concernentes ao seu acce!eramento, afim de 
CJUE> mais depressa ainda se eon;verta -a emenda em realidade. (Muit() bem; 
n1.1r.·it:o bem.) • 
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O Sr. Baptista Luzardo (1Jara encaminhar a votação) manifes t a -se em 
divergencia com as considerações do Sr. Deputado Nicanor Nascimento. 

O Sr. Plínio Casado (pa1·a encaminhar a votação) exprime sua. opinEio 
favoravel a alguns dispositivos da emenda, mas contraria a outros. 

O Sr. Presidente : - De accôrclo com a resolução ela Camara , vou sub-
metter a votos, pelo processo nominal, a em enda substitutiva, sob n . 2, da 
Commissão Especial. 

O Sr. Presidente : - Oll Sr~. que approvarem a emenda subst itutiva, 
sob n. 2, responderão - sim - e os que rejeitare1n, responderão ,..-- ;-,>io. 

Vai se proceder <1 chamada. 

O Sr. Domingos Bat·hosa (3" secretaTio servindo de 1 ") procede <1 cha-
mada dos Srs. Deput..'l.dos, para a v otação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam <1 chamada 133 Srs. Deputa.do~ . 

O Sr. I • Secretario vae proceder >L leitura dos nomes dos Srs . Depu-
taê!os c~ne responderam - sim. 

O Sr. Domingos B'arhosa d:• Secretario servinclo de l ") procede á leitu-
ra dos nomes dos seguintes Srs. D eputados que respondera m - s im. 

Dorval Porto, Monteiro de Souza, Paulo Maranhão, Eurico Valle , Prudo 
!.,opes, Lyra Castro, Arthur Lep:10s, Chermont de 1VUranda, Raul Machado, 
Domingos Barbosa, Arthur CoUares Mot·eira, Rodrigues Machado, P edro Bor-
ges, Armando Burla maqui, Nelson Ca tunda, i.\'l:oreira ela Rocha, José Accioly, 
Hermenegildo Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal Lamartine, Georgino Ave-
lino, Raphael Fernandes, Alberto Maranhão, Walfredo Leal, Bianor de Me-
deiros, Gonçalves Ferreira, Mario Domingues, Costa Ribeiro, Agamenon de 
Magalhães, Daniel de Mello, Soliclonio Leite, Rocha Cavalcanti, Luiz Silveira, 
Natalício Camboim, Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carvalho Netto, Octavio 

1\1Rngêv0eira, Alfredo Ruy, Wanoerley Pinho, Afranio Peixoto, B erbe rt ã e 
Castro, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, Braz do Amaral, Marcolino de 
Barros, Virgilio de Lemos, Pereira Moacyr, Sá. Filho, Homero Pires, Pinheiro 
Junior, Geraldo Vianna, Heitor de Souza, Bernardes Sobrinho, Nogueira Pe-
nido, Nicanor do ~asclrnento, Oscar Loureiro, Cesario de Mello, Vicente Pira-
gibe, Horacio Magalhães, Norivaj lle ·~"celtas, Julio dos Santos, ~lãino Filho, 
Fonseca Hermes, Cesar Magalhães, Americo Peixoto, Faria Souto, Thiers 
Cardoso, José de Moraes, Joaquim de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, 
Manoel Duarte, Oliveira Botelho, Gudesteu Pires, tAlbertino Drumoncl, Joa-
qmm de Salles, José Alves, Vianna do Castello, José BoJtifacio, Dias Fortes, 
Francisco Peixoto, Vaz de Mello, Eugenio de Mello, Emilio Jardim, Ba:;illo 
Magalhães, Joã.o Lisboa, P..aul Sá, Augusto de Lima, Zoroastro Alvarenga , 
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Bueno Bt·andão Filho, Theodomiro Santiago, Edua rdo do Amaral, Waldemiro 
Magalhães, Garibaldi de Mello, Francisco Campos, Fidelis R eis, Nelson de 
Senna, Camillo Prates, Honorato Alves, Olavo Egydio, Julio Prestes, Cardoso 
de Almeida, Ferreira Braga, Pires do Rio, Eloy Chaves, Cesa r Vergueiro, 
Heitor Penteado, Herculano de Freitas, João de Faria, Valois de Castro, :Pedro 
;_:osta Alves c1e Castro, Olegario Pinto, Ayre:; da ·Silvu, Annil al de Toleclo, 
Seven'r,no rMarques. Pereira Leite, Ferreira Lima, Adolpho Konder, Celso 
13::tYma, Elyseu Guilherme, Lafayette Cruz, Lindolpho Collor, Domingos Bar-
be~R. Firmino Paim, Getuilo Vargas, Domingos Mascarenhas, Simões Lopes 
e Barf"_,oza Gonçalves. 

O Sr. Presidente: Responderam - sim - 129 Srs. Deputados. 
O Sr. ·2° Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 

que r esponderam - 1•ão. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2" Secretar·io) procede á leitura dos nomes doi'! 
seguintes Srs. Deputados que responderam - não. 

Jo5.o Elysio, Joaquim Bandeira, Alberico de Moraes e João Simpliclio. 

O Sr. Presidente: - R esponderam - não - 4 Srs. Deputados. 

A emenda substitutiva, sob n. 2, foi approvada por 129 votos contra 4. 

V êm á. Mesa e são s uccessivamente lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

N. 1 

De'C'la ro que se estivesse presente por occas ião da votaçfí.o da emenda nu-
mero 2, teria vota do a favor. 

Sala das Sessões, em 16 de Outubro de 1925. - Bethencom·t da .''1-ilva Filho. 

N. li 

Declaro ter votado a favor da emenda n. 2, por ser favoravel ao seu con-
juncto, mas que não posso concordar com a redacção dos rts. 1 e 17 do artigo 
34, que deveriam simplesmente autorisar a prorogação das leis annuas pelu 
Cor.grec:so, se·m fb:ar datas, que podem motivar serios embaraços e duvidas; 
nem com a fórma incorrecta do n. 23; nem com a materia do r)aragrapho P 
do n. 35, que não evita ã.s chamadas caudas m·çamentarias, aliã.s em geral 
tão uteis , em toda pa rte do mundo, á boa marcha da administração, c que 
visa permittir ã. de nominada tabella E , assumpto de lei ordinaria, que ainda 
agora, foi risca da da lei orçamenta ria, pela actual legisltura. 

S a la das Sessões, 16 de Outubro de 1925. - Sá Filho. 
Votação da seguinte 



- 242 ~ 

EMENDA SUBS1'1TU1'IVA, SOB N . o, DA COM MISSÃO ESPECIAL 

·Sustitua-se o paragrapho 1 o do art. 37 pelo seguinte: 

"§ 1.0 Quando o Presidente da Republica julgar um projecto de lei, nu 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrario aos interesses nacionae.s, o 
vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias uteis a contar ãaquelie em 
que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os motivos do veto, o pt·ojecto, 
ou parte vetada, á Camara onde e'lle se houver iniciado." 

O Sr. Leopüldino de Oliveira (para encaminha?· a votação): - Sr. Pre-
sidente, a emenda n. 3 manda substituir o paragrapho 1 o do art . 37 da Consti-
tuição pelo seguinte: 

"Quando o Presidente da Republica julgar um projecto de lei, n., 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrario aos interesses nacio-
naes, o vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias uteis a contar 
daquelle em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os motivos 
do veto, o ~rojecto, ou a parte vetada, á Camara onde elle se hOuver 
iniciado." 

Não posso dar o meu voto favoravel á emenda. Considero razoavel a dis-
posição constitucional que autorisa o Presidente da Republica a vetar, parcial 
ou totalmente, as leis orçament~rias. Julgo, porém, digna de rejeição da Ca-
mara aquella que amplia essa faculdade a todas as leis, porque o véto parcial 
de qualquer lei que não a orçamentaria poderia dar em resultado a annulla-
çãc· do proprio Poder Legislativo, porquanto o Chefe do Executivo ficaria 
o:;o1n o direito de quebrar a un<idade da lei, perturbar a sua uniformidade, vé-
tando á sua vontade .talvez a parte que mais interessasse á vida politica ou 
administrativa da Republica. 

O substitutivo que procura evitar as caudas orçamentarias e embaraçar 
a acção do Parlamento, que muitas vezes se excede na votação das leis an-
nuas para favorecer aos amigos, se contradiz, quando na emenda anterior, 
que não pude discutir, dada a ;tgonia do tempo, ao mesmo passo que pro-
hibe a inclusão nas :eis de orçarp.ento de disposições extranhas á previsão da 
Receita e á Despeza fixada, decjarando que nessa prohibição não se inclue a 
autorização para a abertura de creditas supplementares e para a operação de 
credito com antecipação de receita. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que ao mesmo tempo que os Srs. Reforma-
dor-es da Constituição federal submettem á consideração do Congresso medida 
conveniente, inutilizam-na por completo, permittindo os creditas suppiemen-
tares, o que significa abrir margem ao Parlamento para a formação de um 
orçamento parallelo áquelle que determina a disposição constitucional. 

NeJtas condições, não posso dar o meu voto favoravel tarabem a essa 
<'mtnda porque não quero entregar ao Poder E xecutivo o direito de inte:::vír e 
perturbar a vida do Par lamento, quebrando a unidade e a harmonia que de-
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vem guardar em todos os seus dispositivos as leis votadas pelo poder com-
petente, resultado funesto a que chegaríamos s i o Presidente pudesse vetar 
1mrcialmente, a lém das leis orçamentarias, todas aquellas que lhe fossem en-
viadas pelo Parlamento da Republica. 

O meu voto é inteiramente desfavoravel, e dou graças a Deus por poder 
rn:mif€s~ar essa contrariedade aos caprichos e á vontade intolera nte daquelle 
que impõe <1 Nação, pela maneira que V . Ex. sabe, o que os homens desta 
hora entendem que basta para salvar a Republica, que, si não soffrer na sua 
vida política modificações radicaes e profundas, dentro em brev€ tempo irá 
á garra . (Muito bem, mttito bem.) 

O Sr. Alberico de Moraes (*) (pa1·a encavtinha1· a votação) : - Sr. P re-
sidente, na emenda que acabamos de votar se estabelece que as leis orçamen-
tarias não podem contet· disposições contrarias á approvação da receita e da 
despeza fixada. Agora, se instituiu na emenda n. 3 o véto parcial para todas 
as resoluções do Congresso Nacional. 

No regimen da Constituição vigente era um abuso do Congresso o in-
serir nas leis orçame11ta.rias disposições outras que não fossem pertinentes 
á ma teria propriamente da Receita e da Despeza . No em tanto, Sr. Presidente, 
ha muitos annos, ao se votar a lei orçamentaria, o Poder Executivo quasi 
sempre descuidoso das necessidades da Nação, exigia dos seus amigos no 
Cr.-ngr0:o:so a inserção nas leis orçamentar<ias de disposições impertinentes, isto 
é, que não dizem com a Receita e a Despeza. Quasi todas as reformas que Sb 

teem levado a effeito, teem sido realizadas mediante a inserção destas autori-
zações nas leis orçamentaria:.. lVIuito embora o Regimento desta Casa o pro-
hibisse, a Constituição de um modo formal não prohibia e essas autorizações 
appareciam sempre . 

Não era necessario julgar eu uma disposição inconstitucional, para que 
o Congresso entrasse no cumprimento de seu estricto dever de votar a Re-
ceita e a Despeza sem esses appendices inconvenientes, quasi sempre introdu-
zidos á ultima hora. E' V€rdade, porém, e confesso para que conste dos 
Annaes da Carnara, que não eram os interesses dos Srs. Deputados, nem dos 
Srs. Senadores que appareciam nessas emendas orça mentarias, mas sim o de-
sejo expr€sso e incontido, quasi sempre violento e indomavel dos chefes do 
Executivo. 

Pot· isso, a disposição que acabamos de approvar nesta emenda n . 2, isto 
é , disposição constitucional prohibind0 a inserção na lei de taes dispositivos, 
é salutar e convemente. 

J.l>ras, com isso se deveria contentar o Congresso Nacional, e não introduzir 
a emenda n. 3, que dá ao Podet· Executivo o direito de veta r, não as disposi-
ções inconvenientes das leis orçamentarias, porque essas já não p odem appa-
rec8r, mas o direito de vet a t· parcia lmente toda e qua;l quer lei. E fal -o-ha, 
Sr. Presidente , pondo logo em execução a parte não vetada, não esperando 
que o Congresso se pronuncie sob;:e a parte rejeitada. 

C*) Não foi revisto pelo orador. 
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Ao que me cons t e, da leitura que tenho des tas cousas, nenhuma Consti-
tuição republicana, de paiz a lgum do mundo adoptou a té á presente data o 
veto pa r cial para todas as leis. 

Tão s6mente nos E s t a dos Unidos tres >Estados adopts.r:un-no. e isso 
m esmo não sei se ainda existe. 

O Brasil, em materia de cerceame nto da vontade do legislador, que é a 
V'Jntade da Nação, dá um passo agigantado e se colloca á frente de todas as 
outras naç.ões republ'icanas. Refiro-me Sr. Presidente, tã o s6mente ás consti-
tuições republicanas, porque nas constituições monarelücas temos quasi 
aempre o direito do poder moderador, a vonta de do rei ou ·do 'l}rincipe, modifi-
cando e m nome do rei, como dos seus, toda a vontade ·do povo. 

:r.:ras, em uma Republica, e nt r egar-se ao C hefe da Nação, o direito de 
mutilar a lei, de deturpar e a lterar o J;>ensamento do legislador, é, sem 
duvida a lguma, grande inconvenienci!L, a confissã o solemnissima de que o 
Congresso Nacional nã o tem sabido eumprii· o seu dever. E então elle m esmo 
f! e decapita . 

F a zendo a synthese do m eu pensamento, digo que, approvada a emenda 
n, 3, peia qual o Congresso não pó de, a ultima hora, como fazia outr'ora, 
obedecendo á vonta de do Presidente da R epublica, autorizar r eformas nas lel>:~ 

annuaes, desnecessario é conceder ao Chefe do Exe;;utivo o direito de veto 
parcial. 

O passo que o c.1ngresso Brasileiro Yai dar, ao elabor a;r a Constituic;1í.o 
Republicana, bem traduz a fallenba ·do Poder L egiolativo entre nós. 

Por estes motivos, e ainda porque nos encontramos sob o estado de s itiO, 
voto contra a emenda n. 3. (JJfu-ito bem ; m1âto bem). 

O Sr. Adolpho Bergamini (") 
emenda n . Z, S r. Presidente, inl;ltitue 

O Congre.sso, em ou t ras emepdas, 

(paTa encaminhar 
o véto _pal'Cial . 
já abdica das suas 

a votação) - A 

attribuições e ela~ 

-::uas prerogativas, entregando a o Executivo a facüldada c~e pôr em prat!ca, 
o or<,amento do a nno anterior, quando, até 1·5 de J a neiro, não estiver vi· 
gorando a nova lei de m eios, igual1nente procede eom rehtção ás leis de fixação 
de forças. por demais, ent rega a o .Presidente da H ep·ublíca o direito do <véto 
l)ar cia l ou tota l aos orçamentos a bre mão da faculdade que lhe assiste, em vir-
tude do princ;pio de indepen denciÇJ. dos poden•s, de organizar a propria secre-
ta ria , para confe rir e ssa a ttribuição ao Congresso, com a sancção do Presi-
dente da R e publica; e, como si nã o bastasse ainda, por V•Ía da emenda n. 3, 
a utoriza o véto parcial ás p roposições ordinarias, o que constitue a interferen-
cia ostensiva de um outro poder n a elaboração das nossas leis . 

O véto parC'ial, como, apropriada e judiciosamente, o classific-ou J oiio 
Barba!ho, equiva le a uma emenà[l. suppressiva ... 

0 SR . ALBERICO DFJ MoRAES : -- Muito bem . 

(*) Não fo i r evisto pelo orador. 
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O SR. ADoLPHo iBFll1GAJ\1INI: - ... que um poder estranho á quelle a quem 
a Constituiç,ão entregou a attribuição de legislar póde Vir a oppôr, !:!em quu 
:!:aça parte desse .m esmo poder. 

Falamos frequentemente na legislação dos outros povos e ahi não en-
contra.remos subsidio que defenda a attitu de actual do Congresso, pois, quer 
na America do Norte, quer na Republica Argentina, não ha dispositivo con-
<;titucional que permitta ao C hefe do Executivo vetar .parcialmente as lei'> 
do Congresso. 

E' bem verdade que os defensores do véto parcial sustentam que o 
Congresso poderá, pelos meios regulares, rejeitar o v éto e manter a lei. 

Mas, Sr. Presidente, devemo.s sahir do campo doutrinaria e ar..>reciar a 
q-uestão no terreno pratico, onde nos convenceremos - e temos larga .copia 
(\e precedentes a respeito - de .que o Congress o, collocando sempre essas 
,ruestões no dominio da solidariedade partidaria, não rejeita o véto dos 'Pre-
sidentes, emquanto estes se encontram no poder. 

Assim, .Sr. ;presidente, pelos motivos expostos, e não 'podem ser mai,; 
longamente explanados pela exiguidacle do t empo, dou meu voto contrario 
ao dispositivo cont:do na emenda, porque o reputo altamente prejudicial aos 
interesses nacionaes e um cerc€amento, uma. restricção á inde pendencia do 
Poder :Legislativo, elo qua l tenho a honra. de fazer parte. (Muito bem; mu·ito 
bem.) . 

O Sr. Azevedo Lima (*) (1Jara enca-rninha1• a votação) : - Não sou, 
SI'. Presidente, em principio, contrario á idéa que a emenda consubstanci«. 
- o véto parcial. •Penso n1esmo que, no regimen de poderes independentes, 
i!Hmitados, admittida a hypothese - que jámais se verificará., de operarem, 
isoladamente os dons poderes constjtucionaes, seria conveniente que ficas.se 
a a utoridade e ncarregada, ela execução das ieis, armada do r ecurso elo vé-to 
pari!i~l, ·com o fim de ap.roveitar nas leis, para cuja elaboraç.ão e lle não con-
tribuiu com nenhuma parcella de sua interferencia, o que n ellas ha realme nte 
de util ao bem ~mblico . 

Acontece, porém, que ele facto, na pratica, na realidade o ;poder L egis-
htivo, á força de se ir despojando da s suas ·principaes prerogativas, acabou 
por se tra nsformar em uma especie de chancellaTia do Poder Executivo, de 
sorte que, se por a:caJso - o que muito raramente s u ccecle, - qualquer 
proposição -ou projecto de lei atravessa todos os termos da discussão, em uma 
e outra casa do Congresso, sem a intromissão da vontade do Executivo, ao che-
gar a esse, appõe o Chefe ela Nação seu véto, em seguida systemati.camente 
approvado .Pelo Congresso ou pela Camara de onde emanou a proposição, 
óu, então, aguarela essa que vâ. para a obscuridade de onde sahiu o primei-
ro m agistrado da R epublica afim de se manifes tar livremente sobre o véto 
presiden cial. 

(*) Nã o fo i r evisto pelo orador. 
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,Po&so <Lffirma1· á Camara q ue não ha exemplo, um unico exemplo, de 
lei sern caracter pess.oal ou de favor, cujo véto haja sià,o rejeitado pela Ca-
:mara no exer.cicio do .mandato de presidente que o exarou . 

Nií.o 11a prova, pol'tanto, mais evidente (!e abdicação e de conforminacle 
,!os legisladores do que ÇJssa, de não haver um só véto ge relativa importancia 
!ograd0 rejeição pqr parte da Casa do Congresso, de onde partiu a prop-osição 
vetada ., 

1sto, tSr. Presidente, vem. demonstrar que para os ;fins de utilidade pu-
blica ou conveniencia nacional o véto parcial, desde que nã.o ·incida apenas 
sob~·e leis or(iamentaria s ou de fixação de forças, emfim, sobre leis annuaes, 
não tem razão de ser, nem offerece nenhuma utilidade. 

O Presidente da Republica poderá, perfeitamente, obviar ao trabarho ele 
a,ppô!' véto parcial, a exemq}lo do q ue faz relativamente ao véto total, porque 
antes ela Camara se n1anifestar sobre projectu ele qualquer natureza elle lhe 
consignará ou ]he .fará constar sua opinião, de m-odo que o projecto, ·não 
possil. ter andamento, ou si o tiver, haja de soffrer as n1odificações acon-
selhadas pela sobel'ana e inconstratavel vontade do 'Execu tivo . 

Si de facto, Sr . P-residente ... 
O SR . PR&<'IDENTE: - Advi.rto ao nobre orador que está findo o tempo 

de que dispunha. 
0 SR. AZEVEDO LIMA: - Vou terminar. 

I 
O Congresso resolveu cmnpqr co1n seu dever, discutindo e voltando, sem 

acceitm• as injuncções de qualquer .outro poder estranho á alçada de seus 
deveres, será de louvar esta emenda, que, quando menos, deixará que se 
manifest em ou se pronunciem ácerca das leis, com independe ncia e a utono-
mia, um e outro poder : o Legislativo e o ·Executivo. 

Mas só nessa hyp-othese será a cceitavel, do •COJ;J.trario, não passa,rá senão a 
pertencer, ·como de ;facto perte nce, á categoria. da s hypocri.sias constituc!onae~ . 

(Jfuito bent >· 1n1tUo be1n). 

O Sr. Plinio Casado (pctra encaminhar a votação) combate a facutdade 
do véto parcial, declarando por esse motivo votar contra a emenda. 

O Sr. B-aptista Luzardo (•) (7Jara encaminhar a v otação): - Sr . .Presi-
cl<!nte , dec:laro que Yoto contra a em6nda numero S . 

Já. me>strei, desde o primeiro instante em que surgio nesta Casa c pro · 
j<'cto de r eforma consti t ucional que um dos seus grande s objectivos , se nã!l 
o principal, era o de f ortalecer o Poder E xecutivo, jus ta me nt e aq uel!e qu ê., 
pe:o nos so regin1e n , já tem enorme :2.scendencia sobre os c1emai.s, qu.e>: q'l.lei- . 
ram qu <o r nã o queir2.m, por mais que se procu.re (!efenqer a harmonia. e a 
, ;·,de pe nd enc!a dos pode res. E isso na opin ião ele mui t os t rata dista-s .. Ess': 

("' J ~ ã o · foi revisto pelo orador. 
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é que é .a facto. Aliás, eu não :teria a necessaria co.mpetencia para expen-
ckr desta trihuna valiosos argumentos comprobatol'ios da minha these. 

0 fSR. LEOP()l.JDINO DE OLIVEIRA: - N:ZJo apoiado. V. Ex. t em toda a 
competencia. . 

O ;SR. BAPTISTA LUzcARDo:' - Excessiva bondade de V. Ex. 
Os factos dos nossos dias, Sr. Presidente, ao alcance de qualquer ob-

s~rvador, demonstram. nitidamente, perfeitamente, que, no nosso regimen, 
o Executivo exerce uma notave1 ascendencia, uma grande preponderauciit 
sobre os demais poderes da Republica. 

Sendo esse o objecti<vo da reforma, •verifica-se, através dos varias dis-
p0dtivos, ·que se quer ainda reduzir mais as attribuições do Legislativo. 
Nem se.i mesmo a que ficarão ellas r eduzidas daqui por deanie s.1 passar 
essa. reforma que, como já disse, tenho fé e esperança não passará. Mas, 
nJ. hy.pothese della vingar - a que ficaria reduzcido o Congresso Nacional? 
Onde as funcções primordiaes do iLeg1s·lativo, que são a decretação das lei•; 
annuas, da f ixu,ção de forças e a legislação em. gera.!? Que é que vamcs 
c1·ear? Em materia de leis orçamentarias, vamos dar ao exe.cutivo o direi·· 
to de prorogar o ·orçamento si a,té 1,5 d:e J aneiro não estiver em vigor o novo. 

Quanto á C'Jm.petencia de rf•ixar as forças, f ica tambem o Poder Executi-
vo co1n essa faculdade . 

O !Congress-o .não podia !fazer maior doação do que a de permittir a ') 
Presidente da. Hepuiblica o 'V€to sobre todas as leis, como agora mBsmo 
tive occ:asião de veri•ficar. 

A principal funcção do Legis!lativo é orçar a despeza e a receita e fixar 
as for<;as de terra e mar; mas, pela emenda, essas funcções ficarão sujei-
ta!; ao arbítrio do Presidente da Replll~Ca. 

UM Sn. DEiPUTADO : - Mas o véto parcial existe em muitas constituições. 
O Sn. BAPTIS1'A LuzAnno: - Não apoiado. Em nenhuma dellas existe 

o véto parcial. Ainda ha pouco, o Sr. Plínio Casado mostrava que elle nãu 
se encontra em n enhmna colliltituição do mundo. 

Voto, pois, contra a emenda. ( ili'uito bmn; ?ntLito bem . 

O Sr. Presidente : - De accôrdo com a r esolução da Camara vou sub-
mett~ a votos, pelo processo nominal, a emenda substitutiva, sob n. 3, da 
f:ommissão Especial . 

O Sr. Presidente : - Os senhores que approvarem a emenda substi-
i •niva, sob n. 3, responderão -- sim - e os que rejeitarem, responderão 

não. 
Vae .. se proceder á ch amada . 

O Sr. Domingos Barbosa (3" secreta1·io servindo de 1 ° ) procede á cha-
ma da dos Srs. Deputados, pa ru, a votação nomina-l. 
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O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 133 Srs. Depu tados. 

O Sr. I • Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu-
tados que responderam - sim. 

O Sr. Domingos Barbo sa (3• Secretario sen;·inào de 1°) procede á leitu-
ra dog !lomes dos seguintes Srs . Deputados .que responderam - sim. 

Dorval Porto, Monteiro de •Souza, iPaulo Maranhão, Eurico Val:Ie, P re.c1<J 
L opes, Lyra Castro, Arthur Lemos, Chermont de l\1:iranda, Raul 1\if.achado, 
Donlir!gos Barbosa, Arthur Collares Moreira, Rodrigues Machado, Pedro 
B< .. rges, Armando Bur'lamaqui, Nelson Catunda, Moreira da Rocha, José 
Acrioly, Hermenegildo Firmeza, Thomaz Accioly, Jli'venal Lamartine, Geor-
gino Avelilno, Ra.phael Fel'nandes, Alberto 1\l[aranhão, Walfredo Leal, Bianor 
d<i Medeiros, J oão Elysio, Mario Domingues, Costa Ribeiro, Joa:quim Ban-
deira, Agamemnon de Magalhães, Daniel de Mello, .sd;idonio Leite, Rocha 
Cavalcanti, Luiz S ilveira, Natalicio Camboim, Gilberto Amado, CarvaJ.hc 
Neto, Baptista Bittencourt, Octavio Mangabeira, Alfredo Ruy, Wanderl8y 
J:'inho, Afrani·o Peixoto, Berbert de Castro, Ubaldino -de Assis, iPe.checo 
Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, Marcolino de Barros, Virgílio de 
Lemo~. Pereira Moa·cyr, .Sá Filho, Homero Pires, Pinheiro Junior, Ge·rH.ldO 
Vianna, Heitor de Souza, ·Bern11rdes 'Sobrinho, Nogueira Penido, Bethen .. 
court da Silva Filho, Nke.nor Nascimento, Oscar Loureiro, Cesario d~ 

Me!lt.., ViceJit~ l~ir<tgibc, Hor:.cio Magalhães, ~orival de Freitas, Julio do~ 

Santos, Galdino Fil·ho, l!'onseca Hermes, Cesar :Niaga1hães, Americo iPei-
xoto, Faria Souto, Thiers Cardoso, J osé de Moraes, Joaquim de Mello, Bo-
cayuva Cunha, Alvaro Rocha, Manuel Duarte, Oi1veira Botelho, Gudesteu 
Pires, .il.lbertino Drummond, Joaqpim de Salles, José Alves, V:ianna do Gas -
telJo, José Bonlfacio, Bie.s [<'ortes, Francisco Peixoto, Vaz de Mello. Euge-
nio de Mello, Emilio Jardim, Basilio de Magalhães, Raul Sá, Augusto de 
L ima, Zoroastro Alvarenga, Bueno Brandão F1lho, Theodomiro Santiago, 
Eduardo do Amara!, ·Waldomiro Mag·alhães, Garibaldi de Mello, Francisco 
Campo:; Fldelis Reis, Nelson de Senna, Camill-o lPrates, Honorlo AlV€'5, J ulic 
Prestes, Cardoso de ·Almeida, Ferreira Braga, iPires do Rio, Eloy Chaves, 
Cc;sar Vergueiro, Heitor Penteaqo , Herculano de F.reitas, Fabio Barreto, 
J oão de Faria, Valois de Castro, P edro Gosta, Olegario Pinto, Ayres da 
Silva, .A.n.niba!i de Toledo, Severiap.o Manques, !Pereira Leite, Plinio Marques, 
FelTeira Lima, Adolpho Konder, Celso Be.yma, Elyseu Guilherme, Lindol-
pho Collor, J oão >Simplicio, Firmino Pa1m, Domingos Masca.renhas, Simões 
Lopes, e Barbosa Gonçalves. 

O S r. Presidente: - Responderam sin~ 131 Srs. Deputados. 
ú Sn. 2• SEJCP.ETARio vae pocecj.er á. .leitura dos nomes dos •Srs. DeP.utaó.os 

qt;!l responderam - não. 
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O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario) procede á leitura dos nomes dor 
seguintes Srs. !Deputado:> que r espt;ndcran. - nãc.. 

Gonçalves F erreint e L aJfayette Cruz . 

O Sr. Presidente: - Responderam não - dous Srs. Deputados. 
A emenda substitutiva sob n. 3, foi approvada -por 1>3\1 votos contra 2. 
Veem a :Mesa e são, su ccessivamente, lidas, as se.guintes 

DffiCLARAÇÕES DE VOTO 

N. 1 

Declaro que votei ·contra a emenda n. 3, por entender que o v é to par-
da.l só deve ser ap-plicado ás leis orçamentarias e de fixação de forças. 

!Sala das sessões, 16 de Outubro de 11912:5. - Gonçalves .Ferreira. 

N . 2 

Favoravel ao véto parcoal ás leis orçamentarias, julgo .entretanto, incon-· 
veniente, neste regimen presidencial, a extensão dessa faculdade a todas as 
outras leis . Mas pelo bem que se encerra na primeira medida, declaro ter 
votado a favor da emenda. 

:Sala das sessões, 16 de Outubro de 19-2•5 . ~- Sá Filho. 

Votação da seguinte 

IllMEJNDA SvBSTO'UUVA, S OB N. 4, DA COJ\IIMISSÃO ESPECIAL 

·Substituam-se os arts . 59 e 60 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. A ' Justiça F ederal compete: 
Ao ·Swpremo Tribunal Federal: 
I -- processa r e julgar originaTia e priV'ativamente: 
ct) o Presidente ela Republica, nos crimes communs, e os Minist·ros de 

Estado, nos casos do art . 512; 

h) os ministros diplomatic-os, nos crimes comn1uns e nos de responsa-
bilidade; 

c) <Js causas e conflictos entre a União e os Estados, ou entre estes 
U;tS ,c.:!n·! ou outros; 

d) os litígios e a s reclamações entre 'i1ações estrangeiras e a União ou 
08 Estados ; 

e) os conflictos elos juizes ou tribunaes feclera es entre si, ou entre estes 
e os dos E stados, assim como os dos juizes e tribunaes de um Estado com 
os jui,;es e os tri'bunaes de outro E stado; 
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II - j ulgar em grão de recurso as questões excedentes da alçada legal 
1·esol vidas pelos juizes e tribunaes federaes; 

III - rever os processos ~in dos, em ma teria-crime . 
- Aos juizes e t r ilbunaes federaes : 
Processar e julgar: 
a) as causas em que alguma das partes fundar a acção, ou a defesa, em 

disposição da C onstituição Federal; 
b) todas as causas propostas contra o Governo da União ou Fazend;~ 

Nacional, fundadas em disposições da Constituição, leis e r egulamentos do 
Poder Executivo, ou em contractos celebrados com o mesmo governo; 

c) as causas p rovenientes de compensações, reivindicações, indemnização 
de prejuízos, ou quaesquer outras, prOlXJstas pelo Governo da União contra 
particulares ou vice-versa; 

d) os litígios entre um Estado e habitantes de outro; 
e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros; 
1) as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos 

com o Governo da U nião, .quer em convenções ou tratados da União com 
outras nações; 

g) as questões de direito maritimo e navegação, assim no oceano como 
nos rios e lagos do paiz; 

h) os crimes poli ticos. 
~ 1.0 Das sen tenças das justiçp.s dos E stados em ultima instancia, llaverfi. 

recurso para o Supren1o Tribuna} Federal : 
a) quando se questionar sobre a vigencia, ou a validade das leis fe-

derae.s em face da Constituição e a decisão do T ribunal do Estado lhes negar 
applicação; 

b) quando se contestar a val idade de leis ou de actos dos Governos dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis federaes, e a decisão do tribu · 
nal do Estado considerar validos esses act o.s , ou essas leis impugnadas; 

c) quando c1ous ou m a is tribunaes locaes interpretarem de modo diffe-
rente a m esma lei federal, podendo o recurso ser tambem interposto por 
qual'quer dos tribun aes referidos ou •pelo Pro-curador Geral da Republica; 

d) quando se tratar de questões de direito criminal ou civil internacional. 
§ 2. 0 Nos casos em que houver de applicar leis dos E stados , a justiça 

tfederal consultará a jur isprudencja dos tribunaes 
justiças dos ·Estados consu ltarão a jurisprude ncia 
quando houverem d e interpretar leis da uniã o. 

locaes, e, vice-versa, as 
dos tri'bunaes federaes, 

§ 3." E' vedado ao CongJ·esso commetter qualquer j urisdicção federal ás 
justiças dos Estados. 

§ 4.0 As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas :por-
officiaes jucliciarios da União, aos quaes a policia local é obrtgada a prestar 
auxilio, quando invo-cado por elle!l . 

§ 5.0 Nenhum recurso judciario é permittido, para a justiça federal Oll. 
local, contra a intervenção nos E:;;tados, a declaração do estado de sitio, e a. 
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verificação de poderes, o reconhecimen to, a posse, a legitimidade e a perda 
el e mandato elos memlbros do P bdel' L egis·lati'vo ou Executivo, federal ou esta-
dual; assim com o, na vig'encia dó estado de sitio, não poderao os tribunaes 
conhecer dos actos p1'aticaclos em virtude delle pelo Poder Legislativo 0~1 

E xecutivo ." 

O Sr. Ado!pho Bergam;ni (*) (1Jara encam·inhar a votação) : - Sr. 
Presidente, a emenda n. 4 incluiu entre as disposições relat ivas á COln pe-
i<;!ncia da Just iça Federal vatias m aterias que podem ser consideradas con-
nexas, mas que cada uma de per si con stitue uma emenda á Constituição. 
Deveriam, p ortanto, estas partes ser votadas cada uma por sua vez. 

O n. 2 do referido art . 59 da Constituição manda que o Supremo Tri-
bunal F ederal julgu e, em grão de r ecurso, as q uestões excedentes da alça da 
Jeg·<t!, r esolvidas pelos juizes e trlbu:r;aes fecleraes. P ar·ece aqui q ue além de 
se instituir o r ecurso ás causas de a .lçada, se deseja fixar bem a cansti-
t ucionali dade elos tribunaes f·ederaes; e, n o em tanto, não se traçou a <!Oln-
peten cia destes ul t imas . 

Dest'arte, nem s1quer se aproveitou o ensej o da revisão constitu cional 
para clefinir as attri1mições destes tribunaes e pôr termo, ásshu, ás contro-
vers ias ora existentes, sobre si é possível serem ou nã o creados esses tri-
'btmaes. 

O Sn. ANNIBAL DEl 'l'OLEDO : - Como, aliás, se fez em relação ao S üprcmo 
'l't'!burJal e J •ustiça Federal; não se definiram as attri'bUiçõés dos 'l'ribunaes 
Reg-ionaes . E' uma fal ha. 

O SR. ADoi.?HO BEnGAMINI : - Perfeitamente ; é uma falta g-ravíssima . 

o. n. 3 commotte attribuições para rever os processos findos em ma-
teri a - crime. AHás, essas a ttti'bUições já eram da Constituição áctual, e n1io 
sei ]'lúr que se repetiu, embora noutros t ermos, a mesma cousa, deixando ele 
parte um ponto capital .que e r a o elas attri'buições dos Tribunaes R egionacs. 

A<!cresce:, oS r. Presidente, que a emenda rl>a n da substituir os arts . 5>9 e 
61) da 'Cons tituição pelo seg-uinte: 

"Art. A' Justiça Federal compete: 
Ao Supremo 'rri•bunal Fecler'al: 
§ 1 .. 0 Ptocessa r e julgar originaria e p rivatiVanHinte: 
a') o Presid ente ela Reyu'blica. . . etc . " (<Seguem-se outi·os clis-

positi vos . ) 

P ergun t o : q UP. artigo? Qual artigo? Não ha Comm:issão de Recla -
cção; não pôde ser cxff erecida un1rt emenda sinâo com 5,3 assi.gnaturas; dC 
m aneil·a que, sendo ap.provacla t al qual se acha a emendá n. 4, teremos ele· 

(*) N~w foi n?visto pelo orador . 
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e:ol!ocar na Constituição, no Jogar hoje occupado pelos arts. 59 e 60 essa 
disposição - artigo - sem designarmos o numero delle. 

O SR. JosÉ ALvEs: - Mas isto não vae ser incorpoTado á, Constituição? 
O SR. AnoLPHo BBRGAMH{I: -Sim, mas .com •que num·ero, si não ha Com-

missão de Redacção . 

O SR. JosÉ ALVBS: - Isso não tem importancia. 
0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Como não tem importancia? •Será pos-

sivel a alguem, sem autoridade legal, fazer alterações discreccionariamente 
no t€xto da Constituição ? Como não tem importancia ? 

Nersa emenda, Sr . Presidente, vem o § 5°, que aberra de tudo quanto se 
possa pretender dentro dos principias juridicus. 

Em uma ·Constituição libenima, como nós nos orgulhamos de ser a 
nossa, vae-se permitÚr que os tribunaes sejam com-pletamente fechados par:t 
conhecerem dos actos praticados- n a vigencia do estado de sitio, com a ag-· 
.gravante dessa m esma Constituição, cuja ref orma •hoje se está operando, 
!facultar ao Poder Executivo por si e seus agentes, obrigar o cidadã.o brasi-
leiro a fazer tudo quanto esses agentes quizerem, a ponto de poderem entre-
gar a casa do cidadão, que é asylo inviolav€1, á sanha dos malfeitores inves-
tidos de autoridade. 

Não .posso, não poderia daT o meu voto a favor dessa emenda, sob pena 
de me considerwr diminuido aos o~hos oda Nação que generosamente me 
conferia o mandato. I 

Voto contra. (Muito bem; nyt~ito bem .. ). 

O Sr. Alberico de Moraes (") (para encaminhcw a vot:ação) : - Sr. Pre-
sidente, a emen;:Ja n. 15 transform3Jda ;nesta, é aquella que levantou- no seio 
d'a 'Camara as mais vehementes orações, os mais justificados protesto!'< . 

Nesse dispositilviO, S•r. 'Presidente, encontra-se o· seguinte: 

" . . . A.ssilm como na vigencia do estado de sitio não poderão os 
tribunaes conhecer dos actos 1J1"aticadlos e??t vi?'tude deUe pelo Poder 
Executivo ou L egislativq. » 

Perguntaria se, dia nte ;:la .theoria, 'consagrada desde Soc1·ates e Montes-
quieu até hoje na Constituição de todos os ;povos livres, da in;:Jependencia 
dos pode>res, sem que um seja superior ao outro, vóde uma Constituição ter 

uma disposição em que se ;:ledara que um '<los tres poderes não terá n en'hurn 
contr.ole, não poderá inte>rvir, nãq poderá •tomar conhecimento dos actos pra-
ticados pelos dous out:ros - o Legislativo e o Executivo. 

J á Aristides iMilton, -fazendo judiciosos COIJ?IIlentaxios sobre a interven-
ção d10 ExecutiNo em materia qe reforma constitucional, disse com muita 

razão, que, si o Executivo tivesse iniciativa.s dessa natureza , naturalmente 
seria para augmentar as suas attr'ibuições e diminuir as dos demais poderes. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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A emenda o que consagra é o seguinte: que dous paderes, de accôrdo 
ambos para a ireforma canstitucional, limitam attri,buições de um outro po-
der da Republica, d'eohanclo a po1·ta do tSuiJ'!'emo Tribunal Federal, ultim·o re-
fugio dos cidadãos que a elle aoor.rerem na defesa de seus direitos. 

Fecha-se a porta desse Tribunal, repito, porque se impede que na vigencia 
do ·estado de sitio os tl'ibunaes possam conhecer dos llictos praticados em 
virtude desse mesmo esütdo de sitio pelo Poderes Executivo e L egislativo . 

E', 'Sr. !Presidente, a proclamação de uma ·especie de tyramnia do Con-
gresso, de mã,os dadas -com o Poder Executivo. São dous poderes que, po-
<lendo r eformar a Constituição, combinam-se entre si para tirar ao tercei -
ro · poder da Rlepublica, o Judiciario, as attribuições que nas Constituições 
de todos os povos cultos a esse poder têm sido conferLcla;s - r azão por que, 
Sr. Presidente, nego a essa emenda o meu fVloto . 

Fazendo-.o, defendo a hannonia dos poderes, ·O prlnci.pio de que um poder 
não :póde ter a,cção isolada, mas sim controlada, pelos outros poderes da 
Republica. 

Te nho, ainda, para mim, Sr. Presi·dente. que, nós, por essa emenda, 
fechando as portas do Judiciario a todos aquelles' que, vLctimas de perse-
guições durante estado de s iNo, acorrerem á 1Suprem·a Côrte ·do Paiz, não 
poderemos evitar que essa reforma ,seja a11nullada pelo mais a lto tribuna l 
de justiça do paiz, porque o art. 90 da Constituição clete1·mina que a r efor-
ma da nossa Carta Magna se faça dentro dos limites estabelecidos por esse 
arU.go e que não estãJo sendo abservados . 

Acredi'to que, quando ·alguem tiver de amparar os seus di·reitos peran-
te o !Supremo Tri·bunaJ, ·Ofd'endidos pm· esta · reforma, ella cahirá. 

Por essas ·considerações, e n1ais, por estarmos em plena vigencia elo 
estado de sitio, voto <::ontra a emenda. (1111Lito 1J e'YI~; ?nttito bem). 

O Sr. Leopo!dino de Oliveira ('') (pa1·a encaminhar a votação): - Sr . 
P.residcnte, aqui estou ncvamente para cumpl'!ir o meu dever; lutar contra 
a política ele que é orientador, nesta Casa, o Sr. Vianna do Castello. 

O meu esf·or ço não impe&h-á a victoria de S. Ex. Ten'ho, porém, para 
mim que essa lvictoria nã.o sobreviverá ao governo actual, porque a opinião 
publica exige que se interrompa a :política 'deste momento, a.fim de que en-
trem a Patria e a Republica em ·caminhos novos, que vão ter aos gTandes 
e luminosos uestinos <1e que é digna a terra 1J.rasilei.ra. 

Apezar disso, o meu dever é lutar. 'Falo .. por isso, tambem sobre a emen-
da n . 4, que estabelece -varias medidas caúa qual mais inconveniente aos 
interesses publi:cos. A m«.is importante dellas é a -constante da lettra a do 
I§ 1° do art. 59, •que modifica a disposição a:-elativa aos recursos extraorclinarios. 

P ela Constituição, cabem esses recursos paTa o Su;premo él'ri,buna.l Fe-
deral, toda vez que, fundada uma rucçoo em lei federal, o tri,bunal local uei-

(*) Noo foi revisto .pelo orador. 
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xar de applical-a . Pela emenda, nã o basta i·s to: nccess::u:io se faz seja con-
s iderada a lei federal em face da Constituição- e que os tribunaes locaes lhe 
negu em applicação . 1Só, portanto, quando se cHscuth· sobre a constituciona-
lidade da lei, poderá set· inte.ro:>osto recurso extraoroinario para a nossa mais 
alta ICôt·te de Jus tiça . 

Esta inconveniencia mais avulta quando volvemos a nossa attenç,ão para 
a disposição da lettr a c, que faculta o r ecurso extraor dina r io quando dous 
ou m a is tribunaes locaes interp·retarem de modo differente a mesma lei federa!. 

Por semelhante disposição, quando a pa:rte f undamenta r seu direito 
em urna le i federal e o tribunal local lhe negar applicação, n ã o poderá e lla 
recorrer, no caso de .affend!do o seu direito pela decisão da justiça estadoal, 
par a o Supremo Trib unal, si não puder demonstrar que outro ttibuna1, além 
daquelh~ que proferiu a sentença no seu caso, in terpretou a mesma lei de 
modo diverso. 

Em caso tal, seria ;preciso que a parte conhecesse a jurisprudencia dos 
tribunaes de todos os Estados, pa.ra encontrar nella, que é tão copiosa, a ete-
cisão que contradiga aque lla q ue resolveu o seu direito. 

Além desta providencia, outra se encnntra, muito mais g rave ainda, no 
paragrapho 5°, assim redigido: 

"Paragrapho 5° . :Nezr·hum recurso judiciario ê permittido, . parE~. 
a justiça fed~ral ou local, con tra a intervenção n os E stados, a decla-
!'n.~ão elo estado de sitio, e a verificação de poderes, o reconhec!me:n-
t o, a posse, a legitim!clade ele mandato dos membros do •Poder Legi<~· 

lati v o ou Executivo, federal ou estadoal; assim como, na vigencl<l. 
do estado ele sitio, n ão poderão os tribur.aes conhecer dos actos pra . 
ticados em virtude clelle pelo Poder Legislativo ou Executivo". 

E' ·Sr. Presidente, providencia q ue abre opportunic1ac1e ao Poder Execm.l-
vo d<; commetter toda a s orte ele violencias e a rbitrariedades, porque suppriwe 
a competencia elo .Judicia rio ele eonhe·cer d e medidas tomadas durante o sitio. 
permittindo, portanto, aos governos, principalmente áque!les que exorbit~n-. 

na observancia das leis ou no cum•primento elos seus deveres pa.ra sa tls! a -
ção ele seus cap·richos e oclios, a pratica de actos q u e estrang·u~em o wrclt() 
dos cidadãos. 

O SR. PREsiDa."<TE: - Le mbro ao orador estar findo o tempo durante " 
qual podia encaminhar a votação da emenda. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIP-<1.: - Nestas condições, Sr. Presidente, é im-
possível ao Congresso votar conscientemente m edidas de consequencias t ã o 
graves . 

A approvação da emenda é arrancada á Camara dos Deputauo~ pelas ln· 
jncçõe~ partidar iaH, collocadas acima elos s upremos inü~resses da Patria " d"' 
Repubhca. (M1tito 1Je1n; 111..1dto bem.) 
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O Sr. Plinio Casado (pw·a enca·rninha?· a votação) dá os motivos pelos 
quaes é contrario & en\enda. 

O Sr. Rodrigues Machado (*) (para enca1ninha1· ct votação): - f:ii' • . 
Presidente, duas palavras para justificar o meu voto contrario á emenda . 

Sou favoravel & primeira parte da emenda, pa rte que constituía a emend<L 
de n. 56, na prime·ira discussão. 

Como acabou de mostrar, com o brilhantismo habitual, -o nobre Depu-
tado pelo Rio Grande, 'Sr. Plinio Casado ... 

0 'SR. PLINTO CASADO: - :Muito agradecido a V. Ex . 

O >SI< . RoumcuEJS :MAcHADo: - ... este é um ponto pacifico da nosf>a juris-
prudeneia, .não havendo mal algum em figurar em nossa Constituição. 

Nilo comp·rehendo, entretanto, Sr .. Presidente, si leve a tal exLcemo a re~

tric~ão das garantias constitucionaes, sobre tudo no instituto do habeas-C01pU3. 

Bastava que da refonna constasse a emenda n. 56, da 1" discussão e con-
:;titue a 1 • parte do paragrapho impugnado: "Nenhum recurso judiGlarlo ê 
permittido, para a justiça local ou federal, contra a intervenção nos Estados, 
a declaração do estado de sitio e a verificação de poderes, o reconhecimento, a. 
a posse, ~ legitimicl&de e a perda do mandato dos membros do Poder Le-
gislativo ou Executivo, federal ou estadual". 

Não vejo necessidade de alterar o instituto elo habeas - corp1~s, como se 
faz na emenda seguinte, sob o pretexto ele que na sua patria de origem 
elle é mais r estricto do que na nossa. Si na transplanta<,ão elle se desenvol-
veu, é porque precisava attender ás necess~dades do nosso paiz . 

.() SR. ADOLPHO 13!;JRCAMINI: - 0 Sr. Leopoldino de Oliveira provou que, 
na Inglaterra, se concede habeas-C0?"1Jtts até para o marido rehe.ver a .mu'ner • 

.() SH. ·SA .J!'u.Ho : - Essa emenda {, a vergonha da reforma. 

0 •SR. RoDIUGUES MACHADo: - V, Ex. diz muito bem. A refor;ma sem 
essas dmts emendas men;ceria o voto da Camara, poderia ser approvada sem 
grandes obstaculos, porque a verdade é que ella encerra disposições mag·nifi-
cas, acautelatorias dos interesses da Nação e do Thesouro Publico. 

Não posso, entretanto dar o meu voto ao engate da emenda n . 7"5, da l a 
cliscuEsU.o, que diz: 

"Accrescente-se ao art. 8(} da Constituição o seguinte: 
"Paragrapho 5° Na vigencia do estado de sitio, os tribunaes 

não ·poderfto conhecer dos actos praticados em virtude deUe pelo 
Poder Legisla tivo ou Executivo . " 

Ni'io -vejo r azão 11ara este engate na emen da n. 56, que absolutamente 
r.ão trata elo estado de sitio, e é uma parte da Constituição que -deve ser ap-

(*) Não foi revisto pelo or ador. 
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plicada sem que seja necessar io o· estado de sitio . Na emenda seguinte 
existem estas duas disposições a que absolutamente" não posso dar o meu 
voto: 

"Paragrapho 22 - Dar-se-ha o habeas-c01·pus sempre que a!guem 
soffr er ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia e por 
meio de prisão ou constrangimento illegal em sua liberdade -de lo-
comoção" . 

Art. 80 - Quando a seguran ça da RepubJi.ca o exigir, em caso 
de aggressão extrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha decla-
rar em estado de sitio, :por tempo ·Õeterminado, qualque r parte do 
territorio nacional, suspendendo-se a hi o habeas- corpus, absoluta-
mente para os detidos em virtude da declaração do si tio , e as garan-
tias constitucionaes asseguradas nos paragraphos 1•, 3°, s•, 10, 11, 
12, 13, 14 e 18, do art . 72, que forem enumeradas no decreto" . 

1Penso, Sr . P residente, ser u ma gran de conqu ista para o Brasil a evolu-
~ão qu e aqui teve o habeas-corpus, (muito bem), evolução J)rovocada pelo 
g-rande Conselheir o Ru~ Barbosa, e consolidada por Pedro L essa que, ainda 
ha pouco, no Supremo T ribunal , f oi assim, m agistr almente, definida pelo Mi-
n istro Edmun do Lins: 

"Basta um só exemplo - a ampliação do habeas-co?·pu.s á de-
fesa de qualquer direito ligado ao de livre locomoção. 

O habeas-corpu s - meio par a a protecção de direito, escopo certo, 
Hquido e incontestavei, ligado ao de ir e vir - é -creação exclusiva-
mente sua. 

'E a esta nova e Iiberalissima hermeneutica do texto constitu-
cional que de incalculavl'!is beneficios não deve o B rasii ? Objectar-
se-ha, como se te1n feit o, que, destarte Pedro Lessa, e com elle 
a maioria do T ribunal, usurparam a func~ão legislativa. 

Em vão! 

Assim, muitas vezes, e com assenso unanime da grande Nação, 
o tem feito o nosso paracligma - a Suprema Cõrte Norte-Americana. 

"Ubi ju.s ibi remeà.i1tm. E ste princip;o está na essencia do re-
gimen . Paira, portanto, acima das leis éscriptas, para supprir as 
omissões de uma,s -com o !>Ubs:dio <le outras". (E' a Jiçi:Lo do m aior dos 
nossos constitucionalistas vivos e mortos. Com elle, certo está e 
sempre estará o espí rito libe·ral do Brasil". 

rSr. P residente, estas palavras encerram innegavelm ente o sentir de t oda 
a Nação Brasileira . (A1Joiados). Não posso, repito, comprehende1· que se 
leve tão longe a restricção ao instituto do habeas-corp1t8. 

O 'SR . BAPI'ISTA LuzAJIDo: - Attitude que muito honra V. Ex. (Apoiw:Zos). 
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O •SR. RoDRIGUES MACHADO: - Voto, portanto, contra a emenda n. 4,. 
e -contra a emenda n . 5, por esse motivo e na impossibilidaue em que me 
acho de votar unicamente cont r a esses pontos que acabo de resalvar. (Mu.ito 
bem>· muito bem). 

O SI' . Nicanor Nascimento (pa?"Ct encaminha?" a votação) - Dei voto 
v~ncido na Commissi:;o dos Vinte e um contra esta u~;uma. 1>arte da emen-
da, Yisto como vem e lla aLterar todo.s os fundan~entos de nosso systema 
judicial. 

Os direitos patrimoniaes, de q·ue são remedio as acções - os direlitos 
socialmente vivem na vida judicial, pois, do contrario, são mera affirma.-
çãc abstracta - deixarão de ser rea.Ji.dade deante do estado de sitio, desde 
que -seja approvada essa parte dét emen da. 

T odas as garantias teem sua fôrma de r ealização em recursos judi-
ci;;rios . 

O direito vive na acção. Não quero desenvolver erudição, nem cita.-
cões auctoraes apro.posi.ta,clas, mas es~e .; f inalidade da ac.ção, do direito ju-
diciadio; - - decidir •praticamente da · liberdade e do patrimonio da vida e 
da propriecla.dt~. 

O ·SR. SÁ FILHo:' -- Um dos elementos anatomicos de direito . 
O •SR. NrcANOR NASCJIM&'1TO: -Perfeitamente. 
O direito se r ealiza pelo jogo das acções, pela luta judicial. Ora, 

a-qui se diz q ue, na vigencia do est.ado de sitio, não poderão os tribu~aaes 

ccnheccr dos actos pr.a t ica.dos em virtude deUe pelo Poder •Execu.t.ivo; de 
modo que, aman11ÊJ, u m che.fe de policia prende alguem ... 

0 ST!. ADOLPHO BERCAMINI: - Até um agente . 
O SR . NrcA...'10R NASCIMEJNTO: - . . . para i:m.pedir que compareça a uma 

aucliencia, na qual si esse individuo n ã o comparecer, os seus dir eitos pe-
n·cem, prescrevem, porque é ta."<ativo o seu comparecimento, com a comi-
naçiio de pena prescri,pta elo direito, como a confissão ou a revelia : esse 
individuo f ica ·Com os seus direitos completamente clesmnparados. O em-
~!·ega:~o publico, que, com 30 faltas, é considerado t er a,bandonado o empre-
~·ú, se, 'j)reso pa.r·a isto, nenhum recurso judicial ter á para evitar este damno 
violento. Como este, innun1eros ·casos. 

Assim, com essa disposição, todo o direito .substantivo estar~ s uppn .. 
miclo, porque todas as fórmas de defender o direito patrimonial estão elimi-
minaclas definitivam•ente por essa expressão infeliz .da ultima parte deste 
artigo . Todos os direitos pessoaes esta ruo mortos. 

P.>r estas razões, Sr . Presi-dente, como não quero subverter a ordem 
ju,·idicr.. da minha patria, nem concorrer para essa s ubversão, voto contra 
o artig-o em especie . 
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Aviso aos que votam a fayor, já que não posso se!)arar da. parte qu•; 
acceito a que não posso a.provar, que isto será inutil, vonque onde orgi'J;;. 
existe e onde se quer supprimir a funcção necessaria, o orgão exercerá uma 
funcção suppletoria . Assim como por não ·termos dado no nosso direito 
ás acções possesscrías, o interdicto que poderia g arantir os direito-s pe3-
.soaes, os tribunaes, na sua l'uncção constructora, transformaram o habeas-
corp~~s no orgão judicial de protecção immediata aos direitos patrimoniaes 
J a mesma nmneira, como o direito não pôde deixar de realizar-se ,quando, 
ama nhã, fôr preciso garant,ir qualquer direito, o Poder Judiciario encon-
t ::-ará. form.ulas nas acções actuaes, no que chaman1os rec1~1·sos, e que podem 
ter outra denominação . O direito não pôde deixar de r eaJizar-se, e os or-
gãos ju diciar ios terão de exhorbitar para a e:j'fectivação uesse direito, que é 

essenciaà nas sodedades civilizadas. 
P or estes motivos, 1Sr. Presidente, voto contra o dispositivo, que, além 

do mais, r eputo J.no]Jerante, por isso que se!'.\ de i·ntolerave1 applice.çilo . 
( J,h;ito bem; rm~ito bem .. . ) 

O Sr . Azevedo Lima (para encaminhar a votação), faz diversas con-
siderações sobre a emenda, .contr a 'a qual declara tvatar . 

O Sr. Baptista Luzardo ('') (para encctminha1· a votação) : - Sr. Presi-
dente, 'á. emenda n . 4. assim ·como a de n. 5, ,não jposso de fôrma alguma 
dar a minha app.rovação . Especiftlmente a de n . 15 . 

Insere ·o itern numero cinco. 
"Nenhum 'l'ecurso judiciario ·é ·permitt:do, para a justiça f ede-

ral ou local, contra a interv.enção nos Estados, a .declaração do es-
tado de sitio, . e a ve.ri.ficagã,o dos •poderes, o reconhecimento, a posse, 
a legitimidade e a per-da de mandato dos m emebros do Poder Legis-
lativo •ou Executivo, federal ·ou estadual; ass:m como, '!la vigencia 
do estado de sitio, mão pqderão os t.ribunae.s collJhecer dos actos pra-
ticados em virtude delle 'Pelo 'Poder Legislativo ·e Executivo" . 

O iSR . ADOLPH"o BERGAMIKr : - 'E' o fechamento dos tribunaes. 
O Sn. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, dizia ainda ha pouco, enca-

minhando o numero tres, que o o'bjectivo principal, primordial, da actual re-
forma era fortalecer ainda mais o P oder Executivo . 

Disse que o Poder 'Elxeotuivo, no regimen ,presidencial, vor mais que se 
procure defi'llir seja tum regimen de 'POderes <hannonicos e findependentee, 
como dizem os autores, a :pratica tem demonstrado exhuberantemente, tem 
uma Jformidavel ascendencia sobre os outros , 'Dentro da actua l Constitui-
ção, aliás liberrima, o Sr. Presidente da Republica tem conseguido fazer 
tudo que qhe tem p assado pela 1maginação. Não lha medida que -s. Ex. 

(•) Não foi r evisto pelo orador. 
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q_ueira por em .pratica, directamente ou rpor <intermedio dos seus auxiliares 
com o proposito de enfrentar uma situação anormal, que não tenha con-
segu:do, sob o pretexto da manutenção ela ordem rpublica e do prinicipio tla 
autoridade. 

Esta 1·efo·rma •COnstitucional deixa-nos :bem claro o que existe nas altas 
camadas govel'ne.mentaes, porque não se põcle imaginar .do Sr. !Presidente da 
Republica, depois .de ter aba.fado ·um movimento Tevoluccionario, queira ain-
da impr;mir á reforma constitucional cunho tão rea;ccionario. 

A este proposito rvou lêr -uma entrevista do nosso eminente ~patrício, que 
por largos annos honrou ruma cadei·ra, nesta 'Camara, como representa;nte 
do Rio !Grande do !Sul. !RefiTo-me ao Sr. 'Cwrlos :Maximiliano, \figura rde in-
eontestavel valor n10ral e intellectual . . S. ®x. em uma 1111.emorruvel entrevis-
ta, dada a o Oon·e·to do Povo, edição de 17 de .Setembro proximo passado, 
r evelando .mais uma vez a sua .vasta cultura e •OS seus .profundos ()Onheci-
m entos constituc-ionaes, disse: 

"Um dos perigos das revoluções consiste em que, venci-das con-
solidam e exaggeram o ·poder que visavam destrui-r. Homem de me-
diocre .presti.gio e Lmitada capacidade, si tem .fortuna de dominar 
uma rebellião séria, passa a •governar •quasi sem contraste, ·realizan-
do nã o só as p.roprias idéias, como ta:mbem .os ~eus caprichos." 

•E' justamente isso o ·que observamos atraviê'.< ·desse .projecto de Consti-
tuiçilo. Esses conceitos •parecem até escri'ptos ·para o momento que infeliz-
mente atravessa a I:Jatria brasileira. rS urffo·cada a. Q'€'Volução ,pelas armas, 
·tri·pudia-se não só sobre -os vencidos, mas sobre a '!lacionalidade brasileira, 
votando-se essa refo-rma constitucional, •procurwndo-se levar -de vencida to-
das as I nossas tra dicÇões li-beraes, co-nquistadas atraV!éz de luctas ingentes. 

r 
Porque, exHne:ta-s -como estão as guerras civis, não havendo mais razão de 
ser da permanencia elo estado de sitio, desta medida ele excepção, se persiste 
em ~na.ntel-a? J'o~· .que se 'qUer consa,grar nos textos constitucionaes dispo-
sições que traduzem s:mp.lesmente resentimentos pessoaes ? 

O SR. PRESIDENTE: - Advir-to ao nobre Deputado que está. terminado o 
tempo de que dispõe . 

Ü SR. BAPTISTA LUZARDO: Si V. Ex . , St·. Presidente, não me adver-
tisse d'e qu-e o exíguo tempo que o Regimento me concede está terminado, 
eu aproveitaria a opportunidade para ler e commentar o telegramma que o 
:St· Presidente da Republka p•assou aos Governadores e .PrGsídentes dos Es-
tados, o rqual, ·de sobejo, revela a sua immediata e rdirecta intervenção na 
ma'rcha. desta reforma. (iWu.i-to be1n; muito berl!l). 

O Sr. P1•esiden~c : - Acha-se sobre a mesa o seguinte 
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REQUERIMEN~'O 

Requeiro prorogaç·ão da sessão por mais du as •h or as . 
Sala das sessões, 16 de Outubro de 19~5 . -Vicmna do Oastello. 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (pela ordevt) : - Sr . Presidente, peço 
licença para o!Yjecta.r a V . Ex . qu e a resolução .n . 1 B , ãe 1924, f ixou em 
cinco ·h oras o p razo d e .duração das .sessões, e m ·cuja .or dem d o •dia figurasse 
a reforma da Constit u ição. 

O novíssimo Regimento estabelece qu e os prazos são i n prorogav eís, 
mas ~·eductiveis. Ora, !Sr. \Presidente, prazo é a dilação de tempo que corre 
de um termo prefixado a outro termo prefixado. De vez q u e se modificou 
o Reg;mento anterior, alterando-o nessa JPa.rte, ,pelo prinic1pio, poposter i-
o?·a .p1·ior ·ibus n :;voccvnt, tenh o para mim qu e a pror ogação offenderá de fren-
te o novíssimo Regimemto, no artigo q ue veda, impossibil ita, a dilatação dos 
prazos. 

Nessa confarmidade, levanto a questão de ordem, submettendo-a á de-
liberação do alto criterio e elevado espr;to de justiça ·que exornam a indivi-
dualidade in vulgar de V . Ex . (llftl'ito be1n; mttito bent). 

O Sr. Presidente : - Antes ide submetter á votação o requerimento de 
prorogação ,a Mesa .tinha precisamente examinado o assumpto de que co-
gitou o nobre Deputado . !Pareceu-lhe q u e o dispositivo qu e allude a todo.;; 
os prazos e intersisUci.os, dizendo- os improrogaveis, se refere aos prazos e 
1ntersücios atUnentes . á colaboração .do u)rojecto de d·eforma consUtucio'nal , 
e não propriamente ao prazo de ~uração da sessão, que, evidentem ente, es-
capa á competencia da legislação de que se trata . 

!Demais, houve até, .ao projecto que alterou o Regimento, emen da pro-
hibindo que se votasse nas prorogações, e essa emenda f oi rejeitada, confir-
mando, assim, a Camara, mas uma vez, que o pensamento do seu >'oto e ra 
no sentido de q ue houvesse prorogações, e durante ellas se p udesse votar , 
como consta do R egimento. 

T enho, assim, respondido á questão de ordem levantada pelo nobre D epu-
tado, a quem, aliás, comecei por dizer que, antes de suscitada a m esma, a 
Mesa examinara o caso, interpretando por esta fórma o R egimento. (Muito 
"be,m; muito be1n). 

Vou submetter a 'VOtos o r equ,erimento do .Sr . V ianna do Castello. 
Em seguida é approvado o referido •requerimento de prorogação .da ses-

~ão, do Sr. Vianna do ICaste!lo . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (1Jela orde.m), requer a verificação da vo -
t ação do requerimento de pror ogaçáo. 

!Pro-cedendo-se tá verificação da votação, reconhece-se 
ifa vor 12•5 ISr·s . Deputad·os, e contra dous; total, t 2i7 . 

terem votado a 

O Sr. Presidente: O requerimento fo i approvado e a sessão fica 
-pror·ogada . 

IDe -accôrdo -co1n a T-esolução da Gama.ra, vou s ub1netter a votos, pelo 
processo nominal, a emenda s ubstitutiva sob o n. 4, da Commissão Especial. 

Os senhores rque approva rern a emenda substitutiva, -sob n . 4, rell;Jonde-
rão r-' si1n - e os que rejeitarem, respondeorão - não . 

Vae se p r.ocedsr lá 'Chamada . 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1 °) , procede á cha m a -
da dos S•-.s . Deputados, para a vo tação nominal. 

O Sr. Presidente : - Responder a m á c ha m ada 135 Sr s. Dep u tados. 
O !Sr . 1 o !Secreta rio vae proceder á lei tura dos nomes ·dos S rs . ·Dep u ta-

dos q ue respondem- s·im . 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°), procede á leitura 
dos nomes dos seguintes ISt·s. De•putados .que respoonderam - silln - Dorval 
Porto, Monteiro de Souza, !Paulo iMaranhão, Eurico Valle, Prado Lopes, L yra 
Castro, Arthur Lemos, Domingos (Ba.r,bosa, Arthu~· 'CoUa r es Moreira, Pedro 
Borges, Armando Burlama;qui, Nelson ICatunda, •Moreira da iRoclla, José 
Accioly, Herme negildo -Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal Lamantine, Geor-
gino Avelino, Raphael F e rnamdes, •Alberto .Ma r a nhã o, Tavares \Ca.valcanti, 
\'Valfredo Leal, BianoJ· de iMedei·ro·s, IMa rio Dominogues, Joaquim Bandeira, 
Agamennon de Magalhães, Austregesilo, Daniel de Mello, Solidonio L eite, Na-
talicio Camboin, GentH Truv81res, Gi1berto Amado, .Carvalho N eto, Baptista 
BittenJcourt, Oct•avi.o Man gabeira, \AJ1berto Ruy, Afranio Peixoto, Be'l1bert de 
Castro, U'baldino de Assis, iPacheco Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, 
Marcolino B arreto, Virgílio de L emos , Pereira Moacyr, Homero Pires, Pi-
nheiro Juniru·, G~raldo Vianna, He itor ·de S O'Uza, Bernardes Sobrinho, Bitten-
COU!I'.t da oS:ilva F ilho, !Oscar Loureiro, Cesario de Mello, Horacio Magalhães, 
Noodval de n·ei-tas, Galdino. lFüho, Fonseca H ermes, Cesar M]a.galhães, Amer1-
co iPeixoto, Faria Souto, Thiers Card•oso, Josl') de Moraes, Joaquim de Mello, 
Bocayuva C unha, Alvaro Rocha,, !Manoel Duarte, Oliveira Botelho, Gudes-
teu [>ires, José Gonçalve-s, A lbertina Drumond, J oaquim Sa lles, José Alv.es , 
V:iamna do Castel!o, J osé 03onifacio, Bias F ortes, Francisco !Peixoto, Vaz de 
1\l:ello, E u genio de Mello, Emilio J a rdim, Basilio lMa;galhães, J oão Lisbôa, 
Ra.ul Sá, Augusto •Lima, Zoroast ro Alvarenga , Bueno Brandão Filho, T h eodo-
miro !Santia;go, Eduaa"<lo do Amaral, W a ldomiro do Magalhães, Garibaldi de 
Mello, Francisco Campos, Fidelis Reis, Nelson de Senna, CamiJ.lo Prates, Ho-
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norato Alves, Julio Prestes, Cardoso de Almeida, F eneir a Braga, Pire3 do Rio, 
Eloy Ohaves, Cesar Vergueil'o, Heitor Penteado, HercU!lano de Freitas, Faibio 
Bar-reto, J oão de Faria, Valois de Castro, Pedro Costa, Oleg'ario Pinto, Annibal 
1Tole.do, Severiano (Marques, Pereira !Leit e, P lin1o Marques, Ferreira L ima, 
Adolpho Konder, ICelso Bayma, E iyseu G uilherme, F irmino Paim, Getulio 
Vargas, Domingos Mascarenh as, Simões Lopes e Barbosa Gonçalves. 

O Sr. Presidente: - R esponderam - sim - 120 Srs. Deputados. 

O Sr. 2" Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs . Depu-
tados que responderam - não. 

O Sr. Domingos Barbosa (3• Secretari.o servindo de 1") procede á leitu-
ra dos nomes dos seguintes 1Srs. Deputados qu e respondera m - não -
Chermont de Miranda, Rodrigues ·Machado, João Ely;sio, Costa Ribeiro, Ro-
cha .Cavalcanti, Luiz Silveira, •Sá Filho, Nogueira IPenMo, Nicano~ Kasci-
menta, Vicente IPiragiJbe, Albenco de Moraes, L eopoldino de Oliveira, Plinio 
Casado, L afayette Cruz e João S'implicio. 

O Sr. Presidente : - Responderam - não - 15 Srs. Deputados. 
A emenda s ubstitutiva n. 4 foi approvada por 120 votos contra 16. 
Vem á Mesa e são su ccessivaflente lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DEl VOTO 

N. 1 

Declaro que voto a emen da p . 4, com restricções relathas ao paragra-

pho 5". 
Sala das sessões, 16 de Outupro de 1925. - Sim.ões Lopes . 

N. 2 

Votando a favor da emenda substitutiva n. 4, resalvo minha opinião con-
traria á disposição constante da parte fina! do paragrapho 5" e ultimo. Si 
fosse possivel destacar essa disposição, para votar-se em separado, daria o 
meu voto contra ella; 110is, a inda pos casos ·em que é permittida (Tiffany, pa-
ra~a:phos 441 e 446: Willoughby, :fi, paragra:pho 737) a suspensão do habeas-
C01"P1LS, essa não deve ter por effeito ficarem os trtbunaes prohibidos de con-
cedel-o; senão sómente poderem os agentes executores deixa~ de cumpril-o . 
"The suspension of the privilege of the writ does not deprive t h e courts of 
th.~ ri~ht to 1issue i~ furniAhe s m e rely a legal ground for a r efusal to obey 
!t. Furthermore the s uspension. . . goes no further than to justify this re-
fu~al " . - S olidon io Deite. 
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Votação da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA SOB N. •5, DA COMMISSÃ.O ESPEOIAL 

Substituam-se os arts. 72, 75, e 80 da Constituição pelo seguinte : 

Art A Constituição assegura a brasileiros -e a estrangeiros residentes 
no paiz e. inviolabilidade dos direitos concernent-es á liberdade, á segurança 
individual e á propriedrude, nos termos seguintes: 

§ 1 .• Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma 
cousa, senão em virtu de de lei. 

§ 2-.• Todos são •iguaes ·perante a lei. 
A R-epublica não a dmitte privilegies de nascimento, desconh ece fóros de 

nobreza, e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas preroga-
tivas e regalias, bem como os títulos nobiliarchicos e de conselho. 

I§ 3.• Todos os indivíduos e confissões r eligiosas podem exercer publica e 
iivreme~te o seu culto, associando-se para esse f im -e adquirindo .bens, obser-
vadas as disposições do direito commum. 

§ 4.• A Republica só reconhece o casamento civil, cuja. celebração será 
gratuita . 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela au-
toridruile municipa l, ficando livre a todos os cultos religtiosos a prati-ca dos 
r espectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral 
puhHca e as leis. 

§ 6.0 Será leigo o ensino ministrado nos estaJbel-ecimentos publicos. 
§ 7.• N-enhum culto ou igre ja gosará de subvenção official, nem terá re-

lações de dependencia ou a lliança com o governo da União ou dos Estados. 
A r epresentação di·plomatica do Brasil junto á Santa ,S.ê não impli-ca violação 
deste principio 

.§ :g • A todos ê li-cito associarem-se e reunirem-se livremente e sem 
arr:Jas, não podendo !intervir a poli-cia senão para manter a ordem publica. 

§ 9.• E' permittido a quem quer que seja r epresentar, mediante petição, 
aos poderes publicos, denunciar abusos das autoridades e promover a respou-
sabilidade dos culpados . 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer póde entrar no territorio nacional ou 
delle sah!r , com a sua fortuna e "seus ben s . 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem póde ahi pe-
netrar, de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a victimas 
de crimes, ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela fOrma prescriptos 
na lei. 

§ 12 . Em qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento pela 
imprensa, ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um 
pelos abusos que commetter, nos casos e pela fôrma que a lei determinar . 
Não é permittido o anonymato. 
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§ 13 . A excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá executar-se 
senão depois -de pmnuncia do indiciado, salvo casos determin-ados em lei, 
e mediante ordem escripta da autoridade competente. 

§ 14 . Ninguem poderá ser conservado em prisão sem culpa forma da , salvo 
as excepções especificadas em lei , nem levado á prisão, ou nella detido, si 
prestar fiança idonea, nos casos em que a lei a admittir. 

§ 15 . Ninguem ser á sent encia do, senão pela autoridade competente, em 
v\~tude de lei anterior e na fórma por ella regu lada. 

§ 16 . Aos accu~ados se assegurará na lei a m a is plena defesa, com todos 
os recursos e m eios essen ciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue em 
24 horas ao preso e a ssignada pela a uto-riék.,de •competente, com os nomes do 
«.ccu sador e das testemunhas . 

§ 17. O direito de propriedade m a ntem-se em toda a sua plenitude, salvo 
a {lesapprop.J."iação .p.or necessidade, ou !Utilidade publica, mediante undemniza.-
ção prévia. 

a) As minas pertencem a o proprietario do solo, salvo as limitações esta-
bel~cidas por lei, a bem -da exploração oas mesmas. E sta -poderá ser t ambem 
feita pelo Governo Federal ou por concessão deste, reservada parte dos lu-
cros ao proprietario, no caso de não iniciar ou de abandonar a exploração. 

b) As minas e jazidas mineraes necessarias á segurança e defesa .nacio-
naes e as terras onde existirem não podem ser tra n sferidas a estran geiros. 

§ 18. E' inv iolavel o sigillo da correspondencia. 
s :9. Nenhuma pena passará lda pessoa do delinquente. 
§ 20 . Fica abolida a pena de &·alés e a de banimento judicial. 
§ 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas a s disposições 

da legislação militar em tempo de guerra. 

'§ 22 . D«r- se-ha o habeas-cor1Jus sem pre -que a lg uem soffrer ou se achar 
e m imminente perigo. da soffrer violencia por meio de prisão ou constrangi-
mento illegal em sua liberdade de locomoção. 

§ 23. A ' excepção das causas, que, por s ua na tureza, pert encem a juizos 
especiaes, nãu h averá fõro ]Jrlvileg ia do. 

§ 24. E' garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, inte-
lectual e industrial. 

§ 25. Os inv-entos industriael;! perten cerão aos -seus a u tores, aos quaes 
ficará .garantido por lei um privilegio temporario, ou será concedido pelo Coll-
gresso um premio razoavel, quando haj-a ::onveniencia ·de vulga rizar o In· 
vento. 

§ 26. Aos autores de obras litterarias e artísticas é garantido o direito 
exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou p or qualquer outro p rocesso me-
canico. Os herdeiros dos autores gosarão desse direito pelo tempo que a lei 
determinar. 

§ 27. A lei assegurará a. propriedade das marcas de fabrica . 
§ 28. Por motiv:J de crença ou de funcção r eligiosa, n enhum -cidadão !br a-

sileiro poderá ser privado de seus direitos civis e politicos nem eximir-se do 
cumprimento de qualquer dever civlco. 
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§ 2~. Os que allegarem motivo de cr-ença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis da Republica imponham aos cidadãos e 
os que acceitarem condecorações ou titu!os nobiliarchicos extrangeiros per-
derão todos os direitos politicos . 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em 
virtude de uma lei que o autorize. 

·§ 31. E' mantida a instituição do jury. 
§ 32. As disposições constitucionaes assecuratorias da irreductibilldade de 

ve.1cimentos civis ou militares não ex.imen da obrligação de pagar os impostos 
geraes creados em lei. 

§ n . E' permittido ao Podet· Executivo .expulsar do territorio nacional 
os subditos estrangeiros perigosos á ordem publica ou nocivos aos interesses 
da Republica. 

§ z,L Nenhum emprego pócle ser {)reado, nem vencimento a lgum, civil 
ou mi!i!"ar, pód·e ser estipulado uu alterado senão por lei ordinaria es!)ecial. 

§ 35. Respeitados os direitos adquiridos .e a espectativa legal elos funccio-
narios em exercício na data ela promulgação desta lei, a aposentadoria s6-
m~nte poderá ser eoncedida: 

Aos in validos, depois ele trinta annos de serviço a União; 
Aos que se invalidarem em acto de serviço, depois de dez annos. 
•a) O magistrado ou funccionario maior de 70 annos de idade será- compul-

soriam ent e aposentado com os vencimentos correspondentes ao tempo de ser-
viço. 

'b) Nenhuma aposentadoria ou reforma será concedida com vencimentos 
superiores aos da actividade. 

§ 36. Quando a segurança da Republica o exigir, em caso de aggressão 
estrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha declarar em .estado de sitio, 
por tempo determinado, qualquer parte do territorio nacional, s uspendendo- se 
ahi absolutamente o habeas-coqJ7~s para os detidos ·em virtude dos paragra-
phos 1°, 3°, 8°, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, deste artigo, que o decreto enumerar . 

a) Não se achando reunido o Congresso, e correnqo a Patria imminente 
perigo, exet·cerá essa attribuição o Poder Executivo Federal (art. 48, n. 15). 

b) Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se-ha, nas medidas 
de repressão contra as pessoa:>, a impor: 

A datenção em Jogar não destinado aos réos de crimes communs; 
O rl·>sterro para. outros sítios do territot·io nacional. 
c) Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica Ihe relatará, 

motivando-as, as medidas de excepção que houverem sido toma das. 
à) As a utoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis 

pelos abusos commettidos. " 

O Sr. Alberico de Moraes ('') (pa.ra encctntitnha1' a votação) : - Sr . Pre-
sidente, quando foi submettida á consideração da. Casa, em primeira discussão, 
a emenda, a qual apparece agora sob o n . 5, occupei a attenção da. Casa du-

('') Não foi revisto pelo orador. 
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ra:1te duas horas, discutindo-a e dando o meu mOdo de pensar sobre um as-
sumpto de tão grande importando. .. 

Decorreram os debates n a primeira e na segunda discussão, e cada vez 
mais estou convencido que a su spensão das garanti::ts constitucionaes, pela 
fórme. que e stá estabelecida no paragrapho 36 da emenda n. 5, é inconveniente 
aos interesses da Nação e á R epublica. 

Abstenho-me de fazer mais considerações porque, no discurso a que me 
referi, tornei bem clara a minha opinião. 

Assim, concluindo, declaro que, pelos motivos expostos, e mais por estar-
mos na vigencia do estado de sitio, voto conü·e. a em enda ora em votação. 
(M1tito be·rn; mwito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (para encam inhar a votação): - J!>ou 
meu voto contrario á -emenda. 

De varias emendas que constituíam o projecto de propost a da reforma 
constitucional e offerecidas ás disposições respectivas da Carta vigente for -
mou-se a "almondegada" r epresenta da pela emenda n. 5. 

Encontro nella que "a representação do BrasH junto á Santá Sé não im-
plica a violação desse principio" . 

Sou radicalmente contrario . A Constituição não alluele, e m nenhuma 
parte elo seu texto, a qualquer representação diplomatica . Não ve jo motivo 
para abrir excepção exactamente quanto á representação do Brasil junto á 
Santa Sé. 

A modificação do paragrapho 22, do art. 72, do m esmo modo, não póde 
ter o meu voto favoravel. Re~tringe o " habeas-corpus" , a protecção á li-
berdade de locomoção. 

Esse instituto, como já demonstrei em discursos a n teriores, encontrou no 
Brasil a applicação mais ampla, da qual só nos t emos que ufanar e cujos 
effeitos teem sido grandemente beneficos . Baldos de r emedios judiciaes , de 
acçã.o propria ,que 1possa prote•ger e amparar o direito vio.irudlo, nã o e,ompre-
h endo como retrogrademos a énocas anteriores ao regimen monarchico, mu-
tilando- se uma das partes da no~sa Constituição, que era pra nós orgulho nos 
cen tros cultos, não só patrios como estrangeiros. 

•Ainda , .Sr. Presidente, outrf).s disposições que prejudicam grandemente o 
funccionalismo publico não poderiam, de forma a lguma, merecer o m eu apoio. 

Encontro no paragrapho 32 que "as disposições constitucionaes assecu-
ratorias ela irreductibilidade de ven cimentos civis ou militares n ão eximem da 
obri.gaçã o de pagar os impostos geraes creados em lei". 

Tem por if.im essa medida tprnar reoductiveis •OS verucimentos dos magis-
trados. Além de uma violencia, será uma inutilidade, a que os tribunaes com-
petentes n egarão validade, quanÇJ.o "in specie" tirverem de ·pronunciar-se. 

Os funccionarios pub!i<cos, ·consoant e a disposição do pa.ragrapho 215, pro-
posto para o a.rt . 72, só poderão f';OSa.r de aposentadoria quando se invalidarem 
em acto de serrviço e depois de t erem 10 a nnos de serviço publico. 

('') Não foi revisto pelo orq.dor. 
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O SR. PREJSIDENTE: - Lernlbro ao orador que está terminado o prazo do 
encaminhamento da votação. 

0 SR. AnOLPHO BERGAMINI: - VBm, por u ltimo - obrigado que estou a 
passar rapidamente de uma disposição para outra - o paragrapho 36, que 
não s6 suspende absolutamente o "habeas-corpus" debaixo do estado de sitio, 
como ainda discrim.ina as garantias constituci·onaes que •podem ser suspensas. 
Entre eJl.as estão as dos paragraphos 1° e 11°, aquella re lativa ao direito do 
cidadão de só fazer ou deixar de faz;er aiguma cousa quando a lei o obrigue 
BSta pertinente á garantia da tra.nquilidade do lar, que, felizmente, para nós 
constituía o asylo inviolavel ão cidadão, onde ninguem podia penetrar de 
noite ou de dia senão nos casos expressamente determinados na lei. Agora, 
a fammia brasileira á'i•cará oá onercê -dos éapri:dhos dos agentes da autoridade pu-
blica. (Muito beTn; muito bem.) 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (•) (para encaminhar a votação): - - Sr. 
Presidente, tambem a esta emenda não posso dar o meu voto senão para des-
approval-a. 

A primeira m edida que Blla consubstancie. está no accrescimo feito ao 
paragrapho 7° do art. 72, onde se lê: "a representação diplomatica do Brasil 
junto á Santa Sé não implica violação desse principio" . 

Si o accrescimo é de todo inutil, si não t em consequencie. e nada o ex-
plica, sou, por isso, contrario. Si tem elle por fim -esta,beJ.ecer qualquer liga-
ção entre o Estado e a Igreja, tambem por esta razão não pôde merecer meu 
voto favoravel. 

O paragra pho 22 é o que restringB o "habeas- corpus", porque, por elle, 
fica alterado para os seguintes termos o ·dispositivo constitucional vigente: 

"Dar-se-h a o " habeas-corpus" sempre que alguem soffrer ou se 
achar em imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão 
ou constrangimento illegal em sua liberdade de locomoção. 

Alguns Deputados da maioria, discutindo esta parte da emenda, procura-
ram fazer acreditar que ahi não se altera fundamentalmente a Constituição 
neste ponto, porquanto .continuam garantidos todos os direitos -cujo exercício 
se 1iga á liberdade de locomoção, segundo a doutrina de P edro Lessa, consa-
grada pela jurisprudencia do .Supremo Tribunal. Como, porém, a interpreta-
ção ha de ser feita de accôrdo com a Commissão dos 21, penso que os nobres 
Deputados não teem r azão quando pretendem dar amplitude aos termos do 
paragrapho 22, interpretação contrariada pelo Sr. Herculano de Freitas, no 
longo relato1'io submettido á consideração da Commissão dos 21 . 

S . Ex. quer o "habeas-corpus", no Brasil com a mesma extenção que 
tem · na sua patria de origem, como se fosse possivel transplantar da Ingla-
terra para um n.mbiente inteiramente diverso, qual o dos varios paizes da 
America, uma in stitu ição da naturez;a dú "habeas- corpus" . 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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Se na Inglaterra , ou nos E stados Unidos, elle garante apenas a liberdade 
de locomoção, só tem Jogar contra a detenção em prisão, a sua amplit.ude, no 
Brasil , ha de ser nos termos da jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, 
:porquanto não temos medidas outras que assegurem os direitos protegidos 
actualmente pela instituição do "habeas-corpus " . 

Nesta s condições, Sr. Presidente, o meu voto é desfavoravel á emenda nu-
mero 5. (M1tito be•rn; m1M.to be11~. ) 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para encantinhar a votação) : Sr. Presi -
dente, a emenda n. 5 é que contem a monstruosa concepção da nova Con-
stituição ácerca da amplitude e dos effeitos do estado d6 sitio 

Todos os oradores, que se pr.eoccupararn com a discussão da r e forma con-
stitu cional, puzeram bem de manifesto a brutalidade, a monstruosidade desta 
formidavel aberração juridica. Sobre ella nada é mister mais adduzir para 
tornar •bem •ceara e niüda a a cção delictuosa que vai a iCam a ra praticar c.ontra 
as nossas tradições juridicas e cont1:a o nosso· clssico liberalismo. 

Limitar-me-hei, pois, Sr . Presidente, a fazer ligeiras considerações ape-
nas em torno de outro passo da emenda, o que se refere ás aposentadorias 
dos funccionarios publicas, capitulada no paragrapho 35 da emenda n. 5, 
substitutiva dos a rts . 72, 75 e &O da Constituição. 

Já disse, Sr. Presidente, quando se discutiu, pela. primeira vez, a proposta 
da reforma constitucional , que o eminente "leader" da bancada paulista e re -
lator da Commissão procurou restringir a faculdade que teem os funcciona-
rios de se aposentarem por invalidez "e1n ·conse.quencia" do- serviço e não 
apenas "no" serviço, sóm·ente aos funccionarios que tivessem no mínimo 10 
annos de exercicio do cargo, a o pa~so que, presentemente, a invalidez dest'arte 
adquirida confere ao f unccionario a faculdade de aposentar- s-e qualquer que 
seja o t empo de serviço . 

O .SR. NOGUEIRA PENIDo: -V. Ex. me permitte um aparte? Não é exacta 
a affirmação de V. Ex·. Presentemente, só depois de 10 anuas é que o funccio-
nario tem -direito á a posentadoria. rtra uma excepção para os guardas-civis in-
utilizados em serviço . De fôrma ql.)e quem não tiver 10 annos de se rviço não 
se :pôde aposentar. I sso em face da exigencia constitucional e da legislação 
ordinaria; exigencia constitucional de 1892 e legislação ordinaria de 1924 . 

.O .SR. ALBERico DE l\llloRAES: - 11l os .que não tiverem 10 annos de serviço'? 
Qual a situação em que ficará o funcciona.Jismo agora? 

O ·SR. NoGUEIRA PElNIDo: - Não pódem aposentar-se .. . 
.O SR. AzEVEDo LIMA: - Daqpi por diante , os termos da Cons tituição, 

serão de tal modo explicitas, que não será li·cito confe rir-se a aposentailaria 
ao funccionario que se invalidar, antes de dez annos de senriço. 

J\1-as, houve um mal que veio para bem. Desappare ceu a possibilidade de 
reproducção, no a:ctual substitutivo, da m edida que .suprimia de todo em 
todo a v italic iedade dos funccionarjos . Dir-se-hia .que envolveu a conc.epção 
do honrado Zeader e relator da :Cornmiissão? Não. F oi uma méra distracção 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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que salvou o .funcionalismo . Houve uma inadve rtencia que o protegeu . Não 
acredito que pudesse have r calamidade maior do que sujeitar os funcciona-
rios publicos aos caprichos àa politicagem e dos chefes locaes . Certa emenda 
da primeira proposta entregava a sorte dos funccionarios á tliscrição. 

Remaveu -se, .porém, .a gra nde inconveniente que se pretendia levar a cf-
feito com a sup.pressãa da v-italiciedade, porque, por um cochila da ilustre 
representante do Estada de tS. Paul-o, re lator da proposta de r eform a c onsti-
tucional •Se esqueceu a ICamara de approvar a eme nda q ue clella tratava. 

P ermittiu que uma emenda relativa ao assumpto fosse rejeitada, e como 
a Resolução 1 B véda q·ue se r ep-roduzam ·e.m novos dispositivos, emendas 
rejeitadas, salvou-se o funccionalismo publico do Brasil . A distr acção do 
Sr. Herc ula no de !Freitas, que está sempre a usente do recinto, trouxe ao 
m enos esse g rande beneficio, por omissão. (Muito ben1-; m.wi.to be1n). 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com a resolução da Cam ara vou sub-
meter a votos, pelo processo nominal, a e menda substitu tiva sob n. 5, da 
Com-missão \Especial. 

Os 'Srs . .que approva;rem a emenda ·substitutiva sob numero •5, respon-
derão - sim - e os que rejeitarem, responderão - não. 

Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° SeC1·etario, sen>indo de 1 °) , procede á chama-
da dos Srs. Deputados, .para a votação n ominal . 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 123 Srs. Deputados. 
O Sr. 1 o Secretario vai proceder á le itura dos nomes dos Srs. Deputado,; 

que responderam ··- sim,. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secreta1·io, servindo de 1 °), procede á lei tura 
dos nomes dos segu intes Srs . Deputa dos .qu<~ r espondera m - sim - Dorval 
Porto, Monteiro de Souza, Paulo •Maranhão, 'Eurico Valle, Prado L opes, •L yra 
Castro, Arthur Lemos, Domingos Barbosa, Arthur Collares Moreira, Pedro 
Borges, Armando \Burlamaqu!, Nelson Catunda, Moreira da Rocha, Jos~ 

Accioly, H ermenegildo Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal L amar t ine, 
Georgino Avelino, •Raplhael F ernandes, Alberto Maranhão, W a·lfredo L eal, 
Mario .Doming ues, J oaquim Bandeira, Aga memnon de Magalhães·, Austre -
.gesilo, Daniel de Me-llo, 'Solidonio Leite, Nata~icio .Camboim, Gentil ·Tavares, 
Gilberto Amado, Carvalho N eto, Baptista Bittencourt, tOctavio iMangabeira. 
Alfredo Ruy, Afra ni-o P eixoto, Berbert de Castro, Ubaldino de A•ssis, Braz 
do A maral, Marcolino ;Ba rreto, Virgilio de L emos, Pereira Moacyr, Ho-
mero Pires, Pinheiro Junior, Ger a ldo Viatma, Heitor de Souza, Bernardes 
SobrinJ10, Oscar :Loureir o, Cesat·io de ?lfello, Horacio Magalhães, Norival de 
Freitas, G\<l.lclino FJ"iho, ·Fonseca Hermes, Cesar lVIagaihães, Amer ico Pei-
xoto. Faria Souto, 'l' h ier s 'Cardoso, José de tM:oraes, J oaquim de Me llo, Bo-
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cayuva Cunha, !Alvaro Rocha, Manuel Duarte, Oliveira Botelho, IG!Udesteu 
Pires, José Gonçalves, Albertino Drummond, Joaquim de Salles, José Alves, 
Vianna do Ca:stello, José Bonifacio, Bias Fortes, Fra ncisco J'eixoto, Vaz 
de Míello, Eugenio de Mello, EmHio Jardim, Basilio ·Magalhães, João Lisboa, 
RaUl Sá, Augusto Lima, Zol"oastro Alvarenga, Bueno Brandão Filho, Theo-
domtro .Santiago, Eduardo do Amaral, Walc1omiro ;Magalhães, Garibaldi de 
iMello, Francisco Oa:mpos, •Fidelis R eis, Nelson de 'Senna, Camtllo Prates, 
.Julio .Prestes, Cardoso de Almeida, Ferreira Braga, íPires do Rio, Eloy Craves, 
Cesar Vergueiro, •Heitor Penteado, Herculano de Freitas, Valois de Castro, 
Ped1·o Costa, Olegario J'into, Severiano Marques, Pereira •Leite, iPlinio 
l\1arq:ues, Ferreira Lima, Adolpho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guilherme, 

. Lindolpho Collor, Getulio Vargas, Simões Lopes, e Bar.bosa Gon çalves (110). 

O Sr. Presidente: - Responderam - si·rn - 110 Srs. Deputados. 
O Sr. zo Secretario vae procedr á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 

que responderam - não. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretario servindo àe 1°) procede á leitu-
ra dos nomes dos seguintes .Srs . De putados que responderam - não ~ 
Chermont de Miranda, Rodrigues Machado, ~ravares Cavalcanti, G1onçalves 
Ferreira, Costa Ribeiro, Rocha Cavalcanti, Luiz ·Silveira, Sá Filho, Nogueira 
J'enido, Nicanor Nascimento, Vicente Piragibe, Honorato Alves e Lafayette 
Cruz (13}. 

O Sr. Presidente: 
I 

Responderam não - 13 Srs. Deputados. 
A emenda substitutiva sob n. ·5 foi a pr;:JYada por 110 votos contra 13. 
Vem á Mesa e são s·uccessivamente lidos as seguintes 

DECLA~~ÇÕES DE VOTO 

N. 1 

T endo votado a <favor da emenda n. 5, cumpre-nos, entretanto, declarar 
que, se a votaç,ão r espectiva se 'houvesse fei to por partes, nã o teríamos dadú 
o nosso apoio aos dispositivos dos pàragrapbos 22 e .26 da r eferida emenda . 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 192·5. - Octavio Mangabei1·a . -
Ho1nero Pires . - BTaz do .L11na1'al. - .A,f1·anio P eixo-t·o. -Per eira l'tfoacyr 
- MJarcolino Barros. - Virgílio de L e1nos . - B erberl àe Cast1·o. - Alfredo 
Ruy. - Paoheco Mendes. - Wandm·ley P.inho. - Ubaldino de .A.ssis. -
Fiel Fontes . - Rodrigues da Costa. 

N. 2 

Declaro ter votado pela em:ep.da numero c1nco, resalva ndo o d!ispositivo 
constante -da suspensão do habeall -corpus, inserto . no paragrapho 36, cuja re-
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dacção espero seja melho·rada na s• discussão, par~ dmxar claro que esse 
linstituto continua a amparar o direito dos cida'dãos, m esmo em estado de 
sitio, na hypot hese do Poder Executiv<O uJ.trapa;ssar os limites traça dos pela 
Constituição . 

.Sala das sessões, 16 .de <Outubro de 1925. - Montmro de SoWI!a. 

N. 3 

Declaro .que voto a emenda n. 5 com restricções relativas ao pa-
ragrapho 7°. 

Sala das sessões, 16 .de !Outubro de 1925. - Simões Lopes. 

N. 4 

Voto a favor da emenda substitutiva sob n. 5, ·m e nos na parte (para-
grapho 22), onde se restringe a protecção do habeas-corpus a o s6 ·direito de lo-
r.onroção. :Neste, que é uma das formas ou m a ni<festaç,ões da li:berdade In-
dividual, consta ntes .do art . 72, da Con stituição (paragraphos 1, .3, 8, 12, e 
24) , não se p6dem comprehender as outrl.s , que, sendo igualmente garanti-
das pelo citado a rt. 72, como o livre exerci cio do culto (pa r agrapho 3°)' e a 
livr e manifestação do pensamento pe1a imprensa ou pela tr-ibuna, sem de -
pendencia de <:ensura (paragrapho 12) , f ica rã? na verdade, sem n enhum re· 
media prompto e ef<ficaz contra a violencia ou os excessos do poder. -
Solidoni.o L e·ite. 

N. 5 

Embora favoravel a algumas medidas que se encerram nas emendas 
ns . 4 e 5, decla ro ter vota do contra ambas pelo grande mal que se contém. 
no pargrapho 5 da prime'ir a e no parag rap.ho 36 i!a segurrda. A perigosa 
extensão da da ao instituto do sitio, que t em constituido a vida e a vergonha 
da Republica, a limitação correspondente do habeas-corpus., graude amparo 
das liberdades individuaes, são tantas medidas de r etrocesso juridico, contra 
que protesta a consciencia nacional. 

Não posso tambem .deixar de exprimir meu voto contr&.rjo ao !Jara-
grapho 7• do art . 72, :pela :sua inepcia, aos paragraphos 10, 22 e :3·3 pelo 
;:;eu espirito de r estricção. incompativel com o interesse l}Ublico. e humano. 
e paragrapho 35, attenta torio dos justos interesses do funcc·ionalismo e 
ign orante do desenvolv·imento da le gislação social. 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 1925. - Sá Ftlho. 

N. 6 

Votei a favor da emenda n. 5, do s ubstitutivo da proposta de reforma 
constitucional. Cdmpro, porém o dever de declarar que a:inda julgo in-
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convenientes, - pelos motivos que compridamente e)Gfluz em meu discurso 
de 11 de Agosto, ultimo, o espírito e a lettra -do paragrapho 36 da sobredita 
emenda . 

!Penso que della deverá ser eliminado o adverbio absolutamente, e, 
quanto ã suspensão das garantias constitucionaes, melhor :fôra não se 
sahir do texto a~nplo da Constituição vigente, a menos ·que .se desse outra 
r edacção aos paragrap·hos do artigo 72 , para se .poderem coadunar, sem im-
propriedade objectiva e subjectiva, com o fundo e a fórma do paragrapho 
36 da emenda n. 5. 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 19·25. - Basilio de Magalhães. 

N. 7 

Declaro que votei contra a emenda n. 5, ·por -ser contrar.io á nova dis~ 
posição do paragrapho 2•2, referente ao habeas-qorpus. 

13ala ·das Sessões, de Outubro de 1925. - Gonçalves Ferreira. 

N. 8 

Declaro h a ver votado: 
Contra a emenda n. 1, atten to o novo dispositi-vo que, sob o n. 4, é 

ahi estabelecido, permdttindo a intervenção para reorganização das finanças 
dos Esta{! os; 

-Contra a emenda n. 4, em vista do que, em additamento ao a1·t. 60, 
se crea como o paragr<iJpho <5° na parte em que nenhum recurso judiciario 
![lermitte na vigencia do sitio contra os actos praticados em virtude delle, pelo 
!Poder Ex e cu ti v o ou 1Legislativo; 

Contra a emenda n . 5, pela restricção qu e se faz ao habeas-cOr]JUS 
no novo paragrapho 22, que se inclue entre as disposi<;;õe.s do art. 72, e mals 
ainda, cont ra o que a este artigo agora se addita, constituindo o ·seu para-
grapho 36, em que se prohtbe absoluta1nente, na vigencia do estado -de s itio, 
o habeas-co1·pus para os detidGs em virtude da declaração do mesmo sitio. 

Sala das sessões, 16 de Outulbro de 1925. - Costa Ribeiro. 

N. 9 

'Dada a impossibilidade regime11tal de votar contra a emenda proposb. 
pela commissão especia l ao paragrapho 7° do art. 72, da Constituição, so'b 
>pena de envolver no voto contrario toda a materia constante dos acutaes 
arts. 72, 'i-5 e 80 e suas su~pref;sões, alterações ou accrescimos, venho 
dar, sucCJntamente, á Camtra dos ·Srs. Deputados as razões de ordem 
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gi'ammaticaJ, logica, jurídica e moral por que não posso estar de accôrdo 
com a refe·rida emenda. 

A RE!JACÇÃ.O DA EMENDA 

Disvõ<> o paragrapho 7 do art. 72, da Constituiç,ão: 
Paragrapho ·•lo. Nenhum culto ou igreja gosará de subvenç,ão 

offlcla l, nem terá r elações de dependencl!t. ou alliança com o Go-
verno da União ou os dos ·Estados. 

A emenda que a Commissão Especial lhe .propõe t. acaba de ser ap-
provt:tda ~nt 2• díscus~ão é assim ·redigid«; 

A representação diplomatica do Brasil jr.r.Mo á. Santa Sé não 
implica vio!aç,ão deste principio. 

A NECESSIDADE DA CLAREZA NOS TEX'DOS DEl LEI 

Acceutuemos, preltm~nar.mente, o consenso unan1me de todos os juristas 
e mestres do Direito: a lei , para se.r boa, deve ser ·Clara, vasada em termos 
<preci·sos, rigorosos, exactos, não susceptíveis de contradictoria interpre tação. 
'Requer todo t ·ext0 .]egal a l1tcid1L:; ordo, de que fallava Horacio. Veem 
em meu abonQ as palavras magistraes de -Bluntschli: 

·"Lê,_ !oi est l 'exp·ressicm la plus elevée, la plus éminernent poli-
t !que du droit, sa formule la ·plus réfléchie et la plus pure. •I'E'tat 
entier parle var sa voix, fixe ainsi le dro'it, le revêt de son a utorité, 
L a conscience et la volonté de l 'E'tat y prennent un corps visible, 
la loi est vm·b('j lJa?·fait clu droit") (Blun'tschli, Le Dl'oit Public 
Général). 

Si assim é com as leis em geral, maiores são ainda as responsabilidades 
do legislador (1uando investido da autoridade de constituinte. A .Jição de 
Grimke não deixa duvidas a esse proposito: 

"La formacion de una constitucion escrita es uno de los pasos 
mas decis ivos que se h ayan dado para e! establecimiento de las ins-
tituciones libres . Es wnct pnteba q1te se ha reflexionado en el mas 
alto g1·aclo, de uma gran habiliclad para formar las r eglas mas com-
prensivas y para apli-carias á los negocies act1tales ele los ho-nt'b1·es. 

L a forma precisa y definida que la escritura da á nuestras idéas, 

la h ace un auxiliar inclispensable para reducir esas idéas a la pratica, 
y pa ra esparcir su influencia sobre un paiz extenso. 

Uma constitucion escrita es 1m deposito de verdades probadas 
Y experimentadas." (Frederico Grimke, trad. h espanhola de Floren-
tino Gonzalez, "Naturaleza y Tendencia de las Instituciones Libres" .) 
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OS DEFEITOS NA REDACÇÃO DA EMENDA 

I sto posto, passemos com a rapidez que se impõe, a caracterizar a falta 
de clareza e logica da emenda em exam e e as lamentaveis incongruencias q,ue 
della decorrem. 

"A representação diplomatica do Brasil junto á Santa Sé - diz a emenda 
- não implica violação deste principio." 

O princ-ipio a ·que se refere a emenda tem de ser procurado, evidentemente, 
na redacção actual do paragrapho ao qual é proposto esse accrescimo expli-
.cativo. Mas, no paragrapho 7° do art. 72, por muito que se o r ebu sque, não 
se encontra a exposição de nenhum tnincipio. 

Principio - abramos os diccionarios - qu er dizer: p1·opoS1-çao, opvn.ao 
q1Le o espi1·ito admitte co1no ponto de tJa?-ticla á 1·eg1·a tundCI(Inental. (<Aulette) . 

Quando a Constituição diz que "nenhum culto ou igreja gosará de sub-
venção official, nem terá relação de dependencia ou alliança com o Governo 
da União, ou os dos Estados", onde, na precisão que a .grammatica e a technica 
jurídica reclamam, a exposição de uma regra /1Lndamental, de uma propo-
sição que o espir·ito adllnitte co??io ponto de parlida? 

Não ha, na redacção do paragrapho 7° do art . 72 da .Constituição, ne-
nhuma enunciação de principio : o que ha são tres 1·egras de acção p r at·ica 
dos governos da União e dos Estados em relação a qualquer culto ou igr eja. 

Estas regras são as seguintes: 
1.• Nenhum culto ou ig reja ' gosará. de subvenção official; 
2.• Nenhum culto ou igreja terá r elações de dependencia com os governos 

da União ou dos Estados; 
3." Nenhum culto ou igreja terá relações de alliança com os m esmos go-

vernos. 
Poderá alguem . dizer que qualqu er destas regras, pela sua transcendente 

importa ncia. representa por si s6 um principio. Assim não é, porque essas re-
gras n ão são tundamentaes, mas decorrentes da r egra fundamental que é a 
separação da Im·eja do Estado, ou, melhor, dos dous poderes - temporal e 
espiritual . bías, mesmo quando assim fosse, a emenda proposta se encarrega-
ria de dizer -nos que essa não era a intelligencia dos seus autores. Com effeito, 
a em enda se r efere á "violação deste p1·incipio" e não dei!tes princípios ou 
d estas distJosições. 

Encontr-amo-nos, pois, de inicio, pela defeituosa redacção da emenda, em 
face de difficuldades de analyse quasi insuperaveis. 

Que a r epresentação diplor,natica do Brasil junto á Sa nta Sé implicasse 
subvenção offi cia! da Igreja Catholica, quem o acreditaria? Si nenhuma repre-
sentação diplomatica j-unto a qualquer paiz, jámais, em nenhuma parte e em 
n enhuma época, foi entendida como s ignificando a existen cia de uma sub-
venção, onde a necessidade constitucional e logica de tal declaração? E, por 
f6rma igual_ quem já imaginou, ou quem seria capaz de imaginar que a nossa 
embaixada junto ao Vaticano ~mplicasse relações de dependencia ou allia nça 
com a Igreja Catholica? Não ê um perfeito absurdo, o mais perfeito dos absur-
dos constitucionaes, declarar-se em texto constitucional que uma r epresen -
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tação diplomatica traz comsigo laços de dependencia ou alliança com aquelle 
governo ou poder junto ao qual ella é institui da e mantida? 

A interpretaç;ão literal da emenda conduz, forçosamente, a todas essas 
conclusões, que só por si já seriam mais do que sufficientes para impor a 
sua rejeição, em bem do postulado jurídico qu e exige, como condição funda-
mental das leis, clareza e precisão de pensamento. 

O QUEJ A EMENDA QUER SIG NIFICAR 

Bem sei que a intenção dos autores da emenda, ao se referirem a "este 
principio", foi de fazerem menção á separação dos dous poderes e á ·perfeita 
igualdade de todos os cultos ou igrejas perante o Governo da União ou dos 
Estados. lVIas "este principio", como tal, não está. expresso no paragrapho 
emendado. Mais: elle não está, como principio, na sua essencia theorica ou 
abstracta, expresso em nenhttm loga1· da Constituição. Trata-se, · pois, de um 
principio imma nente , virtual, subentendido, pela applicação de numerosas 
regras praticas, que são as constantes dos seguintes dispositivos constitucio-
naes: art. 11, paragrapho 2"; art. 72, paragraphos 3", 4°, 5" 6", 7" e 29. 

Succede o mesmo, frequentes vezes, em todas as constituições contempo-
raneas. Para que um principio exista em uma constituição não é preciso que 
esteja claramente expresso. Quanto aos direitos publicos, por exemplo, en-
sina T ombaro, que 

"compenetrados con la conciencia jurídica moderna, no tienen ya 
necesidad de una explícita declaracion constitucional para que el ciu-
dadano pueda atribuirse s u ejercicio." (lgnacio Tombaro, trad . hesp . 
de "Los Derechos Publicos y las Constituciones Modernas") . 

Por conseguinte, para ficar clara ·e Iogica, a emenda deveria dizer: 

"A representaç;ão diplomatica do Brasil junto á Santa Sé não 
implica violação do principio da separação dos poderes temporal e 
espiritual", 

.. . "do principio da perfeita igualdade de todos os cultos ou igrejas 
perante os Governos da União ou dos E stados." 

ou, especificadamente, 
•.. "do exposto no art. 11, p aragrapho 2°, e art. 72, paragraphos 3" 

a 7" e 29 da Constituição." 

Referindo-se á violação deste principio, quando, no Jogar onde este prin-
cipio deve ser procurado, ou não existe principio nenhum expresso, ou exis-
tem tres, a emenda pecca evidentemente por defeituosa redacção, o que é alta-
mente Jamentavel em um texto constitucional, f6rma p1·ecisa e definida, na 
phrase do m estr e citado, de idéas que devem ser igualmente definidas e pre-
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cisas, sob pena de resultar falho e passível de censuras o esforço do con-
stituin te . 

AJ}ezar, portanto, da completa contusão que a r edacção da emenda esta-
belece entre a regra fundamental ( "este" p1·inci1Jio - a igualda de de todos 
os cultos ou igreja s perante os Governos da União e dos Estados) e as tres 
regras della decorrentes, expressas no paragrapho 7• do a rt. 72, (a não sub-
venção de cultos e a inexistencia de relações de dependencia ou allie.nça entre 
o Esta do e quaesquer igrejas ou cultos), demos como certo, como realmente 
parece, que os a u tores do accrescimo constitucio·nal tivera m em mira affir-
mar que a r epresentação do Brasil junto á Santa Sé não importa em violação 
do referido principio geral, virtual e immanente, como já disse, da p erfeita 
igualdad6 de todas a5 crenças religiosas e suas extE:riorizações cultuaes pe-
rante o poder temporal. 

UM ASSUMPTO QUE MERECE MELHOR EXAME 

Entramos, aqui, em 1natena particularmente complexa e que, por muito 
que o queiram os autores da emenda , não pôde ser r esolvida com esta supe-
rior ligeireza. 

Antes de mais, como premissas logicas : - si a representação do Brasil 
junto á Santa Sé realmente não imphca violação do citado principio, inutil a 
declaração e, por inutil inócua 1 e redundante ; si, pelo contrario, em doutrina 
e na pratica, jure et taoto, tal representação diplomatiro implica violação do 
principio geraj, basico e angular no espírito da nossa Carta Politica , de que 
todos os cultos ou igrejas devem m er ecer ao governo brasileiro igual trata-
mento, por muito que a emenqa diga o contrario, a v iolação desse principio 
immanente na Constituição de 24 de Fevereiro continuará subsistindo da mes-
ma m aneir a. Dizer-se que urna pes3oa branoo é branca nada adeanta e é 
simples su perfect ação verbal; qizer-se ou decretar-se que urna p essoa branca 
é preta nada adeanta., ainda, p orque ella continuará a ter, aos olhos de toda 
gente, a côr que realmente tem. Assim, portanto, s i r ealmente a r epresentação 
diplomatica do Brasil junt o á Santa Sé não implica violação do principio de 
igua.ldade dos cultos, a declaração é ociosa; si implica, tendenciosa, cavilosa, 
hypocrita. 

Em qualquer das hypotheses, não dev·er:í. l'.aver para ella Jogar na Con-
stituição Brasileira. Non est h io loc~~s. Esta foi, aliás a opmrao expressa na 
Commiss~.o dos 21 pelo illustre "leader" da minha bancada, Sr . Getulio 
Vargas . 

UMA PERGUNTA 

Basta esta simples pergunta: como receberão os cath olicos a emenda ao 
paragr apho, 7• do art. 72? Si com a intel!igencia de que, apezar da nossa re-
presentação diplomatica junto ao Vaticano, a r eligião catholica sempre valeu 
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de ju1·e e de j~L1·e continua valendo para o Governo republicano, o mesmo que 
as igrejas protestantes, o espiritismo, o positivismo, o budhismo, e esoterismo, 
os catholicos evidentemente não poderão applaudir uma interpretação que 
lhes é desfavoravel e representa, dentro do seu criterio, indisfarçavel aggravo 
- e aggravo inutii - á sua religião; si, pelo contrario, o catholicismo -
nwnito1·ibus aspe1· - louvou a emenda como significativa de um favor es-
pecial do governo brasileiro para com a sua religião, nesse caso, :por estarem, 
nas suas pr.etenções, satisfeitos os professantes de um culto, todos os demais, 
logicamente, devem sentir-se prejudicados. 

NOVE SED NON NOVA -

Entremos explicitamente no exame da materia, que - no'l:e seã non nova 
é velha e revelha, embora nem sempre estudada entre nós com a necessa-

ria minudencia . 
O regimen constitucional vigente - que a emenda visa respeitar -

·caracterisa-se, no assumpto em exame, pm· duas conquistas fundamentaes, 
~ perfeita .Jiberdade de consciencia e. de cultos, e a perfeita igualdade de 
todas as igrejas perante o poder publico. Liberdade de c;;onsc!encia, se tomat--
mos a expressão ao pé da letra, póde existir mesmo quando não haja liber-
·dade de cultos . A Constituição do Imperio estatuia (art. 5"): 

"A religião catholica, apostolica romana, continuará a ser a re-
ligião do Imperio. Todas as outras religiões serão permittidas com 
seu culto domestico, ou particulat·, em casas para isso destinadas, sem 
fórma exterior de t emplo . " 

Havia por conseguinte, na Constituição do Imperio, uma relativa im-
perfeita liberdade de consciencia, embora não houvesse liberdade de cultos . 
A liberdcode de cultos, plena, ampla, sem limites outros que não os im posto"' 
pelo decoro e segurança publica, foi estatuída pela Constituição da Repu-
blica. Sendo irrestricta a libe1dade de cultos, forçosamente o é a da conscien -
da, pois conseguido o mais, o menos estava implicitamente assegurado . Além 
disto, para não deixar duvidas, a Constituição da Republica declara expressa-
mente em diversas alturas das disposições pertinentes á materia e já ci-
tadas nesta clcclaração de voto. 

LIBERDADE DJ>; CONSCIENCIA t: DE CU!,TOS 

E' da perfeita liberdade de consciencia e de cultos, principio fundamental 
e immanente na Constituição de 24 de Fevereiro, que decorre logicamente o 
tTatamento sem favor de todos os cultos pelos poderes da R epublica. 

Hem insl)irados andaram, a esse particular, os nossos constituintes, se-
gundo a lição do insigne L astarria: 

"Separación de la Iglesia y el Estado. Para ser correcta, la 
solución h a,bia de ser definitiva . Declarar libres los cultos, era ha-
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cerles otra conceswn, y nada más. Por medi o de ella, el Estado b acia 
otra evolución concordando de una m anera más intima sus poderes 
com el derecho primordial ele la conciencia, haciéndose un poco m ás 
neutro! de lo que era tribuyende y reconociendo mayor fuerza juri-
dica de la que hasta entonces habia atribuído y reconocido á la con-
ciencia individual. Pero todavia era ]Jarcial, todavia era otorgador de 
concesiones, todavia era e! )j]stado interviniendo en asuntos que no le 
competian, h aciendo sentir s u podm· en lo inaccessible por su natu-
raleza a ese poder. 

)j]ra necesario qu e dejara en completa liberdad a la conciencia, 
desistiendo de toda intervención y reconociendo como un a actividad 
inaccesible a su poder y a sus funciones la que durante tantos siglos 
y con tan soberana fuerza de resistencia habia r esi's tido a la perse-
cusiõn, a las tentativas de conciliciaciõn y a la mesma de sua de-
recho. )j]ra necesario proclamar libre a la conciencia, y ella no se 
creia ni se cree libre sino en la separación absoluta de los intereses 
temporales y espiritual es . Asi como Ia actividad ele! derecho ]Jroduce 
el Estado, gobierno de lo temporal, asi la actividad de la conciencia 
produce la Iglesia, gobierno de lo espiritual. Son dos actividades dis-
tintas que no tienen en.t?·e si nws 1·elación que la del conum debP-T de 
?'eS1Jeta?·se. Ese razonamiento que sirviõ ele fundamento a i organiza-
dor de !e. colonia inglesa de Rhode Island para zanjar definitivamente 
las peligrosas diferencias qpe obstaban a la paz de las religiones entre 
si a la tranquila coexistencia de todas ellas dentro del Estado, fué 
sin dude. e! razonamiento en que coincidieron los representantes de! 
poder legislativo da la Union Americana, al prohibir en la primcra en-
mienda de la Constitucióu Federal, que se dictara ley alguna para el 
establecimiento de tm a reljgión y pa1·a oponcrse a i libre ejm·cicio de 
cualesquiera creencias religiosas . 

)j]sa única soluciõn efectiva de! prolJlema religioso en lo que se· 
refiere a la actividar1 de la conciench eu el E stado, solución verc1a-
de.t'a por ser le. un ica que calma la conciencia , ha sido también la 
evolución definitiva de! Estado . Mas aliá no puede irse, porque no. 
hay m as aliá a donde ir . Consagrado el )j]stado a sus fines ele derech~. 

Y dejando a la concivncla en capacidad de seguir libremente sus im-
pulBos hacia lo desconociclo o lo infinito, queda ella subordinada a ];, 
responsabilidad de los m edios que c mpree para rea lizar su fin, y el 
podf!r politico queda des ligado de una responsabilidad qur, no cs· 
suya. 

No por eso ha sido esa evoluciõn del Estado en Norte America la 
segnida por e! Estado cn los demás países de Occidente. A un se está. 
lejos, eu casi todos cllos, de haber comprenàido que la mejor de toda~ 
las s oluciones es la mas científica, la qne 1nira. con la ?nisma impar-
cial ol>se-rvación la 1·ealiclaü deZ clm·echo absol,Lto en la conciencicL v: 
la ?'ealiclad de las jnnc!ones del poder en el Estad.o. Peró !:;. soiuc!órv 
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se impondrá. ai fin y ai cabo . Mientras tanto es la unica que llUedi! 
aceptar la ciencia constitucional." 

A SEPARAÇÃO DA IGREJA DO ESTADO 

Estudando o fundamento scientifico da separaão da Igreja do Estado, e 
depois de assignalar que a sciencia é indifferente ás concepções parciaes da 
realidade, lJOlB o que ella busc:;. é li. realidade integra e completa , segundo se 
manifesta na natureza, porque sómente assim póde acercar-se á verdade ou 
descobril-a no fundo das realidades naturaes que examina, Lftstarria con-
clue que 

"Por su parte, la libertad de cultos carece también de la fuerza or-
gánica que tienen los derechos consagrados incondicionalmente, como. 
fuerzas naturales. La libertad de cultos se presenta como incompati-
b!e con la llamada religión de Estado pues que intenta conciliar e! 
principio de que e! representante de! poder social es una entidad de 
conciericia. La incompatibilidad es manifesta: los derechos de con-
ciencia son tales, y como tales, absolutos, porque emanan de la na-
turaleza humana y corresponden a fines de .esa naturaleza. El Estado 
es una instituciõn, obra de! hombre para completar y realizar de! 
mejor modo posible la obra de la naturaleza. El Estado no tiene con-
ciencia, y por conseguiento, no puede tener religiõn. Si en vi1·tud de 
S'ZG ca1·ácter representativo, se Ze atribltye Za capacidad ele Te1J?"esentar 
a la Soc·ieclacl en las manijestaciones religiosas deZ mayor nwrnero, a 
ese ??~ayo1· nu??te·ro se concede un priv·ilegio qlGe, como tal, es opuesto 
y ene1nigo deZ cleTecho, con eZ qual ant1·abla1·á lt1ta. ludha, creando asi 
un p1"ivilegio de deso1·ga.nización. Por otra ;parte, como la religión que 
e! Estado ha preferido se desarrolla y vive a expensas de e!, no do sus 
fi.eles, y en los subsídios que recibe entran las porciones que en los 
impuestos generales ponen los sectarios de otras religiones, se comete 
con estas la injusticia de h acerlas contribuir a la vida. de su opuesta 
minando asi uno de los principias de .economia social, e! de la tribu-
tación para fines generales. Pero entre todas las inconsecuencias de 
la llamada Ubertad de cultos, la mas contraria ai derecho es la que 
resulta de la mutua superditación de! Estado a la Iglesia y de la 
Iglesia ai Estado. Cuanto mas libres son, bajo ese régimen, las dis-
tintas religiones, tanto mas absurdo es e! privilegio de que goza la 
Ig-lesia oficial, puesto que la pacifica cocxistencia de ella con todas las 
demás y de todas bajo e! mismo sistema jurídico, demuestra experi-
m entalmente la inutilida d de una excepcion. 

Todos los motivos contrarias ai régimen de toler-ancia y de 1iberdad 
de cultos, sólo aceptables como evoluciones históricas de! Estado para 
est3Jbelecer la verdadm·a libe1·dad ele conciencia, son fundamentos fa-
vorables a la separación de la Iglesia y de! Estado. Pero las dos ra-
zones que deciden de un modo terminante en favor de la separación, 
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bastan por si solas pa ra hacer de ella el regimen definitivo entre la 
I glesia y e! Estado . 

. La primera es una razón científica; la otra es histórica. 
Mientras prevl'l.lecieron en las colonias inglesas las ideas incom -

pletas de organización en que basaron sus instituciones, y cada nu-
cleo colonial se arrogó el poder de dictar leyes a la conciencia, la lucha 
de religiones y religionarios entre si fué tan acerba, q ue sólo se <life-
renciaba de las de Europa en la buena fé y en la brutal ingenuidad de 
los perseguidores. En Am'érica, los perseguidores eran h ombres de 
profunda convicción, que a ella habian sacrificado patria hogar, biens-
estar y nativa sociedad, en tanto que los perseguidores religiosos de 
Europa eran frias testas coronadas que, al perseguir e! libre exámen, 
proseguian 'Un desígnio. íPor lo demás, las mismas represiones, las 
mismas torturas las mismas iniquidades; y como resultado, la misma 
guerra doméstica, las mismas expulsiones v iolentas, las mismas fo r-
zadas emigraciones . Aquella colonia de lVIassachussets, que ha traído 
al derecho moderno algunas de las mas solidas bases de construcción 
social, violaba con tan sincera fé, y por conseguiente con tan fria 
cruelda d, e! derecho que habia r eclamado en Europa y ai cual se 
habia sacrificado a; expatriarse a América que la m as leve disidencia 
del credo puritano era un delito capital. Marylan, que en sus comie n-
zos , y con objecto de hacer respetado el catholicismo que profesaba , 
ae distinguió por la li·b<~rdad de cultos que practicaba, lo· aboliõ en e! 
momento en ·que se sintiõ fuerte . El anglicanismo era , en la colonia d e 
Nueva Yorl>: y en cuant.as predominaba tan absorbente como tal impo-
nerse eu Inglaterra con Enrique VIII y a l reivindica r con Isabel su 
privilegio de religión de Estado. 

Fué necesario que +~oger \Villiams, mas pensador y mejor organi-
zador, realfzara en Rhode Island una sociedad a imagen de su impar-
cial razõn Y de su espiritu justiciero, para que se pusiera a prueba la 
·fuerza orgânica del <lerecho de conciencia, declarando separados ãe los 
intereses t(J')nporales los espi·rituales de la socieclad. El resultado fu é 
une. sociedad colonial tan superior a las demás, que en poco tiempo 
atraja hacia si a todos los disidentes de las demás colonias y construyõ 
con ellos em pequeno e!. primer Estado de derecho que ha t enido e! 
mundo. 

E se fué e! modelo que siguió la UP..ión federal al constituirse y, 
más cspeciamente, al ~doptar la primera enmienda de su constitu-
ción, y e! res ulta do es tanto m as persuasivo y concluyente, cuanto que 
se manifesta en la m as poderosa de las sociedades que existen . 

L a prueba históric:j. que nos suministra la Unión Americana cor-
robra la razon cientific(f . Si la separación de la Iglesia y e l Estado ha 
dado los sanos frutos ql).e está dando en la Federación de! Norte, los da 
por la fuerza de! dereclfo. Consagrado e! d e t odos los individuas hasta 
e! punto de quedar vedado a los poderes publicas e! r egularle por m e-
dia de la ley, las Iglesias que libremente se han formado, libremente 
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se desarrollan y prosperan sin mas celas ni receios que los sordamente 
producidos por Ia mayor eficacia de una e outra en estas o esotros 
religionarios. E! rêgimen de la separación conviene a todas, porqu e 
todas pued·en, bajo ei, realizar e intentar sin veto a lguno los fines 
de sua associación particular. P or su parte, e! Estado se desarrolla 
y prospera mas r apidamente, porque se consagra de u n modo mas 
especial a! cumplimiento de su proprio destino . 

Mas libre la Iglesia , m as libre e! Estado bajo e! régimen de la se-
paración, porqu e e! uno y la otra gozan de sus faculdades y capacida-
des necesarias para desarrollarse, se desentienden uno de otra, no tie-
nem por que ni para ·que Juchar , y concurren espontáneamente ai or-
den que bajo cualquier otro régimen, está s iempre en pe!igro." 

A CONQUIS'l'A ESPIIU'l'UAL CONSAGRADA NA CONSTITUJ:Ç.'-0 W 24 DE FEVEJREliRO 

As verdades admiraveis contidas n a lição de L astarria prevaJ,eceram, 
em plena extensão, na L ei Fundamental da R epu1Jlica Brasileira. Merecem 
lembrados e·stes commenta1·ios de \MJ!ton: 

"A' Republica, em uma palavra, são extranhos to-dos os inte-
xesses espirituaes, quanto os negocias matel'iaes de '!Ua.lq uer Igreja 
ou confissão. 

Definitivamente. as crenças .religiosas ll.e cada qual, seus sen-
timentos e o modo de manifestai-as para com o Creador Supremo, 
o conceito q•ue por acaso se :Lo.r.ma do propr;io d:estino : eis ahi ou· 
tras tantas questões em Jque a lei não póde intervi1'. P elo contra-
rio, o Governo eleve pre'Ver ,e permittir •que a liberdade mais ·COm-
pleta presida ás nossas aJcções, deSde quando ellas t enh am por fito 
louvar a Deus; b em como que o .cidadão as p-ratique <l.o modo que, 
em sua con sci.encia, julgar mais d igno do agrado divino. 

E forçoso reconhecer - que a li:berdade de cultos, estabelecida 
em nossa L ei Fundamental, tem levantado o espírito religioso do 
povo brasileiro, afervorando sua devoção, em mn movimento feliz 
e digno dos maiores applausos . Uma religião, já se t em dito á sa-
c1edade, n ão se impõe a .golpes ele decreto . Nem o legislador con-
stituinte cogitou , por <:-erto, em uma republica atheista, ou sceptica . 

. . . Bem avisado andou o n osso legisla dor na decretação deste 
s 7" . Elle sa:bia que, quando o poder civil se abalança a Jeg.islar 
sobr.e a fê, 11erde a religião muitíssimo de sua força e de sua gloria." 

Si, 'J)Or conseguinte, a conquista da R epublica, no Brasil, foi a da com-
pleta Jiberdaüe, não só de conscicncia, mas tambem de eultos, pela de'Cia-
j·a;:ão expressa de que nenhu1n ~osaria de favo res tempol"aes, o que ha a 
examinar agora é si, sem offensa a esse principio, o Estado póde 1·econhe-
cer off'icial!Jnente a existencia ele um ou mais cultos . 
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A LEI FRANCEZA E SUA EXECÉSE PARLAMENTAR 

A lei franceza de 9 de iDezembro de 1~0'5 reza, no seu artigo 2• : 
"La République ne reconnait, ne salarie, ni subventionne aucun 

culte." 
]JJ:utatis m ·utandis é o que está escri·pto na nossa Constituição. Obser-

vemos, pois, a exegése francezru desse texto legal: 

"Cet article, dont tout !e projet de !oi dépend et découle, réalise 
la séparation absolue des Eg!ises et de I'État . Et encore, cette for ·· 
mule est-elle ánsufófisante, ca.r lÉtat au sens strict du mot, n'est 
pa<; seu! en cause. I! s'agit bien de la séparation des :l!;glises· et de 
la République elle-même, ainsi que le dit le texte récligé par notr'e 
Commission. Le príncipe établi est poussé jusqu'à ses extremes 
conséquences: il s'applique à tous les services publics, à tous les 
établissements ·publics de l'État, des départments ou des communes. 
Ce n'est pa..'l le lieu de discuter la theorie de l'acte de séparation 
lui même et le légitimer . L'article 2 l'accomplit radicalement 
d'aprês un dou'ble príncipe: désormais auozm culte ne sera pl·us 
reconnu (c'est la neutralit-é et la lai'cité absolue de l'État) et, la 
conséquence immediate et nécessaire, "auc1Ln culte ne se1·a plus of-
fioiellem-ent salari'é (Doe,. Pari., 1905, pag. 290)." 

"D'autre part, l'obltgation aelministrative imposée "ele ne re-
connaitl·e, de ne salarier, à.e ne subventionner a.ucun culte" conti-
ent en realité deux termes qui se limitent l'un et l'autre: il y a 
l'obligation de ne salarier OtL subventionnm· aucun culte, mais il y 

a aussi 1' obligation de ne connaitre atbC1tn culte. Il est crée un& 
fiction d'ignorance légale . .. : "Par une conséquence necessair.e, Ies 
ministres eles cultes seront, pour tout ce que concerne J.eur minis-
tere ou en dérive, légalement igno1·és." (Loc. cit., p. 2;90). 

Admitte essa situação de ignorancia l egal a representação diplomatica 
junto ao VaUcano ? 'Eis a •questão que nos preoccupa. 

Ouçamos ainda o commentario francez: 

Ce qui a •reçu un échec, c'est une certaine conception du Sain~ · 
•Siege en tant que puissance d'État, em même temps qu'une certaine 
<:onception de l 'ambassape au Vatican . Oe que le Government fran-
çais n'admet plus, c'e~t d'avoir à. traiter avec le pape concer-
nant les affaires religjeu ses de France comme il b·aite avec une 
puissance d'État; il refuse d'admettre que la souveraineté de l'État 
français, en ce qui concerne la réglementation temporelle ele la re-
ligion. ;misse subir une llmitation provenant d'une souveraineté 
étrangêre. Donc, il n'admet plus que le Saint-Siege ait une sou .. 
veraineté quelconque en matii!rre r:eligieuse sur la terre française 



-283-

au sens de la puissance d'11:tat. iPar voie de conséquence, il n'admet 
plus qu'il a it à traiter avec !ui des affaires r.e!igieuses de France 
par l'intermediaire d'un ambassadeur accredité comme a upres d'une 
puissance d'Êtat." 

Eis ahi, por conseguinte, como se comprehende, na França, a separa-
~iio da Igreja do Estado: 

1 o o Estado não reconhece nem sub·venciona nenhum culto; 
2° o Estado se mantém, em relação a· todos os cultos ou 

igrej as, em uma s ituação expressa pela. ficção da ignorancia legal; 

3° - o Estado, 'POr isto mesmo, não considera o Papado como 
pode1· ·poli ti co; 

4° - si o Estado o considerasse como tal, quebraria a ficçãv 
da ignorancia le[ff!l e, embora. sem .subvencional-o, passaria a ?"eco-
nlvece?· um culto . 

A boa "<loutrina consti tucional ensina, porta nto, que a representação di-
·plomatica envolve o recon'hecimento de um direito politico da Igreja, o que 
é contrario ao texto da nossa !Constituição. 

E' possível que alguem tente a objecção de que a R epublica Fra nceza 
tem mantido a sua representação diplomatica no Vaticano, de·pois de •190·5. 
A olJjecção nada provaria contra o valor da doutrina 'exposta. Uma situa-
ção de facto é tolera vel, cOJno transigencia do momento; mas a consagraçã0 
legal de um priyilegio é offensivo aos principias cardeaes do regimen. 
Esta, exactamente, a situação do Brasil. 

Como transigencia occasional, nascida do arbitrio dos gov,e·rnos, o reco-
nhecimento - ar"bitrario, portanto - de um direito politico da Igreja Ca-
tholica não s uscita maiores protestos; mas a declaração legal, impJi.citamen-
te feita de tal direito, representa um t'etrocesso .offensivo ao espil·ito e á 
letra da nossa Constituição, por muito que, ingenuamente, a emenda ao 
§ 7° do at·t. 7'2 affirme o contrario. 

Sejam quaes f orem os fundam-entos que se invoquem a favor da leg.i-
timidade da nossa Tepresentação diplomatica junto ao Vaticano - e o ·pare· 
cer do eminente Relator só se Te'fere, de passagem, á fragilissima ficção da 
personalidade internacional <la \Santa-S·é - d'acto é que, expressa na nossa 
Constituição essa legitimidade, impli-citamente • reconhecdo esiJá ,o rpoder 
temporal elo •Papa. 

Não por outras razões mais ·ponderosas, o illustt·e Sr. Thomaz Cavai· 
canti tomou a si , quando membro desta Casa, propor, a nn os consecutivos, 
a suppressão da nosas representação d iplomatica no Vaticano. 

QU ESTÕES DE CONSCIENC!A N.~O CABEM NO AMSITO DO DIREITO PUBLICO 

Vem a proposito alqui, a lição elo consagrado professor argentino Flo-
rentino Gonzalez: 
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"La religion es um me1·o negocio de consciencia paTa cada indi-
viduo, y de los que mas !e ~nteresan . Aun cuando no tuviese ese 
ca;racter, QUe lo rpone fuera del alcamce de l poder temporal, no es de 
aqu{;lios· que sea necesario someter ai regimen comun, po1·que el 
hacerlo asi, antes es prejudicial que ventajoso, tanto para la socie-
dad, como para la religion misma." (Florentino Gonzalez, Lecciones 
de Derecho Constitucional.") 

.A.pezar de vivamente inclinado para a religião catholica, que evidente-
mente, professa, outra não é a opinião de 'RuHini (Libe?·tá reLigiosa- e selJa-
mzi.one fra Stato e Ohiesa) : 

"Ora trattare u na chiesa q ua le i~tituzione de diritto pUJblico 
importa i! godimento da parte di e&sa di u n regime di privilegio . 
M11 bisogna tene1· prese>nte l 'insegnamento dei vecchi giuristi, se-
condo i quali i 1Jrivilegi non erano soltanto tavorabilia ma anche 
odiosa.» 

TODA A PARCIALIDADE EM FAVOR DE UM CULTO É CONDEMNAVEL 

O illustre publicista e professor Attilio Bruniatti, antigo Deputado ao 
Parlamento Italiano e Conselheiro de ·EStado, sustenta o mesmo ponto de 
vista na sua obra monumental, "IJ:I 'Diritto Costituzionale e la Politica nel!a 
s·cienza 1e nelle istituzione" : 

"La legge non puó 1tSaTe parzialitcí ad (I.Jicuna religione, specie 
in uno stato d:ove esistono rparecchte, L(• libertá di cose>ienza e del 
culto cessa se una dottr?rna religiosa é favor·ita dallo Stato ecL ha 
peT legge q?wlsiasi 1/anta,ggio s1•lle altTe. I tavo1'i ed ·i priveleyi 
aaaordati a(l 1tna Ohiesa tontano a p1·eaesaussione cLi un altra; possi-
bili cal siste-ma della toleranza, devono peTtetta a ao?~pariTe con quello 
della pertetta libertá ed 1•guaglianza reUgiosa." 

A ausencia de quabquer parcialidade em favor de qualquer culto ou 
Igreja é o fundamento, na materia, do direito publico norte-americano. 

Dil-o, com toda clareza, ISeba.ff (The progress ot religious freedom): 
"The theory of medieval Europe was intolerance and persecut ion; 

the theory of modern Europe is toleraUO!Il; ·the ttreory of North 
America is religious li'be·rty and eq1tality." 

O inglez :Hartpole-Lecky c onsidera que : 
"The use of distinctly spiritual influe·nce in 1JO!itics has been 

one of the .gravest difificulties in Cavholic Gountries . " (Williart~, 

Edwards Hartpole Lecky, Demooracy and Liberty .) 
O francez Hauriou chega a cop:clusão mais extremada ainda: 

"En r ealité l'Église cathalique ·et l'État moderne ayant une 
êgale IJretentio·n á la ceiltralisation absolue, i! n'y a guere de te?·-
ndrn jut·idique entre eux," (Hauri ou, Ptrinci11es de Droit P1~blic.) •·• 
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O VERDADEIRO ASPEIC'l'O DOUTRINARIO DA QUES·rÃo 

Não se trata , pois, simples.mente, de ncío subvenc·ionaT nen•huma ig-reja 
e de consag1·ar a plena e irrestricta libenlaàe de consciencia e cultos, con-
forme preceitua expressamente a nossa Cart~L IJ\'Iag-na, e .que foran1 ainda 
agora, ·principias victoriosos na Camara, por occasião da rejeição <la emen-
da offensiva ·á la icidade do ensino primaria, o que os defensores da sepa·· 
ração dos <lous poderes teem d·e defender. A sua responsabiJi.clade vae adeante, 
conforme Bruniati, pois que toda parcialidade, seja m ater·ial, seja po!itictJ., 
seja simpiesmente mora l, e da qual decorre uma vantagem quctlquer em 
favor ele -determinada igreja, oé igua lmente ocliosa. Embora o faça por for-
ma incompleta e dubia, como vimos de inicio, a emenda em apreço se con-
tenta ·COm o declarar que a representação diplomatica do 'Brasil junto á 
Santa Sé não implica violação do principio de perfeita igua ldade de todos 
os cultos e igreja s perante o Governo Brasileiro. De •que vale <essa decla-
ração espantosamente sim.plista, s i com ella se consagra, ou, pelo menos, se 
faz r eilerencia, tornando-a leg-a!, a uma parc:útlidacle em favor de uma igreja? 

Palavras não destroem :factos. E quando as palavras se oppõem aos fa-
ctos, e quando, dizendo que não o fazem, c ontrariam o espírito daquillo 
que não t een< a corage m de atacar de frente, são hypocritas e n1erecem a 
repulsa m esmo daque!les a quem visam beneficiar. Com effeito, fazer um 
favor e não ter a coragem de o pr oclamar, é oH-ensivo, antes de m ais , a o 
benificiario elo favor . 

A SUPPOSl'A PERSONALIDADE I NT·ElRN AG'IONAL DA SANTA SÉ 

Quanto H. personalidade internacional ela ·Santa !Sé, a <1ue faz apressad:o:. 
referencia o parecer ela illustre Commissão dos 21 , eu prefiro ficar com a 
opinião de um grande e extrenuo ded'ensor -das liberdades r epublicanas no 
B rasil, Ann~bal Falcão, .que tratou desse assumpto em memoravel discurso, 
pronunciado nesta Casa em 1891: 

"Não existe soberania sem plena indep endencia das leis terri-
toriaes. 

Ora, ·pergunto e u: 'Si o papa do, queT em Telaçã:o aos cliffe.rentes J?aizes 
occidenta<es, quer em relação á propria Italia, ao proprio territo.rio 
onde exerce jurisdicção tem·poTal, n ão pôde agir, como lhe approu-
ver, -de e·n:contro á s le is civis do Estado italiano ou outro, si, por 
exem'!)lo, não pôde adquh·ir ou alienar b:ens sem a intervenção de 
funccionarios sdbre os quaes não t em autoridade e se1m, 1·espeitar 
disposições q1t e não p1·omulgon n ern póde alvera1·, onde está a sua 
sobe1·ania '?" 

lnutil seria demonstrar que onde nã o ha soberania não pócle haver lJer-
sonalidade internacional. 
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Demais, nesse t erreno de direito, toda discu ssão é, de boa 1'é, inutil, con 
for.me a opinião do eminente professor José .Manoel Estrada: 

"La €Xpresiún de la soberania nacional es el Estado; y la esfera 
de ac.cion del Estado es Tadicalmente distinta de la esfera de la. 
accion de la Iglesia .. . 

Y si esta es asi, es claTo que la soberania nacional, que no es 
mas que la fuente del .poder del Estado, n o tiene en su propria natu-
raleza .facultad alguna para intervenir en esta esfera, de la cual la 
aleja una incompetencia natural " . (José Manuel Estrada, "Curso de 
derecho constitucional Federal y -~clministrativo" . ) 

' 

CONCLUSÃO 

Concl uo por tudo .quanto deixei exposto e repetido, valendo-me ·para isto 
das opiniões dos mestres mais eminentes, .que a emenda proposta ao .§ 7o do 
art. 72 e englobadamente votada oflfende e contl·aria o principio da perfeiW. 
fgualdade dos cultos, estabelecida na nossa Constituição. 

A emenda diz que não o fez. A decla·ração equivale, a o mesmo tempo, 
por um ·desresp-eito á Constituição e .por um desprimor á Igreja CathoUca . 
Qu erendo agradar a todos, a emenda não agrada a ningu em. 

Assim, pois, si possível houves se sido á Camara votar destacadamente a 
referida emenda, €U lhe teria n

1
egado a m inha a pprovação pelos seguintes e 

resrnnidos motivos: 
1" -.Pela sua redacção vLciosa, da qual decorre: 
a) ou uma Q.eclaração redundante, no que se refere á subvenção e ás 

relaçã€s d~ dependencia e alliança, que ninguem poderia suppõr implícitas 
na manutenção da nossa represl') nta.ção diplomatica ao Vaticano; ou 

b) uma declaraÇão technicarpente fa}sa, quando, referindo-se ao principio 
imrnanente da igualdade dos cultos, diz que a cit ada r epresentação diploma-
tica não invalida este principio, corno si elle estivesse exl}resso, no paragrapho 
emendado; 

2• - Pelas razões da doutrtna summariamente lembradas e segundo a s 
quaes o E stado, não só não deve subvenciona r n~nhum culto, ou manter com 
elle r elações de dependencia ou aTliança, mas mesmo consag1·a1· quaesq·uer 
preterencias, de ·qualqu€.r natureza, a ssim r eae s como abstnLctas, em favor· 
de d eterminada igreja; 

3° - Porque não acceito a doutrina política, jur idicamente indefcnsavel, 
da p er sonalidade interna,cional d<t Sa nta Sé ; e 

4° - ·Parque sou radicalmente con t rario a toda m edida legal que pos.;P. 
·signi:fica.r, directa ou indirectamente , um passo em favor da .confusão dos 
poderes t empora l e espiritual. 

E' esta m a t eria das mais complexa s qu e poderia m ser submettidas ao 
est u do do legislador b rasile ir o, n esta p'hase const ituinte . E .por não m e con-
formar com a r apidez com que o a ssumJ?tO .foi trazido a debate , deixo aqul 
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pormenorizada a minha opinião, contraria á medida, reconhecendo que outro!! 
dos m·eus illus·tres ICOllegas o poderiam ter feito, sem duvida, com muito m a-lo!' 
brilho e proficiencia do que eu. 

·Sala das sessões, 16 ele Outubro ele 1925 . - Linclolpho Collor. 

O Sr. Vianna do Castello (pele~ orcle·m): - Sr. Presidente, ultimada a 
votação ela reforma constitucional em segunda discussão, requeiro a V. Ex . 
consulte á Casa sobre se concede a reducção, a vinte e q uatro horas cada 
um, dos prazos e interstícios, até volta~· o :projecto á discussão no .plenario, 
em terceiro turno. 

O SR. PRESIDENTE: -Vou submetter a votos -o reque1·imento. 
/O :SR . LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA : - Peço a palavra pela ordem. 
O 'SR . PRESIDJ!JNTE: -Si -o no1Jre D eputado quer reclamar sobre o cumpri-

mento de alguma disposição expressa do Re-gimento, 0 u sobre qualquer omissão, 
engano ou equivoco commettido pela Mesa, darei a palavra a S. Ex. 

O ;SR . . LEoPOLDINo DE OLIVEJIRA: - Quero fallar exactam·ente a :proposito 
da proceclencia do requel'imento formulado pelo illustre leacler da maioria. 

O Sr. Presidente: - 'l'em a palavra pela ordem o nobre D eputado. 

O Sr . Leapoldino de Oliveira (*) (pela m·clent): - Sr. Presidente, o re-
querimento do i11ustre leacle1· da maioria, S. Ex. o fundamenta na disposição 
ela ultima resolução, que modifica o Regimento e permitte a reducção dos pra-
zos e interstícios prefixados para a discussão da proposta de reforma. 

O paragrapho unico, porém, do art. 4o da ~·esolução l_B diz o seguinte : 
"Paragrap·ho unico. Durará cinco horas a sessão em cuja ordem 

do dia figurar rnateria •relativa 'á r evisão constitu:cional, sendo pro-
•rogavel e podendo-se votar a proposição principal, ou as accessorias, 
nas pro1·ogações. " 

Nas •prorogações das sessões, portanto, só podem ser votadas a propos1~ao 
principal e as accessorias. Como o requerimento do .ilJustre leacler da maioria 
não se r efere â votação n em da proposição principal nem das accessorias, e 
sim ·de materia inteiramente diversa, p enso que deve ser applicado o disposto 
do .Regimento Interno da Casa, q u e não ·permitte as deliberações nas pro-
~·ogações das sessões . 

Nestas •condições, Sr. :Presidente, espero que V. Ex. delcidirá d e accõrdc• 
con1 a nossa lei interna , 

I~-· 

O Sr. Presidente : - A reclamação do nobre Deputado não p1·ocede, 
poDque a deliberação que a Camara vae tomar a re.speito do requerimento 
apr esentado pelo Sr . Via nna do Castello, é relativa ao andamento da propria 
reforma constitucional; e si as proposições, principaes e accessorias da re-

('') Nào foi revisto pelo orador . 
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f·orma constitucional, podem ser votadas ·nas prorogações, um requerimento 
de reducção ode prazos, referindo-se ao andamento dessa mesma reforma, 
incontestavelmente poderá ser votado, como l)rOposição accessoria, neste 
período de prorogação . (Muito bmn .) 

Vou, portanto, submetter a votos o Tequerimento. (Pausa.) 
Os Srs. que o appt·o.vam queiram levanta;r-se. (Pausa . ) 
Foi approvado. 

O Sr. Azevedo Lima (pela ordem) requer a verificação da votação do 
requerimento do Sr. Vianna do Castello. 

Procedendo_se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 
favor ·123 S'rs. Deputados e contra 1; total 123. 

O Sr. Presidente: - O requerimento do Sr. Vianna do Castello foi 
approvado . 

Em vh"tude do voto da Camara, a Reforma Constitucional estará sobre 
a mesa durante 24 horas para o recebimento de emendas de 3" discussão , 



3a Discussão da Proposta de Emendas á 
Constituição Federal 

19.25 





SESSAO DE 19 DE OUTUBRO 

REPORMA CONSTITUCIONAL 

3" àiscu.ssão 

O Sr. Simões Lopes: - Sr. Presidente, não tendo sido dos grandes ar-
chitectos nem -dos mestres de ob1·as .que projectararn e votaram a Constituição 
Federal de 24 de Fevereiro, tenho a consciencia de ,que, pelo menos, fui mo-
desto ajudante de pedr·e,iro, a lança1· naqulles alice·rces as pedras do m eu 
patriotismo, em satisfação aos ideaes -daquella época. 

Talvez p_or esse !facto, um dos jornaes desta Capital, ao começo do actual 
movimento revi sionista, se lembrou de pedir a minha O'bscura opinião. . . (Nãn 
apoia.dos. ) 

0 'SR . ADOLPHo BElRGAMINI: - Opinião muito a utorizada. (jlútUo bem.) 
O .SR . SrllfÕEs LoPES: - Agradeço aos nobres Deputados. 
0 SR. ADOLPHO BElRGfJvUNI: - E' justiça. 

O SR . SrMóES LOPES: - ... sobre a questão que se ia agitar no Par• 
lamento e en1 to elo o nosso paiz. 

Procurei, então, consubstanciar, tão resumiclamente quanto l)OSSivel, no 
momento, as sinceras opiniões que tinha em relação ao magno problema. Não 
quero ifaze1· grandes leituras, porque t enho sempre a dizer á Camara al["U-
ma cousa que não está no texto dessas leituras a que serei levado pelo cur-
so ele meu discurso, a.%im como tambem quero aproveitar o tempo de que 
disp onho para expôr a ICamara e ao paiz o meu cr;,terio e a minha actuaqão 
até este momento daqui em diante. Farei constar do meu discurso a en-
t revista que dei á solicitação do illustraelo elirector do "Jornal elo Povo" ·· 
desta Capital, procedendo á leitura ele alguns topicos apenas, para não can-
sar o espírito elos illustres collegas que me dão a subicla honra de ouvir-me. 

O Sn. F oNSECA HERMES: -V. Ex. nfw fatiga nunca a camara: ao con-
trario,. 'e ncall'ta som a suR auto1·iza da prula;v,ra. (Apoúulos) . 

0 \SR. ADO!,PHO BERGAMINI: - Eu O OUÇO COm muito j)l'azer e COm pro-
veito . 
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o 'SR. .suvrõEs LoPES: - Muito agradeço essas e:xlpressões de sympathia. 
e bondade. 

Além de ser cidadão brasileiro e ter sobre meus hombros algumas r es-
ponsabilidades, sou tambem partidario; de modo •que, naturalmente, me 
!P-reoccupou desde o primeiro momento o aspecto que tomaria o problema, 
em face dos prinicpios do partido, ao qual .toda vida tenho ser:vido, desde 
os 17 annos de idade. 

Então, nessa entrevista, .dizia eu: 

"E' evidente que o ante-projecto •Conhecido contém a lgumas 
idéas antagonicas ao espírito do nosso partido e ás velhas tradições 
e liberdades consagradas no estatuto politico riograndense. 

Taes são, entre outras, a,s que importam em restricções á auto-
nomia e dire itos dos Estados, sabiam ente resguardada pelos cons-
tituintes de 91 e .cultivadas com usura em pronunciamentos cate-
g·oricos e diversos dos mais autorizados patriarchas da R epublica . 

. 1\<las, a verdade é .que não ha tanto a temer, pois se está abrin-
do um debate )preliminar, com a audiencia dos nossos melhores es-
tadistas, e este r evela pela p arte do 1Sr. Presidente da .Republica o 
liberal proposito de agir harmonicamente com as correntes politicas 
elo paiz. 

Nesse sentido, a ,minha bancada se tem •correspondido com o 
chefe riograndense, DI'. Borges ele Medeiros, que a inspirará no deli-
cado assumpto, com [L sua reconhecida competencia e lar.ga ex:pe-
riencia administrativa. 

Não quer dizer que não possa su rgir, entre nós, alguma idéa além 
elas já constantes do ,plano conhecido e que venha a ser opportuna-
mente objec:to de exame e ponderada consideração . " 

Após estes periodos, vem outr o em que mais uma vez assignalo meu 
modo de ver, isto é, que o maior defeito da Constituição ele 24 ele Fevereiro 
é não ser cumprida. 

0 SR. ADOLPHO BERGAML.'II: - Apoiado. 0 Relator da Commissão dos 
Vinte e Um tambem proclamou isso, mas o remedio que encontrou foi dar-
lhe outra redacção ... 

O SR . LlNDOLPHo CoLLOR: - P a rece que isto é uma verdade pacifica. 
O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI : - O que digo é que ·o remedio encontrado 

pelo Relator da Commissão dos vinte e um foi reformar a Constituição, como 
si isso tivesse o mirifico ef.feito de obrigar sua obediencia. 

O Sn. Sn10B LOPES : - Tenho um trabalho muito interessante de m eu 
amigo Dr. Otto Prazeres, em que elle asignala quarenta e tantos pontos da 
nossa Constituição que teem sido violados. T ambem chamava nessa mesma 
entrevista a attenção da Ce.mara para os ar tigos que se referem ás respon-
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sabllidades (52, 53, 72 § 9" e art. S2), tanto de governantes como de governados, 
para que Qs mais doutos do que eu pudessem ver o meio de supprir falhas 
QUe tenham, porventura, a sua origem na propria Constituição, incluindo nel-
la disposições de tal ordem que permittam tornar effectivas taes responsabi-
lidades. 

O '8R . NICANOR NASCIMENTO: - '86 ha uma fôrma: é mudar a mentali-
dade nacional. 

O >SR. SIMOIDs LoPES: - Perfeitamente; si assim entendess= os douto-
"es na rnateria, então !riamos cogitar simplesmente da educação cívica, pela 
qual me bato e.m meus diversos discursos ha muitos annos. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex, tem inteira razão. 
O SR. SIMÕES LOPES: - Mas, si existissem nas leis meios de podermos 

chamar ao cumprimento dos deveres todas as personalidades que adminis-
tram ou que governam, desde o prime:ro magistrado da Nação até o ulti-
mo dos seus soldados, no regimen da igualdade que a Republica a todos as-
segura, si houvesse esses meios, seria o caso dos senhores doutores na ma-
teria modificarem as leis communs, de sorte a facilitar o cumprimento ri-
goroso da lei magna. 

IE, então, dfjf) Ois dessas considerações, na mesma entrevista eu termina-
va dizendo que era preciso que não se ;y;sse em minhas palavras allusão 
pessoal a quem quer que fosse, nem desconsiderações aos honrados chefes 
do Estado que hão dirigido os destinos da Nação, sinão suggE.stões neces-
:;arias, legitimas ·e precavidas de um velho soldado da Republica. 

ISr. fPresidente sempre entendi que melhor fôra escolher-se outro mo-
mento para proceder-se á reforma da nossa Constituição. 

!Como, entretanto, no plano de modificação da nossa lei 'basica existem 
algumas medidas que me inspiram sympathias, medidas que concorrem para 

Q completo e efficaz exercício de todos os poderes, não levei o meu radica-
lismo ao ;ponto de repellil-a in totum. Colloquei-me em uma posição ele-
vada: examinei sinceoramente, de accôrdo com a minha consciencia, as idéas 
que foram surg:ndo dos debates travados no plenario pela capacidade reco-
nhecida dos meus !Ilustrados collegas, que reputo superiores a mim. (Não 
apoiados.) 

0 SR. FONSECA HERMES: - Excessiva modestia de V, Ex. 
O SR. SIMõEs LoPEs: - Digo isso sinceramente. 
Assim, neste ambcente de estudo, de discussão ampla em torno da re-

forma da Constituição, fui, aos poucos, examinando as ·minhas proprias du-
vidas, para, finalmente, votar, não todas, mas um grande numero de emen-
das que me parecem rasoaveis. 

Tal conducta de minha parte representa um apoio voluntario e consciente 
a S. Ex. o Sr. Presidente da Republica e a esse grupo numeroso de admi-
nistradores e politicos que com S. Ex., neste momento cooperam para a 
s olução de t ã o magno assumpto. 



-294-

Com esse procedimento, Sr. !Presidente, não faço mais do que seguir o::r 
conselhos do meu saudoso mestre, o inesquecível Julio de Castilhos, quando 
na Constituinte de 91, ao ser taxado de opposicionista ao governo, por have1· 
delle discordado, em qualquer ponto, disse: 

"ISou amigo do Governo, como todos nós representantes do Rio-
Grande do Sul somos. Mas, senhores, esta amizade, este apoio que 
lhe consagramos não im;_)orta incondicionalidade. A i ncondicionali-
dade é o absoluto e eu não reconheço o absoluto." 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Essa é a boa doutrina. 
o •SR. SIMõEs LOPES: - >São palavras que honram a memoria desse lu-

minoso vulto, um dos fundadores das nossas institu:ções; são palavras qU'Il 
caracterizam a sua acção franca, sincera, patriotica, em todos os instantes, 
desde a confecção da Kossa Carta Constitucional, desde a organização poli-
tica do Estado do Rio Grande do Sul, até os seus u ltimes e derradeiros mo-
mentos. 

O SR. FoNSECA HERMES: - Mesmo antes, já na propaganda, elle era 
tido como um dos maiores vultos. 

O SR. SrMõEs L oPEs: - De facto, foi elle um dos grandes vultos da pro-
paganda, como muito bem lembra o illustre Deputado, Sr. Fonseca H'lrmes . 

•Mas, •Sr. Presidente, na mipha entrevista, accentuava ser muito louva-
vel a orientação seguida pelo $r. Presidente da Republica, ouvindo os go-
vernos dos Estados, os grandes chefes da politica nacional, porque r:onside-
rava que nesse ambiente assim pra) arado, poder:amos modificar algumas 
àaquellas idéas que a principio appareceram como definitivas, p roced<mdo-
se a suc·cessivas modificações para segurança e grandeza da Republica. 

E' facto, Sr. iPresidente, que não estão ainda terminados os t orneios 
parlamentares e1n torno da reforma constitu cional, mas até o presente mo-
mento foram fe itas algumas modificações substanciaes, salvando-se sempre 
de tentativas prejudiciaes idéas e pr incip.ios que revuto da ma~or importan-
cia no nosso reglmen político. 

Não quer o fazer um hist orico demorado sobre o assumpt o, no que res-
peita ao programma riograndense e á actuação do eminente chefe, Dr. Bor-
ges de Mf!deiros, visto ter a certeza de que, opportunamente, o illustre l eaàer 

da bancada do Rio Grande do Sul, o meu prezado amigo Sr . Getulio Vargas, 
cccupará a tribuna para most rar á Cama ra qual a conducta que em toda 
esta refrega par la mentar orient.a o nosso partido. 

Mas , Sr . Pa:-esidente, sem entrar em minucias, posso .. elembrar que mui-
tas medidas fora m conseguic\as, salvaguardando-se as boas doutrinas e os 
bons prinic.ipios por nós defenqidos. 
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A questão de unidade do direito foi .posta à margem e m a ntida a liber-
dade de cultos, do ensino e de profissão. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Sempre conseguiram encaixar lá o reco-
nhecimento da embaixada na Santa Sé. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Si houver tempo abordarei este ponto. 
Ha necessidade de estudos e m'ilito acurados, quando se trata de um 

problema desta na.tureza. (Apoiados). 

O grande liV.ilson, a .paginas 20·5 do seu livro, O ,Estado", diz: 

"A modificação da Constituição é processo complicado, formal 
e especial, dest .nado a conferir á le i fundamental uma dignidade 
maior, uma virtude que não se liga a nenhuma outra assembléa 
similar. !Pela theoria, o povo obriga-se a si mesmo a não alterar as 
regras fundamentaes assim acceitas senão por um processo formal 
e reflectido, provando que a modi·ficação fo i tambem solemne e tam-
bem completamente deliberada." 

E' sabido, na maior parte dos Estados americanos, as maiorias popula-
res especiaes são exigidas para a adopção de uma modificação á Constitui-
cão. 

Não é preciso ir muito longe para vermos o acerto desse notavel esta-
dista . 

íBasta que .se lembre á Camara que, em 135 annos, nos Estados Unidos 
l10uve apenas nove emendas â Constituição; em 137 annos el!es fizeram 19 
emendas, é verdade, mas des ta s as 10 primeiras foram desde logo incorpora-
das â Cons tituição de Philadelphia. 

Cito, Sr. Presidente, o pensamento de Wilson; não é uma !antas·ia de 
t.scriptor, de philosopho, de sociologo ; é uma consagração pratica, o ame-
ricanos assim pensava e assim procedeu. Não ha a menor duvida sobre isto. 

A nossa Constituição de 24 de Fevereiro é um dos estatutos políticos 
mais livres que ·conheço; é uma das mais bellas cartas do mundo, que t em 
desígnios especialíssimos. Ella incorpora o sentimento moderno em relação a 
diversas questões das mais imPOl' tant€s para os povos civilizados. 

Ella é livre e tem a sua origem em um estatuto liberrimo. 
i!\-es te ponto, •Sr. 1Presidente, lamento estar um tanto em desaccôrdo com 

o brilhante " leader" da opposição riogmndense, nesta Casa, o Sr . Plinio 
Casado, m eu velho e prezado amigo de infa n cia. S. Ex., no seu discurso, 
que aqui t enho, e em que brilhantemente dissertou sobre os factor~s moraes 
de ordem geral que dicta ram a Constituição americana , e, portanto, a nossa, 
e algumas das emendas agora apresentadas a esta. S. Ex . inspira ndo-se nas 
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idéas de Summer Maine, commetteu o mesmo erro, encampando as illusões 
cesse grande escriptor, quando disse: 

"!Mas, ha um seculo, a unica dif:ferença ['eal e essencial entre 
as f uncções rettl e ·presidenc;al &ra que esta ultJma não tinha carar-
cter hereditario . 

porque Summer Maine procura caracterizar todo o systema americano s6 
!Pela Constituição Federal, pretendendo, assim, desassociar causas que são 
1ndissociaveis, pois todos sa,bem que esse systema é um conjuncto de leis, 
no qual mu:to preponderam as constituições dos Estados . Não avançarei 
tanto quanto Jefferson, quando declarou que a 'União era uma eSípecie de 
ministerio das relações exteriores dos Estados. 

Entretanto, a verdade é que a belleza daquelle systema reside em um 
conjuncto que se não p6de dividir e do qual a Constituição Federal não é 
mais do que o acroterio, a corôa do monumenta l edifício que a America do 
1-"orte levantou ha mais de cem annos. 

E S. Ex., o illustre Sr. Plinio Casado, inspirando-se ainda nas idéas 
desse mesmo autor, transcreve as seguintes palavras: 

"Si Hamilton vivesse cem annos mais tarde, sua comparação do 
presidente com o r ei seqa apoiaila em traços de todo diffe!'entes. Se-
ria obrigado a confessar que, dos deus, o funccionario r epublicano era, 
largamente, o mais poderoso." 

Tem-se logo uma illusão : a de que o Presidente era uma personalidade 
que reunia em si muito mais poder pessoal do que o proprio Rei Jorge III, 
da Inglaterra, tão conhecido na histeria pelas suas arbitrariedades, homem 

qne se deixava levar pelo ·espírito de um favorito, Lord But, ins tigador de 
to ~los os seus mãos actos, talvez filhos de uma mentalidade doentia, p ois, corno 
sabe a Camara, elle m esmo acabou demente. 

Mas, o Sr. Plínio Casado, com Sumner Maine, ainda recorda para as 
idéas de Hamilton, que era o homem da concentração dos poderes. S. Ex., 
entro;,tanto, se esqueceu de que as idéas de Hamilton foram repellidas na con-
venção de Philadelphia. Era o 111esmo que, daqui a 50 annos, tentarmos fixar 
por alguns pro.iectos que acabam de ser apresentados a esta Casa, revivendo 
o Conselho de Estado, outros contendo tentativas contra liberdade de culto, 
a obrigação da presença de ministros na Camara, essas velharias anachronieas 
do lmperio, incompatíveis com o nosso tempo e com o nosso x·egimen, e pre-
tenJer .. se, através c1.o;,lles, fixar a mtntalidade do P arlamento Brasileiro, em 
nossos dias. Assim tambem, Sr. Presidente, para uma apreciação dessa ordem, 
é preciso irmos á tradição; é preciso conhecermos a fundu o que se passou 
naquella época, de accôrdo com, o ambiente moral, intellectual, a agitação de 
idéas e principias, para termos a verdadeira directriz, que norteou o espírito 
da xnaioria, vencedora, r.a. Con venção de Philadelphia. 
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S. Ex. não podia esquecer, que o prinClpiO da declaração uos direitos nos 
Estados Unidos é um ponto relevante da sua memoravel Cflrta, e que tal do-
cumento não é mais do que um conjuncttJ de queixas contra o Rei Jorge III. 

Nilo .devia ·esquecer os discursm, de Burke, no Parlamento brii .:tnnico, 
condemnando as excessivas taxações e prevendo tudo quanto se ia passar, 
mais tarde, para emancipação da America do Norte. 

1Sr. Presidente, a situação da Inglaterra e do seu povo, naquella época, 
era tristíssima. Existia então o "populis anglicus", e existia a "plebs". Era 
a divisão absoluta de raças e de classes, marcando um traço indelevel na 

vü1:J. s0dal e politic:~ do povo. 
Como os americanos do norte, depois de clamarem dezenas de annos con-

tra as arbitra riedades reaes, que queria m organizar constitucionalmente um 
outro povo demccratico, no uso dos bons principias, na igualdade social e po-
lítica, -como poderia aquelle .povo ct·ear um novo Rei Jorge III, na figura 
de rot. presidente? 

Não era sõ, portanto, a questão de hereditariedade. O Presidente dos 
Estados Unidos era eleito, nilo podia dissolver o Congresso, não podia escolher 
minist>'os, não os poC.ia nomear, não podia apProvar tratados sem a sancção 
C.o Senado, e ainda porque, sobre tudo isso erguia-se um poder judldario, 
!ortiss!mo, visto quo podia até annullar todas as leis que lhe parecessem 
inconsti.tucionaes. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO:- Perdoe-me V. Ex. Ahi ha uma "nuance"; 
não p6de annullar, pôde apenas tornar inapplicavel , sõ em especie. 

O Sr:. tSIM'ÕES LOPES: - Tornar dnapplicavel a lei, é annullal-a. 
Mas os constitucionalistas, inclusive Boutmy ... 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: Notavel pela clareza e pela elega ncia. 
O SR. SIMÕES LoPES: - . . . dizem que esse poder judiciaric. nos Estados 

Unidos é fõra do commum, além de que foi sempre servido, por homens su. 
l)eriores como o grande Marshall, que como V. Ex. sabe fez uma nova ju· 
risprudencia ... 

O SR. NICANOR NASCIMFlNTo: - Fez o que se chama construcção da le\ 
americanas. 

O SR. SIMÕES LoPES: - ... pela sua alta capacidade de juiz e pelo largo 
prazo em que exerceu o suprerr:o posto de presidente daquelle egregio tribur,al 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO: - As que.es, entretanto, não dominam O SU· 
premo Tribunal ameri-:ano . 

O SR. SIMÕES LOPE~: -· Em todo caso V. Ex. não co... testa que SummC! 
M.•ine, em que se apoiou o illustre .Sr. Plinio Casado ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO! -V. Ex. está dizendo a verdade. 
O SR. SIMÕES LoPEs: - ... não tem razão quando faz este parallelo tris-

Ussimo entre a Constituição Americana e as leis que dominavam o RelnG 
Unido naquella occasião. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO! - Nem Summer Maine, apezar de ser um 
grande espirito, podia comprehender a Constituição Americana. 

O SR. SIM:ÕES LOPEs: - 'l'udo que acabo de dizer quanto ao governo ame-
ricano está em contradicc;ão flagrante com os princípios ·do direito publ!co 
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constitucional inglez da época . De modo que, neste ponto, peço licença para 
dlscordar do meu lllustrado amigo e collega, Sr. P linio Casado. 

Considero, de facto, a Constituição Americana uma obra forte, a pri-
m eira Constituição presidencialista que se fez no mundo, como apparelho um 
tanto original, capaz de h armonizar os diversas E stados que se achavam li-
gados por laços coloniaes, por t endencias differentes, r elig iões diversas, aspi-
rações multiplas e trabalhados pela influencia de sangue muito bom, por 
que era o melhor sangue da Inglaterra e que se cruzara com outros elementos 

Iheciosos de outros povos europeus. 
Tudo isso devia ser, no momento, harmonizado por um codigo politico ele-

vado, superior, democratico, baseado no r egimen presidencial, nesse r egimen 
forte e de r esponsabilidades, que precisa mos cultivar e melhorar cada dia 
para felicidade da n ossa terra. 

Além do mais, Sr. P residente, os Estados Unidos, pela sua posição geo-
graphica, pela extensão de seu territorio e por diversas outras circumstancias, 
não podia, mesmo, fazer codigo politico semelh ante ao da Inglaterra. Tinha 
de procurar, na descentralização de todas as suas forças, de todas as suas 
energias . .. 

O SR. NICANOR NASCIMENTo: - Os departamentos já eram autonomos. 
0 SR. SIMÕES LOPES: - P er feitamente . 
• . . os elementos necessarios á consolidação da unidade politica, afim de 

que pudesse tornar-se, como t em feito até agora, uma grande potencia mun-
ill~. I 

Eu preferia dizer, nesse caso, adaptando os conselhos de Boutmy, que a 
Con stituição Americana é neta qa Constituição I ng!eza, mas não filha. 

Si bem que contra ella, naquella época e pouco depois, se lançasse tam-
bem a accusação de ter obedec~do a certas influencias idealistas eu nã o vejo 

e•n que possam estas con sistir . 
Algumas maximas de direito natural, que veem desde a declaração dos 

direitos do povo americ:ano, refe t·entes á igualdade dos homens sobre a terra 
e a direitos que o homem não póde e não deve alienar? 

E' só o que ahi se poderia encontrar . Não vejo na Constituição Ameri-
cana nada que justifique a affirmação tend(,nte a considerai-a ideali!,ta. 

0 SR. DOMINGOS MASCARENFfAS: - EsttJU de pleno accôrdo com V. Ex. 
O SR. SIMÕES L oPES: - .. . a não ser que queiramos tambem taxar de uto-

plcas outras constituições, como a da vropria Allemanha, povo dos mais pra-
tlcos do mundo, que possue artigo em que, vagamente, se aconselha a educ:a-
ção da juventude, principio ali,ás bellissimo, e que deve ser a aspiraçfio de 
todo o povo, p oi.s devemos cojLeçar pela educação da m ocidade, formando, 
assim, a patria do futuro. 

Existem tambem nessa co11stituição dispositivos de caracter preventivo, 
como fez o povo americar,o, prohibindo, por exemplo, expressamente, contra-
c:.~s d,, 10sura, impe.jindo todos os actos jurídicos contrar ias aos bons costumes, 
ete. E stas jdéas são inteiramente acceitaveis, e eu mesmo não direi fosso in-
conveniente incluir em nossa Carta constitucional disposição nesse sentido 
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a fim de vencermos os empecilhos quandu se -prc,cura ton~ar effectivas eertas 
responsabilidades, a respeit o das quaes as ieis e~casse i am em s ua efficiencla, 
esc«pando os pacientes, como enguias, da a lçada da justiça. 

Continuando, Sr. Presidente, transcreve o Sr. Plinio Casado em seu bel-
!lssimo discurso : 

"Si Hamilton vivesse cem anno~ m a is tarde, sua comparação do 
p residente, com o r ei s-eria apoiada em traços de todo ~J.fferentes ; se-
ria obrigado a confessar que, dos dou!l, o fu ncciunarlo r &publicano era 
largam&nte c. mais poderoso." 

Peço licença para discordar ainda de S. E x. 
!Bast a .um simples .parallelo e ntre Jor ge III e os ul times ,presidentes 

a mericanos. 

ICorneeemos p elo grande Roosevelt, esse ·h omem de vonta de de ferro , de 
can:o..c!dade de trabalho e de estudo formidaveis. f!sse grande explorador . 
. que nos deu a honra de sua v is-ita e a •quem tive a .fortuna de pessoalmen-
te 1conhecer. 

Elle, que ·ligou seu ·nome, tambem, iA 'llossa grandeza, ás ex;plorações 
scientificas do n osso paiz, levadas a cabo por um ·punhado de audazes bra-
fõ ileiros, que teem percorrido milhares de leguas do nosso interior, assi:. 
g na lando pontos da nossa carta, fazendo a catechese intelligente e vanta-
j osn. dos indigenas (rnuito bern), e á frflnte dos quaes se encontra o gran-
de patriota gen eral Rondon. (AzJOi ados). 

Pois bem: Roosevelt teve lutas ingentes em sua patria. por causa da 
q ues tão dos trutss, com outro poder não menos forte, o Judiciario. 

Onde está o exaggero de seu poderio pessoal, si n ão poude executar 
m uitos dos seus planos, porque encontrou á frente a organização solida de 
-outro poder a limita r -lhe os desejos, de accôrdo com o espirito da Constituição 
americana? 

!Pôde-se ·comparar Jorge III com esse presidente? 
Após elle, vem o grande Wilson que, quando assumiu o governo, depa 

Tou o paiz encerrado ·dentro da doutrina de Mo nrôe, que propugnava o 
alheiamento pelo que s-e pasava Ia fóra , '110 mundo, isolamento ,pensado, es-
:tu<lado,- -definido em diver sos d:Scursos, em varias -obras fJur elle produzi-
das. 

No momento em que, n o erntanto, ao fragor •da gralnde guena u niver-
sal, aqt:elle povo todo se abalou a tomar posição favoravel aos al!iados, 
apesar da -extaord ~naria massa do elemente germanico alli existente, nun-
ca infer ior a 18 milhões, Wilson, que e ra ip~·ego·eil1o da -co·n cordia mundial, 
chPgou a desejar a ]Jaz sern v ·icto?·ia, afft·ontando o m undo com essa phrase 
que correu celere por todos os telegraphos, por todos os correios, collocando 
-os Estados Unidos em p osicão delicadissima, em que ter ia , talvez, de se er-
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guer contra o mundo inteiro, uma vez que ·ligasse seus destinos á sortB· 
da Allemanba. 

P.ois bem: .onde o grande poder pessoal do IPre.sidente quando elle teve· 
de oeder diante das injuncções, da vontade do seu povo, das determinações 
do poder rcangressual? <E el le, obedecendo a tudo isso e cumprindo os pre-
ceitos constitucionaes, tomou dlrectriz que nãJo .era mais do que a !'eSU!tan-· 
te da vontade nacicmal . 

Mas, depois delle, vem a inda Coolidge. E poder-se-ha comparar o 
grande estadista Coolidge com o rei Jorge III? 

P ela demqnstração dos factos contemporaneos, se v ê sempre a figura do 
presidente americano, acompanhan do a ·directriz do sentimento nacional. 

O .SR. F oNSEOA HERMES: - E é ainda uma injustiça affirmal- o com re-
lação aos Presidentes amerccanos. 

O SR. 'SIMÕES LoPES: - Helio Lobo, em sua ultima e preciosa obra, a 
Passo de Gigante, tem capitulo muito interessante, que deixa rei de ler e 
de incorp.orar ao meu discurso, limitando-me a chamar a attenção para c-
mesmo, em .que o autor mostra a luta do illustl'e prestigiado Coolidge com 
o Congresso, que lhe creava todas as diff;culdades nil. questão da reforma 
ta rifaria. 

Onde está, pergunto ainda, esse enorme poder pessoal do Presidente. 
si elle não rpóde sinão seguir a~ deten<linações 1egaes do outro poder? 

Ahi é que está a b elleza e o equilíbrio do regimtln . 
Mas uma 'Pergunta occorre logo a o nosso espírito, em vista de certos 

argumentos apresentados por alguns dos nossos illustres collegas, pelo pro-
prio eminente Relator, Sr. Herculano c1e Frectas. n a sua exposição de mo-
tivos, em que S. E x. procura dar a impressão de uma transformação com-
pleta na Constituição actual dos Estados Unidos. 

E' um ponto esse interessante; não me demorarei nelle, mas quero 
caracterizai-o, por a lguns dos expoentes mais valiosos . Assim, pergunta-
va eu: " Teria mudado, em essencia, a Constituição de Philadeldhia?" . 

E' Wilson quem vae fallar: O valor do systema de governo, adepta-
do, ao começo, pelos homens de Estado americanos e que çons istia em &-
<vldl r as funcções entre as· autpridades n acionaes e as autoridades dos Es-
tados não tem diminuído em cousa alguma. Hoje, aJ:}enas se é menos preso 
é. n itidez da linha de demarcação. O governo nacional tem ainda a sua 
carta um pouco mais larga depois da guerra, mas em substancia, a mesma 
que ao começo. As autoridade~ nacionaes devem ainda se limitar a tornar 
medlàas nos casos que são previstos por essa ca rta". 

E ' a opinião do grande vresidente, infelizmente .desappare-cido e que 
'tiantos "Serviços prestou á historia aonstituc:ranal do mundo ·e á experifln-
cia das nações. 

O Sr. H elio Lobo, :na sua obra citada, e reterentemente ao mesmo ca>-· 

20, traz umas rpalavras qu<e desejo incorporar ao meu discurso: 
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".São 10s ·Estados a. cellula da nederação americana, e esta para elle·s o 
sangue do organismo. Ninguem ainda (J diss" melhor do que Woodrow 
Wiison. Na sua lição, foram os E staõos ·Que ·forneceram ao paiz os meios 
de :ntegrar populações vastas e variadas, de aliaptar a lei a condi<,õe,; que se 
mudam sempre, facilitar o desenvolvimento racional e assegurar perma-
nentemente o ·pro,prio P.r<Ogress.o. :Sobre elles I'eca hiu, afinal, o peso da im-
mensa transformação economica e social porque atravessou o paiz em mais 
de seculo e meio de vida independen te - uma das razões, aliãs, da resis-
tencia da Const;tuição Federal. 

!Cita pa lavras •de Wilson, interesantissimas so'bre o IJOnto que estou fe-
rindo, da evolução constitucional desse povo. !Palavras que mostrain qua 
absolutamente em essencia não houve mudança alguma e que ha diminui-
ção na autonomia dos Estados. 

!Diz ·elle: 

''Não é licito esperar que os nossos Estados .terão no ,futuro menos poder 
que o que lhes garante a or-ganização constitucional ajustada pelos mesmos. 
Como o Governo Federal augmenta as suas attr·ibuições e força, :não em 
,prejuízo ou ·diminuição dos Esta&os, mas por via de uma acção supplemen-
tar 16 .salvaguardMl·do os intera~s dos mesmos, de accõrdo oom o ;pensa-
mento dos fundadores da Constituição .Federal, só ·po.r -esse caminho conso-
li&aremos a no,ssa unida:de poUt~ca". 

Palavras pr.eóosas do homem. qu:e foi juiz e ·duas vezes Presidente dos 
Estados Unidos e qUJe é sem duv.ida um dos melhores interpretes da Con-
stituição •americana. 

!Mas quando o segredo d~ssa resistencia a que mie acabo de r.eferir, da 
Constituição americana atravéz cento e tantos annos, assistindo á trans-
formaçã,o mais bella ·por que pode haver passaCLo um .povo ·no mundo, che-
gando, como 'disse Sryce, a um plano tão e1evado, :tão super;or, ao qual 
jamias chegaram todas as ·organizações existe ntes? 

Qual o segredo, pergunto, dessa resistencia da Constituição Federal a 
tcda essa evolução, âls difficuldades dos Estados, ás bancarrotas dos mes-
mos, aliás tentativas de sublevação, ao problema social, ao problema ope-
raria, e tantos .outros? 

Vou agora ler do discurso do mustre Sr . Plínio Casado, um topi:co que 
vae presc;entem·ente, .pelo autor .que o escreveu, que é a.Lnda Summer Ma:i-
ne, responder lá pergunta tque acabo de !fazer: 

(.Lê): "Attribuo, a1nplamente a maior parte do bom exito al-
cançado •pelo go;y~ern.o dos Estados Unidos, primeiro e acima de 
tudo á persuasão (·talvez um pouco exaggerada) dos fundadores da 
C.onstitui<;ão iF'ederal de 'que as >democracias eram naturalmente 
ephemeras e difficeis de governar; depois á previdencia e á sagaci-



-302-

dade 1com a qual souberam prover e:xí)ressrunente a<os meios de neu-
tralizar as fraquezas do governo que elles organizaram." 

:Sagacidade e previdencia - disse-o m·uito bem o grande escriptor, por-
que foi na previde ncia ·e na sagacidrude, applicadas aos divers.os campos de 
acção, ao campo da acção po!itica e economica, ao da acção financeira, que 
os Estados Unidos conseguiram dar á sua Constituição essa r·esistencia a 
que acaba de alludir e ·harmonizar, em to·do esse largo período, a vida au-
·.onoma, crescente, prospera de todas as -unidades, sem conflictos, sem co-
lisões de poderes, desbravando-se todos os terrenos á luz da liberdade e do 
progresso. 

·Foi nesse regimen de tolerancia a que já tive ensejo de me referir, ha. 
muitos annos, nesta Ca»a do Congresso, examinando a Constituição ame-
ricana e a sua appl!cação ao Estado do Rio Grande do •Sul, f .oi nesse regi-
meu de tolerancia para com as unidades federaes que por circumstancias 
especiaes haviam divergido no criterio de <organização das suas leis basicas 
que ·elles firmaram a paz e o progresso. Jamais fo ram empregados proc&S-
sos violentos; os processos eram indirectos. O Estado achava-se fora dos 
principias da Constituição Americana. 

'Muito :bem, os seus representantes Tião podiam ser l!'ecebidos ao Ccm-
gresso Nacional. Ahi está uma 1 formula simples e efficiente. Não só estes 
como outros, mas de caracter mais brand.o, sempre iforam os processos pre-
feridos. 

O SR. lADoLPHo (BERGAMINI: - EJ usaveis, meios :politicos, meios ind!rec-
tos mas de efeitos s.egur.os·. 

O SR . . SIMÕES LoPES: - Efficientes e segur.os e que foram -consagrados 
na larga experiencia da vida atnericana. 

!Mas na vida econQmica aincla ha,b:lidade e previdencia. 
•Dos transportes, os Estados Unidos cu:daram, desde o primeiro momen-

to. >eom acurado interesse ; da instrucção profis·Si'Onal, de .seu 11)oQVO, prepa-
rando-o para a luta pela vida e ,para o progresso !definido; formando essas 
escolas de homens unicas no mu;ndo, de onde sahiram os Taylors, os Carnegies, 
os Pords, uma lista enorme de cidadãos americanos, que se têm notabilizado 
pela visão extraordinaria nos diversos terrenos da actividade, uns no commer-
cio, outros na agricultura, outros sobretudo na grande industr:a. De sorte que 
etapa mais avançada dos povos ahi ·culminam os Estados Unidos por seus 
l)rocessos scien tificos, por seus 'bens Jaboratorios, por suas bellas officinas, 

·e principalmente, ,pela e !lu-cação moral que dão ao -homem, a confianca em. 
si proprio, imprimindo-lhe no espírito um tom ·de generosidade, de humani-
dade, que tem transformado os maiores rnilardarios americanos, nesse typo 
extraordinario do millionario que menos quer para si do que para os ou-
tros. daquelles que se desherlli'Lm em vida como existem tantos exemplos 
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e que, antes de descerem á sepultura, já estão com os seus thesouros todos 
elles dedicados aos ·collegios, ás instituições pias .. • 

0 SP.. DOMINGOS MASCARENHAS: - A' hygiene. 
O SR. SIMÕES LOPES: - ... á hygiene, cada um delles querendo construir 

com esses donativos um signo que .chame a attenção dos contemporaneos 
e dos posteros para essa obra social e de •humanidade, a quem o homem terA 
de ser, dia. a dia e cada vez ma:s acorrentado pelas necessidades e pelar. jus-
tas expansões do sentimento a1trulstico. Na vida lftnanceira, dá-se o mes!no, 
pelos planos de .conjuncto que permittem a realização dos largos proble-
mas administrativos. 

Mas, pela ha:bilidade e pela sagacidade, chegamos áquella harmonia ame-
ricana, a que me acabei ae referir, de modo que a independencia e a harmo-
nia dos poderes a que allude a emenda 1 reside nesta cousa: harmonia e 
independencia bem entendidas, o quantu1n satis, só o necessario -para não 
prejudicar a boa marcha dos negocias administrativos e sociaes. 

Sabemos que ha modalidades diversas, quando se trata de independen-
c!a e harmonia de poderes. 

Não estamos legõslando, em f(llce do passado; não estamos imbuídos 
só das doutrinas francezas de -89, não convivemos só com Montesquieu, 
com Tocqueville, com esses escr iptores que nos deram as primeiras noções 
da divisão dos poderes, das suas conveniencias, op·portunas naquelle mo-
mento. O mundo tem marchado, tem evoluído . Muitos dos autores que dão 
a nota no Direito Constituci!nal Publico moderno já declaram que são ca-
ducas, são antipodas as concepções de 179.1, sohre as quaes se e:l!ficar:lm 
as construcções soclaes da França e que por tanto tempo impressionaram 
a .humanidade, no meio de reacções de toda ordem, reacções theologicas, 
lutas interminas do commercio e da inãustria, do ·Cerceamento forçado de 
todas as liberdades, a que se viram obrigados, devido a crises formidaveis por 
que passaram aquelles paizes em tempos que já vão longe. 

O SR. FoNSECA HERMES : - Foram, todavia, os aEcerces do edificio que 
se vai construindo através do tempo. 

O SR. SrMÕES LOPES: - Diz V. Ex. muito bem: é uma continuidade, 
que não p6c1e deixar de ser respeitada, .p-orque é fatal. 

Não, hoj e não prevalecem mais essas theorias; hoje, quem fala nestas 
cousas com acerto são os constitucionalistas n10dernos, são os Laboulaye, 
são os Duguit, são os Wilson e outros tantos que já evoluíram e que es-
crevem para as gerações •contemporaneas. 

Laboulaye assim se rr:.anifesta: 
"A separação absoluta é a g uerra entre os poderes; a d~v!são dos pode-

res tem um valor r elat:vo. E' precizo que o .Executivo t enha uma parte 
na legi:-lação, que o Legislativo tP.n'ha <:erta influencia sobre a administra-
ção; que o Judiciario, suppra a insuffi.ciencia das leis". 

Duguit diz que o direito publico moderno é o antipoda da concepção 
de 1771." 
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W. Wilson: "As legislaturas têm em muitos casos acção muito limitada. " 
H. L obo, int€rpretando a acção administrat iva de Wilson, di.z, ultima 

obra P. de Gigante, "tomada a Montesquieu, ocomo um axioma, a doutrina 
da separação vai ter sua denegação ac.c:dentalmente no <Correr dos annos, 
pela supremacia de um poder sobre outro. Wilson prescientemente levantou-
se contra a illusão dos poderes lguaes e independentes." 

D iz Story: "O Governador de Massachussets exerce parte do poder legis-
lativo, tendo direito ao véto limitado sobre as leis" 

Na Virgínia pertence á Legislatura grande 1]arte do poder de nomear. 
Os Estados americanos, diz G. Weill, diminuem os poderes de suas le-

gislaturas e instituem o retm·endu?n e a iniciativa popular. 
O SR. LINDOLPHo CoLLOR: - Wilson sustenta que no regimen constitu-

cional n orte americano o Executivo .prepondera fatalmente, •porque a Consti-
t uição não é uma ·creaçiio newtoniana, m athemaUca, mas um corpo biologico .. 

O SR. SrMõES LoPES: - E' um pouco mais do que o espírito· da Consti-
tuição do Rio Grande do Sul porque aqui como sabe a Camara, a iniciativa 
é do Presidente com o 1·eterendum do~ Conselhos Municipaes . 

Em alguns Estados da Amertca do Norte elles levam mais longe um 
pouco a iniciativa popular. 

Neste particular, devo relembrar á Camara o que se passou ha cerca ce 
20 annos quanto á Constituição do Rio Gr:j.nde. 

:Farei constar do meu diso;urso pala.v,ras po·r mim praferidas na.quella 
época, defendendo aqueLla Constituição, quando atacada pelos nossos adver-
sarlos politico>J, 

Eil-~ : 

"Sr . Presidente, o \(:riterio politico adoptado na confecção do e»-
tatuto riograndense é na verdade original: diverge em certos pon-
tos da orientação seg"4ida pelo conjuncto dos legisladores dos ou-
tros Estados; mas elle está perfeitamente dentro dos principio::. cai-
deaes de uma Republica democratica . 

Eu digo com a major franqueza que essa obra política é o pro-
dueto ·de uma geração de fortes que, ao receberem no ·berço esta. 
iRepublica, desde logo a encararam através das tradições e dos en-
sinamentos beneficos que nos foram dados por outros povos e so-
bretuuo por ess"' extr<~-ordinu.rla naçií.o americana, c uja bandeira ê 
em todo mundo o sympolo do progresso, da d'el!cidade, · da paz e da 
harmonia! 

O nobre Deputado refere-se â. discriminação dos poderes na 
carta riograndense. dizendo que ella não consigna a independencia 
desses mesmos poderes, além de que é muito restricto o numero de 
attribuições conferidas fl.o legislativo . 

Mas eu pergunto ~ S. Ex . em que paiz, em que Estado exi.'ite 
a se,paração completa dos poderes. 
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Na Inglaterr;:L que para todos os parlamentaristas como S . Elx . 
é o typo classi<!o e trad!cional desse systema 'POlitico, os poderes se: 
penetram, não vingando lei alguma que não seja elaborada no gabi-
nete da Corôa, que além de tudo dispõe do véto peremptorio e ab:;o-
luto sobre todos os projectos legislativos; e o facto odo poder real 
11ão applicar ·ha mais de um seculo esse re0urso, indica justamente 
que não existe tal independencia e sim que a subordinação do legis-
lativo ao Executivo entrou nos moldes dos factos 'Permanentes . 

Nos Estados Uni·dos existe o direito do véto em quasi todos os 
Estados mas os phenomenos poHticos se suocedem de modo diffe· 
·rente. Na infancia daquelle paiz logo ar.h:ís o periodo revoluciona-
rio existia terror do povo pelo Poder Executivo e pelo poder mi!i.tar, 
o que fez com que fosse cercado o legislativo das mais amplas 
attribuições. 

O Parlamento era -então o symbolo {]a Nação e com ella 
inteiramente identificado . 

.Correm os annos, dão-se lutas e transformações naturaes á 
vida intensa dos Estados, e, em consequencia, um novo criterio sur-
gio no seio claquella nacionalidade tendente a ·Cercear certas attri-
buições ilo legis:ativo para outorgai-as não ao !Ex-ecutivo, mas á 
propria soberania popular, alargando a sua interferencia na confe-
cção nas leis, já pela incorporação destas ás cartas organicas dos 
Estados, já pela dependencia expressa em que ficam certas leis vo-
tadas nos Congressos, do suf·fragio ou do veredictun~ popular. 

'E' precizo que nos regimens de liberdade não se supprima o di-
reito de fiscalização e de assistencia do povo, em assumptos que in-
teressam á sua felicidade, é isso um estimulo de grande valor para 
aquel!es que trabalham, estimulo que aliás vai desapparecendo das 
corporações, onde mal se podem f ixar as responsab!lidades, razão por 
que inspiram ellas cada vez menos a confiança popular. 

E' esta a essencia do pensamento americano applicado ás suas 
leis po.Jiticas. 

iEm torno destas elevadas noções, que tambem predominam na 
organização do povo suisso, ·congregaram-se os f undadores do es-
tatuto riograndense no capitulo que diz II"espeito á con!ecção das 
suas leis." 

De então para cá minha orientação é a mesma. 
Como a Camara sa!Je, algumas reformas foram a!li ultimamente <feitas 

devido a circumstancias especiaes provenientes de lutas no meu Estado . 
.Si fosse por exemplo c onsultado sobre a conveniencia ·de se acabar le-

-galmente com a reeleição, responderia que era partidario de uma reeleição, 
como tive opportunid<tde de dizer pessoalmente ao meu tilustre amigo o Sr. 
Presidente da Republica. 
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Quero deixar aqui consignadas idéas que mais ou menos se justapõem 
aos principias extrahidos dos trabalhos de emin<lntes constitucional:stas e da 
pratica americana, fonte na qual bebi inspirações tambem ha cerca de vinte 
annos 

Nessa época fo i, como sa.be a Carr.ara, debatida essa questão, tendo nelh 
tomado parte diversos opposicionistas, um dos quaes actualmente honra a su:~. 

cadeira nesta Casa, o meu amigo Sr. Wenceslão Escobar, com quem tiv~> 

6ntão opportunidade de terçar armas. Emittiram suas opiniões no decorrilr 
de longos debates, esp:ritos brilhantes, muito acima de minh<~. JJessõa . como 
Cassiano Nascimento e Germano Hasslocher. 

:Depois daquel!as discussões a Camara, por meio de um parecer appro-
vando todas as idéas que então defendíamos, r epellio a te11tativa de inter-
venção no Rio Grande do 'Sul, que se fez soh a allegação de que o Estado es-
tava f&ra da Constitu:ção Federal, em virtude de sua organização especial. 

O parecer foi lavrado pelo espírito culto fulgurante do m eu distincto ami-
go, então Deputa.do, Sr. J oão Luiz Alves . .. 

0 •SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Muito bem. 
O SR. SIMÕES LoPFS: - ... que, com tanto brilho, atê ainda ha pouco. 

PXerceu o Jogar de :Miinistro da Justiça no Governo do honrado Sr. Arthur 
Bernarde!" .. 

Ficou assentado que o Rio Grande não feria a Constituição Federal, 
po:;;to que dispuzesse de Constituição um tanto original. E o Rio Grand<> io 
Sul, seguindo as suas t:-adições, e attendendo mesmo ás insinuações i"s he>roes 
de 35, teve então como primeiro esboço, como primeiro exemplo :io governo 
,presidenc:al no Brasil a mal!ograda R epublica de Piratiny. 

Ao passo que a Federa ção do Equador, 110 norte, marcava o rumo no 
r~gimcn ca Confedàação, o Rio Gran<le do Sul qua ndo se separou e quando 
autou durante 10 annos contra o resto do imperio, concebera e realizãra por 
10 anr.os um regimen preside n cial que se appr oximava jã do fu turo typo, 
que m uL'3 tarde seria consagr a do pelos nossos m a ' ores esta distas . 

Ma s, Sr . P residen te, em Ee t ratando dessa q uestão de separaçã o dos po-
deres, questão que fa z parte da,. emenda n. 1, p elo qual comecei a s minha s 
6.es vali osas considerações (não api ados), vejo qu e um dos nossos dignos compa-
nheiros, 0 Sr . P lin io Casado, pe:teou e apresentou p era nte> a Com missão dos 
Vir.te e Um uma emenda, com a qual elle pretendia precisamen te car acte rizar 
as ·funcçõf:s es pecifica s dos pcé\eres. 

E ssa em enda é a de n. 7, que diz: 
"Accresce-ntem -se á !ettra D do paragrapho uni co do art . 73, as seguintes 

palavras - co-m as suas respec~ivas funcções especificas". 
Com franqueza, Sr. Presidente, depois destas ligeiras con sider ações, na a 

quaes invoco, uão a minha h umilde opinião (não ap oiados), mas a opin :ão de 
grandes pensadores, sociologos e estadistas, essa questão de funcções especi-
ficas de poderes, neste momento, e n llil condições de evolução em que nos en-
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contramos, segundo a opm1ao dos gra ndes mestres, é uma questão muito con-
trovertida. (Apoiados.) Qua es são as funcções especificas dos poderes? 

Não posso comprehender o ob~ectivo Q.e meu Hlustre adversario; mas 
·eertamente esse obectivo é contrario ao meu. 

Parece-me que, querendo caracterizar essas funcções, tinha ·s. Ex. obje-
ctivo muito diverso do que tenho em vista. S. Ex. queria que se dispuzessd 
na reforma constitucional que sómente o Poder Executivo podia executar e 
eó o Legislativo legislar, cada um dentro da sua orbita. 

iMas eu desejo uma .explicação cabal do illustre Relator que preparou a 
reforma ou de qualquer outro membro ,prestigioso da Commissão dos V.inte 
e Um. 

O meu 'Estado, por exemplo, até este momento, t em uma organização ori-
ginal, mas que não exorbita dos princípios constitucionaes da União; e quero 
ver esse assumpto perfeitamente esclarecido, para saber se será possível a ai·· 
gum dos Poderes - o Legislativo, o Executivo ou o Judiciario - promover 
&manhã a intervenção no meu Estado, allega ndo que a sua organização um 
tanto dif-ferente da dos demais Estados da União, infringe fundam entalmentd 
os principias Constitucionaes da União. 

O SR. GETULIO VARGAS: - Ha um notavel escriptor francez que entenao 
que a divisão dos tres poderes é questão identica ás do myster io da Santíssima 
Trindade. 

O SR. tSIMÕEs 'LoPEs: - Dlz V. Ex. muito ·bem. 
O SR. LINDOLPHO CoLLoR: - O direito da intervenção .peJa primeira 

emenda, - já que o .nobre orador mostra receios quanto ao RJo Grande do 
Sul - penso, data ven i a, que existe para outro qualquer Estado. E' a minha 
modesta opinião. Approvada a emenda o Governo Federal poderia amanhd. 
intervir quando como e onde quizesse . 

O SR. SIMÕES LoPES: - O Sr. P!inio Casado fallava, nessa emenda, em 
!uncções especificas dos poder es. E' cla ro, portanto, que, se fo sse approvada, 
ficar:a em lit ígio, pelo m enos apparentemente, a Const ituição viog ra ndense . 

0 :SR. LINDOLPHO COLLOR: - Eu tomei a liberdade de da r a V. Ex. um 
ap'lrte para frisa1· o que poderia acontecer. Mas essa consideração, data venia, 
me pa r ece inutil, uma vez que o Governo Federal tem a f aculdade de, pa!'a 
assegura r direitos politicos individuaes expressos na .Constituição, intervir 
em qualquer Estado. 

ú Sr,. ·SJMÕES LoPES: - Mas tudo isso depois de estudo meticuloso e Je-
D·Jis de approvação pelo Congres"o· Observe-Ee que essa competencia nã o ~ 

privativa do Executivo p r opriamente mas, s'm, do Congresso Naciona l. 
O Sn. LINDOLPHO CoLLoR: - Não ponho isso em duvida . Fiquemos e lh 

t bese. 
SupponhR.mos que o Congresso está fe chado. No m ez d e 'janeir o ou fc: -

vereiro, por exemplo, o P residente da Repnblica entende que no Ceará ha um 
ca 1•al he:r o cujos direitos individuaes - já não digo publicas - es tã0 send:o 
viola dos, facto de que t em conhecimento POJr uma recla mação. O P.resl-
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dente da Republica. intervem naquelle Estado, submettendo, depois, o caso ao, 
Congresso. 

O .SR. SIMÕEs LoPES: -V. Ex . estâ. equivocado. O Govern\J, em tal -hy-
pothese, não p6c1e intervir. 

Eis o que diz a emendE.; 
"Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a intervenção 

nos Estados para assegurar o respeito aos :Princípios constitucionaes da 
União; para decidir da legitimidade de poderes, em caso de duplicata, e para 
reorganizar as finanças do Estado insolvente." 

0 SR. LINDOLPHO COLLOR: - Leia mais adeante . 
O SR. "SIMÕElS LoPES ,..- (lendo) : ".Compete, privativamente, ao Presidents 

da Republica intervir nos Estados, quando o Congresso decretar a interven-
ção; quando o .supremo Tribunal a requisitar; quando qualquer dos poderes 
!PUblicas estaduaes a solicitar; e, independentemente de pr·ovocação, nos de-
mal;; casos comprehendidos neste artigo". Independentemente de provoca-
ção, só no caso da guerra civil . 

Quero apenas, Sr . Presidente, deixar bem 'Clara a interpretação desses 
:pontos que, ·para mim, são importantes, os referentes ás lettras d ·9 Z da 
cmt'rtf~a sobre a harmonia e independencia dos poderes. ;Eu entendo que a re-
jeição da emenda Plinio Casado desarmou quaesquer arbitrariedades que por-
,-entura se tentassem praticar contra a autonomia estadual, em materia de 
independencia. e de harmonia dlj poderes. 

O DR. DoMINGos 'l\1AscARElNHAs: - I sso ficou bem claro . 
O SR. SIMÕES LoPES: - EII\ todo o caso, eu não tenho o meu espírito tão 

tranquillo quanto á intervenção do Executivo no caso de guerra civil, e de 
guerra civil ao cri teria do Governo. 

O SR. DoMINGOs M;AscARENHAS: - Definida a guerra •civil pelo Governo, 
na occasião . 

O SR. !SIMÕES LoPES: - Eu entendo, em relação a este ·caso, quer dizer, 
ao n. 3, da emenda n. 1, que o L egislativo devia ter tambem competencia. 
para intervir, mas que nem o Legislativo e nem o Executivo, no caso de in-
tervenção por guerra civil podem alterar a organizaçã-o constitucional de um 
Estado. Admitto que se altere a organização constitucional de um E stado 
por ficar provado que elle organizou uma Constituição contraria aos princi-
pio3 constitucionaes da União; que se compil!a esse Estado a collocar-se 
dentro do verdadeiro regimen federal, resPeitando os principias constitucio-
na~.s da União . Mas enten do que, quando se trata de guerra civ:J, é precizo 
ser ella bem caracterizada, sem o que póde ella ser apenas uma mascara par~ 
propositadas tropelias aos direitos e á autonomia do Estado por parte de um 
governo que n!io sympathize com a situação estadoal; podendo mesmo se 
vrevalecer de hostilidades locaes para, aproveitando-se dessa circumstancia, 
exorbitar do espírito da Constituinte e lançar mão da violencia, retirando os 
'J.)od~res que estão legitimamel)te f unccionando e substituindo-os por outros 
ao seu sabor ou a-o sabor dos rebeldes. 
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Mas, não quero, :SQ· . Presidente, que fique desarmado o ·Executivo para 
lnterv·ir nos Estados, porque póde um presidente ou governador de Estaclo 
pretender alimentm· uma guerra civil sem pedir o auxilio da União, durante 
largo t empo pot· míh·o capricho pessoal de predominio, ensanguentando o seu 
Estado, sopitando todos os sentimen tos de liberdade do seu povo. Pó de bem 
se dar esta h yp oühese, de um governador ou presidente se colloca1· nesta po-
sição antipatriotica, perante o Governo ela União e perante a Nação, e é 
preciso que, nesses casos, o governo federal disponha, constitucionalmente, 
de elomentos para debellaa· a guerra civil, para implanta r a ordem e as liber-
dades porventura conspurca clas. 

t:Portantc, Sr . Pros iclente, eu desejaria apenas que, no caso de guerr.<t 
civil , se incluisse m a is a1guma cousa no n. 3 ela emenda n . 1 ; que se de-
clarasse ele modo posi tivo que, nessa hypothese, não poderiam, n em o Con-
gresso e nem o Poder E xecutivo, alterar a organização constitucional elo 
Estado . 

Si um Estado exorbita, faz le is anti-constitucionaes, essas leis certa-
mente são conhecidas no E s tado e em todo o P a iz, e compete ao Congr esso 
o ao \Presidente da Republica promoverem, pelos m eios legitimas, a sua annul-
lação. 

Aeho que o momento mais inopportuno pa ra a intervençiio com esse fim 
é justamente esse cla·s rebelliões e das guerras civis. 

Por isso, eu preferiria a correcç.ão i~dicada a esse artigo, e , nessas con-
diçõe3, eu ficari<>, plenamente satisfeito, a chando altamente vantajosa a ado-
pção da em-enda. 

O Sn. FoNSECA [{ID~MES : - J á temos tido exemplos ele deposições de go-
vernos estadoaes, sem r eposições, e de deposições com r eposições subsequentes. 

O SR. SIMÕES LoPES : - São anomalias que resultam da nossa fraca edu-
ca ção política e civica . 

'Outra parte, contra a qual votei em 2" discussão, é a que se refere á in-
tr;r-venção nos EJ.stados por motivos ele ordem financeira. Acho que ;justamente 
nesse t erreno é que m a is elevemos revelar a !habilidade a que se refere o com -
montador americano. Devemos evitar antes os males elo que corrigi!-os, e muito 
menos violentamente, ~.nfringindo artigos da Constituição que, uma vez appro-
vac1a essa emenda, deveriam tambem ser r evogados, como por exemplo, os 
artigos 5° e ·63 . Esses artigos dão aos Estados o direito c1e se org-an:zarem como 
!Jem entenderem, e sem infringirem apenas os prüwipios constitucionaes da 
União e a proverem a expensas ·proprias as suas necessidades . 

;sem revogarmos essas disposições, não poderemos intervir, !)ara tratar 
de assumptos f inanceiros. 

<Como procedem, pol'ém, outros paizes? A<hi está o exemplo americano. 
Por ventura, n ão se deram bancarrotas em a lguns elos E stados americanos? 
Alguns cle'lles escaparam a qualquer das diffi.ouldades por que temos passado 
nós em ma teria de f inanças? Entretanto, alguns E s tados americanos, por 
excesso de emissão de m oeda fiduciaria, por força da multiplicação ele bancos 
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e de outras circumstancias estiveram á porta da fallencia, mas a União 
amer i-cana, principalmente nos ·ulU.mos annos, absolutamente não se envolveu 
de modo directo para soccorrer as suas finanças . 

O que f;e faz nos Estados Unidos deveria ser seguido no Brasil : os chefes 
administrativos dos diversos Estados entrarem em bom entendimento para 
que ·se limitem nas suas e onstituições as causas dessas crises, dessas apertu-
ras financeiras. 

Foi ahi que os E stados Unidos encontraram um conectivo para os pos-
sivei;:; al:>ul!os por parte dos Estaàos; foi promovendo nas asscmblêas esta-
doaes limitações diversas. 

Não posso fazer agora a leitura de uma pagina do eminente constitu-
ciona1ista 03ryce, com a qual poderia demonstrar a veracidade das minnas 
asserções 'Direi, porêm, r esumida.mente, que o methodo americano, co.mo 
corr.ectivfl, para esse grande mal, tem sido o seguinte: primeiro, a limitação 
dos emprestimos fazendo a a mortização das dividas j·á existentes; segundo, a 
creação de fundos especiaes e amortização para os emprestimos, terceiro a 
limitaçãn da divida total de accõrdo com os recursos e com a PüP'Ulação de 
cada ·E~tado . 

O povo americano, cioso das suas liberdades, pre'fere antes :prevenir do que 
cer.ceal-.'l.s, e estabelece nas constituições estadoaes que o Estado tal, dispondo 
de uma determinada população e de taes recursos de a:rrecadação, não pórle 
em-penl><~r-se em emprestimos além de uma certa im·portancia . 

Além d:sso, 'Sr. !Presidente, chegou-.se lá a proh~bir a ga:rantia dos juro' 
de qua.'q"l;er natureza aos emprestimos. Dirão: mas o processo de gar antia dos 
juros 'll.ão é aconselhado para q reerguimento das forças vivas de um paiz"! 
r3jm, (>o verdade que todos os paizes delle lançam mão, mas as vezes se dão 
a.buso~. e para evitar esse descalabro, os americanos foram ao ponto de pro·hi-
hir nn.;; propr:as constituições estadoaes o recurso da garantia dos juros, não 
"6 a <Companhias -como a particulares. 

T.s;so mo parece uma justa comprehensão dos interesses conectivos que 
r.os .... umpre manter para a harmonia dos poderes .. 

(,lua! a superioridade orien tadora da União quanto aos Estados, si elln 
não ê mais do que umla ficção, um conjuncto das unida:des sobr e cujos hom · 
bros vive, como um symbolo? Quem controla os abu sos da U.niii.n? 

A União ê o elemen to coordenador apenas, é o elemento s uper ior que se 
cvvolve nas questões internaciopaes, que representa esse grande papel de no.;; 
ã<>fender perante os extrangeiros nos magnors problemas . E' el!a quem con-
trola certos factores e haxmoniza a vida interna representando a vitalidade, 
a honra, a dignidade e as aspir~çõe.s dos proprios Estados. 

J ií. aos 17 a n.nos, Sr. Presidente, eu r ecebia em casa esse orgão que se 
chama a "Federação", e que ha quarenta e tantos annos predica a Rapublica 
neste paiz. L ií. no seu cabeça sempre li: F ederação, - unidade ; centraU-
za.ção, ·desmembra.me nto . Esse foi e é o meu lem·r~ra. 
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'Já tenho lido em documentos de não pequena importancia, que o Bras!! 
era um .paiz centralizado, e os Estados Unidos eram colonias descentralizadas 
e que nós não podíamos a lmejar a fórma que elles execula.ram. E' um p essimo 
argumento, .pois o Brasil, devido a ser 'Um paiz de centralização, teve Tevo-
luções constantes, d ura nte largos annos. Quer dizer que aquelle regimen era 
incom;pa tivel com as as.pirações dos brasileiros. Gomo vamQs agora querer 
enquadrar o espírito brasileiro, déntro dessa formula que não está absoluta-
mente de accõrdo con" a sua natureza, com a sua indole, com a sua evol'l.lção? 

Absolutamente, não me conformo com esta theoria. 
Assim, neste particular, não vejo differença a lguma entre os E stados 

Unidos e o Brasil, e quero a quellas bellas formulas americanas para fazerem 
a nossa felicidade. 

O SR. FoNSECA cHEJRMEJS : - O legislador constituinte está até impedido 
de r eformar a 1Consti1luição em certos 'pontos. 

O SR. SIMÕES LoPES.: - ISr . Presidente, ·não terei tempo, dentro do exiguo 
prazo que me resta , para fazer considerações que julgo necessarias ; todavia, 
como não desejo voltar á tribuna ·n em fatigar o esPírito de meus nobres cal-
legas. . . (não a1Joiados .) 

O SR. DoMINGos MASCAREJNHAS: - Ouvimos a V. /Ex. com muita sa-
tisfação. 

O .SR. SIMÕEJS LoPES: - ... quero vêr se, resumidamente, digo a lguma 
cousa sobre os pontos restantes . 

O SR. ALBBR.Ico DE MoRAES: - Infelizmente, essa discussão toda está sendo 
feita com a Camara vasia. 

O SR. <SIMÕES LoPEJS : - J á tive occasião de dizer, em a1}at·te ao illustre 
membro da o.pposição, que muitas dessas emendas á Constituição são boas . 

O '<SR. AnoLPHO 'BElRGAMINI : - E as que não são? 
O SR. SIMÕElS LOPES : -Quem é que póde contestar que a compulsoria dos 

ministros do Supremo Tribunal se ja uma salutar medida? 
Um homem depois dos 70 annos, deve ser afastado da ~ctividade . Assim 

acontece em todos os paizes civilizados, entre os quaes a Allema nha . Ahi, o 
1;>rofessor - e é precizo que se diga .ser essa a funcção m'ais elevada naquelle 
paiz, - .de pois dos 6·5 annos xecolhe-se a uma segunda linha de combate, 
tendo em vista que a sua perm::mencia na catheclra pode ser pre judicial ao 
espírito da mocidade. 

O SR. ALBERico DEl MoRAES : - 'Si fo sse assim, o Sr . Herculano de Freitas 
não podia fazer a reforma constitu cional, porque já chegou aos 65 . 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Quanto aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o procurador geTal da Republica tem autoridade .para requerer exa-
me de vali dez para e lles. 

O 'SR. SIMõms LoPES: - Quem pode contestar seja ·uma boa medida a não 
intervenção do Su •premo Tribunal em casos políticos? 

O SR. ADoLPHO BERGJiiMINI: - Eu a reputo detestavel. 
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0 SR . .SIMÕES LOPES: - Quem pôde contesta r que cada Presidente da 
Repubiica tem seus amigos, que •colloca no Supremo Tribunal e para os quaes 
appella, em da<los momentos, como si elles fossem de sua prop·riedade? Esta 
é a verdade inillu divel. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMIKI: - ·Reputo essa emenda prej•udicial. 
O SR. SIMÕES L op,;s : -A prorogação <lo orçamento é t ambem uma emen-

da de primeira ordem. Outl·a medida u t il, é a que cogita da suppressão das 
caudas orçamentarias. 

I() \SR . ALBERico DEJ MoRAEs: - Penso que essa emenda seria de primeira 
ordem, para im·pedir que o governo exigisse <lo ·congresso todas as autori-
zações. 

O SR. 'SIMÕES 1LoPElS: ~- No regimen da r esponsabilidade, o Presidente, 
com o ramo de poder publico, deve ter o poder do véto. •S i o P re•sidente, t em 
ou r.ão razão, o .povo que o julgue . O mundo está cheio desses exemplos. 

O SR. ALBERICO DE MORAES: - O mundo está cheio desses exemplos - diz 
V . .Ex. - mas não ha uma só constituição que consigne o vêto parcial. 

o SR. 
0 .SR. 

eu prefiro 
o :SR. 

da lei. 

ADOLPHO BEJRGAMINI: - A's leis ordinarias. 
\SIMÕES L oPES : - A Const ituição vigente contém o V1éto total, mas 
o véto parcial ao total, pelo que m e agrada a emenda. 
ADOLPHO ;BERGAMIKI: O véto parcial póde quebrar a unidade 

o SR. SIMÕES LoPES: - Outras emendas foram debatidas aqui por illus• 
tres co!legas, consubstan':!iando ·prin'Cipios diversos sobre liberdade de cultos, 
de profissões e de ensino, sobre a representação politica <los E s tados, que 
tivemos de d efe nder para m anter as sabias decisões dos Constituintes de 91. 

.Combati a emenda ao art . 28 porque n ã o satisfazia aos interesses ge-
:-aes, sacrificando a maioria dos Estados em favor de tres ou quatro deHes. 

O SR. ALBERIC'O DE MoRAEs: - P ara os casos políticos, tanto deve va ler 
o E stado de S. Paulo, como o de S ergipe . 

O SR. •SIMÕES L oPES : - Isto é outra questão. Não posso agora r espon-
der a V. E x ., porque o tempo urge. 

E' precizo notar que os Estados Unidos, paiz t ão cioso da autonomia 
dos Estados, nunca infringia este principio, proceden do de outra f ôrma 
em r-elação ao habeas-corJJUS, ql.je se suspend€ alli em absolu to . 

O SR . AnoLPRo BEJRGAMINI: - Lá. não ha o estado de sitio, mas a s us -
pensão do habeas-corpus. 

o SR. SIMÕES LoPElS: Quando ha necessidade . E se não t em usado o 
estado de sitio, é oporque ha longos annos o americano vlv€ no r egimen de 
paz, e não p ensa, como os philosophos de 89, que a arvore da liberdade deve 
ser r egada com o sangue dos tyrannos; entende, sim, que ella deve ser 
regada com o suor do trabalho do povo e vivificada com os fertizantes da 
sclencia . E' urna coll'cepção inteiram-ente differente da antiga. 
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0 SR. PRESIDENTE: Observo ao orador que fal tam dous minutos para 
terminar o seu tempo. 

O SK. !SIMÕES LoPES: - JS.r . Presidente, lamento que não tenha mais 
um q uarto de hora para me explanar, sobre~uào em relação a este caso ~o 

7tabea;;- corfJ1l8, para mostrar as minh::ts duvidas, e uma v·ez elucidadas, quem 
.sabe se não votaria pela emenda 2? Mas até o presente, não houve nenhu-
ma explicação .nem do Relator, nem de nenhum outro J)eputarlo que o re-
presentasse. 

Segundo diz o no.tavel Commendador Chainbrant, á pagina 1378, no seu 
livro "A liberdade n os Estados Unidos", en1 uma nota : 

"Nos E stados em ;nsurreição flagrante, naturalmente o direito 
.de liberda de individual e todos os outros ficam suspensos". (Direitos e 
Liberdades nos Estados). 

De modo que podemos afürmar que existe pelo m enos UL""J. Estado no 
mundo onde se suspende o hccbeas-cor1Jus em casos excepcionaes. Não dare~. 
entretanto, meu voto « essa emenda, po1·que, r epito, não estou suff.iciente-
mente es'Clarecido ácEorca da mesma . 

D esejaria saber em que situação ficam •JS congressistas, oue são os jul-
zes da suspensão ou do prolongamento elo sitio? 

•Eis a pergunta que faço e que, por falta de tempo, d-eixo no al". De-
claro, porém, que continúo, dentro dos princípios geraes da Republica e do 
meu partido, a defender as idéas que entendo acceitaveis, e votar contra as 
oua·as que não me agradam, julgando que ar.sim cuJ)}pro o m eu dever de 
Deputado, sem offensa nenhuma á cordialidade, á sympathia e ao r espeito 
que tenha a qualque1· dos r epre:;amtantes m(lis gradua dos deste paiz . (ilfui-
to bem). 

O Sr. Presidente: - Continúa a 3" discussão da !~forma Constitu-
cional. 

T em a palavra o f.lr . Manoel Villaboim. (Pattsa). 
Não está pr.esente . 
Tem a palavra o iSr . Leopolclino de Oliveira. (Pausa) . 
Nfio está presente. 
Niio ha m ais oradores inscriptos. 

O Sr. Pt·esidcnte: - Esg otada a hora, fica a diada a 3" discussão da 
Reforma Constitucional (*). 

P) F a li ou o 8r. Hergamini. O discurso nrw foi publicado no "Diar ;o 
ào CongTesso·" . 
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SIDS•SÃO DE ~O DE OUTUBRO 

O Sr. Clodomir Cardoso (*) : - S1· . Presidente, é com um grande 
constrangimento, venoid<> com a maior difficuldade, que eu, reconhecido 
a.penas ha h·es dias n esta Casa, já hoje nella me levanto paro. usar da pa~ 
levra. 

Mas é que se estfi. discutindo em terceit·o t urno o proJecto da reforma 
constitucional e não qUE'l'ü deixar passar a oppor tunidacle sem emittir, so-
bre alguns dos seus po-ntos, a minha opinião, opinião antiga e manifestada, 
se bem que Ü1Cidentemente, por m ais de uma vez, circumstancia a que allu-
do como ju;;tificati,ra para a ousadia de m e pronunciar num debate ond a 
já se manif0starom ~antas opiniões autorizadas, e antes que das minhas r e-
laç:ões pessoaes com o·s illustres collegas eu pudesse esperar a tolerancia 
de que tenho necessidaae. 

A minha opinião, sem nenhuma autoridade, é, em todo o caso, a minha 
opinião, e vou dize l-a, Sr . Presidente, com 0 intuito ape·nas de a ttender a uma 
injuncção da minha •consciencia, além elas responsabilidades desses pronun-
ciamentos anteriores. 

Isto posto, sem quebra ela solidariedade que m e liga á maioria desta 
Casa e da qual sobremodo me desvaneço, con1eçarei por dizer que, entre 
os dispositivos da reforma quE\ não merecem a minha sympathia e dos 
quaes divü-jo, se en'Contra aquelle que restringe a garanti~. elo habeas- cor'p~U1, 

isto é . a ga rantia que esse instit11to está constituindo entre nos. 
T-'retende-se, iSr. Presider.te, que tal recurso passe a assegurat• apenas 

a l;berdade de locomoção, e allega-se, em favor dessa idéa, que era a sim-
ples locomoção livre que elle tinfla pot· obje'.:!ti>o garanti:·. 

'Mas eu tomo a liberdad<' de dizer, com a convicção de não estar avan-
çando uma affirmaç:ão insustentavel, que, vel·dadeiramente, nunca, nem aqui, 
nem fóra daqui, foi essa a fun cção do hctbeas-C91'p1t,~ . Examinando-a bem, 
veremos. com effeito, que a liberdade de ir e vir, po1· si só, não m erece a 
garantia do direito, que, como sabemos, at~ declara a vaga:bundagem uma. 
contravenção punível. 

Emauanto simp:.es ser que se locomove. o homem não tem direitos. 
T anto é ass im que, para obsta.r á liberdade de it· e vir noR vagabundagem, a 
lei não manda indagar ·se aquelJe que é accusado dessa contravenção se 
acha, {) U não. realmente a nimado do propo,-ito ele pertur.bar a ordem juri-
di <'lL Considerando que a liberdade ele locomoção, só po1· si, não constitue 
um direito, a lei mand::>.. tiral-a úquelle que não tem lar, profissão c meios 
de subsistencia. Tão restricto se lhe torna o campo da actividadc licita 
que nos é .possível dizer <J.Ue elle !fica sem objectivos jurídicos; e a liberdade 
de locomoção, que só <é ·Um direito considerada como instrumento d esses 

(• ) DiS'Curso proferido na hora elo expediente. 
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objectivos, perde a sua razão ele ·se.r juriclica, tornando-se, ao contrari o, uma 
amea ça á sociedade. 

Dizer que a 'Prisão! do con travento1· se dá. por camsa dessa ameaça. é vêr 
a questão apenas pelo seu lado exter no. A yerclaâe está. do ou tro lado. no 
motivo de onde a ameaça. provém. Porque fle estreita, cada vez n1ais, lJara 
o vaJdio, o cam·po on de se exercem os d irei tos, se contrahem e cu m prem as 
obrigacões, isto é, porqu e cada vez mais se H;stringe em torno delle o am-
biente jurídico, asphyxianclo o sujeito de direitos e deixando com vitalidad•a 
apenas um se r :humano devorado rpelo .espaço, com os instinctos aguçados 
qJo r effeito da•quella as.phyxia, é q.ue o direito se torna .receoso de que o 
selvagem ou a f-~ra renasça nesse organismo . 

O que, na realidade, Sr . Presidente, bem aprofundadas as cousas, sem-
pre se p r ocut·ou garantir, com a liberdade de ir e vir, foram esses objecti-
vos -que se nã.o descobrem ante a mira do vadio, os direitos, em summa, de 
cujo exercício ella constitue uma condição. l,penas esses direitos, amparados 
:u:s.im, de um modo indire'Cto, mas constituindo o verdadeiro objecto da ga-
rant5a, erarn considerados não esp.ecificadan1ente, mas en1 massa, confú-
samente. F'alando em liberdade .ele locomoção, em lugar de ·no·s reiferirmos 
a taes direitos, usavamos, por que assim digamos, de uma figura, mna es-
ped c d~ metonymia. 

De sor te -que - e els a conclusão a que eu queria chega1· - a differen-
ca entre o h abeas- conms tal omno o entendíamos e o habeas-corznts da con-
CBPGão a.'Ctua l consiste apenas nisto: é que o primeiro era destino.uo a ga-
r :cntir, de um modo ger·al, a massa coa1·fusa dos direitos individua es, que , sem 
a liberdade de locomoção, não .poderiam. ser exercidos ; ao rpasso .que o 'llltimo, 
o habeas-d~1'1JUS de ho,ie, desta cando dessa massa alguma:s da s unidades que 
a compõem, pro teg·e Dra uma, ora outra, insuladamente . 

De um certo ponto de vista, poderíamos até dizer que, considet'ado nes-
ta u~tima f1m ccã o, o habeas-connt.s se nos apresenta mais restrlcto do que 
na outra . 

H ouve, de facto, Sr . Presidente, no caso, uma evolução. Não só a con-
fu s5.o se t ornou especificação, como ainda, saindo da •h omogeneidade e re-
cebendo ài!·cc'lctmcnte a garantia do 1·ecurso, os direitos differenciados passa-
ram a ter no 7wbens-co1'1J1ts um am,paro m ais encrgico e mais efficaz, sob o 
uual se poclem exer citat' nã.o só nos termos das leis de onde proveem, senão 
ainda con tra a vontade das autoridades que se 'Contraponhrum a essas leis. 

A. :.:ea lida de foi pet'cebicla clara m ente, sob a influencia. das necessidades 
sociaes, is to é, da força. a que se deve a evoUução com a propria existencia do 
dire it o, e es te evoluiu, log'i·camente, irres istivelmente. Nada mai's natural e ex-
plicavel. T al evolu ção é mais 11ma das affil'lnações com que o espiTito, tão con-
dicionado p elo conpo, procura emanC'ipa r -se, a ssumindo a supremacia do 
todo de q ue f-az parte . 
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Comprehende-se, Sr. Presidente, que se procure conter o instituto den-
tro de certos limites. iEm primeiro lugar, não seria possível, por exemplo, 
amparar, -por m eio -do habeaS-corpus, uma situação jmidica cuja prova fosse 
incompatível com a promptidão do seu processo, porque no seu ~rocesso ex-
pedito está a sua característica essencial. 

Em segundo luga r, seria conveniente de·ixa r claro quaes os direltos que 
se rpodem defe nder IJ)elo habeGJS~corpus. Os direitos, como sa,bemos, ou são 
dos que constituen1 o patrimonio, a S8ibcr os reaes e os de credito, ou são 
os de pode r, que tem uma pessoa sobre outra, e que, como aquelles, se en-
qua;dra m no direito privado, ou são os que tên1 um certo caracter político, 
objecto eLo dir-eito publico, e que dizem r espeito á vida, á honra <· á liber dade. 
Eu quereria que o habeas- corpus ficasse garantindo a liberdade, no• amp1a 
accepç:ão em que comprehende a liberdade politica, a liberdac1e de conscien -
cia, de palavra, de petição, d.e reunião, de associação, etc . 

Em terceiro lugar, é indispensavel que, por intermedio do habea.S-C01'P1tS, 
n ão possa1n os tribunaes assegurar situações cuja garantia esc-ape á sua, com-
petencia. 

Mas o perigo r ·esulta nte dessa, exorbituncia do Poder Judiciario, no qual, 
por um evidente equivoco, reside a. causa principal de uma cerL'l. prevenção 
existente contra o habeas-corp1t.S, devemos procurar evitai-o, Sr. Preside!l-
te, não na redacção do disposit jvo attinente a, esse recurso, mas na daquel -
les que definam as attribuições 'da justiça, ·como é , por exemplo, o ~ 5o elo 
artigo constitutivo da emenda n. 4, paragrapho q u e mereceria as rninhas 
francas sympathias , s e não fôra a parte onde ·prohibe o· recurso judick'l.rio 
contra qualquer a·cto praticado n a vig-encia do sitio pelo Legislativo ou 
})e1o E xecutivo . N e.ssa ·parte, sou-lhe contrario, até ·porque v ejo que o peo·-
jecto, sabiamente, m a ntém o § 2° d o art. 80 da Constituição, pelo qual se 
estabelece restricção ás m edidas possíveis durante o sitio. 

Delimitada, sufficientemente, a competencia dos tribunaes, jií. el!es niio 
pode rão garar.tir taes s ituações, nem por m eio de orden s de haõeas-coniU-<, 
nem .por intermedio de outro qt;alquer remedi:J judiciario. 

Restringir o habea.s - cm·pus, Sr. P residente, não é dar remeàio a esse 
mal, e ser-á da r origem a um considerava! inconv.:miente, porque ficarão sem 
defesa efficaz i nnumeros direitos, c uja segura nça, cabe indisputavelmente a o 
Judiciario proporcionar. A que ficará reduzida a liberda de de reunião e de 
palavra, quando a queiramos exercer com presteza, se, para. usar della, 
:orec!zarmos de promover uma acção judiciaria? 

A restricção do halJects-conrus teria que arrastm·, como ~::onsoq twncia ir-
resistivel, a creação d€ outros recursos de natureza analoga, t5.o promptos 
e expedito;,; como elle, e destinados a, dar ef.ficiencia áqueiJ!es direitos; e 
es~fl. creaç;ão deveri'<'. ser obra constitucional, pelo mesmo motivo por que 
tem assento na Con"tituiç;ão o r€curso do habeas-co1·pus .. 
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Mas, pergunto, .Sr . Presiíl ente, por que iríamos supprir por tal fúrma 
·essa defi•cienc.ia, se, por u ma como con11)ensação physiologica, já o habeas-
corpus, orgão unico onde poderiam existir outros, preenche tambem a fun-
cção destes? 

Não nos paguemos de palavras. Não nos impressione a palavra co1·pus 
-da expressão latina , e com a qual esta allude âquelle que se devia aprcse11 · 
tar perante os tribunaes . O corpo a que se dá. libBrdade, por meio do recur-
so, não é o do h o1nen1.-animal, n1.as o do homem-11essôa, que f::e define un1. 

. sujeito de direitos . 

A liberdade da pessôa, não lh'a te remos dado, sem lhe d'ranquear o am-
biente jurídico, do mesmo modo que não ter.emos dado a do animal se lhe 
subtrahinnüs .o es{J(l.ço. Aquelle ambiente estii, para a pessoa como esse 
espaço para o anlm.al, a p lanta que se separou do sOlo. 

!Se ha um .espaço· perlustrado pela pessoa, ·palavra cuja origem mostra 
bem •qlie a .pessôa não ·se eond'unde inteiramente com o lhon1em, esse espaço 
cstú na falta do impedimen to legal aos a•ctos que ella queira praticaT. O ·poder 
publico, pondo ahi, onde a Jei deixou livre o transito, o est orvo de um abuso, 
tolhe-lhe os passos . P oderiam os dizer, para levar a analogia ao seu termo: 
como q u.e a prende . 

Imaginemos agora, para fazer resa!tar o pe.rallelo en1 um r elevo m a is 
nítido, que, de illegalic1ade em illegalidade, chegasse o abuso de puder até- ao 
extremo de d<>ixar o individuo sem lar, se1n profissão e sem meios de sub-
s istencia. Tel-o-ia, com isso, [evado á por.ta do car cere, ·porque o teria con-
vertido n.o vadio que a lei não tolera e o poder pune . .E não é certo, aliás, 
que. reag-indo, na ·defesa de seu direito, cont.ro. um abuso· de podei·. o mdi-
Viduo, ·em-bora autorizado a isso por lei, fica com a sua liberdade de locomo-
çiio periclitante, su jeitand o- se a ser preso'! 

Mas. se é assim, poderíamos bem dizer, sem avançal' u ma Pl'0'!1osi.ção ar-
ro ja,'J :1. que, em qua lquer attentado do poder aos n ossos direitos, ha uma 
a m eaç:a, vag-tt, embora, <\ l iberdade de ir e vir , o que, ali'ás, fa'Cilmente Fe 

comprehende, attendendo a que a locomoção é a faculdade inicial, de qlJ.5 
se desdobraram as demais. •E vê-se, pois, Sr. Presidente, que, para o effeit.o 
(la appli-cabiliclade do habeas- co?'1JUS, não se .p6de disting-u!r muito entre ., 
attentado á liberdade de locomoção e aquelles que se dirijam contra os d~
mais direitos individuaes . 

'Poder-se-á m·esmo s us t entar que o ha7Jeas- ou.rpus, ainda aqui, não pro-
tege propriamente esses dirdtos; porque positivam€JÜe, em face do l<Jr.ta-
do, que nol-os c onfere, emJbora. .por uma necessidade irresistivel, os nossos 
direitos se apresentam com u m aspecto ·diverso c1aquelle pelo qual se mos-
tram aos individ u as , q ue são o·brigados a respeital-os por virtucl e das leis 
rlo Estado. O que temos, verdadeiramente, diante deste , por mu1to exigível 
e ir!'8'Cusavel que seja, é causa diff.erente, a sabet· - a. liberdade, Ol'imvla. dft 
fo!'ça que passou do aggregac1o socia l para. os individuas. isto é, que nos 
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vem. da sociedade, a ge,gunda natu1·eza, coma da pr;meh·a, pela concentra-
ç:ão das suas energias nos organismos animaes, nos veio o movimento, a pos-
sibilidade material {la locomoção, tornada em liberdade, p elo direito, porque 
ê um m eio n ecessa1·io para o desenvolvimento das nosas faculdades e, dt> 
um modo geral, para o exercício dos nossos direi tos. 

O que o habea.s - co?'1J1~S ampara propriRmen te é, em summa, a liber-
dade, que ê, por que assim digamos, inconsutil, comprehendendo a de ir e 
vir como todas as outras. Resolve-se eila num direito, o que todos temos 
de demandar do poder o respeito ã. a'Ctividade individual, sempre que se en-
quadre na espl1era gisada pelas leis para o seu desenvolvimento, esphera 
cujos contornos se dilatam á custa do retrahimento do ;Estado, e onde este, 
pela sua funcç;ão po1itica, tem ainda como dever conservar em estado hygido 
os direitos dos indivíduos, nas suas relações reciprocas . 

.Se nos detivermos no exame da materia, considerando que a lentiêlão 
com que se arrastam as acções jucliciarias não se jus tifica senão como um 
mal em regra inevitavel, não chegaremos, S r . P residen te, á conclusão de 
que a razão integral está m·esmo com os que dã·o ao habecus-c01·p1~s toda 
essa latitude? 

Conside,·ado como amparo da iíberdade politica, o habec;,s-co?·pus p6de ser 
um beneficio para os presos, dentro mesmo da prisã.o . O preso póde exer-
ce r innumeros direitos, a~é pcrc4uc tem o direito de constituir mandato . P6de 
ter, lJOr exemplo, e deve ter n. liberda.de ele petição, de consclencia e, sob cer-
tas conr1iç:ões, até a liberd ade lle trabalho. Por isso mesmo põde ter direi-
to a ordens ele habeas-corzn~, não para que saia elo cm·cere, mas para que 
n.hi ml?smo gose das Iiberdade·s ·não incompatíveis com a 1prisã.o, e que não 
Ih= hajam sido oa.ssn.clas, ou que o tenham sido illega1mcnte, por effeito 
da pena. 

Foi por tudo isso, Sr. Presidente, que aquelle vidente admiravel, atra-
vés de cuja sensibilidade p<>rcebiamos mais fortemente as necessidades do 
nosso direito, e que se chamou Ruy Barbosa, ,·io com alegria no te rmo Ziber-
dacie do § 22 elo art . 72 da Constituição, de-oacompanhado de qualquer ac1je-
ctivo, a amp1Ítude que abrange a liberdade política. 

Não digamos que, Yendo na liberdade política o objecto da garantia do 
habeas-corpus, o nosso paiz se acha insulado. 

A verdade é que fóra daqui já se pensa {lo m esmo modo. 
Ainda ha. dias, perlustrando uma. bella obra de um philosopho francez, 

La Philosophie, de Andre Lefevre, na pagina em que se occupa da evolu-
ção dos prim::ipios jurídicos, assim dos doutrinarias, como dos que toma-
!·am corJJo nas leis, encontrei o seguinte, cuja citação não po.dia ser mais 
opportuna . Refere-se o autor ao luL.beas- conJus, em poucas linhas, mas nes-
sas, que são as que vou reproduzir, diz tudo o que se tornava necessario, 
como roboração final das minhas palavras. Depois, com effeito, de pedi:· 
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que v erif iquemos "tudo quanto tem ent1·ado nestas duas paluvn ts - habeas-
GOTJYI{.S", escreve te~üualmente : 

"Col'lnLs n iio ~ súmentc o corpo com todos os seus m embros e o 
1ilrr e jogo dos seus orgãos, a liberdade de ü· e vir: é ainda a liber-
dn.de de tl·abalho, de pe nsamento, de conscie ncia, de palavra, de asso-
(;!açfw. de reunião, a liberdade politica". 

No fundo ·das minhas mais arraigadas convicções ha sem-pre um lugar , 
reserva do pe lo meu espírito de tol erancia , para o 1·espeito ás convicções con-
trarlas . Sem queb1·a desse r espeito, tanto mais i ncleclinavel, aqui, quanto 
se trata de uma questão doutrinaria, que vem, h a muito tempo, dividindo as 
opiniões e que as divide, no seio do proprio Supremo 'l'ribunal, em face da 
lei escripta, direi, Sr. Presidente, que longe de reformarmos o preceito do 
§ 22 do m·t. 73 d:'L C onstituicão ::tJctual, deveríam os tornai -o mais c!aro, afas-
tando todas as duvidas da s lia interpretação, para manter com cal'in'ho e 
orgulho, o salutar instituto, de que nos vem, com um calo r, que é o movi-
m ento e a liberdade, um pouco do sopro que entre tev e a viela do nosso m a ior 
concida dão . (.111JOiados) . 

Tenho dito . (Jlluito bem ; mtLito bem . O on1do1· é vi'l;amente C1LmP1"ian cn -
tado e abrcLÇctdo) . 

HBFOHMA CONf5TITUCiúNAL 

CONTINUAÇÃO DA 3a DISCU S SÃO 

O Sr. Ge~ulio Vargas : - Sr . Presidente, JiJ iaclo a um partido poli ti co 
de trru:licionacs respons·wl>ilitlades no r egimen, n rto me seria ~icito permane-
cer silencioso, .q.uando se tplaneia e realiza o maxhno problema ele rever a Con-

;;J ituig>í,o dn. Re publica , 

Na ·g·rande .hot·a. 11istorica. C[UC estwrnos v~venclo, é na tura l e é Jogico que 
cada m n traga o seu depoime nto, vasa-do nos m oldes das idéas que o agita-
r am, dos sentimentos que o impelli r a m, r eflectindo a actuaçilo s upe rior a 
q ue .h-ouve (]c obe<lere r condicionado Delos prlnd pios politicos do partido a 
que pcrton<.:C' , e expressando o que foi n1 'st e1· cede!', ve n cido ·pelas contin-
ge ncia s <la occasiã.o . 

O llio G l·r,nde elo Sul ·é o caso unlco me Fedct·açft~, onde a opin ião publi-
0.'1 se h ipart e e1n org a.n iza çõcs •p·oliticas, e rguendo-se e m. torno ao pendão 
dos !'CUS progra.mmas, .:::om idéas perfeitamen te nit.i<1ns e precizas. 

r~, taln ' z por isso, quando a eJm:Ce1'1.mção d:Ls paixões , na quellc povo 
e n1 qn e os sentiln entos ci·ViiC OS tên1. uma. intensa vHw·aç [Lo, ITe!va-o á, ·contenda. 
peJas arma,S, mal cessada. esta, ainda ·~ o.b o fum 0 esvoaçante dos combates, 
os Juta.dorcs poLle111. trocae un1. aper-to de 1nfi.o co1no cavalheiros. r'E ' qu e se 

hn..teram pel:l victori.:t das suas inslg nias e 0ntre ellcs 11ennaneccran1. intactos 
OR s~n tiln<:n tos ele hom·a pessoa l e o respeito p ela di gnidade alheia. 
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O partido republicano ;fu ndado rpor J ulio de CastHhos, desde os primei-
ros tempos da Republica, para apoiar as institu ições politicas sul-rlogro.nden-
ses, temperado nas lutas cirvicas e JlO fragor dos >Combates, é uma ·força 
imp!·esslonante de cohesão e de disciplina . 

ü Est:a:do do extremo-sul, guiado pelo seu gTan{le organizado!', um poli-
tico nor·teado pelo rigi·do criterio de u m philosopho, com intuições de sacio-
logo, ergueu , dentro do systema <l<L ConstituJção F ederal, um regirnen insti-
tucional em que admiravelmente se consor.cia a autoridade ;com a li'boerdade . 

Melhor ccmprehendendo a natureza do regimen presidencial, institu io 
u m poder executivo forte, facultando-lhe, sem r eceio, consagrar e manter 
as mais amplas franquias liberaes. ampliando senão na lettra. pelo menos 
na s ua exacta interpretação, as que são promettidas pela Constitlliçü,o dcc 

R epublica . 
A pur disso, a ·contir.uidade administrativa, um •criterio firme e .seguro, 

n ormas, processos, praxes de pli'blicidade ampla , de probi-dade, de simplici-
dade e de clareza formaran1 costurrdõ. crca1·am habites sulcando aspectos ca-
l-d:cteristkos n a sua viela publica. 

E sendo o R io Gramde do Sul, historicamente, um::t das 1na.is novas for -
m ações politicus da F ede:·nçii.o, .conr;·êderado em rcla~iio ao que eru no Impe-
rio e o que se tor.nou na J'tepublica, co1n seu desentv olvimento .cultura! e ma-
terial , póde -se considera. l -o um dos Estudos mais 11rogressistas do Br<tsii. 

A .reforma ela Constituiçii.o 1 não e t·c• problema que se nos afi~;·urasse de 
urgencla. 

Admioradores somos da obra dos constituintes do 01, a, cuju ei;.vhor;lçiio 
presidi·ram altos e nobres intu itos pat!"ioticos, uma. larga dóse de sym -
t hia humana, de fraternidade social, de 1·espeJ.to e amol· pel<>. !1'be1·dade, de 

interesse generoso po1· toclos os grandes ideaes que agitara1n a alma. Inquie-
ta do seculo 19! 

K5.o era1nos, ~os :repulJli-canos rlob··ranàe.nses, iJ.>Ot'êln, contrarias a qua.l -
q uer retoque no Cocl:go de 24 de Fevereiro, e se ·fossemos, constitu\!'itJ- essa 
attitude um emperramento injustiücavel diante da E11·oluçã.o dos r}he nome-
nos sociaes. Ao contrario, em principio, eram os revision:sta.s . Prec.iza;va...mos, 
porém, observar a acçã.o ·é'o temlJO, :;;cdimentando na. nJm::t do ;po.vo os fn.l-
etos do novo regilnen. par~ concluirmos sobre as suas vantagens ou maleficios. 

Os 34 annos de prat:ca ·constfi:ucional do rer;imen rvigcnte jii são suf-
f fc.ientes para. que se pe r cebam as 'falhas ou dofficicncias do nossr, codigo 
político, perrnittindo r evel-o nesses pontos . 

.i\'[uito se tem d!to da pretendida op})Osiç;ão system::tticu. da- ori<~ntação 

politica sul-riograndense, a qualquer retoque no estatu to federn.l. 
Anti- revisionistas por systema se;·ia absurdo equ.:\Vale n te a fu.zc t· de um 

Codig-o Político uma estmctificação 1'ossil cnlk.ista·da. no ·corpo d[l. :-rn..-;&o e 
paralyzando- lhe os movimentos . 

Fomos contraries n. agitações ravisionistas espar~as, dcsonJenu,das, s"Jm 
a orbita de uma orientação segura, ou francamente rca,ccionar:as, t<•ntu.nrlo 
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desfigurar, por uma descon·certante centralização, as linhas caracteristicas 
do a·egimen federativo pre;;ide ndal. 

Não havia um plano preestabelecido de r evisão, faltava o apoio ae u nw. 
conente política dominante ou de organiz<Lções partidarlas com 1Jrogram-
mas definidos . Isso sus-citava log-i~Cas .suspeitas de que o nosso assentimen -
to pudesse contri·buir para r esultados <Contra producentes e exce.ssos lamen-
ttliVeis. 

Era nosso dever iln>pugnar essas tentativa·s ·pBrigosas. E justamente com-
nosco precedendo-nos ou seguindo-nos nesEas m anifestações, estava o res-

to do paiz, através de sua.s vozes mais expressiJVas e p.rest :giosas. :Esta-
'Vamos em lboa corapan'hia. 

Em sua menslligem üe 1904, r eferindo-se a uma dessas tentativas re-
visionistas e fazendo, de passagem.. a allusão ao manifesto dos constituintes 

riogra.ndenses de 91, ·dizia o preclaro Presidente Borges de Meaeiros; 
"J''l'ã.o somos, .pois intensos ii. reforma constitucional nos pontos enun-

ciados; todaJvia, devemos ser antes de tudo opportunistas, não nos afastan-
do da relatividade das soluçõe·s políticas . 

Na actlm.!Wade a ·corrente r eviswnista, promana;da de fontes suspe1tas 
e constituída •por elementos J'J.eterogeneos, a ssume 0 car acter de uma amea-
ça im.mincnte á. proptia estabilidade do regimen constitucionaJ que repousa 

sobre o presidencialismo e a federação . A tcndencia geral é no sentido de 
desnatura.r essas idéas f undamentaes, sem as quaes a Republica não passa-
r[t de uma formula tvã . Pretende-se que, além do fo rtalecimento da União, 
se institua a ferrenha centraJização, mediante a interven ção federal em >eer-

tos ne;;ocios privati\Vos nos Estados e se restaure a uniformidade da magis-
tratura e das leis pt·o,cessuaes . Nada concorreria mais para mutilar o organis-

mo federativo, que só é concebi:vcl pela unidade no seio da va1·iedade. Tan-
to 'basta para. que, alheiando-nus a qualquer ag:tação reformadora, na hora 
presente, a.iccmos a nossa voz, em defesa das .conquistas Jiberaes que nos 

felicitam., repellin·clo a s iniciatitvas perturbadoras ela ordem l(;onstitucional. 
Assim o exigem os g raves problemas que inte ressam á. r econstrucção economi-
ca e finance,ira da Nação." 

Em discurso que proúorü·a em 1916, agradecendo uma ma!1ifestação publi-
ca de r egosij.o pelo seu r esta;beJ.ecime.nt o, após a g rave enfermidade que o 
acomrrwttera., clir.ia o Presidente Borges de :i\1edei-ros, 1con1 referencia a. uma 
dessas perigosas tentativas : "Rejeitámos, por isso, in l i?ni.ne, toda e qual-

quer iniC:.a tiva nesse sentido . Tanto ·bastou para que nos fosse ass:?.cada in-
.iustamente a coima ele inco.heren te , porque. em verdade o partido republi-

cano foi semvrc opportuni.sta neste particular. " 

Era assim que se mani·festava o eminente c hefe Tepublicano. Nunca a 
revisão da Constituição F ederal foi por n6s impugnaüa, como questão fe-
chada que estivesse fóra de discu ssão. Defendiam os s6mente, e -com intran-

sigencia, a intangibilidade dos princípios ca.rdeaes do l·egimen. 
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E, para etv itar esse perigo, só aceita:cian1os a revisão con1 a e'1a;boraç;t"Lo 
de um pwjecto que, após prévi-o e detido exame, entrasse no •P•lenario com 
0 com-promisso de apoio da maioria .parlamentar, amparad-o por uma cor-
rente d o seu pensamento político e não deixado a fluctuar, sem amp=o, no 
entre- c<hoque de O>Jiniões ·heterogeneas e sem principio dil'ectot· podendó re-
m atar em um traJbalho J'eacciona;rio, a narchioo e eontraproducente . 

Quando o S r. Presidente da Republica. em sua mensagem de 182?, sug-
gerio o problema da revisão const itucional, ·abordou as segu;ntes theses : 

J. . 0 , prohibição das reeleições elos Presidentes e Go:ve rnadores dos :DJi3tai.!os ; 
2. •, adopção do véto parcial; 
.3. •, a creação de tr1bunaes r egionaes; 
4. •, a exthwção das caudas orçamen tar ias; 
•5. •., a linütação do i nstituto do habeas c01"tnts ao seu con ceito class.ico, 

a r egulamentação da liberdade de commericio, a igualdade de -direitos entre 
brasileiros e exot:r a ngeiros e a propricàa{le e exploração das minas. 

A primeira mediàa já havía mos adopt:H1a na Constituiç;áo Estadoal : nã0 
h aJV ia razão para q ue discordassemos da sua generalidade . Quanto ás outras, 
em thes~, e ram evidentemente uteis e a hnpossibilida'<ie ou diffi.culdade de fa-
zel-as triumphar, sem r ever o Estatuto Federal, justi-fi.cava a r evisiio. 

Dahi o inido da nossa ·acquieseencia. 
Desde que no amplo scenario da sua gloria .t ombou a figura dominadora 

de Pinheiro IM:achado, o .granlde l eacle1· da politica brasileira, arrastou na 
sua quéda a dissolução .do Partido \Republicano Conservador e acarretou o de·s-

lcicam"nto do eixo da política naciona'l, par a a chefia quatrienna l dos Pre-
s identes •de Republica. . 

A inexistencia {te partido& .nacionaes acarreta, logk amcnte, o agrupa-
m ento da poliüea .-dominante em torno do candidato victorioso ao G<xverno 
da Repub lica, transformado em orientador e chefe, durante o período go-
vernamental, 

Não accuso nem defendo, não louvo, nem censuro; r egistro um phe-
nomeno social, de etvidenci·a notaria, ·no marasmo da v ida nacion a l. 

E ninguem melhor do que a s u'IJ'I'ema gestor dos negoóos ({}Ublicos 
para dizer, com a experiencia Ç!os factos, das deficiencias da machina consti-
tucional, para corrigir as fal-has ou eJ<Jcessos obsenvados na sua applicação. 

ão se lhe póde ~ecusar, fóra do recinto das Assemlbléas L egislativas, a 
funcção -consultiva do meclia·do+, de elemento plastico de combin acão entre as 

opiniões dispares dos seus amigos p olitieos. 
Nem poderiamos deixar de applaudir, nessas reuniões 'P<r évias dos Zeaders 

da Camara dos Deput:ados, a alta funcção coordenadora exer-ci<la pelo Clle-
fe da Nação, onde todos manifestaram suas o.p.iniões em uma atmosp;hera de 
completa franqueza e liberdade , 

Por .nós é que essa inieia-t.iva não poderia ser, logicament e impugnada, 
q-.ndn ella se assemelha';:t, no domln!o dos :ra.otoH, i\ organ:z~tcão comrtítu-
cion~l sul~rlog.randense, . 
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Lá o Pl·esidente <lo Estado propue a le i que 1:omu. a fúrma plebiscitat1a., 
com a pU:blieidacoe amp!u., a oeollaJboração ilirec.Ia uo povo na a presentaçao 
de emendas e o reje·rendmn dos Conselhos Municipaes. 

São os in'tperativos •C'ategori<!os da ordem social, impondo-se como ne-
cessidades inilludiiYeis ·e vencendo as :frageis barreiras erguidas por precon.-
ceitos theoricos, em. e quiiibrio inst<UVel, no trapezio mirifiJco da divisão dos 
poderes: Como rnuito bem ai'firma Duguia : "Ce1te cone;ep tion cl'un pouv.oh' 
so.uverain, un en trois pouvoirs, est une ·conception metaphysique analogue 

a u mystére .ohretie n de ;a tlinité, qui a r eduit les esp.rits parf.oi!; ohimeri-
ques de l 'Assem'blée de 1 7.89, mais qui est inaclnüsible .dans une const<ruction 

w.raiment .p·ositive du droit public. (Droit ConstihuYionel, pags . 366.) 
Antes d& e ntrar na analyse dos pontos que forçaram. nossa intervenção, 

· como delegado de um partid·o, devemos d ec.ll'sar que tanto ·nós ·como os Olt-

tros leaders que ·Compareceram ás r eun:·ões prévias se <Obtivemos a lgumas 
victorias, un1as isoladas , 0utras em conjuncto, houvemos .tambem ele cP.der em 
varios outros, corno un1. sacrificio -necesnario á lharn1onia ~geral e a.os altos 
interesses da Patria. 

Nessç.;; debates preliminaxes .. é forçoso !Confessa r que o Sr. Presidente da 
Re.p,ubl·ica, o illustre Dr. Arthur Bernardes, no seu prupel d:e mediador demons-

trou mna 1uci.da •compre he nsi'Lo dos l!lr·ohlema.s de mome nto, um grande e qui-
librio m oral, um louvavel esprito ele franqueza e acendrado patriotismo . 

Por sua ve~ o 'Deputado Hercula no ode Frei'b,'J,s., autor do projecto de revisão, 
leader ·de um grande 'Estado, mestre ·de direito, com sua luminosa intelligen-
cia, "-'isão aquilina, a.t'dente fé rel)Ublicana e vivo desejo de harmoniu e de 
·concordia era a outra !figura preen1inente <los debates. !E ainbos ouviram 

com acat:unento as opiniões do Dr. Borges de M;-edeiros, il'lustre Presidente 
do R 'o Grande do .sul, um dos raros sobreviventes dos Constituintes ele 91. Pois 
elle, com a sobrelevante e irrecusavel autoridade moi·al de chefe de um grande 

partido. ·com a responsab!·lidade de princivJos ·doutrinat·.ios a 7.e lat·, a sua pro-
verbial austeridade, s u a larga experie.n cia dos negocias publicas, sua brilhan-
te actuação como repres~or da subversão da onlem, s e revelára um •verda-
deiro guia, um animador de tvontades, um dcspertUJdor de enthusiasmos e de 
energias, alteando-se á posição de um oeonstructor da na!ciona:lidade. Assim 
que transmitti, na i·ntegTa, o a:nti -projectü ela r evisão ao Presidente Borges 
de •Medeiros, a impressão do illustrc .homem de E sta.do nii.o foi de terdo 
agrad·avel . 

Não dlsputaovamos á U n ifw interesses materiaes . Pleitca vamo c< a i]Jre-
valencia de v::üores moraes, a n1anutenção de expressões consagradas na tü-

chnica constitucional e de franqu.ias liberaes de ·que gozaivamos ha 34 an.nos 
com evidentes 1vanta:;cns de natureza social e politi'C..'l. . 

O a .nti-i]Jrojecto -que devia scrvh· de base d e discussão, antes de ser sub-
m e ttj<1o ao ·plenário, ao la do de iniciaeivas vantajosas e tfra.n·camente nobili-
tado·ras do regimen, trazia oiutras !que Jtii.o poderíamos deixar ele ·considerar 
reacionarias. 
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O anti'-projecto golp~ava a autonomia dos Estados, alargando a esphe-
:ra intervencionista da União, nas emendas ns. 1, 2 e 3, assim primitlvamim-
te redigidas : 

":Su-bstitua-se o n . 2 do art. G•, pelo seguinte:" 
"Para assBgurar a inlegrida:de nacional, manter a fôrma republicana e 

o respeito aos principias constitucionaes da União . " 
''Substitua-se o n. 3 <do art. G• peio seguinte : 3 . Po,ra assegurar o ' livre 

exe>rcicio dos poderes publicas Jc-caes pelos seus legitim·os representante~, 

quando estes reclamarem o Ru:xilio federal e para debellar a gue-rra civil, 
independentemente de requisição". 

"JSubstitua-se o n. 4 do art . 6°, pelo seguinte: 4 . [>ara assegurar a exe-
cução da,; leis e sentenç:as federaes c para reorganizar financeiramente o 
Estado que, pela cessação de pagamentos, por mais de dons annos, demonstrar 
a. sua in&olvabilidade." 

Além disso cerc€.ava as attribuições dos Estauos, arrancando-lhes a com-
pf'teJ!cia para legislar sobre direito processual, instituia, sem contraste, o 
r·egimen dos privilegias offidaes, e supprimia ou restringia direitos indivi-
dvaes. na:,; emenik'ls ns. 19, 22, -59, 67 e G8 . Na emenda n. 50 vtn'ham especi-
ficados os pr<ncipios constitucionaes da União, enunciados pe lo art. 63 e que 
se tornariam obr·igatorios para os Estados . Esta emenda tendo disposições 
lou:vaveif: e acertadas em alguns pontos, em outros, recluz~a as constituições 
<>slarluaP!> a lJma reproducção automatic?. da Constituição Federal, anilquilanda 
as ]'art~cularidades· lccaes e qu~si supprimindo as vantagens elo regnnen 1~ · 
clerativo. Eis os motivos principaes das nossas restri-cções ou, pelo m·eno3, 
os pontos qne, sem incoherencip., não poderiamos deixa,r de im•pugm.tl7. 

O meu papel era de simplc:' intermediaria, p•leiteando junto aos inicktdo-
re~4 da reforma as Peivindicações doutrinaJ~las, os prlncip i;os, as c.onquistas li-
be.raes integradas no regimen organi·co do Partido Republicano Riograndense 
e interpretadas pela palavra autorizada de seu chefe, o eminent e Dr. Borge,; 
de Medeiros . 

L ogo que tive .conhecimento da proposta de refónna que deveria servi,· 
de l:asc de discussão, transmitti-a, na integra, ao chefe do m eu ·partido, soli--
citando-Lhe as suas impressões. Estas não se fiz~n·am esperar . .E 31penas· 
com 24 horas de estudo, o Presidente Borges de Medeiros apprehendia lucjja-
mente a materia submettida á sua apreciaç;ã.o e, com segurança e d'irmeza 
exj:rnsava o seu pensamento, :nos seguintes termos: 

"Deputado Getulio Varga:ot - Rio - Vou transmittir primeira.s impres-
sões sobre vrojecto revisão. Observo, desde logo, que espirito ref.orrni'sta foi 
<kma.siado longe e que não poderemos a,compahhal-o em todas as suas m-
curr:;c<-s. Angustia tempo priva-p1e de analizar todas emendas, sõ permittin~lo 
bnves ,.eflexões sobre as que tenho por mais importantes. 

Assim começarei pelo art. G•, que os patriarchas republicanos e nõs aem-
pre cor.s'dcram('s intangivel p-or ser a suprema é;;-ide da Federação, e nem 
me~-mn suscepüvel de re-gulameptação, conforme o voto systematico do Con-
gresso e a opinião dos melhores constitucionalistas e estadistas . Tocar no 
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a rt . 6" é o mesmo que t ocar n o coração da Republica Bt'2sileira, com o con-
ceituava Campos .SaBes, em 1895. P or que m odifrcaJ.-o e dar- lhe m a is ampJi .. 
tucle ':' Não basta uma experie n cia de 34 a n nos para demon s t rar essa desn e-
C.{'SSié..ade? 

Qua€squer q ue seja.m os defeitos que nel!e ·haja a critica descobert,·., e 
certo CJ Ue a doutrina e a praU~a j á lhe der a m uma constru cção· def in itiva, 
c re ando regras q u e n inguem n1ais c ontest a . 

A s em e n das que se lhes propõe, ou são ·de·sne·ces sar.ias -ou a n ti -feder a -
t U\·tas . 

!Sen do a locução fónna r epubl icana tederatwa equivalente a p?'Vfi-Ci1Jios 
constit ucionaet~. que ficar ão amplamen te definidos no aüilitivo 63, não h a razão 
par ;t inte r callar estes n o texto do a rt. 6". 

2E" ja E-mbora i'mp1·opria a locução em pregada no n . 2 , como p arece ao 
.a.u1 or de projecto , é el1e p r oprio q u em e nsina dever enten der-:sc "qu e ness,, 
cas•> a in terven ç:ão tem ·por fim m ant e r a fôrma republican a , á Federação, o 
q u e va"' c· mesmo que dizer manter a in dissolubida-de da união dos Estados 
brasilei r os, manter a integridade do seu territorio" . 

'[\;•,) ca.so de g u erra civ il a U niã o intervem ex- ju1·e proprio para rest aJ:;e-
l&cer o im per io da Co·n s-titu 'ção ·e elas leis para assegur:etr os rn tere~Ees (. 
liv r"· exEr cido da a:e'lministração .federal . 

E sse direito nu nca lhe. fo i contestado a qui o u alh ures e ainda r ecente-
men te o Govern o Federal delle uso u para reprimir e nergicamente em va.rio9 
iEsl« clo;;; () m -ovimento 'JUbversiv;) qUt:- s., ir radlo u de S . . Paulo . 

Não me n os, superfloua ou arbitraria é a €menék'1 ao n. 4 . ·Si a ces·sa ção de 
paptmentos demonstrativa de insolvencia equivale a f icar o Estado em con-
cl;çfies ele n ã o prover a os encargos ele seu govern o eo administr ação, é evidente 
a perturbação que nelle se dará c qu& poderá justificar a interven ção COln 
f u nGamento no n . 2 . 

Si, :porém,. o caso fôr ·o da cessaçü.o do pag-amento de dividas, elh po -
derá se resolver pe1a. n1orat0rif~., con1o jâ por duas vezes· s·u ~cedeu á Uni~o. o n 
pela inter venção da justiça, cuja sentença cumprirá en tão ao O'lverno F eder·ll 
e:xecu ta r H O:< tenr.os d o ~• ctu al n . 4 . 

Art. 12 - E ' preferível abol ir a competoncht cumulc.tiva. e atlribulr ex-
c}usi\·a m ente á Un iií.o os imr>ostos ele consumo e sobre a l:'enaa ou, (]nando 
muito, obrigar-se olla a partilh?_r com os Estados uma qunrtft parte do pro--
dueto arrecadado nos r espectivos t e r r itorios, deduzldas toda,; as desp&zas 
lfis:.<tr.s . 

Art . 34, n. 23 - A ·emen da ac::trreta uma ca.p·iUs di.núnutio par a os E s -
tados, t r ansferindo á União o direito de leg islar so,bre o :p ·acesso civil, com-
mercial e criminal. Não é justo n em compativel com o regimen federativo. 
os Estados maio; im.pot·tantes, pe:1o menos, jl\ p ossuem <>s seus codi·g os, Cl.Ue 
bem podem resistir a confronto com os da União. Si á União fosse outorgada 
-competen cia para legislar sobre o processo em g-eral, ter 'amos uma destas d u as 
""H~f ·quencias : ou e processo em d isscn a n cia com a com posiç.ão do,; tribu -
naf':>, com as attrlbuições conferi·das• aos juizes das div erm:s instancias, ou :• 
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faculdade o utorgada aos Estauos de €'htborarem U"' suas le·ís de organizaçàu 
judiciaria reduzida ao ins1gnilficante poder de crear loga;res de j1udJcatura, 
m;gmental-os ou diminuil-o~. (Pedro Lessa, Do Pocler JuCUc:iario, pags. 4 e 
7) . L eia-se ainda com pr·oveito o que escreveu Bar.ba1ho·, Co?'nmentariog, 
p>e~·s . 12õ- 129. 

Art. 63 - O l><tru.gmpho unico dispõe de mais e de menos. E' exo'libi-
tante quando nas ktt:·as, f, D, ·i e k. inclue modalidades secundar·i.as e na-· 
tur<Llmeni'e variaveis, que não são ,·eràadeiros J)r in cipi.os mas que envolvem 
restricções injustiflcavcis á autonomia dos ·Entados . 

. A~·sim, a 1ettra k, ·eollide com o systema de garantia:; q·ue a Constituiçi.i.c. 
riograndense outorga aos seus funccionaríos eff~ctivos, ·q ue não podem ser 
de~titu i dos d~ seu s cargos senão e m virtude de smüença. A lettra i imp-õe 
aos .!ilstados :H! condições lle .capacidade especial exigidas pela lei f edeTal .para 
o .~xercicio dos cargos, mas é evidente •q ue o a r t . 73 da Constituição só se 
r efere a car gos federaes, porque absurdo seria, por infringente do art. 63, que 
a lei f .ederal regulasse as condições de investidura nos ca1·gos estaduaes . 

Dispõe de menos o p:u·agrapho unico porque omíttiu os direitos indivi-
duaes enumerados na secção II , titulo IV, sem os quaes o g ov·erno republi-
cano € incom•prehensivel. 

Proponho, por tudo isso, este substituivo : Paragrapho unico. Sti.o prln· 
cipi~s c-onstitucionaes ela União : c) o regimen re·presentD.tivo; b) o gove:·nv 
pn•sidencial ; c) a indeprm!lencia e ·harmonia dos poderes; d) a t emporarie-
dade d.as íuncções electivas e a iesponsabi.Jidade pol ítica e civil, e) a lguaJ.daá., 
poiitic<:L dos Estados; :) a autonomia dos municipi.os; g) a capacidade ele;.-
toral 1Jdra ser eleitor ou Hlegi.ve j, nos termos da Constituição; h) um regirnen 
eleitoral que permttta a <rew·esentaçií.o da mino1·ia; ·i) a v italiciedade e inR.-
movibilidade dos juizes e a irreductibilidade de seus veneimuntos; j) os di-
reitos politicos individuaes q·ue a Constituição assegura a bras•i!eiros e ex-
trangeiros; k) a não Deelegibi!idade dos P1·esidentes e Governadores ; l) a 
po~~iUJidade de reforma constitv.ciona.l e a competencia do Poder Legislativ0 
para: decretai-a. Com essas resa1va<; que os nossos princ'ipios e tradições nos 
impõem na,da mais tenho objectar que no ,con ju nto corresponde a n ecessi -
dades reaes . Affectuos~cs sauàaqões . - Borges de llfedeiros." 

'"TJeputado Getulio Va r gas - •Rio - •Em adcUtamento meu telegramma 
de 20. proponho ainda ao TJ!'ojecto de revisão estas em•endas suppressi:vas ou 
sul•st;tutivas: Art . 34, n. 35- •SuppriD1a- se in tot1t1w, ou, pelo menos, a parte 
fir.al cpe véda a im:titutos particulares o uso , de pTivilegios analogos aos que 
os estabelecimentos officiaes concedem . De outro· morlo des<tJpparecerü a li-
berciade de ensino e morreri:íc; il'\Stitu tos particulares digna~ de viv<?r, como 0s 
r.o~sos: Escolas de Engenharia, Faculdade de Medicina, e de Direito. 

'Art . 63, paragrapho müco ·- Intercale-se ao nosso substitutivo, após a 
lettra b, e seguinte : c) o vinculo federa.tivo ou a união dos Estados. 

Art . 68 , lettra b - Em vez de ela•· ao Cong?-esso r.11. a ttm.a àe suas Ca-
m c.ras, diga-se : ao Pode1· Legis1ath:o. pnra. fi.car de harmonia ~om a nos~i:t 

(: on~tituição art . 20, n. 1R. 
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Art. 72, J>."Lra;;rap;ho 34 - Supprima-se o aclditiYo . 

I() exercicio de qualquer proiissão não deve ficar dependente de lei ordi-
naria. JJem de condiç;ões -ou restr icções regulamentares, sob p·ena de não ser 
J! •ll'e . ·Se f osse possivel, pro•por ia se désse a esse artigo ·a r edacção do par a -
grapho 5°, d o art. 71 da nossa Constituição . Art. 74 - ISuwt·ima-se a em en-
da que é contraria á esta:bilidade da administração, aos direito·s dos funccio-
"'ar ios e ao espn·ito de regim en r epu blicano. L"-rt. 75 - Supprima-se a clau-
sula - -- t endo mais de 30 annos ele se1·viço á União - por ser profundamente 
ini:qua <; -a.nti-republica na . Affectuosas saudações. ,.- Bo<rges ite · Meclei.<ros." 

l.Je~~€5 telegrammas, De:;altam OS elev ados Senthnentos r e publicanos do· 
p 1 esidente Bcr gE:s de Medeiros, as s uas primeiras impressões, a nte a premen-
cia do tempo, .e a resistencia QUe offereceu ás modltl'icações el e alguns artl-· 
gos da Com;tituição . 

Pela firmeza dessa attitucl e, eu compre.hendi que atravessava o momento· 
algido do debate em que o Rio Grande do Sul tinha de definir a flUa posição. 
no conclave das u nida des fede:·adas . 

O Presidente Borges de Medeir os não enunciava um pensamento Indivi-
dual. Elle fallava pela .bocca de um :vartido .que era uma fOTça organica d!l. 
Republica e reflectia as idéas e os sentimentos incarnados no pro~ramma 

desse ·partido q ue tinha o dever de zelar . Elle estava na altu ra elas s uas r es-
,lonswbilicln.ues . S ua s-ituação era a de u m h omem, não que exer ce u m dire:to, 
mas que cumpre u m dever. Esse partido é que tinha o direito de lh2 pedir 
contas da fidelidade aos seus princ;p ios organicos . Um chefe de partido não. 
tem, fOra do programma deste, a. Uberdacle de attitudes do chefe de u m agru-
pamento pessoal, sem idéas definidas . A.prehendi a importancia da situat;ão 
que se desenhava e estacando na encruzil•hada antes de proseguir, commltei-o 
sobre a di.recção a tom•ar, nos seguintes ter.mos: 

" Dr. Borges de Medeiros - Palegt·e- Consulto V . Ex. sobre cond uctn 
a seguil·, ist o é, se devo continuar acompanhando reuniões .C~:~.ttete , sem l' U .. 

tlicar t elegramma para evitar se extremem opiniões e commentarios impren-
sa, defendendo pontos de v ista V. Ex . , á medida forem sendo apresen-· 
t3.das emendas á consideração do " leader", f icando nossa ttit-ude, quando 
projecto entrar di·scussão Congresso, pendente novo exame V . Ex. ou se-
elevo forçar acceitação in tegra l suggestões telegramma, ou r ecusar -collabn-
r<tção discu:;sões pr·~vias. 

Attenciosas saudações . - G-etu-lio Vm·ga.s." 
E a :resposta n::io se fez esperar : 
";Dep·utado Getulio Vargas - Rio - Em resposta vosso tdegramm;t 110. , 

tem penso nada justificaria nossa ausencia reuniões Cattete para discussão 
an te--projecto revisão. Nessa conformidade julgo in dis pensa vel acompanhar-
des esses trabalhos prelim inares, expondo nossos pontos de vis ta e resalvando 
faculdade sustentai -os n a discussão Congresso. Manclae outras alterações 
qun.esqner que ']}rojecto r eceba Cattete. 
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Emquanto não term ;nar discussão Ca.ttete , convém nilo publicar me;J 
primeiro telegramma. 

Arfectuosas saudações. - Eo1·ges àe JJ[e(/.eiros" . 
•E1·a o conselho do bom senso, a resolução do político experiente, do repu -

blicano tolerante e patriota. 
Além desses telegrammas e u lhe t-r ansmittia, dim·ia:rn:ente, os resultauo-" 

das r e un'ões no Cattete, corrt a Commtssão d os "leaden;" das bancacla.s Uit 

Cumara, as emendas discutidas, as occurrencias, as comlbinações ou desaccor-
dos, que seriam talvez prr·eciosos subsídios para a historia ela rerforma, 1nas 
que alongariam demasiado ·este discurso. 

iHavia já lealmente entregue copias dessas imopugnações do chefe gauc11u 
ao Presidente da Repub!ica e ao R ela tor da revisão, antes da consulta soDru 
a altitude a seguir . Obtida a resposta, l)r ocurei o Deputado Herculano dr: 
Freitas. Sua qualidade de leade1· da revisão e autor do a nte- projecto, dava-
lhe sobreleva.nte autoridade para auxilim·-me na remoção dessas difficul-
dades, que tanto seriam para mim como para o trabalho que e lle pretendia 
real izar . 

Tivemos longo c coraeal e ntendimento . Encontre! no illustre "leaclet··· 
paulista além das suas brilhantes quaiidades de cultura e intelligencia, um 
espírito equanime, tolerante e sem vaidades . 

Transcrevo aqui a s ua pr1me1ra resposta ao Presidente Borges de ~1c · 
deiros, tra nsmittida •por meu lnterrneaw: 

"IDr . Bmges de Med~iros - Palegr.e - Após -entendimento com Dep ~
tado Herculano Freitas, este l'l ntregou-me, por escripto, sua resposta aos te-
leglrarnmas de V. Ex . que transmltto na integra: 

"As emendas propostas ao art . 6°, exceptuada a que se rerfere á insol-
vencia dos Estados, foram elaboradas não com o pensam ento de modificar, 
se não de esclarecer o que já dispõe esse artigo e tem sido causa de inexgo-
taveis controversias doutrinrurlas, incertas •Soluções e vacilante jurispruden-
cia. - Dizer intervir para manter a fórm.a republican a e a integridade na-
cional, é o mesmo que dize1· o que está na. Constituição vigente ( . .. pa1·a mHn-
ter a fôrma republicana federativa), corrigida a impropriedade de technica, 
pois a Republica é uma fôrma de governo e a F ederação é uma f6rma de Es-
tado in susceptível de refórma pelo art. 90, § 4" . 

Si nii..o fos-se a irregularidade das interpretações anteriores, não have r Ht 
necessidade de accrescenta1· "o respeito aos prinmpws constituc'iorraes·· 
com.o causa de intervenção. Entretanto, tornado bem claro em discussão que 
é redundante essa frucui<Ja de, pois os princípios .constitucionaes se acham 
contidos na. expressão fórma republicana creio não haver in-
conveniente em supprimir-se essa parte. Quanto á intervenção por causa ele 
guerra civil é claro que já está conticla nas faculdad es elo Poder Nac!onal, 
mas é certo que mais de uma vez se tem impugnado a cornpetcncia da Uniiio, 
como succedeu no Ceará e outras esta tem c.ruzado os ·braços como se deiJ 
no Rio Grande em 1923. Para evitar Isto é que a emenda expressamente cu-
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gita cht h ypo lhese, parecen do con venientc tornat· nella expresso que essa 
in terven ção não importa, e m caso algum, na deposição dos poderes locaes. 

Quanto á insolvencia do Estado como causa de inte1·venção, o i n tuit o da 
emenda, redigida em ter'!'nos vagos e de difficil effectivação, é perm;ittir :; 
seu empecgo no caso extremo do Estado que não 1possa exercer as sua.-5 t un-
cções autonomicas, por defi ciencia de recursos. Parece que essa >hypolheSl' 
não está comprehendida em algum dos numet·os anter:ores do art . o• . 

O Estado que não te m .recursos estará org:-tnizado em contraposição · á 
fórma republicana'? .Ameaçará r ompet· os laços q ue o ·pr endem á patria com-
n•um, quebrando a u n idade nacional? 

Quant o á modilfi-ca~ã o d a legislação )"}rocessual tem por fim assegu rar • 
unidade elo Direito :N'acional , fac ilmente rota. pela c1u nlidacle do legislador p a1 .... 
elaborar o cl ireito s ubstantivo e ad jecth•o . 

;E' preciso ter em v ista q ue o direito processual nã o com pr e h enue ., 
parte do dirGit o judiciario que trata da or ganização da j ustiça e estatue ét 

competencia dos 'juizes, senã o- prop-r iamente trata das acções e da s ua m s.r c: b ti . 
NiLo h a duvida que essa disposlc;ão restringe a ar;tual actividade legisla-

tiva dos E s tados . 
N'G ln teresS<' Naeionai n ã c e.~tar[, >l r: ompen~açii.o ;Ja-n t isso, não ;_, ne"s<-

~(:nticl o a m,arc-ha elas feder ações mestras, como a .Su issa e os E stados Uni-d'Js 'l 
Accresce que se -apon tam casos de abu sos clamor osos em que, pm·a ser vir )pe-
<1Uen as e passageiros in teres·ses, se elab ot·aram ou re-fo rm aram leis proces-
suaos n os Estados . 

Qua,nto ao a r t . G·3, paragrapho un ieo, [}are·cern om g ra nde parte acc:e i-
t:::tvei~ as suggestões do t elegram m'J, estando e u pes.~· oalme nt4 ~ dl -;pt,::;to a. 
acreital-o na sua in tegra , cornquJnto en tenda que não preci.i~. t \'am fig ;rar as 
reterencias á igualdade politica dos Estados e o vinculo .federativo, pois são 
-materias qu e os Estados nã.o podem tt·atar nas suas constituições ou leis e a 
e1au"'u la apenas enumera as ob!·igações a q ue elles f icam sujeit:J·õ ao dccre· 
c<!ren . l ;mas e ou tras, uma vez q ue a federação só exis t e nas r elações entre 
os Estados, no seu conjun to, sen·do elles unitarios na s ua org--~nizaçiio intm~na . 

Quanto a r efcren cla â. 0menda ao art. 6:5 b, não ha !ncon·vemm~r~i:<. e m 
rcdigil-a na fórma proposta pelo se gundo telegran1-1na, isto é, em 1vg~x de 
fallar em Co;tgresso, fall ar em Poder Legislativo 

Quan to ao art. 34 desde que persista na sua im pu :;;nc.c;ão o Rio Grande, 
não ha inconven iente em r etirat· a emenda . 

Quanto á. emenda que reguln os casos de vital iciedade parece de fa cil 
j ustificação e de incontestavel e prem.etlte necessidade. Em regra as aurni -
nistrações nfi.o se 1privam dos f u nccionarios que são inestimaveis auxiliares . 
Alé m d!sso a vitaliciedade gener alizada quebra os braços ao a.dtninistr:u!or 
servido por mfws auxiliar es, torna a buro-cracia parasitaria uma carr eira que 
tira da actividacle pr oductora da Nação um g!·ande numero de apt idões, e 
a indn. imposs ibilita, com o s u ccede agora, a realização ele grandes ec<Jnomias, 
gravando o Th0souro por um serY1ço barba1·o de prestação a nervidor·es , cuja 
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terça pat·te no maximo pt·oduzirá trabalho uti!' Não vê no caso offensa aos 
actuaes funccionarios, pois estão resalvados os direitos adquiridos. Os El!-
tados que a meu V€t' mal se inspiram, poderão extBnder os casos de vitali-
ciedade, pois, adoptado o substitutivo proposto no primeiro telegramma e addo-
tado no segundo, não será ·principio constitucional a {!Ue os Estados deva:r, 
dbediencia essa disposição. 

Quanto á a'!l'Osentadoria por invalidez, com prazo de trinta annos de ser-
viços á União - é · para impedir que sejam contados serviços estranhos de 
funccionarios removidos pura a União - que seril desse m odo extraordina-
riamente so.breca.rrega•1a . 

Já os inactivos pesam de um brutal modo, nas despezas nacionaes . .As 
leis vigentes determinam o temPo de trinta e cinco a nnos de serviço para a 
aposentadoria . 

A invalidez é já exigencia da Constituiçao vigente. Parece, pois, que o 
uni co accrescimo é o ele .que os serviços sejam prestados á União . 

.Basta citar que para o Supremo Tr'bunal têm sido •nomeados velhos 
juizes de tribunaes que dentt·o :;m pouco sobrecarregarão os co'fres federaes 
com a sua aposentad-oria. 

Entretanto talvez seja :possivel a:brir excepção para os que se invalidarem 
em serviço, sendo tambem certo .que esta clausula nao Qbrlga o·;; Estados" . 

Attenciosas saudações. - Getulio Vargas." 
•Essa contestação e as in<foqoaç:ões por mim transmittidas tranquHJi;mram 

mais o Presidente ga:ucho, que a G de Julho enviava o seguinte despacho: 
"Deputado Getulio Vargas - Rio - Recebidos com satis-fação vossoH 

telegrammas dias 3 e 5, impressionando optimamente boa v ontade e tole-
rancia manifestadas illustre autor projccto, como, al:ás, esp-erava do seu al tn 
espírito e ap1·imorada cultura. J!::xaminarei, detidamente, sua resposta qu,• 
nos permittirá adciuziT novos :u·g-umentos em r eforço de nossas op'niões, o 
que farei com mais vagar. 

Affectuosas saudações . - Bo1·yes de Medeiros." 
Firme, porém, na defesa ela autonomia dos Estados o de outras ft·anquias 

liberacs, insistia o chefe ·sul -riogt·andense em novo telcg:·amma de 7 do mesmo 
mE:z: 

"·Deputado Getulio Vargas - Rjo - 1-tespondo ao vosso dia tres. Si as 
emendas ao art . 6° visam tão sómente e»clarecer o texto, ellas são llojc os . 
ousadas por estar creada e firJT+ada a interpretação dout•rinaria ou authcnt;ca 
de cada um dos seus dispositivos, atravez de uma longa e luminosa €labora-
ção no Congresso, no Supremo ':j.' ribunal e no publicismo, condensada em todDS 
os oommentarios da Con~tituic,ão e nos ensinamentos c>tthedratkos. Na appJi .. 
cação desses prin ctpios .aos casos conf:rctos, cuja vari dade no €s paço e n.-; 
tempo suscita imp!l'essões e a1Jreciaçõcs differentes, é que surgem inevitave!s 
controversias e vacillações que os poderes 'federae r; devem resolver necessaria-
mente, attendendo--se á lettra e ao e·spirit0 da Constituição e usando do pru -
<lente arbítrio que as circumstan cias aconselham. :'-:,-w ha [ugir dessa co;,-
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tingencia qualquer que seja a perfeição g•rammatical e jurídica do texto. 
Prefiro por isso a -locução synthe tica e preciza fó rr.na republican(< f ederathY>. , 
-por não haver outra formula que de fina m eFhor as instituições 'Políticas do 
Brasil . 

. E des de QUe no a r t. 63 , se e n u merem os princípios constitucionaes da 
União, não mais se dis.putar[L s ob re a significação e a lcance do n . 2 do a1 
tigo ·6°. Incl Llido entre os principias constitucion aes o vinculo -federativo e a 
i.gualdad.3 politica dos E sta·dos estará completa a inte!ligencia da fórma rep u -
blicana federativa, de modo qu e a intervenção para mantel-a, terá lagar nos 
Cc'lSos de vio·Jaç:ão dos princípios característicos ela fórma republican~.L ou da 
violação do vinculo !federativ o q_ue é o mesmo que dizer (la int egridade nacio-
nal, da indi.ssol1tbilid(tcle da união elos E sta.clos . 

iH.e leva ft·isa:r que a ex-pressão !ónna 1·ep1~blica·na teden <t-i'L'a nunca fo\ 
objecto de critica no p r ojocto ele Constituiçrw elo Governo Provisorio, nos de -

bates do Congresso constituinte e entre os com m enk1.elores dos textos constr-
tucionaes. 

Por que emencla l' e!l tã.o o que a todos sem pre pare~eu con·ecto? A inter-
vE nção fed era l no -ca·so de guerra civil ·é uma facu ldade inhere nte ~o poder· 
central q u e a e xerce1"á -com i.ndepe n dencia clus poderes locaes e sem prej uízo 
da autonomia e or ganização constitucional dos Estados, como t odos recon he -
cem. Logo, não deve f ig urar entr e os casos do artigo 6" , que cogita da in-
tervenção n os negocias peculiáres aos Estados, para os fins nel1e_ declarados. 

E', e ntre as att-ribu ições do Presid ente Que a materia deve ter seu ver-
dadeiro assento, dando-se-lhe a jaculrla(le ele deterrnina r , por s·t~a iniciati'L'a, u 
in tervenção mit i tu1·, em q·t~alqueT parte do terri t or·io nacional, pare. clebella'r a 
mterra. civil . respe-i.truh• (< organizaçü.o consti tucion(t.l <los Estados. 

'S l a inter ven ção provocada por insolve n cia do Estado é para o caso ex· 
tremo de ni1o poder elle exercer as suas funcções autonomkas, por clerfi.cien-
cia de recursos, a emenda é ainda escusacl[L por estar essa hypothe,,e impli -

I 
citam en te com.prehenclicla no n. 2, elo rurt. 6". Gomo doutrina Barbal•ho, " '1 

expressão - Jónna rep ·ublicana. niio des•igna sim-plesmente o a pparelho formal 
da R epublica, nào co1npr-el-1ende unican1e nte a existencia do meca nismo qn<' 
constitu e o system a re-p-ubUca rfo, m.as envolve impliciüt e virtu almente tambern 
o seu funccionamen to regular, a sua pratica ef<!'ectiva e a realidacle elas gél-

rantias que este syste.ma estabelece . I sto, evidentem ente, r esu lta da natureza 
e fins do c1i1·eito de intervenção. " 

Em apoi-o de-.ssa interpretação, cita o h'lesmo comm en taclor as constitui ·· 
ções ela Argentina, S nissa, etc ., nas quaes a ".Naçfw garante não só a fôrma 
republicana, mas ü exer cício r egular das instituições loeaes, os direitos f' 

attrHmições conferidas ás autü'l'idades, bem como a liberdade e os direi to E 
cons titucionaes aos cidadãos ." AcCTesoe que o art. 5o ela Constituição incun'l-
·be a. cacla Estado prover a expensa s p roprias, as n ecessidades d e seu governo 
e administração. 
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Aquelles que, ;por insuf'ficie'llcia .de renD.as ou de recursos, encontra r -se 
e-ventualmente ir!1possibilitado de occorer a esses encargos, terá faltado ao de-
ver presc:ripto no art. 5°, e o se u governo e administração estarão fatal" 
mente pertUl'bados . 

Essa irreg u;_a.ridaJde ·d.e f uncc1o nc..n1{!nto cr2ará ·forçosamente u1na detur-
pação ou suspensão da ·fórma repu'bt·cana suf'frciente para determinar a in-
t ervenção, nos termos d0 n. 2, do art . 6° . E' a:nda 'Barba1ho quem opina 
que "a intervenção ·nesse caso é •para garantia da li'berdade e direitos dos 

cidadãos e para a effectn•ldade e profi cuo ·resultado do syste ma de governo 
adaptado pelo povo •brasileiro •· (Gommentarios, ,p•ag. 18) . 

Quando, •portanto, em um Estad-o o se u apparel:ho governatilvo, no todo 
ou em parte, se d issolver ou interromper o exercido de s u as funcções p-or 

faLta de ·r ecursos financeiros, qua ndo -o f uncc:-o nalismo desertar de seus pos-
tos por não receber ven;:,:mentos, quando a poli-cia e a justiça deixarem de 
assegurar a ord€m e de proteger a liberdade, -propriedade e segurança in~ 

di'Vidual por TI.â.o t e.r·em os magistrados e a u to-ridades meios -de s ubsisten cia, 
quando o ,credito publico hou,ver desapparecid6 .pela vi-olação de compromis-
sos solemnes, será e ntão eviden(k) a situação de bancarrota, e legit im a a 
intervel1çá.o tederal para Sf.l'Var urn dos membros comr,onentes da U n ião. S i, 

porém, a emenda Uver ·outro sentido, como parece, e r eferir-se precipua-
m-ente á ·hyp-othese commum da cessação ou suspe nsão de pagamentos de 
<lívidas, a inda é menos aceitavel) •por eX'hoacbitar do •c riterio •políti-co a que es-
tá ~mbordinaào o art. 6°, que nq seu .contexto só a dmitte a intervenção como 

medida protectora ·da ct·dem e assecuratoria das garantias constitucwnaes 
e regularicla,des dos pode res locaes . 

Ora, como j á. fez a U nião, póde o Estado suspender temporarJ:'Lrnente os 
senriços da s ua diJvida p ub;ica, sem d-eixar de prover as necetSs.id&des de seu 
governo e adm~nistração, q ue continuarão a exercitar-se, normal mente, como 

o requer o a rt . 5°. Ficaria, p ois, a acção :tederal, ness a hypothese, reduzida 
a uma simples prÇJvidencia finance ira ou administrativa, que parece repugnar 
ao intuito da intervenção tal comn es tá consagrado no art. 6" e em todas 

as -constituições federaes, amer~canas e européas" AJifectuosas s audações -
Bo1·ges fle .1.Wedeiros ." 

E logo no dia s<Otgui-nte proseguia . 
"Deputado 1Getulio Vargas - Rio - ·eontinua não o exame c.los eTgun1en~ 

~o.s contidos no v osso telegramma di~L tr-es, em favor ela emenda 19, ao n. 2í3 
do a!·t . 34 , dftrei as ra.zõc;-~ historicas e juri<.iicas ào nosso dissentimento. No 
Congressr, C onstitu!nte de 18n, fo-i notavel o debate em que nos empenha-

mos p€la competencia dos Estados para legislarem sobre o direito s ubstanti-
vo e adjectivo, -vencend o quanto a o segu ndo a corre nte federalista. 

Os propr :os a d versarim: <la legisl ação separada, -reconhe-ceram, entrw, q ue 
era imprescinilivel conceder aos Estados o -direito processual, como parte in-
teg'l'ante que é da orga nizaç.ão j udi·ciaria sob pena de ficar esta mut ilada e 
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sem efficac.ia real . Ve m 3. pê lo t ranscre ver o que disse o constituinte L eo-
vegildo FHgueiras, al!ás pa·rtidario da unida de de . legislaçao; "Quan to, p.orem, 
a o direito processual é que n ão póde de ixar-se de dividir a com petencia para 
legisla r soibl' e elle, compptindo •a o Cong resso N a cional legisla r sobre o di 
r eito ,p.rocessua l da jus ti ça fede r a l e com pe tindo á legislatu ra ele cada l!:s-
tado legislar .so'bre o direit o processual da jus tiça ordinaria, atte ndendo-se 
~t •que, competindo-lhe 01·ganizar ·COmo melhor lhe pa r ecer o seu poder jud:cia-
r io p o1 itico,, ·Para manter o e qui'!Lbrio d e s ua cons t ituição, é necesaario que 
lhe compita o direito ele legislar sobre a jurisdição e competencia de se us 

Lribunaes, s obre .os recursns da s dec!sões d·estes, sobre as formulas do:, pro· 
cessas, em s umma, solhrc o que disser r espeito a est e ramo <le legislação, em 
ha rmonia 100m a organizaç:ão do ;potfer judicia.rio, que ca.da um adap tar em 
sua lei funda menta l. " (Annaes -da Constituinte, vol. .3.• 1pags . 268 e 2G9). 

Ve n c!-dos na pa rte relati-va á pluralida de de legisla ção substan tiva , os con-
stituintes r :ogrande n ses decla rara m, e m maniifesto •publi-cado no m esmo anno, 

que essa questão s eri2. re!l~;vaàa qua ndo .se promovesse a revisão da Consti-
tuição e fi cava incorporada a o nosso programma. político, com o uma these 
da sua •doutrina fe.derat!va. Decorreram , pois, desses antecedentes historicos 

compr-omiss-os .publ!c-os q uc nã o podem ser pos tergados, sem r enegação do 
passado e de res ponsabilidades indiscriptive is . Esse constitue de p er si um 
ins uper avel obst aculo q ue nos prohibe de apoia r a em e nda. 

Ha, porém, outr<ls ra zões theor:oeas que ·confortam nossa convicção, 
Gonça lves Chaves, mag istrado e ·Constitu inte reputado, ass·'m justifi-

cava o dispos iti vo ·constitudonal: "O direito é uma força moral; o direito 
l}re.ciza de orgãos para se r a pplíca do e são as instituições judic'~u·ias que lhe 
dão iv.ida e a cç;fw. E is aqui o ponto sobre o qual se baseia a 1·azã.o <la dive r si-
dade, em 7!osso paiz da organização judilcia ria. H a, •Certamente , um fu ndo 
commum de l)rincipios, {'[u e são a garantia. da libe rdade e da justiça, mas 

em paiz •CUj os \E stados -;iiffe r c m n as cond ições d e povoamento e de aQ.:anta-
m ento, a cons tituição da rnagis tra tura , as r egras de processo, os recursos, 

as a lça das, as cond ições da. celerida de dos processos nã o p odem ser uniforme~ . 
.Si as 'c.ondições do paiz podem diversifi &"tr como ·de f aJcto dive rs'f icam, 

de um para outro E s tado, pa ra -remediar isto, é precizD a diversida de da 
organizaç.ã,o judicia ria, de maneira que se a da pte a cada E stado com as 

ne cessidades ·de ca da um ·d<>l•les . Outra razão é que conce dida s. autonomia 
local , autonomia politica dos Estados par a or ga nizar em os p oderes publi-
cas r especti:vos , sem n enhuma <lepende ncia e subord inação e, p or conse-
quencia sol><:>ranamente, ser ia mutilar e ssa a u t onom:a, negar - ll10s a in s ti-
t uiçã o do Poder .Tudiciar:·o. A s leis de pr-ocessos ·consideram -se como f a zen-
cc p-arte do que se chama Ol'ganiza ção judiciaria. A.s institulçõe:~ judir:ia-
r ia s de·vem perten cer aos poderes políticos tlos E S·tados ." (Ba rbalho, Commen-

tarios, .pag . 12·8. ) Já tiv·~ occasi5o de <:i t a r P edr o L essa , que se deteve so-
bre a m ate1·õa e ê dig no <IP iiC I' ;co.ns ul taclo . Vide stia obra ··Do P od E'r .Tudicia-
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ri-o", pags. 5 e 18. Segundo esse eminente m estre, é sempre possível des-
cobrir a linha divisaria entre o processo e direito substantivo. 

A' luz dos ensinamentos dos mais autorizados escriptores concluio elle 
que está na classica distincção entre onlina-toriwrn z.iUs e a dcc'iso1·i·um Utis 
o seguro criterio para verificar quaes são as normas de dire!to s ubstanti-
·vo, e quaes as de direito adjectivo. Todos os preceitos relativos fts fór -
mas, ás solemnidades, ao modo porque se procede em juizo, são normas d": 
processo que nã-o influem directamente na decisão da causa. 

Um processo mais racional, ou mais engenhosamente organizado, fac·i-
litará, por certo, ou garantirá melhor o descobrimento da verdade no que 
toca ao facto , e na pl'Opria materia de direito, encaminhad8 a discussiio 
de modo mais util e efficaz . Mas a applicação de regras processuaes infe-
riores não exclue a consecução de um resultado final identico; po:;to que 
mais demorada, ou mais penosamente, precizando a pplicar m aior esforçu, 
ou maior attenção e argucia, póde o juiz chegar a igual conclusão. 

Já o mesmo não é dado affirmar das regras de ordem decisori:1.: se em 
vez de escriptura publica for admittida a prova testemunhal, o c1es.recho da 
acção poderá ser radicalmente diverso. 

As normas desta especie e a s ua applicação influem evider.te e incontes-
tavelmente na decisão da causa." 

Eis ahi demonstrada a üesnecessidade juridica, logica e p1·atica da unida-
da absoluta do direito, confirma~a aquella pela experiencia do regimen vi-
gente aqui e na maioria dos Estados. P -orque então se ha de r es tringir-lhes 
a autonomia e despojai-os de u:q1a p rerogativa liberal e util ? 

Allega-se que algumas vezes é imposs ível ou prejudicial separar a 
fórma do fundo, o processo do direito material ou substantivo. De facto h [, 
exemplos assim no Imperio como na Republica. Mas , em taes casos é a pro-
pria lei substantiva que resolve a difficuldade, regulando a fórma até onrle 
se torna possível a sua d isjunção da materia. E' a lição que ofrerecem entre 
nós os coàlgos Penal e Civil, as leis sobre fallencias, letras de cambio e 
outras que contém disposições de caracter processual, como ver71i gratia as 
relativas ás acções, á fiança, ás provas, á bypotheca, etc . 

A uniformidade do pt·ocesso é , menos ainda, condição de unidade na-
eional. R estabelecei-a hoje será pm rett·ocesso que entranhará o germen de 
novos descontentamentos e agitações, como as que provocaram a ferrenha 
centralização imperial, causa primordial ela quEda da monarchia . As leis vi. 
gentes nos E s tados niLo contrariam n em deturpam o D ircitn Nacional e 
não sei em que ha jam podido affrouxar os laços da União brasi'eira . 0« 
maiores imperios da terra, a Inglaterra e os Estados Unidos, são tracliciona l-
mc.nte paizes de legislação separada e, graças a esse systema conseguiram 
manter-se integrados e dominadores em todos os tempos. A A;_genti.na, Ve-
nezuela e -outras r ep ublicas não cogitam denegar o r egimen que. como .o 
nosso, confere ás Provincias a corppetencia de legislar sobre o processo . 
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A Suissa res;s te na Europa Central :\. influencia do unitarismo latino e 
germanico, conse1'vando na maior largueza a pluralidade de legislação na-

-cional. Em poliUca com-o na sciencia é o methodo experíment<Ll a Jonte maio; 
segura da verdade." ·Dcsccjo que est~ts succintas pon<lern.ções se.íaJT! levadas 
ao conhecimento do Presidente e Deputado H erculano 'le Fr·eitas . 

Affcctuosas sau<laçõe;;. Borges ele Jl1"ecleiros." 
Entre as informações que transmittiamos sobre as modificações occorri-

das no Cattete, transcrevemos a de 8 ele Julho, necessaria ao esclarecimen-
to do debate: 

"Dr. Borges de Medeiros - P orto Alegt·e - Ao ser- discutida a emenda 
50, leacle1· paulista apresentou seguinte su bstitutivo ;paragrapho unico do 
art. 63 : a.) o regimen repesentativo; b) o governo presidencial; c) a inde-
pendencia e harmonia õos poderes; cl) a temporariedade das f uncções politi-
cas e a responsabilidade dos funccionarios; e ) a autonomia dos municípios ; 
f) a capacidade eleitoral para ser eleitor; Y) um regime n eleitoral que per-
mltta a repr-iisentaçiio de minoria; h) a inamovibilidade e a vitaliciedade ub:< 

juizes e a in-edutibilidade dos seus vencimentos; i) os direitos politicos e in-
divid!laes assegurados pela Constituição; .i) a inelegibilidade dos pres-identes 
~ governadores; lc) a possibilidade de reformar a Constituição e a compden-
cia. do Poder ·Legislativo para decretai-a. Como se vê, foi aceito, quasi na 
intPgra, substitutivo V. Ex . o que r.o:nsidero uma grande victoria, pois de-
finldos quaes sejam os princípios consti tucionaes da União, a expressfi.o fôr -
ma rcpubliocana federativa, com a suppressão desta ultima palavra, tem utu 
sentido mais precizo, diminuindo o at·bitrio das interpretações. Agua;:-do no 
vas ir..s trucções de V . Ex. sobre não só o que .i á informei, como parte r e><-
tante, em conclusão ao telégramma que hontem recebi. Tenho info,·mado 
não só ao Presidente, como ao Deputado Herculano de Freitas dos tele · 
grammas recebidos ele V. E x . Releva ponderat• ainda que a emenda n. 53 
su scitou muitas divergencias, principalmente impugnações representantes op-
posição Estados, vendo em suas disposições gTandes attentados contra aúto-
nomia, m unicípios. No entanto, obt ivera m j!L approvação as seguintes mo-
dificações ao art. GS: a lettra a substituio-s • .; "para o mais alto tribunal JU -

diciario local'', por "salvo para o executivo". Na lett ra c foi suppr:imida a. 
palavra marítimo, ficando ao !Estado uma altribuição mais ampla . 

. \.ttenci osa.s sa udações . - Get1.<lio Varga'S" . 

.A 9 ele Julho o PrcsidC'nte Borges ele Mocleiros transmittia ,, segulntu 
re~ado : 

"D .~ putado Getulio Vru·gas - Rio - Po<lerei concordar com a s upre:;o-
sào ela vitali.cicdade dos funccionarios fedemes, r espeitados os direitos arl qt:'i-
r!dos, uma vez que se não estenda, essa prohibição aos funccionaros esta-
dof!eE<, pelos motivos constantes meu telegramma de G. Entretanto. sií.o dis-
cutíveis os argumentos a favor ela emenda . Antes de t udo convém obset·-
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var que a regra da an1ov!.bi:iãade ou ·de1nlssibHida.de dos funccionarios pu .... 
blic·os poderá, ao cabo de pouco tempo, restaurar na Republica a viciosa 
prati'ca do imperio que se celebrizou tanto, sob [L f6rma das derrubaclcl8 r;om 
que cada minjsterio procurava con~olidar-se, galardoar serviços e fazer PO·· 
l!tica. A successão quatrienal dos presiden tes ha de introduzir, mais cedo 
ou n1rus tarde, a mesma rotação no "fun cc:onruismo, conforme os pendores e 
conveniencias do Governo . Im·plantar-se-hia assim, no pai:?., a conhecida 
pratica amerkana ao vencedor os espolios que, ini-ciada por Jakson , em 182~, 

e continuada por varios succes:>ores, consistia na derrubada em massa do 
funccionalismo . lVlas a America do Norte com-=çou a reagir contra esse re-
gimen, desde 18·55, ado·ptando leis successiva.s no sentido de garantir o ser-
viço pub:ico, mediante a estabilidade dos servidores. R eferindo os faotos cc-
corridos naquella Republica, informa escriptor insuspeito e observador com·-
petente : "Quaesquer que sejam porém, os factos, a verdade é que a. adminh;-
tração só rem lucrado com a extincçào do methodo jaksoniano ~ que con-
tra elle se torna cada ve7. mair; 'exigente a 7p!nião pub!icâ. Cenamente que 
a série de medidas legislativas culmimtdas no Classification acts de 192~, 

ainda é s usceplivel de m -2lhora mas o que se fez <co nstitue, sem duvida, um 
g-rande passo para a abolição de um dos habitos mais inveterados e per-
niciosos da vidà. politica e.meri<cana ,. . Helio Lobo, (A Passo de 0'rigante, pa.-
~inas 3·2.'i e 331). Como barreira .ao augmento exces~ivo do funcciona~ismo, 

corn. que se t en1 fe·ao grande 1 n1al as !finanças na.cionaes, parece que 
a emenda. será contraproclucent~. desde que !havendo mais !facilidade nas 
nomeações, maiores poderão ser os abusos do poder . A vitalkiedade dos func-
C'ionarios não priva a administração de eS'Co!her bons auxiliares, porque ella 
não se extende aos cargos superiores, e xer<eidos por directores de livre es-
colha, applicando-se . sómente aos f unccionarios inferiores e JD'édios, haven -
do contra os mãos o remedio Cio processo edministratiYo ou judicial . Ella 
não é a causa da buroc-racia pa1·asUaria e sim o favoritismo nas nómeações .. 
a falta de icloneidade e ás exigen<cie.s do serviço publico. A maior n ecessi-
dade é a da escrupulosa se:.ecção do pessoal mediante concurso. 

R econ h eço qu e é prccizo reduzir o numero excessivo de f unccionarios 
mas se estes já adq u iriram as gara ntias d<>. effectividade, não vejo como 
dispensai -os, r-espeitados os direitos adq u!ridos. Por fim tratando-se de ma-
teria de legislação o ràina.ria só leis es!H>ciaes poderão prescre,·ee regr-as 
acequadas . Quanto á emenda n. 67, será injusto n egar a aposentadoria 
ao funccionario que s e invalidar no serviço dli U nião c tiver menos de 30 
s~~.e~ . 

Não será me;hor e xigir ::IJpenas a invalidez para essa, concessão, re -
guladas as vantagens em proporção ao tempo de serviço á Uniii0 e fixa-
llos vencimentos integraes, s6mente depois ele 30 ou 35 · annos de serviços 
a c! la prestados? Creio, assim, f i.car:am attendidos os intuitos da emenda 
r1ue são manifestamente louvaveis mas que, redigida. como está, presta- se s . 
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in terp retação ambígua. Ficam UEsim apreciados todos argumentos do Depu-
tado H ercula no rte F reitas conforme v osso telegramma elo dia tres . R ogo 
rrans mittir -lh es esta resposta da qual darei:; conhecimmlto ao Presidente. 

Affectuosas saudações . - Borges ele M ed.eir os" . 
Ainda na m esm a data , r ec-eb iam os este r ecado: 
"Dep utado Get u lio Va.rgas - Rio - Com referen cia li emenda n. 59 , 

conf irmo me u pa r ec-er contra rio. Que s ig nifica a soluçií.o "pela fôrma qu e 
a l ei assegurar? 

Se é f ôrma do exercJCIO como p6de uma lei estabelecer a fôrma pela qual 
uma profissão pó de ser exercid a ? Se o fim da emenda ê permittir que a 
lei estabeleça condições ou limites ao direi t o de exercer a profissão, ella não 
só está m a l r edigida , como pôd e tornar illusoria a garantia constit u cional, 
t aeE sejam as r es trlcções que se venham impôr . Quanto· á emenda 68, m e-
lh or é conservar o texto constituciona l ou, q ua n do muito, ac•crescentar - Ih~ : 

"A suspensã o do ha.õ eas-eoorp1ts limitar-se-boa a os casos -em que o constra n -
gimento se r ebciona r com o:; factos! que m otivaram a declaração do estadç 
d e sitio " . Não ha r azão a lg uma para s usp-en-der-se o haõeas-cor pus, em r e·· 
lação a crim€s conununs que não tenham connexão com os crimes políti -
co~ . Affectu osas E>a utiações. - B org es de Medei.r os". 

A lO de Julh a ê n via vamos est e in forme: 
" 'D r. B orges de Medeiros, P orto Alegre . 
R ealizou-se h oje r eunião leaclers, para exe.me das emendas da Co·nsL-

tuiçfw, d e n . 6'4 a 70 . Na emenda 64, dep ois d a pala;vra f un ccionario, foi 
'slLpprimida a palavra ·pub'lico e a ccres-centando "C ivis e milita res" . O a rt. 77, 
§ l o, ficou a ssim redig ido: " iEste fôro compôr- se-ha de um Su pcento Trl-
b unal Mili tar, ·cujos mem b r os serão v ita;icios , dos conselhos necessarios pa r a 
o juJg·amento dos crimes e de juizes s ingular:)S para formação da culpa, A' 
e menda •67 f oi apresentado o seg-uin te s ubstilutivo : "a aposentadoria ou r e-
f orma só poderá ser dada aos f u nccionarios p u blicas civis ou militares qile 
tendo mais de 30 o.nnos de serviços á União se tornarem invalidas, salvo 
qu antu compu!sorhts e n unca 'COm vencime ntos superiores ao do cargo ou 
p osto eHectivo" . Na emenda GS , passou, proposto pelo p roprio autor deo 
projec to , accre~;contando após a palavra ha,bea,s -cor·1yu,s : " pr.u~a os detidos em 
virtud0 da declaração do ,sitio e as garantias constitucionaes asseguradas nos 
paraJg-ruphos 1°, 3°, so, 10°, 11°, 13 1>, 14° e 13°, do art. 72, que fore rn enuln of:: -
radcõ" no decreto" . Haverá nova aucliencia. dos Senadores sobre as modifica .. 
ções o·ccorridas e depois nova reunião leaders para a approvação definitiva . 
P residenbe promctteu -me que, após uma reví.são serviço feito com o Depu-
tado H,;rculano, e antes elas dua;s p roximas r eu niões, ou seria ou vido s o .. 
b re os pon tos de vista s ustenta,dos po1· V. Ex . 
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Atten ciosas saudações . - Get1tZio Va1·.oas". 
A 13 de J ,ulho, haven do intercaclencia ele outras informações transmit-

tiamos o seguinte telegramma : 

"Dr. Borges de Medeiros . Porto Alegre. 
Realizou-se hoje, ultima reunião leaders bancadas, intuito revêr emen-

das e tomar e m consideração algumas novas. Emenda n. 6, passou com o 
seguinté accrescimo: "ficando live-es da incidencia do imposto sobre a ren-
da os fun~::cionarios locaes, em relação ao imposto federal e os funçcionarios 
federaes, -em 1<elação ao imposto local . Emenda 10, sobre unida de legislação 
foi supprimida per manecendo texto vigente . Emenda n . 39 pas3ou na dis-
cussão dos lead.ers, fica ndo sujeita discussão Senadores que a recuzára . 

Sena do propoz suppressão paragt·aph os art . 70, não sendo acceita Commis-
são Camara. A emenda 6 3 ficou n.ssim redigida: "As terras situadas a menos de 
60 kilometros de distancia dal:! fronteiras do palz e as que pela lei forem 
julgadas necessarias pa.ra a segm·ança e defesa nacionaes, não poderão ser 
transferidas a estrangeiros. As que se acharem sob o domínio estranho de-

verão ser expropeiadas quando :fõr juLgado ·opportuno e conveniente." Foi 
supprcmida emenda 59, permanecendo texto vigente, com referencia liberdaàe 
prof~sional . Essas medidas causaram excellente impressão nossa bancada. 

Attenciosas saudações . - Getulio Vargas." 
No mesmo dia 13, antes do ,conhecimento desse telegramma chegar ao 

seu destinatario, recebíamos esta resposta peremptoria: 
"Deputado G-etulio Vargas . +=tio. - Referindo-me vo~so telegt·amma de 

11 e de 12 após conferencia com Presidente e Herculano, na.da posso ainda, 
r esolver sem conhecer reclacção definitiva art. 6" bem como concessões feitas 
nossos princípios. Devido qualquer engano não comprehendi bem quaes as 
emendas que assentaram supprlr.,ir. Assim. ,peçc <=s claJ!'eolmento,;. 

Afd'ectuosas saudações . - Bo•·ges de Meàe'L!·os." 
.E ainda nesse dia c!1ega.va-nos este outro: 
'".Deputado .Getulio Vargas. Rio . 
Tendo em vista sua uti!idade pr·atica, peço submetter apreciação Presi-

dente e Deputado Herculano Freitas seguinte adclitivo ao art. 63: § 2° é fa-
cultado aos Estados, respeitada,s as disposições da União, legislar sobre pesca, 
uso e n avegação dos rios e lagos interiores, bem como so<bre o regimen rural 
e florestal. " 

'Dada a diversidade de ,condições e n ecessidades. db ú sos e costumes das 
differente-<; r egiões do paiz, parece impraticavel e prejudicial uma regulamen -
tação uniforme, sendo assim mais cur iál deixar a cada Estado a faculdade 
de regular a materia, observadas todavia as regras communs e substanciaes 
que a União prescreve. 

Affectuosas saudações. - BCYrges de l>l'edeiros ." 
"iDr. Borges ele Medeiros - Palegre. 
·Mostrei Deputado Herculano ~elegramma V. Ex. propondo adclitivo ar-
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tigo 6·3. Disse elle não ser neeessario, pois, Constituição não altera regimen 
anterior quanto aos rios tenham seu ·CUrso dentro ter ritorio Estados, sub-
sistindo inteira competencia esteb par~:. lügislar sobre navegação e uso . 
Quanto aos rios que percorram mais de um Estado ou sirvam fronteira foi 
mantido texto anterior, apenas accrescido palavra ;uso. •Parte administra-
tiva toda de compctencia estadoal, salvo relações juriclicas ordem civil, ma-
teria direito substantivo, r egulado C<Jdigo Civil. A mesma competencia sub-
siste em ma teria rural e florestal. AttenciosJs saudações . - Oet11.lio Varga8 , " 

'No mesmo dia 14 transmittiamos es-tas informações: 
"Dr . Bm·ges de Medeiros - Palegre . 
Modificação art. 6°, salvo qualquer mudança de fót·ma, sem alterar a. 

substancia foram as seguintes, n. 2 : "para assegurar a integridade na-
cional, e manter o respeito aos prlncipios constitucionaes da União." N. 3: 
"para assegura•r o livre exerci ci-o -dos •poderes publicas locaes pelos seus leg; • 
Umos representantes, quando estes r eclamarem o auxilio federal e para àe-
bellar a guerra civil, independente de requisição, respeitada a existencla 
daquelles." N. 4: "·para assegurar a üxecução das leis e sentenças federaes 
e para reorganizar financeiramente o Estado que cessar, por mais de dous 
anrws, os pagamentos de sua .divida f undada." 

O art. 12 ficou redigido pela fórma referida meu telegramma dia 13. A 
emenda n . 19 referente ao n. 23 do art . 34, foi supprimida, permanecend·o 
texto vigente . A emenda '11. 22, sobre o art. 34, r eferente ao ensino. ficou n'i 
palavra commum, sendo sup.primida. a parte final que veda o goso de pri-
-\-riieg·io, et c. 

A en~er.óã 1:. i'í ~U1.if':tit:tlndv os numeras 3 e 4 do art. 3a ficou assim 
!oOr:nulada : "Crem quaesqu er instituições de ensin o, pvdendo mediante accõr· 
do com os Estados, auxiliar o desenvolvimento do ensino primaria local." ,; _ 
emenda n. 38, ac<:? rescimo ao art. 48 ficou assim assentada: "Intervir nos 
Estados quando o Congresso decretar a inter·venção (art. 6°, n. 2 e art . 34, 
n. 39); quando o Supremo Tribunal reclamar (art. 6°, n. 4 e art. 159, n. 4): 
quando os poderes publicas locaes a solicitarem (art. 6•, n. 3) ; e, indepen-
dente de requ isiçãt.. nos demai,;; casv.:: compr ehend!dos no3 ·ns. 1°, 2°, s~ e 

4c:. do ar(, 6'~" 

A emenda Jl. GO, ficou assim ·eet<t.lreheoicla : "Aorescerut.e-se ao art . 63, 
o seg'Uiin11i!e : íPmrag.r3ipoho umjco. !Sã.o prlin.ciopi.as couJstitu.ciO'l'lrues da Uniã<J 
paro. e~se effeHJo : n.) 'O re.gfll11€'n l'~-presentativo; b) o gov;m·.ruo pr'eSidenci-
::~1; •C ) a independ'Cil1Jcia e h&rmonia dos l•~o<dter-es ; ·d) a lteJnp,m·a;ri:ecl-ade das 
iuncç.ões ·eLectivill'l c a r€lSl]Jom;wbiLida.de {los furuodi-omar.'ios; e) a amono-
lrda dos mu:ruic-i.p.iJos; f) a crupa-cf'dade elieit-ora l prura c93'r eleitor ou elegível, 
nos termOtS da OonstituigãJO·; g) ;um ·1'egl'n11~n elei•tJoroJ !que permâttta a re-
PI'esentaç;ã.o da crni1noria ; h) a tnamovibiJ\'(Ia.de e a vitaNcioed'ad~ dos juiz:e.s 
e a. irreductib•Hidacle dos seus vencimentos; 14) os -direitos ·politicos indivi-
duaes oass-egm·'aldlo•s )){'•~a. Oons<tibuição; j) a ilmegibilf.ldail:e dkYs 'J)J'CSidoentes e 
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govel'Il"aJdiGI'les ; k) a ·possibtilidade de re.f-orn1ar a Constirtu:içiio e a corn-pe-
tenCJ:a do !Poder JJegtiSlativ.a hJ!EWa O.em,eta.~-,a . " 

A emendla n. 153, sobre o art . &8 , ficou affim assentada : '·sub,titua-
se o art. &8 p elo seguinte: Art . 6>8 . Os Estados or-ganizarão os municipi-
os, assegu.I'a:ndo-l hes a arntonom"ia .em tud:o quanto fôr do seu paeuJiar lim-
teresse . Poderão, porém, nes,sa org a n ização : a ) ã utorizar os r ecu rsos', sal-
vo ,para o· Excecu•tivo, d o J.-econ hec::meruto cl!e ,pode•r'es das <llmtorid!aües m'll -
nicipaes ; b ) dar ao J>ode r· ILegislati:vo com p et encia para annulla r os actos e 
C.eUberações <que fer irem a Constitu ição da R eplllb lica e a d o Estado, as 
lei.s ifed€<l'aes e as 10tCU€•s,, •e os dire.'.r.:os de o u trQs rr>Jumlki:p-i.os : 

c) crea.r 11ma orgalllLo;a.ção es"P0cial ~):l:l"a o murrh~ipio qu~e for ca:pital 
ão 'Emooo ou poDto iJ.npm,tan.t!e e cos que fo'l'E',m estações sanH2.r:.irus e de-
ma11darem übras es,peciae:s Jpara a .reai1ização de:sse fi•m; 

d) inter·vilr ,@rectamente '!la a.dministração do m·u'llfrcj,pio que se tor·,nar 
insolvavel e na di!Jquelles q ue demandarem gJ.·andes obras de saneamen to 
á custa dos cofres d'o E stado até que estas est ejam con cluidas e liq uida -
das as suas responsabilidades, ou a s itu ação f in anceira n orma lisada. " 

A empnua n . '5'9, sobre a liberdad e pr·ofissiona.1, f>Di s u pprimida, ficando 
.c· texto vigente. 

Na. em>e"nda. .n . 66. sobre as gaa-.amltias dos fu'!llccllona:ri•os •Ju.blicos, 'ficam 
I 

<'.stas 8J&<:eguradas a to<I<:B <Os =tu.ruea, só ab.:r<a,ngend!o a nova disposição 
-aos q'Ue fw-em nomead<:>s dleipois d!e -p!"Dmulg.ada a ·Constituição, llicando e x-
ceptuadas em virtude •substitptivo V . Ex . os f u nccionarios estaduaes . 

Na emenda n . 67, sobre aposen tadorias, o a u tor do :p~ojecto ,prometteu 
f ormulai -a ·acce)t•amJdo a ,pel'C€1l1Jt•a.gem dos Vlencimeruto~.> col-re iSJp o·nde:Ilibes a o 
tempo de ooerviç.o, fica:ndJO o quanltmn para s•er esrtfa,be!ecflcl o e m lei ord!in.a.-
ria. Tambem não abrange os funccionarios estaduaes . Na qnendo. n . 6~. 

cuja redacção já. transmitti, ficaram especificadas quaes as garantias s us -
pensas pelo e.&tado d:-e &iti·o e que :nfuo pod-a1n Se·r a.sS~::oguc::vlws pe!o habea.-;-
corpus .. dura!!te a permanencia do sitio. 

F icaram, •port.a.nto reSJalvadoo .os nossos pr.inci']')\'ôo'.;; em matc.ria de le -
g islação processual, liberàrule de ensi.n.o, Ji:JJer.dade pr-ofli!"'.siü·nal, pr<!rH!lPL06 

coP~'ltitucionaes da União que dlev'em sJe,r .respeiL'l'do.s i!)elos E>stados e c>Om-
p-etencia poder legislatiovo E-stado a n nuBar os actos do municipal (art . 
fi3, Iettra b) . Só não pre"~,ra'! eccram inteira 1nente as ponderar]êes do '! . E:-..:. 
quanto ás modificações do art. 6°, que, mesmo a.'3sim, soffreram alte-
ções na intervenção indepenvente de requisição e no caso de insolven-
cta. Attend :,:s.a;s saUJda,ções . - Getulio Vargas . " 

A ·20 transrr>Jttiamos a redacção dcfinitilva do anti- proje-cto que âevla 
ser s ubmettido ao plenario, nas partes refe rentes ii. [ntervenção nos Esta-
dos e á d efinição dos rprincipios constitucionaes a que e·stes ficariam sujeitos . 
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IrR-. Bcrg<es de M·ede.iros - P. Alegre. - D e}Jutado H eroulano entre-
gou-me a redaJCçãJO <lefin.itl:va do art. 6° , dis){lsições rela tivas competen-
c1a ·intervenção e p<rinci.pins• oonnSitituc·io.na·ecs fixa dos. art. 63, com a fôrma 
segui•n.te: Art. 6° Governo F ed·e-r a l não poderá i·ntervir em neg.ocios pecu-
liat·es aos Estados, salvo: 1 •, para repeli>r invasão estrangeira, ou de um 
Es~a<Clo en'l ouh·o; 2•, para a sse.gw ·ur a ·i•nteg1·idade n acional ·e m a-nter o 
respeito aos principias constitucionaes da União; s•, para assegurar o 
livre exerci·cio d•e qua,:quer &os po·det'ils publicos e&tflcluaes l:;el·os seus leg:-
timos representantes, quando estes solicita rem o a uxilio federal, e, respeitada 
existencia daquelles, para debellar a guerra civil, independente de r equisição ; 
4°, para assegura r a execução das leis e senten ças federaes e para organi-
zar financeiramente o Estado que demonstrar a sua !nca.pacidade para a vida 
autonomica pela cessação de pagamentos de sua d ivida fundada, por m a is ele 
.dous annos". Emenda n. 38. Accrescente-se ao art. 48 o seguinte: " Intervi r 
r..os Es-tados qua.ndo o Co.n gr-eseo deccoeta.r a intervençã.o (art. 34 n. 38); 
_quando o Supremo Tribunal a e-e clamar (art, 59, IV); qua ndo qualquer dos 
poderes publicas estaduaes a requisitar (art. G•, n. 31) , e, independente de 
provocação nos demais c_asos comprehend!dos no art. 6° . " 

Emenda n. 25. Accrescente-se ao art. '34 o seguinte: 
"38 - D ecretar a interve·nçã.o nos E.sil:ado'S para ma-nter o re~peito aos 

principias const•:.tucionaes •da Un'ião( art. 6°, -n. 2) ; para decidir da legiti-
midade dos poderes em caso de dualidade de governo (art . 6°, n. 3), e 
para regu!:::.rizar a vida financeira do Estado i•nsolvente (art. 6°, n. 4)." 
N. •50. Accrescente-se ao art. 63 , o seguinte : Parag.rapho unico. São ()ii"in-
C:ilÚJ<S C<l nstituciona,es da União para esse effeito: 

a) a !órma ~republicana; 
h) o regim en r epresenta tivo; 
c) ,o Gove1:no presidencial; 
d) a inde·pendencia e harmonia dos lJOderes; 
e) a temno.rariedade das f!lncções electivas e a ~resoponsalibidade dos 

f unccio-nar.: os; 
f) a autonomia doS' municípios; 
O) a capa;cidacle ·eleitoral -para ser e1eitor ou ~Cloegivel noos 

ConslituiGiio; 
te<rmos da 

h) um regi men eleitoral que o;Jermitta a representaçiio das minor'ia;s·; 
i) inamo vibilidade e v•:taliciedade dos ma.gis tr-ados oe a irn~ductibilidade 

dos .-,ren cimentos; 
j) os clit·eitos politica.s ·e lnclivicluaes assegurad{)S -pela Con'stituição; 
k) a não reel eição dos pres·ide n tes e gove.rnadores; 
l) a p oss ibiJ'.da cle de r eforma c>Dnsti.tucio-na l e a comp;P.tencia do poder 

legiGlativo para dec.retal-a . F oram assim attendidas emendas e ponder ações. 
V . Ex. r esalvanclo nossa doutrina em ma teria de competencia proces--
<mai, liberda de prot1issional, liberdade <do ensino, competencia do poder le>-



gislativo E stado, provimento recursos munic.ipaes, acceitaç~Lo substitutivo· 
G.efinind<J principias constitucionwes da União, que -devem 6elr observados· 
-pelos Estados . Foll mantida só mente, -oont.ra opinião V. Ex. a i<ntervenção 
no caso de insolvenda, oom a re&tl".cçà!o ~referente a dividas fundadas, pro-
vosta pelos Estados c uja situação financeira poderia fazer recear app!ica-
ção medida. Os termos •rigOl'OSOS eiTD que está redig:da, exigi·ndo a demOIILS-
1.ração de incapacidade .para a vida autonomica, a a .bribu.içfro da co.m~ten
cia ao Congresso, a necessidade da discussão e -da prova, ·p ara D pronuncia-
mento deste tornaram a hypothese pouco provavel, fkando m2>.is como 
uma ameaça potencial restringindo os desmandos de certas administrações 
descuradas. Quando opportunida de permittir publicação trabalhos ajus-
ta.Jnento anti-pt·ojecto, Pa:lz terá. conhecimento va!.ios.os -serviços pl'Cstados-
V. Ex. interpretando espiorito liberal nosso regimen. Attenciosas saudações . 

Getulio Vargas. 
·E na m-esma data recebiamos esta resPosta: 
"Deputado Getu!io Vargas - Rio. - Proponho o seguinte addltivo ao 

art. 63: § 2° - C~mpete aoG: Estados re-s.p.eitadas as limitações• desta con-
sti tuição: 

a) .regular o uso e a navegação -dos l'Los, canaes e lagos int-eriores, bem. 
como prover sobre a construcção e administração dos seus portos: 

b) ·legislar sobre o regimen r.u1-al e florestal. 
I 

Julgo necessaria essa emenda .para pôr t ermo á confusão reinante e a. 
con.trovers'as prej-udiciaes. 

Bastarão alguns ·exemplos -demonst-rativos. A c.onsUtu1çãn, a:rti.gos 13 
e '34 n . 6, co•nferiu ao Oongr-esw Nactonal a -com.petencia privativa para 
legi.:;lar sobre a n avegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou 
se estendam a territorios extrangeiros. Donde a contrario sensu, se deduz, 
que foi deixada tambem aos Estados a competencia implicita de regulaJrem. 
a navegação -de rios interi-ores ou que n ão banhem m ·ais de um Estado Il!em 
-se estendam a territorios extrqngeiros . 

Regula ndo o direito da União e d eis Estados sobre a materia consoante 
á promessa do art. ,J3 da Constituição, a lei n. 109, de 14 de Outubro de 
1892 ~Jeclarou que é da compEJtenc a exclus:va dos p oder eiS fe-d·eraes r esol-

. ver sobre o estabelecimento dqs vias fluviaes ou t errest r es, constantes do 
plano geral -de viaçã.c que fôr adoptaôo peJ.o Congreseo, etc ., e que, em to-
dos mais casos, aquella competencia é dos p oderes estaduaes. Até hoje, 
porém nã,o foi odecPeta.do e nem ,m·e<"..zno elaboraé!Jo e.sse "plano geral" , e a 
con~equencia na pratica é a crescente p•reponderancia do poder federal que 
agindo discridionariamente, a.nnulla de fa,.2to a .capacidade do-s 'E s,ta-clos r e-
duziJos virtualmente á im.potcncia e excluiclcs da copartipaçiio em serviços 
<1ue, aliás a Constituição claramente -partilhou, em oiJedien cia ao criterio 
õo In teresse nacional ou looa.l. Eis .p.c.rqoue o -decreto n . 10. 524, de 23 de-
Outubro de 1913, que approvou o regulamento da marinha m ercant"; , ela na-
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vegação de cabota;gem, comprebendeu a navegação interior, .que é feita nos 
portos, rios, canaes e lagôas do paiz, por embarcações a vapor, á vela e a 
remos. Essas embarcações, para todos os !fins, estã0 sujeitas á fiscalização das 
capitanias e delegacias dos portos, onde são registradas e arroladas, vistoria-
das peri6dicamente, matriculadas as t·especUvas tripulações, cumpridas outras 
m<Wtas forma,J"dadies que o•neram e to•lhem a livre navegaçã.o. iPo-r effeito 
desse Regulamen•tOt, a :peqwe~1a /navegação, em •todo o •S<?U •curso, dos rios tri-
butarios do Gualhyba, -para não .referi>r-me a -ou•tros, eSitã sob o exclusivo 
controle da delegacia -da ·cap-itania dOIS -p01ntos e.m iPor·bo Aqegre. Nessa 
conformidade, que resta ao Estado? 

Im.pedtdo ·de ·regula•r a .sua :navegação ime.rrua !P-ela f6Q·ma que lhe \~Jare

oor mais .conSiemitanea -~ws seus negocio·s .p-e,(m!iares, (Hante da .preceuenc.ia 
da União que tudo avocou a si, não tem realidade o que a Constituição 
prescreve nos 3Jl'ti.gos 13 e 34, '11 . 6. Ainda .mais. Segundo o decr·eto n. 
116.197, de 31 de Outwbro de 192>3, que deu novo regulamento ás capita nias 
<dos .porto·s, a estas inoumbe, alfm de todos ·os serviços relativos ao pesso-
al e material empregado•s .na. navegaçfuo mrurit~ma e in•t.eJri·or., tambem a f'is -
caU:z>ação da ·pesca fl-uvial, que se exe!'TC'e .pela :matricula dos pescadoa·es, 
reg:osbro e arro·lameruto !das embarcaçõe~. etc. Lendo-se e.sse regulamento 
verifica-se á primeira vista, que o Estado nada tem a prover em relação 
a essa industria, por mais que el·la deva interessar a sua economia interna. 
!Passando ao•s -portos, limitar-me-hei a .rememorar o caso da coilSitrucção do 
porto de Porto Alegre, que provocou um pleito judicia l por parte da 
"Compagnie Française" , e uma discussão com o Governo Federal, que ne-
gava então ao Estado competencia pa ra execução daquelle melhoramento 

Dahi a conveniencia de filcar eSISa questão expr'essamenrt:e resolvida 'l'!a 
Constituição. Quanto ao regimen rural e florestal ne nhum outr0 Esta do 
<:.amo ,o nosso •tem •tanta ne-cessidade de UJma l~gi's1a.ç1Lo e-spe.cial, que não 
pôde ema,na;r do Congres·so, -cujas leis ou -codigos serão sempre •un:,formes . 

Acc1·esce que n a da se fez ainda na esphera 'legis:ativa e, entretanto, é 
cada vez mais ur.gente a regulamentação dos serviços ruraes e -elos que en-
tP.n<l.<>m com a ·co.nservaçiLo e eXJplm•ação Idas m attas. Suhmebtendo essas 
co•nsoiúetaçõe.s ao vosso juizo e ao d a bancruda, es·tá •subente-ndido que me 
con1'uormarei com o que resolve:cem. S·i for ·conSlLclerrudo viavel o addi:tivo 

q-ue Ce'1'tamente ha de interessar a ·outros Estados, convir-á. s eja offerecido 
se,n1 demoa·a, nos termos e pe:a fôrma que fo·re.m .pa·efeJ::dos. Affe:ctuosas 
saudações. - BoTges de MecleiTos," 

A 22 recebirumos, afina;!, a a~p·rovação do pres~dente ·Bo-rges de Medeh·os 
que defendera com notavel firmeza a a utonomia dos Estados e os princi-
;pios Jil.eracs CWJ:EagradQS na Çon.stit11ição. 

"Deputado Getulio Vargas -·- Rio. 
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Hecebido hcmtem telegra:rnma. e.rn que tra.nsrrrilt.tistes reda.cção defrn'lt.i-
va art. 6° exposições ·correlativas e a.dd-i<tivo art . 63 . Apezat· ponde1·ações 
nm:erlores e -contra~·ias ~·ef-o.rmas art. 6° pod-en1os afinal a.oceii'tal- o nos ter-
mos ·propostos sem risco ir, coherencia, visto não restringir n em ameaçar 
autonomia Estados. Cedendo nesse p on to., a nos·sa transigencia se justifica 
quando se eonGidera a 1;mportancia 11aCJ.Lúllo que obtivemos em relacão ao 
direito processual, á liberdade de profissões e de ensino, á de.1.nição dos 
principias constitucionaes, etc . Nessa disposição de espil'ito vou suggerir 
~wenas leves alterações de fôrma CJ.Ue podereis offerecer com o intuiLo ue 
dar ao texto mais precisão e clareza . A parte f inal d-o n. 3 ficaria m elhor 
redigin do-se assim: respeitada a existencia e comp ete ncia daq ueJles 
para debel!ar a guerra civil, e in dependente de requisição . " Intercalo vaca-
bulo "competencia ", como proponho, não haverá. hypothese em que possa 
intentar, rel'tringir, perturbar ou a nnullar acção dos poderes locaes. Ao 
passo que assegurada sómente existencia delles ser-lhe-ha possivel u sur-
p fl.r attribuições e crear de facto, limitações offensivas á autonomia do Esta -
do, cujos r epresentantes pa.ssariam en•tão a ter méra existencia v irtual e 
a pparente . Na parte final do n. 4, diga-se : ".. . e para organizar finan-
ceiramente -o Estado que demons•trar a s ua incapacidade para a vida auto-
toma pela cessação de pagamflnto da sua divida fundada e dos vencimen-
tos dos seus f uncc ionarios por mais de dous annos ." A simples suspensão 
de pagamento da divida não é 1 sufficiente para -car acterizar a incapacidade 
do Estado desde que este na fôrma do a rt. 5° continue a prover a expen-
sas proprias as necessidades do seu governo e administr ação. E vice- versa, 
voderá .o Estado cumprir á risca as -obr'gações da sua divida e entr etanio 
suspen de.r pagamentos ao funccionalismo, para lysa t• obras e serviços publi-
c:>s como meio de obter fundos para aquelle fim. Nessa h ypothese ninguem 
lhe contestará a pontualidade contractual, mas tambem é innegavel que pra-
ticamente cessará de existir governo. Eis u ma v erdade ·ra situação de in-
solvenc:a accruTetando a i nap.tidã,o .para u so e g oso da a uto-nomia. K a da 
mais tenho a objectar r elat ivame nte e;m-endas numeras 25, 38 e 50, que 
satis~azcm integralmente. Aplainadas dest'ar te princ'paes d ifficulc1ades, es-
t ando modific9.do ante-proj ecto em pontos, .para nós essenc.iacs, n ão temos 
mais razões inven civeis para oppõr-lhe, cumprindo-nos, a~sim, app.rova1- o 
"in totum". Todavia entendo n ão ser licito a nossa bancada votar silenc!o-
samente o p.rojecto porque estamos no dever de explicar os p ontos de vista 
que defendemos na discussão preliminar, as concessões f eitas de parte a 
parte e os motivos que nos incluzira.m, afinal, a transigir com as emendas 
~1o art. 6° e .outros. Tal é o encargo que vos competirá desempenhar op-
portunamente, com o criterio e brilho h abitua.es. Amanhã te.legrapharei ao-s 
1;enadores e deputados pedindo-lhes que em reunião conju:ncta adoc.1•tem 
uniformidade no modo de agir consoante acção t endes exercido . Nessa oc-
casião podeis mostrar- lhes nossa correspondencia explicando todas demar-
<·hes. Affectuosas saudacões. - Borges de Medeiros." 
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A 23 transm~<ttia.rríos a c ontesrf:açã.o do Deputado Herculano, no seguin-
te .telegramma: 

"Dr. Borges .de Medeiros -Porto Alegre - R ecç'bendo hontem á noite 
telegramma V. Ex. app.rovando PQ'Ojecto revi·são ,entendi-me hoje nosso 
a;migo Deputado Herculano que m e dis·se o seguinte : "Estando- projecto 
.n·for:m.a .consütucional já ult:mado •nas suas phases prepa·rat·o•rias effectua-
das em combinações entre Presidente, m embros Senado e "lea ders " ban~ 

c-adas Cama ra, tornam-se quas i impossivei3 novas altE.rações que dem a nda-
riam novas e difficultosas com·b'inações, p.a.re.cendo passada opportunidade 
s.ccrescLmos suggeridos. Revela p.o.nderar quanto ao n. 3 do art. 6" está 
cJaro que o r espeito á existencla dos poderes locaes constituídos implica o 
!"espeito ás .suas attribu;ções. 

!Deixaria ·de facto de existior o poder desde que elle fosse despojado da-
quellas. A Un:ião intervindo para debel1ar a g uer.ra civil, só p.recisa de usar 
f!l.cu.Ldades militares e só nes te p.onto a s ·suas attrJ}uições ,)JódeJm care-::er 
de providencia s que :restrinjam o poder do E stad o, na a pplicação de medidas 
militares de guerra. 

Esse mo·do de ver que ê a subSitancia da disposição, f'i•car<á bem clara-
u:ente e nunciado na jus tificação das emendas com que se.rá a.p.r esentado o 
projecto. Quanto ao n. 4, o accrescimo da cessação de pagamento aos 
fnnccionarios patra .caracteriza r a insolven cia, não parece jus tificado. Pri-
meiramente a vida propriamente locai interessa apenas directa e immediata-
mente á Uniã o, emquanto ·que a cessação de pagamento da divida funda da 
de turn Esta.do i11teressa direleta e immediatamente o credito Na.cio na~. 

Demai-s ,os prop:;·ios aJrgumenltos aporutados pelo tiHustre amigo, Pre-
sldenrte do Rio Grande, dem.on.stram que o E stado, '[Júdendo deixar de pagar 
i'unccionarios para pagar a divida externa e podendo deixai!" de pagar di-
vida externa para pagar funcciom-.ios, chegrur.ja a :uma situação de in.sol-
vencia de facto não caracterizada na l ei, a n ã o ser que se exigisse uma 01.1 

úU~ra condição, o que viria a la rgar a faculdade de intervi.r. A exigencia 
de cessaqão de pagamentos, por mais de deus annos, p a:·ece defender os Es-
tados de uma maneira com·pleta, quando elles não se achem entregues a os 
dt·smandos da loucura ou .da des.hone&tidade, ;po~s que, no cas·o contrario, 
quando não conseguirem recul'SoQs para o paga mento, '[Jor esse prazo, ê que 
11ão tee:n, absolutamente, condições para a vida autonom'ca . Será possivcl 
deixar o goso da autonomia a um Estado que por dous annos mint~rru
ptos n ão encontrou m eio algum de satisfazer os com1n·omissos de sua divida 
d'unda.da? H averá Estado que tendo condições de vida chegue a esse extre-
mo? P arece que n ão. Chego a crer que ê uma h ypothese quas i irrealizavel. 
Quaesquer sacrifícios que faç:a , mesmo suspendendo os pagamentos de se us 
serviços Internos, o E stado poderá. ,paga.r os "co'll,pons" da sua divida fun-
jad.a. 
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As emendas •·elalivas á competen c'ia ti>ara le gislar so'bre n a vegação c 
uso .de aguas i n ter.nas dos hls·ta.dos, ee>:a Cünl:p·etencia se acJha ex.p;reSGa n a 
exc;usã o do texto que só {]'á á União ,competelJ!cia 1Xvra legislaa· sohre na.-
vegação e uso de rios inteornaciona es. ou interestadua es, pois perma nece 
n a Constituição a r egra do art . 6·5 que de tudo quanto nã o é expre ssamen-
te ~ontido na.s disposições constitucionaes uu implicitamente cont ido nes-
&as disposições oomo co:mpeitencia feder<lll, p ertence aos Est<~Jdos. Isso m es -
mo, como em relação a essas s ubsistem os mesmos embaraços de opportuni-
da ües referidas q ua n t o á s outr a s. Com estas considerações o nosso amigo 
H ere;ula no, envia-lhe os seus affectuoscs ailJraços e as suas calorosas sau-
dações, pela prova de pat.ricti smo e de amor á Republica que ainda uma 
v ez estaes dando, na collab01ração t olerante e superior, para a soluçã o 
deste importan t íssimo problem a da reforma. constitucional". 

'Aqui tenminam .p.on dera ções d eputado Herculano. Da pro:pria leitura 
des tas se infere uma s.oJ.uçã o para o caso. ,Se da exp osiçã o de m otivos com 
f,:ue acompanha r proj e.oto, ficarem bem escla ree .dos os !Pontos de v ista com 
QUe eHe concorda nos casü's do art . 6°, n . 3, {la legislação flnres tal e s obre 
navegação, poderá 'nos sa ·rep·rese ntação -::oncorda·r Cüfm a reda cção :projecto 
official. Caso cont·ral'io V. Ex. dLPá se d evemos. pleiltellir })assagem in nova-
ções suggeridas não só EOhre esses pontos, como Jl'O da intervenção motiva-
da pnr inso·lvenc!a. - Attenci?sas sauâações. - Getulio Vargas . " 

A 25 conforma-se o chefe do pa !'tido republicano riograndense com as 
explicações ·do relator do ante ··.P·rDdecto env:anrlo-nos a se,guinte contesta-
ção: 

"Deputado Getulio Vargas - Rio - Conformando-me com declarações 
feitas De:mtauo H ercula no F eitas não deveis insi,st',r novas a.lteraçõ·es art. 
6°, nem ap•resentar p.Jena rio a{lc]i·tivo runt. 63 sobore navegação interior re-
g ime n rural e floTestal . ·E &ta m ruteria bem pode ser r egu•lada lei o;rdinar:a 
que m a.is tarde pret endo s uggerir ·ba ncada. Mas é de toda conve nien cia que 
:na just ificação :p,rojeoto .revisão, como p.rometteu a queJ.le em lnen<te am igo. 
:fiquem perfeita mente elucida da>; duvida s por nós suscitadas. 

Affectuosas saudações. - .Borges de Medeiros." 
Finalmente a 24 recebiamo:o os r epr esen tante s do partido republicano do 

Rio Gran de do Su;l, no Sena do e na Camara o seguinte telegramma circular : 
" O.uvido p or in termedio Deputado Getulio Vargas sobre ante-!lJrOjecto 

!r"ev isão constitu cion al , formulei objecções fundamentadas contra vari~ 

E-mendas, que me i!}areceram, ou inu teis ou offens :vas nossa -doutrina e r e-
gimen interno . :Su stentando-as co.m habitua l lucidez na longa discussão pre-
liminar qu e se realizou Cattete coon presença tndos os "leaders" ban cada, 
consegu iu n osso representa.n.te rulca:nçan- afinal a lgum a s con cessões !mpo·r-
ta n tes ·para o qu e encontrou sempre m elhor disposições concilia torias por 
parte do ·P res:dente e Depu tado H er011la no de F ·reLtas . 
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iEm •consideração especial Rio Grande !Coram assim retiradas emendas 
·ns. lV e 59 modificadas a de n. 22 e subst:tuida n . :50. Essa conformidade 
mantidos inalteraveis arts. 34, 23, 72, § 24 definidos principias constituc:o-
naes que Constituição riograndense já consagrava, .ficaram asseguradas 
a utonomia ~stado, sua competencia para legis lar sobre direito processual, 
a Uberdad-e prof.ssões e ensino, o que basta .para ~-esa.lvar plenamente nos-
sos pr.i-noipios e ·integridade nosso regiJmen Ql':'ganioo . Bntendo, pois, diante 
.dessas modificaçõe s que nada mai-s nos é li-cito -oppor ao projec.to off:cia.l, 
intuitivas razões de ordEm publica e p olitica nas aconselham approva~· in-
tegralmente . Tomando conhecimento e.rn ·reunião conjunta dos te'egram-
mas que troquei com Deputado Getulio Vargas, sobre ante-projecto, f :ca-
reis completamente informados do occorrido, e verificareis q;]p, transiginuo 
com certas emendas, f:zemos sem sacrifícios de nossas responsabilidades e 
<:XJherencia politica. 

\Abraços. "B.orges de Medeiros". 
Estava encerrada a pha.se das dis1c-ussões preliminares do anteproje-cto 

... f'ara nós fechada a qu estão com o com.promisso de a.!Jaiarmos o que fica-
ra vencido nas .mesmas. Divergencias secunda.rias, algumas mais de fórma 
·que se suscitaram, em d:scussões no seio da bancada não informam o 
apoio geral, -consignado em these e mant:do na fre(J uencia assidua na vo-
tação regu·lar e na recusa á as·signatura das emendas apresentadas em 
plenario. Haviam os -conseguido, na defesa da autonomia dos Estacl•os, a 
manu tenção dos noss•os p ontos de v's~a em mu,teria de liberdade de ensino 
e de prnfissão, eom:~Jetencia proces.sual e defin 'ção dos prindpios co-nstitu-
cionaes da União a que f-ica.m submettidas as unidades federadas. Defen-
·demos tambem os direitos do funcciona.lismo publico e conseguimos pelo me-
nos, com a modifica ção lettra i e a supressão da lettra h da emenda n. 50 :lo 

.ante-projecto que essas disposições attingisse~~ os funccionarios publicas dos 
Estados. 

Esta e>menda n. 50 da >primeira edição,. tomou ;posteriormente o n. 57, 
e foi afinal ret:rada do projecto. Em m a teria de restricções constitucio-
nae!;, determinadas pelo estado de sitio opinamos para que ficasse bem daro 
que a suspensão do "habeas-corpus " só attingisse aos detidos PO!' motivo3 
IPOliticos, uma vez que não foi possível manter-se o texto ainda vigente. Veja-
mos agora o que tivemos de ceder, após uma impugnação sustentada com 
grande firmeza e tenacidade pelo Presidente Borges de Medeiros. 

Cedemos quanto ás modifõcações feitas no art. s• em materia de in-
·tervençâo federal na autonomia d c.s Estados, em dous pontos: nos casos 
de guerra civil e de insolvencia, mu:to restrictame nte e, após tenaz resis-

·tencia, ·conforme as expli-cações anteriores. Devo informar que nas discus-
·sões preliminares do ante-prc,jecto , nas r euniões dos ZeacleTs, quando foi sub-
mettido á apreciação destes o ca so de in tervenção independente de requ!-

:s ição, para. clebellar a guerra <CLvil, impugnamol-o, formalm~mte. Argumenta-
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mos com a 'POSsibilidade dessa guerra ser estimulada pelo proprio Governo. 
federal, para abater s ituações politicas divergentes, nos Estados e com a 
ifac.lidade de accender essas lutas intestinas no Rio Grande do Sul, pelas 
part:·cularidades de sua situação geographica . A mesma impugnação .fez o 
illustre Senador Vespucio de Abreu, attendendo a essas ponderações o re-
lato1· do ante-pro)ecto propoz que se intercalasse a expressão : "respeitada 
a existencia daquelles", que foi incorporada ao projecto com a forma defi-
nitiva - respeitada a ex!stencia dos mesmos. Assim, os casos de interven-
ção accrescidos á nossa lei magna, foram: a mUtar, para pôr termo á guer-
ra civil e a outra para a organização financeira. A prime:ra já se co:1si-
derava implicitamente contida no poder soberano da União, que estú. obri-
gada a respe!tar e manter os poderes constituídos dos Estados, e redunda 
mais em uma garantia do que em um perigo .para a existenc!a autonoma do& 
mesmos. Apenas a sua localização, como desejava o Pres:dente Borges de 
~edeiros, ficaria melho1· entre as attribuições do exe.cutivo que no insti-
tuto da intervenção, propriamente dito. Quanto ao caso da cessação de pa-
gamentos attr:buida ao Congr-esso Kacional a faculdade interventora, é pe-
las exigencias de que se reveste, de dif.f.ciiima realização. E' uma medida 
moraiizadora e justifica-se pela necessidade de resguardar a soberania na-· 
nac:onal, contra possíveis intervenções extrangeiras, nos negocias dos Esta-
dos, desde que a União fosse impotente para resolvei - os. A enumeração dos-
pr:ncipios const:tucionaes a qpe os Estados estão sujeitos em sua organi-
zação, definindo-os e pr~cizanc,lo-o~. afastou o arbítrio das interpretações. 

Estranhar-se-ha talvez que, havendo chegado a r..ccordo qua nto á re-
visão, assignassemos com restricções o parecer sobre o projc.cto. 

Tres motivos principnes nos levaram a esse procedimento: 1° J,>Orque o-
illustrado relator do parecer havia esquecido consignar neste, confurme 
promettera, que manter a existencia, dos poderes constituidos dos Esta dos·, 
no caso de intervenção motivada por guerra civil, implica tambem o res-· 
peito á competenc-ia desses poÇleres ; 

2°, porque tivera elle o mesmo esquecimento quanto á competenda at-· 
tribuida aos Estados, no recu1lar, 'POr desnecessarias, as emendas r elati:vas 
ao uso e navegação das nguas interiores, etc.; 

3°, por entendermos que, encerrada a phase da discussão preliminar,, 
em torno no ante-proj<>cto, de v~riam ter pa recer desfavoravel todas as emen-
das apresen tadas em plenario. E:s tambem porque, devidamente a u toriza-
dos por- seu il!tmtre autor pub' i~amos os telegnunmas do Th~r'u~aJo Hercllio:.-
llO .([e Freitas, transmittidoo~ por nosso intermcd10. 

P a rte da materia aqui debatida já não mais consta da discussão, pela 
:retiraJa das respect:vas emendas . Comtudo, as referendas que fazemos,. 
servir-ão como elemento historico de elucidação . 

'Está, assim explicada a attitude <lo partido repubt:cano sulriogran-
dense, E·m face do problema da revisão constitucional . 
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Haviam estacado a,hi as tentativas intervendonistas que si fossem 
além, poder:am desnatlirar a federação conso.grada 'Pela Republica, como 
uma victoria definitiva das nossas aspirações Jiberaes, reflectidas na hi.sto-

. ria e firmadas na força incoercível das rproprias leis naturaes. 
Si, como diz Raoul de la Grasserie - A menor dissociação que se produz 

no Estado un:tario é já federação - , não se póde negar que foi este, ap-
proximadamente, -o regimen seguido no 1periodo colonial. 

.Seja embora irregular, informe na sua rustic:dade, como espheroides que 
se destacam da nebulosa primitiJva, quasi independentes entre si, peio in-
sulamento na vaslidâo territorial, mas, subonlinados esses Estados, d:recta-
mente á metropole longínqua, era o esboço de uma federação que se tracejava. 

Ninguem melhor que Oliveira Vianna, cujas ;déas compendiamos em 
algumas de;;;tas suggestões, ,com a esclarecida visão do sociologo, apprellen-
ueu a. ev uj_u~<..LO ·ci o p·ovo Lrasileiro. 

Fracassaram as generalizações apressadas da sociolog'a pretendendo ap-
:plicar as ie:s gera<;s <ia evolução, ·Como um paradigma que todos tivessem ae 
seguir a sua 1narcha. . . 

Esqueceram-se que a acçiio modeladora do meio cosmico, da composi-
cão etlmka e dos factores externos tinham que varia r -o processo do seu 
desenvolvimento que soffre avanços e recuos, desvios e contramarchas, con-
iorme a actuaça o •p·repon<!erante desses agentes. 

F'oi preclzo que sobrevies~e a pleiade brilhantissima dos discípulos da 
escola de Le Play, para, no estudo pormenor.zado dos pequenc.s nudeos so-
ciaes, apanhar toda a iufmita variedade da vida. 

Edrnond Demolins, um dos mais argutos seguidores dessa escci:a, dis-
civulo de Henri de 'I'ourville, diz, no S·eu notavel ensaio Commant la 
t·oute crée le ty1Je social "La cause premiére et decisive de la diversité des 
peuples et de la ct.versiêé des races c'est la r-ottte que les pe-u1Jles ont suivie, •• 
Les routes du glo•be ont été, em quelque sol'te, ·des ala1nbics puissants, que 
ont transformé, de telle maniére ou de telle autre, les peuples qui s'y 
.sont engagés." 

Portugal, paiz de escassa população, defrontando aqui com uma vas-
ta exumsào terri.torlal, sen1eada de elementos hostis, ante a res1stencia te-
naz do.,; ·pr' mitivos incolas, te ve de ir .fa:-:endo uma lenta infiltração do ele-
mento ·c:olonizador. 

A medicla que avanç;am os agentes civilizadores, no territorio distenso,. 
1an1-se formando pequenos nucleos de ,povoan1.e nto que se n1ultiplicavan1 quasi 
i&olados pela difficuJàade de .c·ommunicações. Era, como observa O!i:veira 
Vianna, um povoamento ,ganglionar. em pequenos nodulos soc'aes ct;sper-
.sos. Accrescente-se á acção modeladora do meio cosmico 0 relevo geogra-
J>hico, a estructura variavel do terreno, apropriando-se á industria extra-
diva, á ·pastoricia ou á agri·cultura e determinando a vocaçi'í.o profissio11al. 
O clima, ·o rithmo das estações, as ,precipitaçlies pluviaes são outros tantos 
agentes physico.s de modelagem. Inclua-se o elemento ethnico, isto é, a 
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maior ou menor preponC!cran cia em determinada zona, de qualquer das tres 
ra§as formadoras da nacionalidade. 

E. culminandc. o e sfor ço de adaptação desses rudimentares nuc!€os so-
ciaes ao meio ambient e, á variedade da vida, actuam como poderosos ele-
mentos dE> dif.ferenciação 

Ante a acção inelu ctavel das lei~ naturaes, sob a ·pressão dos ;factores 
geographicos, os paliticos lus itanos são obrigados a ensa'ar um regimen 
novo. Com eçam 1)ela c roação de capitanias hereditar ias, ensa iam depois um 
governo geral e por fim optam ·pela fragmentação {}o tpoder, instituindo go-
vernos entre si, quasi independentes e sujeitos directamente á m etropole . 
Esta, as mais das vezes, no interesse fiscal , ainda subdividida a a'ttoridade 
pomposa dos vice- reis ou gover nador es entre varios agentes subalternos, 
cujas func:ções variavam, conforme a natureza da vida loca l. lEsses nucleos 
r egionaes d:.fferenv.ados pela acção dos factores cosmicnR e P.thnicos insulados 
no vastíssimo terrilorio, pela {} 'fficuldade de communicações, em um estado 
de quasi ·completa indepen{}encia administrativa e separação politica, 
de uns para com os outre-s , e su jeitos f<ómente ao Governo, n em sem·pre pa-
t ernal, mas de actuação ·Gemorada da m etropole , formaram ü esboço de uma 
federação que m ais de tres se.culos de vida colonial affe!çoaram aos habitas 
da autonomia regional. E assim tinha que ser , porque, como bem observa 
Olrveira Vianna: "Não é possível nenhuma organização central fo·rte em 
um paiz de base physica tvasta. de baixa densidade demographica e de cir-
culação rudimentar." 

Proclamada a independencia, os estadistas imperiÍ:tes tin·ham que resol-
ver o problema, ria creaç:ão de u m paiz; estructurando sob as bases da uni-
dade politica. E sahiram-se <?ngenhosamente, crea ndo uma poderosa rna-
china de constric·ção, Q'~e ti~ha como peça mestra, rematando todas as 
outras - o Poder íi\1oderador. Através desta se fazia o r eajustamento ou 
a mudança de t odas as outras peças . Segundo a critica da é-poca, pela insti-
tu ição do Poder Moderador, o re i reina, .governa e administra - quebrando, 
ass;m, o postulado conr~tituci onal a.t testador da inopia do impera nte nos 
pai.~es de regimen parlamentar. 

E' que, no Brasil, vE>rdac'jeiramente nunca h ouve regimen parlamentar, 
como rdlexo da victoria c os partidos. O Poder ·Moderador a-batia ou eleva-
va os m!nister:os e estes ( que, paradoxalmente , elevavam ou derrubavam as 
s :tuaçõ{;s po:iticas. Sendo assim, diz Aurelino Leal, podem os parlamenta-
rü,~as rio Brasil prégar :J.S excelle ncias do systema que preferem : m as, o que 
não devem é iruvocar o passado na sua argumentação. Entre nós houve algu-
mas praticas parlamentaristas, jãmais extremes de vicias . 

O verdadeiro parlamentaris mo, pori'm, .nunca .foi exercido. Prohibia-o a 
Constituição imper:al; impediram-no a falta de eleiç:ões livres, o dissidio in -
testino dos partidos, e por fim, o poder effectivo da ·Corôa. (0 Parlamentaris-
mo e o Presiãencia;ismo no Brasil, •pags. 44-45.) 



-351-

o systema d-e un:dade e centra lização instituído pelo Imperio, acbsorven-
do as autonom ias locaes e ameaçando-lhes as iniciativas, foi um reg imen 
tran sitaria e a rtHicial . E as formidave is junctura:s dessa machina política 
:partiam-se, a miude, sobre a expans5.o dos fóros regionaes, r eivind:cando 
direitos , ás Ve7.-€S com as armas na mão . Na Constituinte de 1823, -rerifi-
cara.m-se as primeiras :na ni fest?.çõe s federa tivas. Em 1824, a Confedera <;ão 
do Equ ador -cl e ixruv a patentes as asp·irações do norte brasileiro . Em 1835, 
irrompeu no Rio Grande do Sul , " epopéa farroupilha, denominada republi-
-ca -ele P lratiny, que .lutou 10 annos, de -combates .fulgurantes, contra todo o 
Imperio, inclusive grande parte da população <la p ropria província rebellada 
qU·3 permaneceu fiel ao Gove1·no I mperial . 

Foi est e o mais tenaz e den odado ensaio de organização r epublicana, 
n.té então le n u:lo a effeito. 

A revolu':ão não pretendia quilbrar a unidade Nacional . Não tinha in-
t u itos separatistas. A a.ntiga 'J.Yrovincia rompeu t ransitoriamen te apenas, 
-os vinculas que a predhlm ao resto do Brasil, porque não encontrou n este 
solidariedade para a realização do ideal r e.publicano . 

Na acta da sessão extraordinaria da Camara de Piratiny, r ealizada a 
.5 de Novembro de .1836, consta a con•:ocação desta , com o intuito seguin-
te : "Pro pôr a necessidade de 'fl'l'OClamar-se a independencia politica, não 
só por ser esta a vontade .geral da m aioria d a Provinc'a mas ainda porque 
·é este ·O r ecurso que resta depois ·das per~eguições e h ostilidades que nos 
tem feito o Governo do Brasil ; e mesmo a exemplo da Camara de Jaguarão, 
·deve esta declarar a província desligada da obediencia que devia ao Go-
verno do Brasil, e elevar-se á categoria de Estado livre, constit u c:on al e 
independente, com a denominação de - - ,Estado Rio Grandense - podendo 
ligar-se, p or laços de federaçã o, áquellas províncias do Brasil, que adopta-
-rem o mesmo systema de governo e quizerem se fede rar a este Estado." 

·Em mani-festo de 29 de Agosto de 1838, a'nda em tpleno apogeu da revolu-
ção, dizia a figura impr es:oiona.nte e cavalhe'resca. de B~mto Gonçalves: "Per-
didas as esperança de concJ. uirem -com o Governo de .s . M. r. uma con cilia-
ção fundada nos ·princípios da justiça universal, os riog randen ses reunidos 
ás s uas m.unicipalidade.s, solemnemente prO>clamaram e juraram a sua inde-
pendencia politica, d ebaixo dos auspícios do systema r epublicano, dispostos, 
todavia a federarem-se quando isso se accorde, ás Provincias irmãs, que 
venham a adaptar o meBmo systema . " O idea l republica no .pelo qual por-
füwanl, não quebrava o·s laoos ele frate rn:da de r.om as outt·as Províncias, ã s 
quaes <!,esejavam os revol.ucionarios perman ece r ligado,s pelos b,ços da 
federaçiio. 

No R io Grande do :Sul sempre existio vivaz e palpitante, o sentimento 
da b rasilidade, o r es pe ito pela s autonomias Jocaes , .para qu e os laç;os federa-
tivos fossem um vinculo de amor e não u m a imposição da violenc'a. Os 
fnsta.ntes reclamos cl0 '3 provin Cia5 obrigaram o Governo do Imperio a condes-
cender com as idéas liberaes de descentra.Jização, promulgando o acto adclicio-
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nal que foi, no dizer de Araujo Castro - uma transacção d<J aspirações cp-
postas. Removido o :mperio em 1889 e com elle abolido o Poder Moderador 
que condensava o dynamísmo da centralização, ,para lo·go i oi proclama.da, 
junto com a R epub!ica, a Federação como -consagradora das aspirações na-
cionaes. As antigas províncias denominadas Estados, de immediato reivin-
dicaram S€ US direitos CJU<· viram recon.hec:dos na Constituição de 24 de Fe-
'Vereiro, de uma maneira ampla, com a 1'Rculdacle de se organizarem, res-
peitados os principias ..;onstitucionaes da União, prohibindo-se a inter ven-
ção em seus negocias ;nternos e de:xando-lh es, implicitamente, tudo o que 
não lhes for negado nas clausulas expressas da Lei J.VI;agna. E os consti-
tuintes riograndenses, filiados a u m partido cujo orgão reflector do seu 
pensamente politico, na imprensa, com 42 annos de existencia, tem por !em-
ma F ederação - Unidade -Centralização - Desmembramento, mantiveram-
se á altura dos grande:> ideaes inspiradores da p ropaganda. E' com pezar 
que vemos agora entre alguns brilhantes ·espíritos desta Casa, tendencias 
!francamente centralizadoras e racionarias tentando a ablação de varias di-
reitos conferidos aos Estados, com excellentes resultados em quasi 35 an-
nos de applicação. Taes foram , além das tendencias intervencionistn.s do pro-
jecto, os esforços para o estabelecimento da unidade processual, a institui-
ção do ensino p:-imario obrigatorio e outros. Qun.nto á inconvenien cia da 
primeira medida , já foi luminosamente justificada no telegramma do chefe 
do partido republicano ~ulrjcgrandense . Sobre o ensino obrigator:o, dire1 
apenas que não é da decreü,tção de leis que n ecessitamos, mas da dissemi-
nação de escolas com bons professores e do desenvolvimento dos meios de 
transporte . Como obrigarmos o brasileiro a alphabet!zar-se, se não lhe pro-
porcionamos aulas e quando estas existem não lhe facilitamos o accesso 
ás mesmas? 

O SR. TAVAPJJS CAVALCAN~'I: - Decorreria dahi a obrigação dos Estados" 
proporcionarem todos os meios de al-phabetiza r o povo. Esta é a resposta 
que devo a V . Ex. 

O SR. GETULIO VARGAS: - Mas •Como poderia a União obrigar um Estado, 
sem lhe conceder uma subvenção? 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - A União não obriga os Estados a causa 
alguma. Os Estados se reservaram as prerogatíivas de que estão de ']Josse 
desde o acto addicional. 'I'eT)ho as minhas duvidas quanto á obrigator:eda-
de do ensino, porque essa questão se r esolve em these de direito penal e 
civil, isto é, d:reito substantivo, que é da competencia €xoclm;iva da União. 
Isso deixei claro nos díscursqs que proferi. 

O SR . GETULIO VARGAS: -- Os Estados já têm competencia pura de . .cre-
tar essa obrigatoriedade, sl qui:rerem. 

O Sn. TAVARES CAVALCANTI: - Realmente, não nego isso. Mas não têm 
competencia para decretar as verda.delras medidas, que são de o·rdem pe-
nal e de ordem civil. 
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O SR. GETULIO VARGAS: - L eis que não são <:mnpr:das, nós as temos 
de sobejo , 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Qual a população em 'idade escolar no 
Rio Grande? 

O li:R. PIRES DO lRro: - O criterio é, mais ou m enos, de um dec.imo 
da po-pu lação total. 

'Ü SR. GETULIO VARGAS:- V. Ex. verá isso nos quadros que apresentarei. 
O 'SR. TAVARES CAVALCANTI: - 'EU demonstraria talvez que nem o pro-

prio Estado elo Rio Grande do Sul, fazendo grande esforço, consegue dar 
escol::rs para toda a s ug, p opulação em idade escolar. 

O SR . GETULIO VARGAS: - Todos os governos e:;tadoaes devem ter como 
deYer primacial, m inistrar o ensino á juventude. 

No R 'o Grande do Sul pelos dados offic!aes do anno findo, entre aulas 
publicas subvencionadas e particulares, ha 3.096. A matricu1a nas escolas 
publicas é de 180.937 e a frequencia de 155.849. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Aliás, reconheço e proclamo com gaudio 
que o · Estado do Rio Grande do Sul é dos que mais brilhantes esforços 
têm dispendido em favor da causa do ensino . 

O SR. GETULIO VARGAS: - Agradeço o testemunho insuspeito de V . Ex. 
O governo estadoal à.ispende annualmente 5. 845: 75q; ou sejam 10 ,5 o lo 

sobre a despeza ordinar:a com a instrucção publica, além de 1. 863:555$ gas-
tos pelas municipalida.des. E o Rio Grande do .Sul, com o ensiuo livre, é o 
Es tado que tem, pela estatística federal, menor percentagem de analphabetos. 

Para melhor elucidação leio este estudo do Sr. E. Pellanda: 

"o ESTADO QUE TEM MENOS ANALPHABETOS É O RIO GRANDE 

Sobre o analphabetismo no Bras il publicou o Sr. E. Pellanda. em Porto 
Alegre, interessante t!·abalho, firmado no ultimo recenseamento fed eral, cor-
roborando a these que, :Ja algum tempo, vem sustentando, a saber: "O Rio 
Grande elo Sul é, de facto o mais culto dos Estados do Brasil." 

Diz o r eferido escriptor patrício que desta vez, "já não é o riograndense 
que fala. mas a propria Directoria Geral de Estatística da União, no segu;n-
te quadro or;:;-anizadu por essa directorla: 

Estaclos - Percentctgmn ele anaZrJhabetos 

1 Rio Grande do Sul 
·2 .São Paulo •• • •• t • ••••• • •• •• • : • • • · '"····················· 

3 Acre ..................... ......... .. ... ... · ........ . 
4 Santa Cathar:na 
5 Pará • 
6 •Matto Grosso 
7 Paraná . 

... ·'··· .... ·····,······················ 
························,············· ....... . 

····'············,······················ 
..... ·················· ., ...... .... ........ . 

61,15 
70,17 
70,23 
70,48 
70,74 
70,88 
71,82 



8 Amazonas . 
9 H io de Janeiro 

10 Espírito Santo 
E Minas Geraes 
12 Ceará 
13 Bahia 
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. ···'·· · ..... ... . , .. ................ .. . ... . 
.. .. .. .... , . .. .. ...... ... .. .. , ... .. .... . 

....... .... . , ..... ..... .. ..... .. ... .. . 
...... ......... .... ... .... ... , ....... ... . 

. . ... ·······.····················· ·········· 

............. .. ... ..... ... ... , ...... ... ... . . 
14 Rio Grande do Norte • 
15 Pernambuco ... ... .. ... ............ ...... , .. .. ... . 
16 Sergipe 
17 Maran hão 
18 Goyaz . 
19 Alagõas . 
20 Parahyba do Norte 
21 Piauhy . 

.. ... .... . . .... .. .. ... .. .. . . ·~·· ·· ··· ...... . 
. .. ...... ... , ... ... ... .. .. .... . .. ... ... .. .... . 

. ... ···· ~ · · ·· · ... ... ....... .... ..... .. .. . 

. ················· .... .... .. ·.·············· 

73,39 
75,21 
76,40 
73,33 
81,3~ 

81,60 
82,10 
82,15 
83,30 
84,16 
84 ,65 
85,23 
~6,79· 

88,02 

"Como se verifica .claTamente desses algarismos lmparcialissimos, o 
Rio Grande do Sul não é sô o mais instruido, mas se colloca acima do se-
gundo - ·São .Paulo - com 9 °J0 de analphabetos a menos. 

"Releva, porém, notar que nesse resultado se incluem as crianças des-
de (zero) dia, e seria absurdo tomarmos essa percentrugem como real, vis to 
que antes dos 7 a n nos não se 'Pôde exigir de u ma criança que leia e escrP.va. 
Demais é sabido que, entre jlôS, não obstante a lei marcar para idade es-
colar- dos 7 aos 14 annos - é ~ommum se verem rapazes e moças de maior 
idade cursando o ens"no eleme ntar. Para nôs, portanto, a verdadeira m edia 
de analphabetiBmo seria a que resu ltasse en tre maiores de 20 annos, e essa 
syncvse em apreço não nõl -a fornece, a.purando unicamente 3 ·classe: de O 
a 6 annos - de 7 a 14 - e de mais de 15 . 

"Considerando-se tão sôrpente esta u ltima, vemos que a. nossa posl-
ção é ainda melhor : 

EBtados - % de analphabetos com mais de 15 annos 

Rio Grande do ·Sul . ...... . . . ........ . , . ... .. ...... . .. . 
2 

3 
Pará . 
Santa Ca tharina 

4 1\'fatto Grosso 
São P a ulo 

5 A cre . 
Paraná . 

6 Amazonas 
7 R io de .J aneiro 
8 E spírito Sa nto 
9 Mina.s Gera.es 

10 Cea rá 

. .. . . . . , ............ . .. .... ······ ..... . 
.... .. ... . . ....... . .. ... .. ... .. ·····:··· .. . 

. . . ... . .. . ..... . .. . . .. ...... . · .... ..... . .. . 

44,5-
58,2 
48 ,4 
58,5 
58,5 
60,() 
60,0 
l:lU 
U4 .5 
G·1,6 
6'>.8 
"12.8 
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11' Bahia 
12 Rio Gra nde do Korte . 
13 Pernambuco 
14 Goyaz 
15 Maranhão 

Serg-ipe 
16 Alagôas 
17 Parayba do Norte 
1·8 Piau.hy . 

•• • . •.•••••••••••••••••.•••.... ' ' 't' . .•.••• 

.... . ···································,·· 

73,0 
7::l ,G 
7-!.,7 
77,0 

77,2 

78,8 . 
l!0,2 
~1 .3. 

"Comprovam estes n.lgarismos que no Rio Grande -do Sul, a mocidadfr 
que se instrue é em n um,ro muito maior -que a de outr{il qualquer Estado, 
e, lli. pudessemos -comparar a ·classe dos 20 ou 25 annos e mai:,j, veriarnos que 

a perc~ntagem de anal)>habetos aqui, desceria a menos de 37, mais do 
que honrosa se ve-rificarmos que muitas nações da velha Europa mal con-
'seguem igualar-nos, em identidade de condições." 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Quando propugno pelo ensino obrigatorio 
não quero o cer-ceamento das prerogativas de Estado algum, desejo sim-
plesmente q ue elles collahorem com a União . 

O SP.. GETULio VARGAS: - Acredito perfeitamente nas 'boas intenções. 
de V. Ex. Aliãs, estou fallando em these. 

O SR. TAVARElS CAVALCANTI: - Como V. •Ex. se referia especialmente á 
minha emenda, p recizava justificar-me, porque realmente estou de pleno 
accôrdo com o que V. Ex. ennuncia na defesa e s ustentação dos principias 
federativos ·e até •Creio -que sou mais radical, porque votei contra a 
emenda numero 1. 

O SR. GETULIO VAT!GAS: - A ma'oria dos propugnadores das medidas . 
O SR. TAYARES CAVALCANTI: - Em quanto orça a receita annua1 da 

União? V. IE.x. pócle me responder? 
0 SR. GETULIO VARGAS : - Em um milhão e PQUCO. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Dig-amos um milhão. Em qua nto orçam. 

as receitas dos vinte Estados Ja União, inclusive o Districto Federal? 
O SR. GJ!:TULIO VARGAS: - Em menos de um milhão. 
0 SR. TAVARNS CAVALCANTI: - Em cerca de 600 a 700 mil ~ontos. Como 

a char que é demais ped;r que a União ~c>ncorra com a s •.1a quota para a 
1nstrucção elo povo, qu<tndo ella é tanto ou ma:s interessada neste problema 
do que os proprios Estacos '! 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: Mas o orador não se oppõe a isso. 
0 SR. TAVARIDS CAVALC.~NTI : - Attribue-me intuitos que não tive. Por 

isso 'É' que estou dancl.o esses apartes para escla r ecer . 
ú SR. GETULIO VARGAS: -A maioria dos propugnadores de medidas cen-

>tralizadoras que cerceam a autonomia dos Estados partem de um falso !}re-
supposto: que -os serviços publicas da União são melhor or.e:an izados <[ue-
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os dos Estados. A verêlaàe, 'POrém, é que os serviços publicas federaes, em 
materia de administração, deixam m u ito a desejar. Não podem serv i ~ de 
modelo aos Estados. A União tem um funcciona!ismo publico excpssivo, au· 
gmentado mais no intuito de attender ás solic:tações do pro teccio nism o offi. 
cial que aos interesses do serviç-o; e mal remunerado porqu0 é , ,r.cessivo . 
Uma legislação adm'nistl·ativa e fiscal cahotica e contradicturia, uma orga-
nização complicada e ineff iciente. Tudo isso está a exigir u ma grande re-
forma de simplificação, de economia e de moralidade. 

Sobrecarregar ainda a União com serviços que devem ser custeados 
pelos Estados é entravar a machina adm'nistrativa e, talvez, deixa:- á<t uel-
la que não tem r·ecursos para esse Eerviço, o onus de ministrat· a instr·u-
cção publica nos Estados que descurarem dessa obrigação . 

Mas se a União arrecada essa importancia a que V. Ex. se refere, e a 
receita não dá para cobrir despezas, como é que ella vai attenJer? 

O SR. LrNDOLPHO CoLLOR: - ,Esse é um argumento term\r.llnt<' . 
O SR. TAVARES CAVo\LCANTI : - Não quero entrar nessa r1ucgtão, mas 

o facto é que se diz que a União é o "deficit". 
0 SR. LEOPOLDIN'O DE OLIVEIRA: - Os E stados estão apresen tand<> ~aldcos, 

a não ser que as mensaeens estejam men t:ndo. 
O 81<. GrcTULro VARGA!;: - A questão não depende de lei, depende de ,,,.,. 

f<.orço, de conjugação de vontades. 
O St:. LEJoPoLDINO DE 0Lrv

1
EIRA: - O principal é que esse problema esta 

t;ntrelaç~célo com os outros problemas de não menor importan~ia , corno o 
jo ~o <o::tmento, o do transpor te, etc. 

O .S . ~. TAVARES CAVALCANTI: - Eu estou de accôrdo com o fJ '·ado!·; apena" 
não quero que S. Ex . attribu a á minha emenda intuitos antifederalistas. 

0 S.l. GETULIO VARGAS: -· Diz Raoul de la Gras,õr;r ie , qu rJ no mnm1o SO· 
da', como no mundo l>hysico, sob a acção do mo•!im<:nto, a n:'lteria piJde 
a~socbr· ' e . d ·s~ociar- st: , condensar-se ou r arefazer-E e, apre~'.JP.. tando o a:~-

J;~cto dos Estados federativos ou unitarios. 
Acolhendc,, embora com as necessarias precauções, a facil generaliza-

ção desses princípios, é justo confessar a applicabilidade da 0bservação do 
arguto sociologo a nosso respe:to. Após a dissociação e relativa indepen-
<lE:II Cia entre si, dos diversos nucleos sociaes no regimen colonial, sobreveio 
a condensação no uni tarismo absorvente do periodo imperial, rarefazen do-se 
devo,,, no systema federativo, da organização republicana. 

A fede raça<., implantou-se-, entr~; nós, com caracter tlerinit!vo, por ser a 
unica organização compatível .com a vida organica do Bras!!. S6 a federação 
satisfaz á diversidade das nossas bases geographicas, das nossas tradições 
ldstori c-as, da nossa estructura social. 

Só ella. ·por sua maior a-finidade com a f6rma republicana, por tornar 
v patr:otismo mais concreto, por ser mais lib~;ral, mais ai.Je t'la á.s Iniciativas, 
mR:s a !511, p6de supplantar a monstntosa hydrocephalia do unitarismo. Só 
ella permitte uma melhor orgamzação ecouomica e mais perfeita tributa-
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ção, oo.nforme as fontes productoras ·de cada unidade federada. Por isso de-
vemos resistir a qualquer diminuição na a utonomia <'Los Estados, com o ten-
deucia::; .centralízadorru. e u nitarias que g.oJpeiam a federação. O dynamismo 
revoludonario do periodo imperial, el.'guia-se ma!~ contra as instituições e 
tornava-se separatista 'Pela tfolrça .das ·circumstancias, isto é, pelo isolamen-
w, ante a impo:;::;ibilidade de modi·fioear o regimen então 'Vigente. No periodo 
republican'U, ao contrario, os movimen•tos subversiv.os são dirigidos mais 
contr21. 0::1 governos e alg·.ms at(, sob a p retexto de exigir mais exacta appL·· 
cação àa lei. Nada podem dizer c ontra a fôrma de g.overno que é o ideal 
elos povos livres, n em cor..tra as leis que ~ão U.beraes. ,se a juizo elos opposi-
to~·es, os governos são máos, a limitação de sua vida no tempo por prazo 
fixo .. resolve o problema. 

O erro dos rebe1des consiste, sendo e lles uma peque na mincria, P.rt' ;sahic 
de "ma !l'uncção simplesmente fi·scalizadora, pretendendo impor pela;; armas, 
num regimen de opinião-, o que só as urnas podem decidir. Com 'O 'systema 
fe derativo, um go~pe de força, por acaso triump:hante ma capital .da Republi-
ca, já uão decide da. sorte de um governo. E' que as unidades federadas 
adquiriram vida prCipria, elementJos pro·pdo<S de resistencia, reservatorios 
inesgotaveis ele energia e de força renovadora. . E, ~e as organizações ,les-
tinadas á manutençfw das lei-s no interior viessem, no todo ou em parte, a 

fal'har no desem penho dessa missão, a estabilidade legal seria mantida por 
força do vinculo federativo que une os Estados, na conscie.':lCia dos !;eLlS 

deveres constitucionaes. E a Republica federativa é o a·egimen mais propr-Jo 
•para a !formação desses pequenos centros vivazes, verdat!e iras escolas de 
civismo e de experi.encia, onde se e.nsaiam os f u turos homens rle Estatlo que 
aspiram o exerci·cio das altas tfuncções da vida pulblica, para sP.rvir á gl·an-
de Patria - que é o !Brasil. Cll1uUo bem; m?t'ito bem. O orador é •>ivamen-
te cu1npri~nentado). 

O Sr. Alberico de Moraes (*): - Sr . Presidente, preliminarmente, e 
desde q.ue se eslboçava ainda de ~orugJC o movimento da r eforma constitucio-
·nal, eu, apezar de revisionista dentro da Constit uição, 
menta que atra,vessamos não nos permittia, a nõs, 

I 

cessaria para = corrnnnmtirmeruto de tal natureza. 

julguei que o mo-
a independencia ne-

O estado de sitio, as revoluções em diversos pontos do paiz com as 
quaes se justificava essa m edida, e que fizera·m que a maioria da Nação e os 
poderes J.)'UlbJicos se grtupaesem em tortno d·o !Presiderute ela ReJl'Uhlica que é , 
no nosso regimen, aqtrelle que tem o dC'Ver de assegurar á 1<-àção a ordem 
e a c'J<Iltinuddade do fiUJilcoionrumento de :todo.s os poderes, foram os motivos, 
Sr. Presidente , QUe , como disse, me colloca ram desde o começo ao lad o 
<los que combatem as iitéa:s r evisionis tas neste momento. Dep.ois, mais ra-
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zão eu vi ainda que me assistia -em permanecer nesta conducta que me ha-
via Jtraçado, porq:ue a revi~o vinha sendo d'edrta q:uasi clandestiname:nte. 

o d1oou•rso . que acabo de -DIU.vir, ,pcl'IOfiUnciado peJ.o illll1Stre =prooe.n.tante 
do Rdo Gra,nde do SuJ, o Sr. Gebul[o Vanga,s, é a rpniJmeira nO'ta alegre, é 
o primeiro •hymno entoado ao meu •patriotismo e a;o senümento de de-
solação e de dôr, deante do abandono a qu e a Camara votára o magno pro-
blema da revisão oomstitu-clicmal. 

o Estado do .Rio Grande do Sul, pela voz do seu "•leader", veiu neste 
momento derradeiro da revisão constitucional mostrar que elle estava vi-
gilacnte na defesa da Constituiçã.o de 24 de Fevereiro e pr.ocm:ava man•ter 
o que nella se contém de elevado e garantidor ás lbberdades do povo brasi-
ie:ro. 

tOOO'l'fessou - é Yerdade - o illustre "Jeacl&r" da bancada rio-granden-
se que, depois de haver aquiescido e concordado com diversas medidas, não 
poderia dar o seu assentimento á do "habeas--cO!"j)US ". senao POr motivo 
de ordem pOJliüca . 

I-sso mostra, -s;r. Presidente, q.ue o debaJte referen:te á refor.ma oons<titu-· 
cional, travado em meio differente da;quehle em que o deveria ser, teve, 
como elemento para a discussão, a transacção ou as concessões mutuas de 
prmci;.n~os ~ustentados por aqrueBes que tomaram parte nas reulliiões e de-
cidiram à'e modo definitivo, l}fim d~ que o plen ario tivesse sõmente de ho-
mo}ogar o que se houvesse lf'€S01Vido . 

O SR. LrNDOLPHO CoLLoR:: - Transacção? Creio que ahi não ca:be bem 
v <termo. 

0 !SR . ALBERICO DE MOP..AJES: - Veio a pr.oposito o aparte de V. Ex. 
O nobre collega viu que me falta no momento a palavra precisa, que 
<tivesse dupla sig·nificação, como tem, ·€!111 no.sso meio, o vocabulo "transac-
ção" . O aparte ile V. Ex. permitte que eu esclareça se~- meu intuito re-
ferir-me á ltransacção digna, aqueNa q·ue os ,po·M·ticos fazem para sa~var os 
pri.n'ici~ios e não os seus <rnteresses ,pesoaes e regiona.es. 

0 SR . .LINDOLPHO CoLLOR: -.Agradeço a ju'Stiça que V. Ex . faz ás i•n-
.tenções do •Ilio Grande do Sq.l. 

10 SR. ALBERIOO DEl MonAI<::S: - Sr. Presidente, desde que me iniciei ha 
muitos annos na carreira política, pela mão generosa, bOa e patriotica de 
Rivadavia Corrêa, t enho pelo Rio Grande do •Sul sincera estima e grande ad-
miração. Parece que o civismo dos homens daquclla terra vive acceso e 
a<:!endrado, porque a configuração topographica do glorioso Estado faz que 
aquelle povo tenha sempre junto de <Si a idéa de defender a integridade da 
Patria . 

iPor isso, Sr. Presidente, não me surprehendi coro a attitude do Rio 
Grande do Sul, <trazendo, <já. n ão digo !Juz aos debrutes, mas tra7,endo .para 
os "·Annaes", a correspondencia trocada entre o "Ieader" da r esvectiva 
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bancada e o iltl:ustre IPresidente do Estado, que é ao mesmo tem;po, como to-
cos sabemos, um chefe d·e partido. 

Não lfoi na quali'dade de Presidente do Rio .Grande do Sul talvez, não 
foi na qruaJidade de chefe poderoso do Execrutivo, que rS . Ex. trocou esses 
t elegrammas com a bancada da representação popular: fel-o, por certo, n<: 
situação de chefe do partido. 

o rSR . G-EJTuLr.o VARGAS: - Perfetta;mente; na sua qualidade de chefe. 
Si não estivesse na iPresidencia agiria da mesma maneira . 

10 SR. ALBERICO DE MORAES: - Salrien1:anldo por,tanW a minha alegria, 
pois é a primeira vez que se .põem de manifesto e em relevo brilhante as 
idéas de um Estado da [Federação em assumpto de tão magna importan-
eia, .qual o da revisão constitucional, tenho opportunidade, agora, de accen-
tuar que, si a minoria está satisfeita com a voz do Rio Grande do Sul, 
mais satisfeita estaria ainda, si a força desta unidade .federativa, por inter-
media de iS!Ua delegação rnte:}l}irgmllte, Jlesta .casa, tivesse tambem c cmsegui-
do nas reuniões preliminares manter ·Como pretendeu .fazer a instituição 
do "habeaS-COI'l)US" e por não rser <Conservado O instituto do ",habeas-corpus" 
tal qual o consagra a Constituição de z.4 de :F1evereiro, é rCJIUe nós da minoria, 
que defendemos a ·obra dos constituintes de 91, nos oppomos á. l}assagem ds. 
reforma constituciona.'l. 

O ..SR. 'LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: Que é que V. Ex. queria que o Ri:> 
Grarude do .Suil fizesse? A vontade do !Presidente da Republica é mui·to po-
derosa. 

10 :SR. ALBERICO DEl MORAES: - Eu desejava, Sr. Presidente, que o Rio 
Grande fizesse o que fez; mas desejaria tambem que !PUdesse ter feito mais 
porque então ficaria composto, não deixando passar causa alguma uma vez 
qrue eriste emenda ,que destróe ,p~o~· oo.1npleto a;s co'lllq'U'is'tas que se possa al-
cançar em ·màteria de revisão: a pertinente ao desvirtuamento do "habeas-
corpus", aque.Jia •que rpro,hibe ao cida>dão ferido em sua liberdade e nos seus 
direitos, na vigencia do estado ele sitio, pedi!· ao Supremo Tribunal a res-
,tituição daquella e a reparação destes. 

Q SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - 1\lfas O PJio Grande do ·S-ul estJá contra 
~ emenda relativa ao "lha.berus-corrpus". 

O SR. Ainmruco DEl .'lV.LoR.AEs : - Ffa ,p.ouco tempo, disse eu que a reforma 
constitucional .resulta de um conluio, si assim se póde dizer, do Legislati-
vo com o Executivo, alfim de tirar do s~upremo Tl"Í'bunal, poder que não se 
pódle defender, as attribudções qrue a Carta v jgente lhe corufere. 

ATTanca;nd:o-Nle essa;s arotribu'ições, rnõ.s ·do Gongress'O e ,o P rres'idente da 
ReprubJi.ca, qrue é o Ghefe do Exe.ouJti'Vo, pensamos ta1;vez ser os vic:torr:tosoo. 
·,Nã..;, ·somos. e ntreta nto porque, com semelhante attitude, quem perde é 

a il\"ação e , esta perd:endo, pe.rdem'os todos. 
Qu~ro ainda Sr . IPresid~mte, depois de f e11citar o irltJ.UJStre coltlega Sr. 

GebuJio Var.gas :pelo seu d!isourrso ... 
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0 Src LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Muito brilhante. 
0 SR . .ALBEIUOo DE MORAES: - .. . depois de feHC'itta.r O Rio Grai>.de do 

Sul e a sua .bancada iiJ'Or ter feito constar dos "!Annaes" da Casa. o que 
se jpassou nas r-euniões, que não for3jm ,p.ublicada;s - opel'!lllitti'!ld<> que, 
mais tarde, os est·Utdiosos, os que tiverem de cUtrruprir a lei e analysrur a re-
··'isã:o constitucional disponham de alguns elementos historicos para formar 
-::pinião segura, quero tambem ~·efer:r-me a outro representante do Estado 
sulino, o .Sr. Simões Lopes, que, nontem, occupou por d·Uas horas a attenção 
à<>. Cwmara, com o briJEhanti.s~mo qou.e todos 'lhe reconhecmnos, an.ilmado sern-
p.re .pe}o :mais e1eva·d.o '!)arl:riotismo qouando abot,da. aJS questões travadas no 
seio do .par la:menrto. 

O honrado riograndense fez a sinthese dos seus votos a Tespeito da re-
r e<forma. IConcor<lando com todas as emendas, chegou á ele n. 72, que trata 
da c oml]}ulsoria. S. Ex. de crubeollos brancos, .que attestam sua avança<la 
ida d€' ... 

0 oSR . CllSAR DEl iM.AGALHÃEJS: - Não apoiado ; '() Sr. !Simões Lopes é ain-
da muito joven e vigoroso. 

O ·Sa . ALBERICO DE 1\'[oRA.EJS: - ... m-ostrou-se forte e ·resiste nte, affir-
mando, cmn a .sua inrtelJ.i.gen'Cia .Incida, bli}harute e invejavel, que v.o•tava 
]Jela emenda porque ju.Jga..va que, aos 7•0 annos, r ealmente .o cidadão devia 
ser compulsado e coHocado em inactividade. 

I 
:S. Ex., que já não é tão moço, fa1lava de fôrma que se tornava exem-

,plo contrario a essa medida constitucionaL 1'-~ão posso compre•hender ·que a 
velhice ·seja decretada por lei, que a senectude, a senilidade, tenha a sua 
época marcada em di<:posição ou determinaçã-o constitucional. 

Todas as idades são uteis á Patria, e seria uma ingratinão, uma injus-
tiça que a lei prescrevesse a actividade áquelles que conservam o brilho 
da intel!igencia, a memoria, com todo o saber, aperfei<;}oando-se a inda dia a 
dia e que se encontrariam n(\, dura n ecessidade, por obediencia á lei ou a 
Constituição de se recolherem á vida privada, deixando de prestar á Patrfa. 
os serviços que poderiam dar a ella que tanto precisa elos seus filhos . 

IDura nd Fardeil, m.o seu class:co Tratado das molestias dos V·e1hos, diz 
o seguinte: 

"A dou.raç'ão das idades, - tnfancia, adolescencia, viril1dade e 
velhice, - é inteiramente arbitraria. E' certo que Si la nçarmos um 
oQ]bar sobre as divers as époocas da wda. dos seres · ,ar.gamJzados e, 
rprincipalmente, o hom·em, observamos as diversas éJ)ocas que cada 
do h mne.m, observarem•os as diversas é.J)ocas que ea;da um del[es 
apresenta; 'J)Orém, quq.ndo e .como se operam essas mudan ças não 
o podemos saber . Essas mudanças variam extr:torclinariamente se-
gundo a natureza do individuo, a sua vida, a usa educação, os seus 
ha'bitos e o clima. O QUe constitue verdadeiramente a idade do ~n-· 
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dividuo, no sentido m e dic.o da palavra, é o .conjuncto de phenomenos 
que se a presentam á observação e nfw o numero e annos pe.rcm-ridos . 

Assirn, •Sr. Pres-i'de:nte, qualli(Jluer diSl!Josiçáo de ~ei, e , 1princi,pa,1me n te da 
Constituiç·ã:o, - ·Q!Ue não .te;m a ·P'O·ssibihdacle ele rev<o.g-aç1io -em. <p-erioclo cur-
to coano as outras leis que se r efiram á. invaJlidez como ~'6'SU·J.tante dos a:n-
nos :per001' r.i.àos, .não obeidece a q•ualquer <prinicipio s'cientifico, sem.do, oo 
mesmo terrJJp-o wma 1nj•us'tiça vra ticacla pelos no:vos, <pe'los 1moço8 ou tpor 
â:qué~les •que ass·i'l.Tl <Se ju:!garrn <Jo•ntra os veLhos, os encanecidos no serviç.o 
da lPatria, ainna s·ob o iníf1U.."'W da inte!lli-gencia l<umi·nosa e senhores d e um 
poder .pujante. 

O SR. CmzAR DE MAGALHÃES: - Dá licença para um apa r te ? Seja como 
fõr, o tlim.it·e lá .senec.tude <póde ser traçado numa ·d!ete11mdnac1a phase da y;da, 
e de um rr}o·n:to -de 'Vista ,g eTal, .p·or exetm<pho: .quando as facu·ldades in:ten e -
ctu aes <do :harnen1 co-meçam f<ancamente a decahi!·, aoom1panhando a llébacle 
do seu :plhysico . E' um facto . · 

IQ ISR. ÁLBElRIOO· DEl l\10'RAES : - Não é um facto. 
O SR. CElZ>AR DEl l\1Ac-..ALHÃ.BS : - De um modo geral. H a excepções . 
O !SR. ALBERICo DEl 'llfoP.AES: - 1Mas, pa ra a excepçã:o•, e no caso act:ual, 

elevemos ter em vista o exam e medico, que sô elle, só a sicencia é que 1)0-

llerii. dizer si o homem de 50 annos ·é vel'ho no sentido ela r forma constitucio-
na1, iOU si o ·de 70 a.nnos <é moç;o e'm ·com;paração com outro claquella. idade . 

iPruulo Mantegazza, pr!l'fessor ode anthropolo.gi.-'1., cujos t!·abalhos teem 
vasta divulgação, e nsina que a velhice nada m ais é do que uma phase da 
vida e uma vida norma:l, physioJ.ogica e perff) ita, é tfw util o ncc'essaria co-
mo todas as outras idades 

0 'SR. 'CEJZAR DEl ,J\IJ:AGALHAEJS: - 'I S'SO é execpciona'l. 
O •SR . ALBERICO DEJ :Mlo~ms: - '.I:iciano, l\1.iguel Angelo clera.m ã,s suas 

grandes ·obras aü~da 1naJor reJ.evo do •que ás <precede·ntes 'C{'Uando já iilaviam. 
attingido a idade dos ottenta amnos. o barf:,o d e .Parana!]')iacaba, depois l'l.e 

ha.ver •tra duzi•do 'Byron, L a. F o.n:t"'l.ine ·e .L.'\.rna.rtine, t raduzi·u <Sclli<llet· em ver-
sos ~prianorosos-, e tin!ha .então 82 annos de eXlste n.cia. 

Não de.vemcs confundir velhice 1)'hysiologica co·m senilidade, ca;d<ucida;de ; 
para estas con correm faoto•res multiplos, hereditariedwde, syphilis, alcool, 
dissolução ·elos costumes, e só depois influe o deccorrer dos annos. 

O :SR. CEZ.\R DEJ iVIAGALHÃES: - Mas são quasi que exclu siv:unente os an-
nos -q·ue •a determtnam. E' .o d'actor <prhrcipa:l. 

o 'SR. tA.LBEmiCo D!'l MoRAEs : -V. :Elx .. ha de p.ePmitti.r que eu def·en da 
a mi'll!ha ve·Lhice . .. (.Riso). 

o SR . tCEJZAR DE 'MAOALHA'ES: - Velhice, n ão a;poiaclo . Eu é que estou 
em ICa.minho .pa.ra Jc'í.. 

0 SR . A L P.FilTCO DEl •lVIoH:AES : 
0 .SR. ;LINDOLPHO CoLLOR: 

. .. e inveje a mocidade de V. Er. 
.A. UO.":gumentação d-e V. E x . é muito lJri-
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lhante, não deixa de ter um :liundo ele razão. Mas não se esque~a do adagio 
latino que diz: Senectus est ?nO?"b~ts. 

o \SR. Al..BERICO DE ;MoRAES: - Eu o conheço, mas no;m seJ'lll)re ê verda-
deiro, ,tanto que e u 1posso dizer: Senectu,s non est •morbus . .. 

O SR. CEzAR DE :Jv.lAGALHÃES: - A outra é uma phra.se consagrada. 
O ISR • .Al.d!ERICO DEl ·MORAES: - .Sr. Presidente, acabei de ier a o:pi·nião de 

um an.rtor :n10tavel, no seu trat·ado sob1·e a veN'•.:ice. EQJe aCfirrna •q.ue a divi-
são das ~dades, ,...- -in!ancia., adolescencia, ;viQi-lidade e ve1h'ice - é inteira-
mente arbi•traria. 

Asssim sendo, a lei não, -obedece a U!m principio .scientfifico, é injusta, 
ê in.iJqua, antec~padrune'Illte, esta,belece 1\Jm -limite da ac'tividade dos homens 
em 'UJIIla cer ta ~dade . 

Está ao lado de V . Ex., ,sr. Presidente, o -grande profes·sor Villa,boirn, 
que não attingiu ailnda, como a !Cajmara sabe, -n em á n~etade da ddade que 
a ernendla manda ad>Ciptar para a compulosoria. 

S. !Ex., no emta.nto, conheoe'li o Sr. Col!l:sellheiro 1Duar.te de Azevedo, 
que, ean 1905, 1)residia os traba;lhos da revisão •co·nstituciona:l de :São iPa;ulo. 
Pois barn; o JSr. H erC'lilan·o de 1Fre1tas, ;na;q.uelle tempo, consthlinte como o 
.::i-r. ·Duarte de Azevedo Jevantou- se para fazer a este ultimo o seguinte elo-
gio, que chamarei o elog;io á v·elhice val01·osa do ISr. Consel·heir.o Duarte de 
Azevedo. 1 

O 'Sr. IComseJ.heiro [])uart~ de ~Azevedo tinha, naquella occasião setenta 
e cinco a:nno.s de idade. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: -V. iEX. te.m lnuita razão no que diz; re-
almente ·ha vellhices que h011.ram mruito a in1:eJ;leot'lialidac1e ·brasi-leira, mas 
os que citou , o ;Sr. Co.nse~.heir.o Duarte de Azevedo, o Barã,o de Para;nap•ia-
caba e outros, são excepções e não se eleve augm·entar -com excepções . 

0 SR. CEZAR DE MAGALHÃES: -Esse é 'O facto. 
O SR. ALBERico DEl !MoRAES: - Citei homens que enaltecem a sua 'Vel-hi-

ce cr:>ara m!o&trar o seu valor, e, ainda, q.uamto seria, Qlara esses, iníqua a 
dis))Osição de .Jei que se <q'ller votar. 

!Sendo mesmo exce-pções, 1posso fazer como Jesus ,que per.g-un-tou d e urna 
:feita: 

"Quanêos justos ha nesta aldeia?" 
"Cincoenta" , d'oi-'lhe ~·espondido . 

(E si J:lO'UIV& llll<EmOS?" 

Retrucarwrn-lh e: 
"Não se·rá incendiada a aldeia?" 
u:N"Wo." 
"E si houver u1n ?" 
"Ta.nnbern não incem cliarei . " 

,sr. Pres.id-ente, eu lllão f'<Lria uma lei que fosse ferir sem ne cessidade a 
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a1gum vclho que iPJUdesS'e servir lá Patr'ia co1n o esforço de s ua intcl11gencia, 
coan a ·pujança conse!"Vada do seu talento. 

A .verdade é q1l'e o iSr . Herl}u•ano de F.reitas, que inielizmen·te não está 
presente, deu a s ua a ssig.natura a esta emenda; estou entre.tanto, convenci-
do , por tuducção, qu e a eme nda 1é do ,sr . Arth1l'r Ber.nardes, moço, mas con-
t ra a vclhice do •Sr . IT-I er.culrun o de F1·ettas·. E' in1lposS'ivel qu e ,o ~ll'UJstre re-
presentante de S. Paulo, q ue já attingiu, •como todo · o mundo sabe, os se-
;tê.nta ·annos ... ·nã.o deixe 1peJ.o menos •uma ,po.r:ta. ruberta l!}ara que a Nação 
tei;;h.a o · ,prazer, mais .tarde, quando ,o .Sr. Hercu:lano de Freitas attingir aos 
oitenta ou nove nta amnos, de ver o emimente pauli-sta em UTila das cadeiras 
reservadas aos .M.iruistros do Supremo Tribuna!, .ho·nrando aq:ue1le aJUgusto 
sanct'Uario {la, Justiça com toda a ,pujança do seu saber. 

O .SR. !MANOEIJ VrLLABOIM: - O Sr. He.rcu.!an.o de Freitas ain-da está nos 
cin~ta ... 

O SR. 'I'AVA!l.Es CAVALCANTI : - O orador ·n.'i.o acceLta a rectlrficação? 

0 SR. ~ERICO DE MOP..AES : - Alcceito; como mão? 
0 !SR. TAVAJms CAVALCANTI: - A Idade do '.Sr. Herculano de Frei.tas ;re-

g.ula eom a de V . E x . 
O 1SH . .1J,mmrco DEl [1\foRAES: - Si o aparte do nobre •Deputado é J)ara me 

ag-rcudar:, :acicelto a idade do Sr. H ercurrano, -si S. Ex . estll. na casa em. q ue 
estou. 

Não qu.e.ro ser levado a crer, .St· . P.residente, crue ·ho·uve Cet'ta violencia 
da var.te <la mocidade do 1Sr . Art<hur Bernardes, exigindo aquella med:cla, 
contra a idade elos memb1·os da Commissão dos 21, entre DS quaes figura 
o Sr. Hereulano de !Frei·tas. 

Ainda h.a cUfLii.. o hlrr-usbre Dr. Carl<Js de !Lae,t escreveu bellissimo artigo 
sobre os velhos e os onor tos, m,o·stra.ndo, {L evidencia, que uma Jei nã.o deve 
co-n'rer dispos:çõcs como esta. 

O ISR· 'TAVAREJS CAVALCANTI: .- O Sr. Basilio de Magalhães em tim de 
seus bri'lham:tes discursos sobre a iR:e·fo.nn.a IC011Jstitulciom8J] aoh&.va q-ue até de -
via ser -d;iminui-clo 10 Umite m.axim.o da idade por.que segundo os vr:i.ncip-ios 
ela. IP'hyiS'iouDgia aos 6!3 começa a seneci:Jude . 

Ú 181: . CEZAH DE M!AGALHAES : - ·Segundo Cabanlés, ICOmeça em é[}Oca an-
ter i-or. 

O IS:R. ALBI.mtoo DE ·lVIoRAES: - P1·ocurei amparar lffiÍnhas modestas obser-
vações . . . 

iQ S R. T AVARI18 CAVALCANTI : - Muit<J valiosas. (A.1Joiados). 

'O ;Sn . CP.SAR DEl iMAGALHAES: - JI: brillhantes (Apo·iados) 

O 'Sr<. A.I,BEr.rco DE MoRAES: - (Obrigado a VV. EEx.), na opinião d~ 

alguns t.rataidis tas já citados em meus discursos Trm.Ixe, a gora, a mais, o 
exem;plo de Ticiano, ll1ig-ue1 A.'ll-gc!o, '<l.Ue deram fL hu.mamic1'ac1e os melhores 
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fructos de seu saber, da sua intel!ige ncia, depois dos setenta annos de ida-
de. 

0 SR. TAVARES <:AVALCANTI: - São excepçêes. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Quero ficar com as excepções . T enho visro 

·muitos moços que, no •começo da vida, seduzidos pelos cabarets e outras attra-
cções, não pode.m .soffrer comparação com •muitos velhos. 

O SR. CEZAR DE l\>Lo~.CALHÃEs : - A fatalidade do destino elimina a esses. 
O SR. AuBERrco DE MioRAES: - Sr. Presiilente, muitos dizem que a . calvície 

é symptcnn:::. de velhice. A Camara toda , entretanto, é testemunha, a cac!<~ 

momento, dc'L mocidade e da pujança da inte lligencia, por exemplo, do nobre 
collega, .S1·. T aYares Cavalcanti ... 

O SP.. T AYARES CAVALCAN'I'I : - Muito obrigado pelo confronto que V. Ex. 
estabelece entre a minha calvície e a minha inte!ligencia; devo, entretanto, 
dizer que esta é ainda muito m enor do que aquella ... (Não apoiados.) · 

O .SR. ALemmco DB MoRABS : - Vou dizer, Sr . Presidente, o que deu caus;:;. 
á apresentação dessa emenda. Foi lembrada , em virtude . . . ("em virtude " e 
''absolu tamente" são expressões hoje ·consagradas : "em virtude do estado de 
sitio" . .. ) .. . foi lembrada em virtude do caso da "Revista do Supre mo Tr! · 
bunal Federal" . 

C-omo o illustre Preside nte desse Tribunal, de avançada idade, hone.stissi-
mo, depois de prestar relevante serviços ao paiz, foi illudido, foi enganadt>, 
r.õs, os constituintes de agora, queremos introduzi!· na Constituição um dis-
positivo para evitar de futuro 1 um mal, que foi unico em nossa vida admi-
nistrativa. 

Esquecemo-nos, entretanto, de que os m-oços desta Casa tam·bem foram 
enganados como tambem o ·foram os mais moços do Supremo Tri.bunal qu e 
votaram para seu Presidente um l\'Hnistro que consideravam jfl. ve1ho . 

Na Camara, a ·mocidade não foi bastante vigilante para imPedir que 
transitasse -victoriosamente m e dida prejudicialíssima como a de que t•esulto;J 
o escandaloso caso . 

..S6 ·COm es-se exemplo, defendo -o erro unico de um velho uni·co, contrfl. 
muitos erros de innumeros moços . Vê a Camara que não es tou defendendo 
as excepções. 

A regra ela inactivWade, do abandono do cumprimento dos deveres, inf&-
llZJnente dada a educação moderna, r ecahe mais sobre os moços do que Bobl'C 
o.s velhos. 

O SR. TAVARES CAvALCANTI: - ::'-!fio estou em desaccôrclo .com o que Voss:c 
Ex. affirma a esse respeito, mas entendo que não foi esse o pensamento da 
emenda, porque j2., antes, se di scutiu a convenienc;a de estender aos civis o 
•Pl'incipio da compulsor ia adaptada para com os militares. 

O SR. ALBEJPJco DE MoRAE-s: - Em nenhum <los discursos de Ruy Barbos:l 
ou na sua ·plataforma de 1910, 'havia qualquer referenda a l!lrincipios des~a 
ordem, em uma reforma constitucional. 

O Src CF:ZAR DE :lfACAu!IÃES: - ~sso não obsta. 
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o . SR . A~BEJRICO DEl lVI'.oRAJ~S: - Mas eu estou r csponc1endo ao apar te el o 
meu .mustre collega •que {!izia que .ha muito tempo se j)retendia isso. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Ha muito teml)o q·ue se discute. 
0 !SR. ALBERICO DE MORAli'S : - Faça-se isso - vá ! - em lei Ol'dinax!a, 

mas não em dispositivo rígido da Constituição. 
'Em nome da velhice, protesto! 
Sr. Pres idente , qua ndo ouv i falla r en1 rcforn'a constitucional, fiquei muitü 

satisfeito em ter a honra e a grande ventura de pertencer a uma Camara 
que ia retocar o estatuto fundamental da R epublica, a Constituição de 24 <11,1 
Fevereiro. Duplamente satisfeito fiquei , Sr. Presidente, porque estava C0!1-
vencido de que iria a prender muito, pois V. ·Ex. sabe que ainda estou em 
idade de aprender. Aprende-se m ais ouv in{!o do qu e lendo. Os politkos dc1 
Districto Federal teem uma viela que V. Ex. não pódc imaginar. Não lhc 3 
é dado estudar. l\1uitas vezes com])l'amos um !iv1·o, levamo!- o para a casa. e 
elle fica f echado. Sabemos do que elle trata, apenas . Si o abrimos (: ]Jara 
fa zer·mos uma leitura apressada. Não p odemos, assim, ter o grande ·PffJ.><e<· 
'da leitura. Ora, saben c1o existirem na Camara homens de real valm· e pre-
paro, eu, con1 g.rartde desejo de aprender, tive um dtvplo contentamento quando 
ouvi fatiar na reforma, porque i r ia assistir ás discussões que se travariam em 
torno do ass umpto, iria ouvir as notaveis prelecções de direito cons titucional. 

O SR. LEoPoLDINo DEl OLIVEJJRA : - V. Ex. mostra, com essa, declarac,: üo, 
que não é velho; é muito tuoço; está. ainda inexpe riente . 

0 .SR. ALBElRICO DEl MORAES : - Agradeço O aparte de V. Ex . 
Eu est ava convencido, Sr. Presidente, de que m uito ia a])rOndm·, clurant ··· 

os brilhantes debates . Entreta nto, não fosse a a ttitude da minoria, discutind•J 
a materia, completa seria minha decepção! A maioria br;llwu pela ausencia . .. 

lEu tinha ainda um outro objectivo, .Sr . Presidente : era. o de apresenta:· 
uma emenda. 

'Ü SR. T AVARES CAVALCANTI: - V. Ex . não perdeu occasião de a[H'Pn c1er, 
porque sabe que ensinando se a prende. E ' do velho proloquio latino: Dcceui•J 
cl-iscen'Us . 

'Ü SR . ALBErnCo DE ·MoJl.AEJS : - Mas o que eu a prendi está tiio fóra. ch 
época e ;foi tão pouco ! Fui apenas :professar, ha muito tempo, e creio meSlno 
q ue s i voltasse a ensinar aquillo que já ensinei, nfio saberia mais faz(< l-o ~ 

'Ü SR . TAVAREJS CAVALCANTI: - Mas 'o facto ele j ulgat• ]10U CO ar[ uillo q•T•' 
sahc é uma demonstração de sabedoria. O sab'o salJe o que n:lo sabe, di~i;~ 

Socrates. 
O SR. LEoPOJfl)lNo DE OLIVEIRA: - Xão se póde ensinar aos que não que rem 

aprender. 
0 Sn. ALBERICO DEl MoRAES : - Dizia eu , Sr . Presidente, que tinha tam-

bem o objectivo .de apresentar uma emenda. Mas V . E x . sabe que é apre-
sentar uma emenda? 

E' um risco extraord ina rio! Nem •com seguro de v ida em todas as compa - · 
nhias o hom em está seguro mesmo! 
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0 S~ . TAVAI1ES CAVALCANTI: - A eme nda é que n clO eslá . 
O .SR. ALBERI~o DE l\'IonAES: - H a ja vista, Sr. PresidenLe, o que acon-

teceu aos nossos col!egas que tivera1n a ventura de colher assignaturas Por 
essas bancadas .. . 

O Sr. Afranio P eixoto, por exemplo, fe z um discurso sobre o ensino. Dis-
curs o primoroso, bonito. D epois, que ·succedeu á emenda de •8'. Ex.'! 

fVeio o Sr . Burlamaqui, que é marinhei ro h abitu ado a r esolver essas 
co usas a espada e a tiros de canhão, e foi lá dentro. . . e - já se sabe 
àesappareceu a emenda do Sr . Afranio Peixoto ... 

0 SH. TAVARES CAVALCANTI: - Não sabia que O Sr. Burlamaqui fazia pa!i-
ses de magica. 

O S R. ALBERICO DE lVfoR.AEs : - Foi S . Ex. quem, primeiro, retirou a sua 
assignatura . Ora, todos nós sa·bemos que S. Ex. conta com grande sympa-
thia nesta Casa ; e no concurso ·de syri~pathia entre S. ·Ex. e o •Sr. Afranio Pei-
xoto, ven ceu o Deputa do piauhyense ... A em·enda do Sr . Afranio voou, des-
ap.pareceu; was ficará n os Annaes o discurso com que foi fundamentada v 
que já é algt.ma cousa . 

.O SR. AooLPHo B~;;ncAMINI: -A emenda do Sr. Burlamaqui tambem des-
áppareceu. 

;0 SR. ALmmrco DE l\<f.oRAEJS : - Tambem quiz apresentar uma emenda. 
F'ellzmente, não obtive numero; só alcancei quaren ta e tantas assignaturas. 
Fu i o mais feliz dessa jornada r evisionista . 

0 SR. ADOLPHO BJ;;RGAMINf : - D essa noitada. 
O S.'!. ALBERICo DE ::\'foRAEs; - Dessa noitada. Foi mesmo uma serenata. 

(lliso.) 
Mas, dizia, n essa serenata pa rlamentar da revisão tinha. eu uma emenda , 

QUe vou lêr pa ra que conste dos Annaes . 
:Depositava grande confiança nella. Com alguma ingenuidade, julgava 

que poderia. m elhorar muito e muito a situação da Repu·blica. Ha de constar 
dos Annaes e os .pou cos Deputados que est ã o no recin to e que m e h onram com 
a s ua atten ção vão t omar conhecimento della e apreciar os e le vados intuit>Js 
e os objectivos que a dktaraip. . 

<Disse e u, Sr. Presidente, que m e sin to m uito feliz por nflo ter obtido o 
numero sufficiente de assignaturas. Com ef feito. Que mome nto de desgosto 
e de aborrecimento não seria para mim o de ve r collegas m eus que volun -
tariamente tivessem dado as s uas assignaturas a um t ra·balho com o qual 
estavam de accôrdo, ii·em, depois , para ali, para aqlll'<ll e lac1o, para o necro · 
terio , (risos) cortar, c1csalmadalnente o p en same nto do collega c o seu proprio 
pensamento ! 

A minha emenda felizmente não clleigou a estado .de aborto. Não teve 
vida extra-uterina. Não t eve m esmo con cepção, p orque para isso eram ne· 
cessarias 53 n.ssignaturas . Foi a p enas uma tentativa !le c::>ncepção. 

Mas quem está em tudo isso ·em uma situação de v erdadeira deso.]ação, 
de tris teza, é o m e u illus tre collega, S·r . Solano da Cunb a. 
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B. El.-.;:. acariciou as suas emendas com as assignaturas com·!}! e tas. Tra-
zia-as no bclso, julgando já vencedoras as s uas i<léas ou, pelo menos, acre-
ditado que ~ivessem neste recinto a discussão necessaria, a discussãn indis-
pensavel, a discussão republicana, a discussão democratica, a d iscussão qu,e 
eu sempre pensei que houvesse. 

O s~. SoLANo DA CUNIIA : - Na reforma constitucional não ha uma sO 
emenda ·do plenado . 

O SR. Aumrnco DEl :i.VIonAES: -E V. Ex. sabe por que nào tem. Na su:J. 
mcn.sage m, o Sr . Presidente diz que o que ficar comb inado fica combinado. 
Assim é que tem de ser fei ta a reforma . Fõra dahi, nada mais. 

O Sn. 'J'J,VAnEs CAVALCANTI: - O que aconteceu com a emend:>. do Sr . So-
la no da Cunha não foi nada. IE a minha, qu e ·c,hegou a ter parecer <favoravel 
c foi retlrada?! 

O Sll. ALEEJCUco DE NloRAJ>S : - Mas V . Ex. :üncla teve um prazer m uito 
grande, pois a enJenda. constará dos Ann:::tes. Co1no que V. Ex. chegou a 
vestir a ereança . T ev e o desgosto ele Perdel-a, é verdade, mas ta1nbem tev~ 

o ·prazer de vestil-a . Qua n to ao .Sr . Sol ano da Cunha, não; .S. Ex. trouxe nv 
bolso_ as suas emendas . Deixou passar a primeil·a. discuss>w. Era cedo par~ 
apresentai-as, p ensava. S. Ex . Deixou passat· a segunda; não et·a tempo 

ainda. •Na tercei r a discussão, ·porém, S. Ex . entregou-as á Jl.:liesa, convencido, 
de que .s<! as suas idéas não fossem ven cedoras, pelo ~ne.nos o .plenarlo e . a 
Naç>.w dellas tomariam conhecime nto. Não sei o que aconteceu com as emen-
das. O certo é que n ão vier am a debate ... 

O Sa . ADol.cPHo lBERCAMINI : - Eclipsaram-se. 

O iSn. A LBEiuco DE J\llloRAES: - Estou tratando de tudo isso, .Sr . Presi-
dente, cem uma certa alegria, som querer dar ao meu discurso urua tona-
lidade de ataq ue, um certo tom de v ehcmencia contra o procedimento da-
quelles qu-e assim agiram negando a fé de suas assignaturas em documento . .., 
que encerravam o pensamento dos seus collegas, porq·ue acho que com a Ca-
mara q·ua.si vasia não devo dar ao meu discurso senão esta fórma, com fl. 

qual eu· pro curo me tornar menos enfadonho. 

O SR. ,\ nOI..PilO BERCAJVUNI: - V . Ex. n[w é enfadonho; pelo contrario . 
(A.1Joiado.s . ) 

'Ü Sn . .AL.EErtiCo m~ MORAES: - Mas, St· . Prcsit1ente, jámais pensei que 
J>udc>l!!.le a cont<'cer n::t Camara dos Deputados o que ainda n5.o se v !ra em 
parlamento a lgun1. 

O Sn. LzroPOLDINo DE OLIVEIRA: - 1~C1n ninguen1 snppoz . 
O !SR. ALmmrco DE MoRAES: - N unc:L p ensei, .Sr. Pres ide nte, que depois 

de aprcsenta clus emendas com ·G3 assignaturas, tendo sido lavt"actos pareceres 
sobre elJa ·: ~:;cus s ignatarios retit·assen:t s uas ass ignaturas para que ~aes 

emendas assim contrariando o Regimento não viessem a p!ena1·io; nunca 
penooi, Sr . PrC>lidcnte, que a Camara elos D eputados, com o Sr . He1·cuiano 
de Freita s á frente, pudesse consentir que se g rupassem idéas differentes clen-
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tro de urna só emenda., afim de se votar apressadam ente a reform a cunst:-
~tu cional! 

O 'SR~ SoLANO DA CuNHA: - Na primeira Constituinte chegava -se a votar 
palavra por palavra. 

0 SR. AnoLPHO BERGAMINI: E' exacto . 
10 SR. Ar.BEPJCO DEl ~'l:ORAEJS : - Ainda hontem se disse, a qui, que Deodon 

da Fonsec.a tambem tinha intervindo na feitura da Constituição de Z4 de F e -
vereiro. 

Possuo os trabalhos de Ernesto .Senna, IJossuo "Genese Constituc ional Re-
publicana", ele um autor cujo nome presentemente não n-w occorre, que r e -
ferem as reuniões havidas então. 

O SR . TAVAREs CAVALCANTI: - O aparte foi meu. V. Ex . ha de me per·· 
mitti.r que o r eproduza, para que não me attribuam intuitos difll'ere ntes da-
quelles que estavam no meu pensamento. O que disse foi que o projecto ela 
Constituição, presente á Assembléa Constituinte, fôra elaborado pelo Gove rno 
provisorio, presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca . 

O SR . ALBEmco DEl l\1iORAES: - Foi elaborado por uma com.missil.o tle 
cinco mem'hros, em conferencias r ealizadas em duas noite·s, das S ás 11 horas. 
Levando o projecto ao illustre soldatlo, unico responsavcl pela quéda do t hror.o 
e pela proclamação da Republica, Deodoro escreveu umas notas que ainda 
Existem sobre alguns arti.gos da Constituição. E não será de admit'ar qUt', 

se elle fosse um jurisconsulto, desde a primeira linha tivesse sido a. Consti-
tuição feita por elle, porque sp tratava de um governo que se o1·g:Lnizav a "' 
q ue t inha necessidade de e la bOJ:al-a apressadamente, para que o paiz e ntr-<l!'SG 
na vida constitu cional. 

0 .S<t . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: Não havia un1a Constituição a. se res-
peitar como agora. A situação era inteiramente diffcrente. 

O SR . .A.LBEPJco DE MoRAD> : - Agora, não. Estamos na vigenc:a do re-
günen constitucional; na vige)lcia do artigo 90 da Constituição, q ue· deter-
mina as regras imprescriptiveis para reforma. E o que o nosso codigo 
político diz é q ue a Constituição deve ser elaborada pelo Congresso Nacwnal, 
sem a promulgação do Presid.:;nte da Republica; n ão ha sancção nem véoto . 
E' a unica lei que sahe daqui directamente par a ser cumprida pela na ção, -
si a nação quizer observai-a, - porque a inda lha um direito maior q ue o 
nosso - o do pa1z revoltar-se contra aquillo que podemos fazer. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OJ, JVEI (!A: - Muito bem . 
O SIL ALDE!UCo DEl MORAES: -Os g olpes regimentaes, as modifi C-'L\;ÕoCS con-

tinuadas do Regimento, todas essas violencias ... 
O SR. AnoLPHo BErtGAMINI : - Todas essas causas r1ue desmora iizaxam , •• 

r-eform a . 
O Sn. ALU!DRICO DEl :M:vRAES: - . . . '])Odem intimidar o Congresso, a nós 

outros que temos algum int eresse em jogo, mas não intimidarão o Paiz. 
ISi, votada esta Cons tituição que a hi es tá, v ier a lgum despot<:t f> rtn izP>' 

cumpri!-a , fe ch a ndo as portas dp SuprGmo Tribuna l, o povo poJer i). d izer : i~so 
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que fizeram á minha revelia, porqu e havia o estado de sitio, cu não quero 
cumprir ! 

Sabe V . Ex . , .S.r. Presidente, que as minorias, por m enores que sejam, 
.pódem collo~ar-se fõra da Consti tuição. 

Embora se di'ga que o Brasii se compõe da união 1ndissoluvel dos E stados 
todavia, um de lles póde negar, principalmente si a sua representação no 
parlamento não estiver de accôrdo, acquiescencia ao cum)>rimento desta Con-
stitui\;ão . 

Niinguem dê ao povo aquil1o que elle n ão quer . E quando se :refere f.t li-
berdade do povo, q uando se lhe fecha o Supremo Tribunal dura nte o sitio, o 
povo tem o direito de revoltar-se contra quem dictou essas m edidas . 

Kão seria de censurar ahi o Presidente da Republica; e sim a Camar.l 
elos Deputados que não soube observar a Constitu ição. 

O Presidente da Republica começou pouco a pouco. Antes de ser eleito, 
disse que não fazia parte do seu programm.a a r evisão . Em seguida, m a ndou 
mensagem na qual sa-lientava a necessidade de se proceder á reforma cta 
Constituição . Mais t a rde, estreitou os limites dentro dos quaes o Congress9 
Nacional tinha de exer cer as suas attr ibuições, t r açou a órbita de fe r ro que 
n inguem poderia t ranspor. 'Depois, como que houve um surto de liberdade, e 
a lg uns dos Srs. Deputados, fóra do Cattete, tiveram a corage m de apresentar 
emendas. V eio, porém, a reforma do R egimento . São retiradas as emendas, 
para que não 'Possam ser acceitas. E a vontade do Presidente da Republica 
est>.L sen do rigorosamente cumprida. Pouco a pouco elle foi experimentando o 
pulso do Congresso! 

0 Sn. LEOPOLDINO DE ÜLI\TEIR.•.: - il\ILuito bem . 
O Sn. ALBEIUOo Dru MoP.AES: - O povo estará de accõrdo com isso? ! 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - V. Ex. me pcrmitte u m apar te? As accusa-

çõcs que V. Ex. está. fazendo á intervenção do Sr. Presidente da Republicn., 
neste caso, são muito parecidas co·m as que se faziam no antigo reg imen ao 
poder pessoal do im•perador ... 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: -Por isso foi que se procla!mou a Republica! 
'Ü SR. TAVAREs CAVALCAN'l'I: . .. a.ccusações, das quaes muitos, mais tar-

de, vieram a ·s·e penitenciar, 'Por serem inJustas. 
O Sn .. ALBERICO DEl MORAES : - A cceitaria o aparte do nobre Deputado, 

para dize r que por isso d'izemos a R epublica, ou para dizer: Viva a monarchí;.: 
!Si as a.ccusações que os republi-canos fizeram a D. P edro II eram in-

justas, então, Sr. Presidente, -curvemo-nos r evere ntes sobre o seu tumulo; 
mas se e r a m jus t a.s, .as que censur avam se achavam com a r a zão e foi por 
jsso que d'izemos a Rep·ubJioca! 

0 SR. T AVARES CAVALCANTI : - V. Ex. acha então que O Sr. Presidente da 
Repu.bli~a, á med ida que se identificava com a n ecessidade da leg'slação, n ão 
tinha o dir eito de ir apontando á Nação o quP. julgn.va necessario pa ra a bô3. 
or-dem do Governo? 

;O Sn . A LBERICo DE MoRAES: - Mas onde está essa phrase no <meu discurso 
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em que affirmo que o mais alto magistrado da Nação, o Presidente da ~epu
blica, não tem o direito de opinião sobre a reforma constitucional? Onde está 
isso? No meu discurso por acaso? 

o SR. BoCAYUVA CuNHA: - Absurdo que V. Ex. seria incapaz de pra-

ticar . 
o Sa. ALBERico DE :M!oRARS : - O que eu censuro são os extremos, não ~ 

a collaboração intellig·ente do Poder Executivo, exercido actualmente pelo 
chefe politico de um grande Estado. 

0 Sn. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - 0 Sr. Co!lares Moreira, por exemplo, 
.n ão poude sustentar a s ua emenda porque o Executivo não quiz. 

O ·SR. COLLARES MoREIRA. : - Que emenda foi que não sustentei'? Discuti 
sempre u minhu com a maior independencia . 

I) :SR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVEliRA: - A emenda de V. Ex. foi atirada is 
ortigas. 

O SR . ALBERICo DEl MoRAElS: - V. Ex . não estava no recinto ... 
O Sn. BoCAYUVA CUNHA : - Nenhum membro da bancada do E~tado do 

Rio recebf'u a menor solicitação do Executivo. 
O SR. ALBERICO DE lVI!ortAES: - Mas, Sr . Presidente, não estavam no re-

<:Jnto nem o Sr . Collares Moreira, nem o Sr. Bocayuva Cunha. E, por fallar 
em Bocayuva, sempre que se trata de Republica, acóde-me â. memoria o 
nome veneravel de •Quintino. Era eu ainda menino, sabia do Mo'steiro de :São 
Bento e vinha para a porta dp O Paiz, para ver aquella figura esbelta, sem-
.pre €Sbelta a t é 1 ombar, trazendo naque!le cerebro os sentimentos mais e le-
vados de amo .. · ti. Patrir, e áS institu ições re].•l' hlic::mas. 

Mu > t:,~ vezes eu o via com aquellas luvas, com aquelle chapeu 11'0lH2, úis-
cursan•'o [;, roocidade, nos di~s de gloria e de contentamento. Foi clie que 
talvez tivesse falado pela primeira vez, perante mim, na Repubiica; elle, Pa-
t rocínio e tantos outros, naquella j·ornada glortosa da abolição . 

Naquelle tempo, nós os estuda>:ltes tínhamos .o direito de <nos reunirmos 
na rua, esperando os alumnos da Escola Militar, que comnosco vinham con-
fraternizar, trocar idéas sobre a Repub!i<:a, sobre a abolição e sobre os pro-
blemas maximos do Brasil. 

Hoje, senhores, onde está a mocidade? Não pôde sahir ás ruas . 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não apoiado . V. Ex. parece não sahio á 

rua nesses ultimos d ias . Os estudantes puderam se manifestar e o fizeram . 
'Ü Stl. ADor..PHo BERGAMINI: - Não aPoiado. Abi está o caso do Professor 

Bruno Lobo, detido por advogar a causa dos estudantes . 
O SR . .A.LBElRICo DE MoaAES : - Onde está a mocidade Sr. Presidente? 
O 1SR . BocAYUVA !CuNHA: - Hoje, já é perfeitame nte permittido aos estu-

dantes manifestarem -se. A prova é que eu assisti ao desfile da mocidack, 
•r uando foi .da decisão do Supremo T ri.bunal. 

O Sn. ALBElRico DE MoaAms: - V . Ex. assistiu, ê verdade, mas não devh 
ter assistido. 

O SR. BoCAYUVA CuNHA : - Por que? 
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O Sr! . ALrlliWCo DE MoRAES: - Porqu e o Sr. Americo P c:xoto, illustrc rc~ 
presentante do Estado do Rio, sentindo o palpitar justo dos desejos da mo-
cWade brasile ira nos seus direitos pela reforma do Ensino, que o Con-
,gresso Nacional, com todas as honras, autorizou o 'Execut ivo a faze r, apresen -
tou um projecto pe1·mitt1ndo aos estudantes r ealiza r os exames .pe lo r egimen 
antigo . A Commissii.o de Justiça, no cuml1l'imento do seu dever, desprevenida, 
j ulgando que tinha liberdade, esquecida de que era uma Com~nissão da Ca-
ma,ra .da Capita l da R epubli·ca, deu a esse projecto parecer favorav el. Mas, 
senhores - penso u-se - como é que o Congresso ia des1n·estigiar a ssi·m o 
Poder ? 

E sabem quem é o poder? O poder é o servente, é o continuo, ê o pr:-
meiro, o segundo, o t er ceiro official, são os ajudantes de ordens da Casa M;-
litar, são os directores de escolas , depois os ministros, e, por fim, o Presid~n te 

da R epublica, 
Tudo é poder; só a Congresso Nacional parece que não o é. 
Assim, senhores , a r eforma do Ensino tinha sido fe ita por um amigo da 

poder, era preciso que o Congresso não desprestigiasse esse a migo . Então o 
projecto do Sr. Americo P eixoto ahi ficou e está. dormindo, amedrontado pei .. t 
ordem que r ecebeu. A mocida.de, depois de muito esperar, depois de t er sido 
perturLada na sua vida escolar, depois de ter perdido um anno de estudos, 
1>orque um anno íoi quanto perdeu, a.pell o:u para o SUJpremo Tri!J.unal e 
r ('cebeu a primeira sentença . Sa hio de lá contente ... e foi p or isso que Sua 
Ex . Bocayuva Cunha vio, mas não devia t er visto . 

O que S . Ex. devia fazer era votar, como todos nós, a medida. Mas a 
teimosia do Governo não deixou que o Congresso cumprisse o seu dever. 

Eu não estou aqui para a tacar ninguem; mas preciso dizer a verdade. 
S into que o Congresso Na.cional não possa colla:borar com o Presidente da 
R epublica na obra santa de salvar a pa tria e dar aos brasileiros um melhor 
futuro . 

0 SR. T AVARES CAVALCANTI : - V. Ex. não está collaborando ? 
O SR . ALBERICO DE MoRAJ<JS : - A minha voz não coliaibora, porque ê uma 

voz da opposição . Mas eu trouxe esse exemplo dos estudantes . Imagine-se 
que o Congresso Nacional pudesse ter sempre os seu s nwvimentos livres e 
não se limitasse a apoiar tudo quanto vem elo alto. Teríamos evitado á. mo-
cidade esse prejuízo de um anno ele estudo. 

Nií.o ha vexame nenhum em se bate r á porta do m a is alto tribunal- e 
obedecer ás s uas dec·isões. l\1as h a sempre vexame em se submetter a um 
acto como este agora .praticado pelo Governo, que não qu iz dar á. mocida de 
a razii.o que ella tinha . 

Mas, passemos adeante : Que ê que está dentro d essa ·Con stituição '? Que 
é que está aqui neste a r tigo que vamos vota r que possa prometter á Nação 
Brasile; r a dentro dessa Constituição, m elhores dias ? N<:!!da, absolutamente, 
nada . Hn. uma definição ele um modo claro e exacto dos principias constitu-
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cionaes da União. E' verdade, e é uma vantagem mas não havia n~cessidade 
de uma reforma para se fazer isto já. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Nesse ponto, enL'i.o V. Ex. está. de accôrdo?! 
O SR. ALBERICO DE :1\i(oRA:ES : - Sim, mas não estou de accôrdo com o casa 

ch inte rvençfw, como vae ser i'eita e m virt ude desses principies ahi esta-
belec.Jdos. 

Aproveito a opportunidade para .dizer que tenho votado contra todas as 
c·mendas, não porque as julgue um conjuncto de imperfeições . Para isso era 
preciso q u e eu pudess-e apresentar obra melhor, o que não sou capaz de 
fazer . (Não apoiados . ) 

l\1:uito obrigado a VV. EEx., mas estou f allando sinceramente. 'l'enho, 
é verdade, o poder de analyse, de observação mas não sou um constitu-
cionali'sta. 

O SR . ADoLPHo BElRGli~MINI: - (M:as é um estudioso . 

O SR . JoÃo DE IFAluA: - E' um <homem pratico. 

0 SR. ALBERICo DE MoRAEs : -Muito obrigado a VV. EEx. 
Estou votando contra todas as disposições não porque seja contra r io a 

cada uma dellas, mas porque as medidas do estado de sitio, restrictivas da 
:iber cla,de, são para m im de m axima 1mportancia, não admittindo eu como 
se possa f azer um·a reforma constitucional sob tal regimen. C'ondemno, por 
isso, toda a revisão . Com esse proposito, faço o que nunca ifáz. Sou um tanto 

I 
velho na representação do Districto, na outra Assembléa; nunca fiz obstr u-
cção orçamentaria . 

Ahi estão meus com·pan heiros .que podem comprovar o que affirmo. 
O SR. T AVAR!ils .CAVALCANTI : - E ssa declaração faz honra a V. Ex., q u e 

f> um espírito conservador (Apoiados.) 
O SR. ALBERicO DE MORAES: - Acho que o orçamento não é para o Pre-

sidente da Repu'blica, mas para a Nação . (Apoiaclos.) M as, entre obs tar a 
passagem de um orçamento para que não se faça u ma reform a constitucio-
J,al, que vem tirar do povo aqui!lo que, wtrav-és de seculos, conquistou, e 
deixar que ella transite livremente, prefiro ver a Nação sem orçamento, 
n.fim de se evitar o mal maior. 

E' por esse motivo, •Sr. P residente, que tenho obstruido o orçamento, 
com grande contrarieda:de, pois o Hlustre r elator da Recei·ta - que não se 
encontra agora presente - prima não sei s i, mais pelo saber do que pela 
delicadeza e pela intelligencia. (A1Joiàdos .) 

0 SR . A.DOLPHO BERGA'IIUNI: Muito bem. 

O SR . A.LBERrco DE .:JVlioHAEJS: C'onstr ange-me muito t er de assim a;gir , 
á vista da extrema delicadeza de .S . Ex . E' IC'om grande aborrecimento 
mesmo q u e assim procedo, vendo .S . Ex. sempre ao nosso la do, deseja ndo 
que não se colloquem tropeços á sua obra patrioti.ca. Si ass im faço, não é 
por politicagem, n ão é por opposição ao Presidente da Republica, não é 
por má vontade ao Congresso, a que tenho a subida honra de per ten cer; é 
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porque estou convenci.do de que, pretendendo conservar a Constituição d'.l 
.24 de Fevereiro , posso morrer dizendo que légo a meus filhos, aos meus 
concidadãos, oá minha Patria, o maior serviço que lhes poderia prestar. 

o SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Apoiado. Aliás, não sou tão rigoroso as-
sim . .Desde que considere o orçamento prejudicial á conectividade, não tre-
pido em obstar-lhe a passa,gem. 

O SR. JoÃo DE FARIA: - Pôde emendai-o . 
o SR . . ADoLPHo BERGA'MrNr: - Nunca fui .poeta na minha vida, nem hei 

de ser. Apresentar emenda para ser posta abaixo por ordem dos orgãos 
da maioria? ! 

0 SR. ALBERICo DE MORAES: -Ass-im tambem .penso eu. 
Sei, Sr. Presidente, .que as maiorias governam e não podem estar su-

jeitas ás minorias. Pergunto, porém: não foi a maioria que fe-z o Regimento, 
dentro do qual a m inoria tem de agitar-se ? O governo da maioria se faz 
sentir na força do Regimento que ella elabora. concedendo-nos, como aos 
demais, -o direito de e mbaraçar, de votar ou não votar. E lia nos traça a s 
/regras; de modo que, quando entorpecemos a passagem dos projectos, não 
estamos qu cn'> ndo governar a maioria; queremos que o R egimento, por ell.J. 
!feito, nos acoberte dentro das nm·más que estabelece para toda a Camara. 

Que tem feito a maioria? Não se contenta com o trabalho que realizou. 
préviamente: faz um Regimento para cada discussão. 

Isso justifica ou não a reacção mais ve·hemente 
0 SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Claro . 

O .SR . ALBERICo DE •MoRAEs: - Tenho uma idéa, Sr. Presidente, que não 
l)Ôde ser apresentada. 

O illustre coJJ.ega, Sr. Herculano de Freitas, no seu p:>.recer, mostra 
uma série de males da Repubhca, com grande clarividencia, com extraordi· 
nario sa'ber, com a m aestria que todos lhe r econhecemos . .S. Ex., não tratou 
do systema eleitoral, da obrigatoriedade do voto ... 

o· SR . ADoLPHo ~ERGAllnNr : - Do alistamento compulsorio. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: -. . . do voto descoberto, do voto secreto e 

não cogitou de assegurar melhor a verdade do voto, no reconhecimento de 
poderes . . . 

O SRL ADoLJ,-:ao Bll.'RGA'MlNI: - Que é a questão rnagna. 

O SR. ALBJ1lRICo DE MoRAES: - . . . que é a questão magna, a segurança 
ãe nós todos. 

Garantido o r econhecimento de poderes, todos nós, r e presentantes do 
povo, passaremos a ter com o nosso eleitorado outros compromissos que não 
t e mos agora e outras seguranças que presentemente não possuimos . 
(.llf~Lito bem). 

O SR . TAVARES CAVA'LOANTI: - Queria, apenas, saber qual a providencia 
que V. Ex. havia de pro pôr. 

O SR. ALBERICo Dlil 'l\IIoRAEJs: - O nobre ocollega. Sr. Tavares Cavalcanti -
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que não digo esteja de accõrdo com tudo o que o Sr. Epitacio Pesscxoi 
pensa e quer .. . 

0 SR. TAVA!RE!S CAVALCANTI: - Naturalmen.te. 
o SR. ALBERICo DE MoRAEs: - ... pois ê um homem lido e estudioso -

estaria, entretanto, de a.c~ôrdo commigo, quanto á minha emenda, com outro 
feitio, encerrando idéa que o illustr·e representante ela Parahy·b·a, n a Consti-
tuinte, procurou defender . 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : - Recebi de V . IEX . . u m opusculo, que lliChei 
·muito interessante. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Sr. Presidente, a bancada do Districto Fe-
d eral não se compõe de homens mais dignos, mais intelligentes e mais cum-
pridores dos seus deveres do que as dos demais Estados. Si dissessemos o 
contrario, fariamos á Camara insulto que ella devia immediatamente re-
pellir. 

Mas a bancada do Districto Federal tem independencia que não têm as 
dos outros 
gnida{!e. 

Estados, não ê a independencia que emane de caracter, de di-

0 SR. AnoLPHo BElRGAMINr: Independencia po!itica . 

0 SR. ALBERICO DE MoRAES: E' a independencia que resulta da forma-
ção da bancada . E' que sentimos a nos cercar ahi f6ra a força eleitoral, o 
eleitorado de verdade, que comparece ao ,p leito, apresentando sua carteira 
de identidade, .com photographip-s, assignatura, etc. 

Na Capital Federal, si em uma secção eleitoral votam 100 homens, nãe 
podem apparecer 101 votos. 

'l'emos, assim, a nos escorar a ve1·dade eleitoral, mas não estamos ga-
rantidos com os r e·conhecimentos . 

Ahi é o grande mal. Si pt;dessemos estender o systema eleitoral do Dis-
tricto Federal a todos os Estados, teríamos eleição de verdade, a verdadeira. 
representação . 

De não se haver consegui·do isso, a meu vêr, emanam todos os males de 
que a Republica presentemente está soffrendo. 

O SR. LEoPoLDINO DE OLIVEliP.A: - Porque os dominadores do Brasil, neste 
momento, não querem o voto secreto? E' que ·chegariam os ao mesmo resul-
tado que VV. EEx. che garam aqui com a carteira de identidade. O Go-
verno não conseguiria eleger maiorias. 

U !'lrr. nLBERICo JJ'l MoRAES : - Fiz um trabalho .i u·stificandd o emenda 
que ·ia apresentar. Ma•s, como disse a V. Ex., Sr. Pre·sidente, n ão teve 0 
numero de assignaturas sufficiente. 

Sei mesmo que o momento não ·e ra proprio para que ella se tornaE>!le 
v encedora; deixaria, e ntre tan-to, a idéa nos Ll.nnaes c om as discussões 
pró e contra. 

N1i.o seria aceita em seus termos, mas submettida ao estudo da Camar-a, 
poderia ser modificada pelos qve melhor tratassem do assumpto. 
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!Então di~sc cu : 
"Qualquer ·que seja o systema eleitoral a adaptar niio ehegaremos li. 

v("rdade do r <>g:imen representativo (Const. art. 1) si não tivern•.os na Ca-
mara, a igualdade de votos de cada unidade da Federação no recont:eei-
mento de poderes e nas .clausulas politicas c1A. Constituição. 

Ola~'s<tlas politicas 

Os constituintes de DO, cheiQS dle poder e prestigio, animad JS dos maiac 
elevados sentimentos patrioticos, ofiz.eram a obra sabia de 24 de F'ever eiro 
de 91, na qual se encontram as clausulas que seguidas e observadas pelos 
tres poderes constituci·onaes e pelo povc serão a base segu ra para que o 
Brasll possa conservar a sua grandi.'za c cumprir os seu s destinos . 

Não .puderam, i!)orém, esses benemeritos contornar duas gr a n der; dif .. 
ficuldades . 

A divisã.o igualitaria do territorio das antigas p1·ovincias que deveriam 
constituir os novos Estados e a ~gualdado de I'Cpresentação de cada unida -
de da Federação. 

0 SR . TAVARES CAVALCAN1'I : - Muito bem. V. Ex. tem toda a rn.zão . 
O .SR. ALBERICO DE MoRAES: - Si os constituintes de 90 n ão p.uderam, 

em um n1omento de inürru.t solidariedade patriotica, ao elaborarem uma 
obra para o futuro, conseg-uir a igualdade de territorio e de re;::.reser, tação, 
os reformadores de agora .não poderão siquer fazer t entativas com taes 
objt,ctivos . 

No emtanto, quem I de animo sereno procurar .co.nhe·cer a etiologia dos 
males que nos affligem, verâ sem grande es-for ço que a desiguald~.de de re-
presentação or;ginou o false~tmento do regimen republicano (m.uito be-m); a 
l"oderação ainda exist.~ graças a<> amor ao Brasil que as pequenas unidades 
,·êm mante ndo, aguardando me1hores dias e a justiça reparadora elos gTan-
d~s E stados de grande representação. 

A desigualdade de n .,presentação .(!etcrminou o .predomínio politico de 
dous ou tres Estados e esse predomínio fez desapparecer a hnrmonia e a 
indi.'pendencia dos t res po{leres, princip:<l ·basico nas democradas. 

Na infancia das sociedades, quando a civilização. era ainda embryonaria 
todos os poderes existiam confundidos em uma mesma individualidade 
achavam-se. elles r e unidos, de modo que sú umo. vontade, limitada, él!b8·0luta, 
omnipotente, dominava impavicla. 

As novas idéas. diz Aristides •Milton, hnpo~do-se pelo seu tTimnpho 
esplendoroso a t<ldos os •povos· c ultos 1ransfor~ram completamente tão 
ag.gressivo estado de cousas, faz.endo vingar outros •principies mais consen-
taneos com a liberdade e a J'azão. 

'Surgira·m os tres poderes harmoni.cos e inde pendentes e a nossa Consti-
tuição os consagmu c lhes trnçou em lingu agem <:Jura e prec;za as attribuiçõcs. 

Na pratica, porém, entre nós (a reforma projectada é feita em nome 
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da experiencia) esses po&>n~s estão confundidos e são exercidos por um 
só como na infancia dos povos civilizados. 

O Poder Executivo faz a ·lei, o Oon grasso san cciona, o Poder Executi-
vo ainda a executa e o Poder Judic;ario já 'Perde u em grande parte a ma-
.gestosa serenidade de seus julgamentos, sempre que estejarrt em jogo os di-
r eitos de n atureza política dos cidadãos, das assembléas legis lativa s e dos 
presidentes de Estado . Nestes casos, não raro, o povo conhece antecipada-
m ent e e em previsão certa a opinião ou maneira de decidir dos mais ve ne-
randos ministros do mais alto tribunal da Republica. 

Ninguem ou sará, estou certo, negar a verdade da proposição que, a 
contragost·o, avan cei; no entanto, a Constituição da R epublica, tendo por 
o'bjectivo a harmonia e a independencia dos tres IP•Oderes, em uma realidade 
pratica e ef.ficaz garantia, traçou a linha divisaria de suas competencias, 
d e t al modo que servissem de cont?·a-l)eso e fiscalização r eciproca n o exer-ci· 
cio das attr~buições peculia r es de cada um d elle s . 

Apeza.r cta c la r eza de nossa Constituição, hemos chegado a aquella si-
tuação q ue o grande a utor do "Espírito das Leis" assim descreve: 

"Tudo estaria perdido, si o mesmo Homem ·OU o n1esmo corpo 
dos principaes, dos n·o'bres ou do povo, exercessem estes tres ·pode-
res, o de !fazer as -leis, o de executa r as resoluções publicas ~ o d e 
julgar os crimes ou as oemandas dos particulares . " 

Mas, peng untarão estou 1certo, o que tem a desigualdade de representa-
ção com a rfa lta de cumpl' imento das a ttribuições e hnoperiosos deveres 
que a Constitução confere e impõe a cada Poder? 

A resposta é si·mples : o cir culo se tornou vicioso, 
O ,predomínio !p>olitico de ·dous ou tres Estados se faz sentir; 

a) na escolha .prévia e reconhecimento certo dos Presidentes e Vice-
Presidente da Republka; 

0 SR. BAPTISTA LUUP.Do: E' um facto. 
O SR . ALBERICO DE MoRAES : - b) na irresponsabilidade dos Presidentes 

da R epublica, q ue con tam com o apoio <lecisivo desses 'Estados, a um dos 
quaes eile pertence e tamb-em do outro, ao qual, !forçosamente <leverá per-
tencer o seu successor ; 

c) nos reconheciment-os de poderes na Can1ara, nos quaes não predomina 
a verdade, mesmo apparen te do resultado das urnas , mas, sim, a orien taç:ão 
Bxclusiva das .grandes :bancadas, que assim têm avassalado as •pequenos 
Esta.dos; 

à) na. decretacão do est,ado de sitio pa ra uma unidade da federação que 
conta a-penas .quatro re p;resentantes, influindo, desproporcionalmente, E s-
t ados que tê-m 37. 22 e 17 representant~!!; 

e) no JUlgamento do~< actos praticados pelo Pooer E xecutivo e seus agen-
tes, na vigencia <lo estado clf' s itio. <leciaem quasi soberanamente os m esmos 
Esta dos , o que lhes tem garantido sempre a irresponsabilidade .pelos abusos 
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e v iolencias clesn ecessar ias q ue têm sido com,mcttidas -:, <;om brct dessa me-
dicln extrem a de .>egura.nça dag instituições; 

f) na intervenção nos Estados para ·depor ou repor governadores e 
mudar por com·pleto situações polit:cas c ontrarias a correntes occasional-
mente dominantes, causa principal elas \perturbações da ordem publica; 

g) na falta de cumprimento das attribuições e devet·es c onstitu ciünaes, 
de fiscalização e contensã.o dos e;.:cessos e abusos <lo Poder, com approva-' 
ção pelo s ilenc:-o, ou expressa m ente, de desvi-os dos dinheiros publicas elo 
emprego determinado em lei -o u em contractos sole·mnes - causa princi-
Jial ela · ruína rfinan ceira. 

E ' pois, r epito, a desigualdade ele r etpresentação a causa dos grandes 
males que s.offremos na hora presente . 

A Constituição a:ssegu rou solemnemente a in violrubilidade dos d ireitos 
concernentes á liberdade, â segur·ança individual e á. pt·opriedade - os tres 
poderes aos quaes incumbe prover e assegura r esse patrinwni,o ele uma so-
ciedade perfeitamente organizada se confu ndiram e desm a ndaram por amor 
a •hegemonia e na defesa de interesses políticos de duas ou trel'l n nidudes 
contra •os respeitaveis e igu aes direitos das demais . 

Resultou de tudo isso o mal un:versal da Nação, niio escapando rla. rui-
na e do i·nrfortunio as prop-rias unj(iades elominadoras! 

Vivendo em ofec1eraçio ellas têm, r ealment e, o 1pred:o!11inio .polit!.co, rr,as 
a ruina da. patria, n ruina financeira, o cl<~ screclito, o progresso n1uito 1nais 
limitado el o que de,·eriamos ter, tudo vai attingir tan11hcm as u nidades 
dominadoras . 

.Devo dizer que nas minhas affü·mações não ·v8.i 11enhmr.t. censt:t·a ao'" 
dous Estados de i!V[inas e .Siio P::mio, ohoje com o predomínio .politico, não por-
que o quizessem te1·, mas naturalmente, por causa de suas grandes r e pre-
senta;,;ões . 

Q Srr . CmsAt{ l\1AuAI,HÃEs : - Por um .conjunto dB phenome n os historicos . 

O SR . ALBEJRICo DJ~ llioHAlóJS: - S i na nossa assembléa 'Constituinte. onde 
C<OJJ1'>·.a:reei€r a m ·~e.lJ:reE~n·tantN; ÓOG Esi>:l.d:OS, oh ouves·semo>S determinado a 
igu aldade politica na re1~resentação das unida-eles que com·põem a União, 
não teriam os chegado a e'ssa situac:f~o . 

Vejo ni s to, porém, um m a l muito maioe elo qu~ o domínio politico de 
do us ou tres Estados da Federação. 

J.<leu receio é que algum d: ·a. quando out:ros Estados m elhor es da Fe-
deração, tendo v ida propria, sentirem-se ferjdos em seus direitos, ou v exa-
dos pelas attitudes ·dessas {luas ou tres unidades dominantes,. o elo ela Fe-
deraçÜJo , esse abraço enorme com que se liga -o Norte ao Sul do Brasil , 
se .possa p~artir. 

O meu temor é que, algum dia, seja quebr 2.cla a g rand.cza tenitorial 
da nün:ha p:ti.ria, por nil..o haver igualdade de r epresentação . 

O SR. CJ;:SAR DE MAGAl.H.ÃES: -- Realmente, é inte ressante que o Estado 
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de Sergipe tenha 35 mil kilometros quadrados e o Ama.wnas um milhão 
e tan;to, reservando-se a ambos representação igual: quatro Deputados. 

O 'SR. ALBERICO DEl MoRAES: - Não podendo nem devendo <propor uma 
medida que seria de idealista ou de ideologo, procurando augmentar os Es-
tados pequenos ou diminuir os Estados grandes, uniformizando a repr·esen-
tação, encontr o de ntro do espírito, da. pro·pria letra da Constituição, nas 
suas clausulas politicas, remedio para esses grandes males: 

O .problema de revisão constitucional se nos apresenta, cum'Pre-·nos, uni-
dos por sentimentos fraternos, verdadeiramente fra:ternos, afastar as causas 
desses males, pela m.esma fó r·ma ordeira, patriotica e djgna porque fizemos 
a J.ndepende.1cia, a a bolição e a R epubL!-ca. 

OIUGl!llii ARBITRARlA DAS GRANDES REPRESENTAÇÕES 

Nem a extensão territorial, nem as grandes rendas, !foram os factorcs 
determinantes da desigual.dade de representa ção. 

O Estado de Minas Gemes, com ' 5-80.000 q k. arrecadou , e~ 1923, 
90.000.000 . 000. São Paulo, com a metade do territorio, 290.000 qk. , arreca-

dou tres vezes mais, 280.000.000 . 000 . O pequeno !Estado do Espírito Sant o, 
'COm 45.000 <JK, attingio a 18.000.000 . 000 contos, quasi o do'bro da do Par<á 
com os seus 1.150. 000 qk., e muito maior do que a do Ama:>:onas, 40 veze~ 

maior do que E spírito .Santo ! 
o SR. TAVARES CAVALCA~TI: - Foi puramente o criterio clemographico. 
O SR . ALBElPJCO DEl :MoP..AJ!:S: - Os Estados conservaram os limites das 

1l.Iltigas províncias e estas, por sua v ez, se originaram das doaçõeR de 1543, 
até que em 18212 a·s 19 capitanias passaram a ser as 19 províncias . O grande 
Amazonas, comarca do Pará, e o Paraná, comarca de S. Paulo, desmembra-
dos, por força do art . 2" A, ela Constituição de .1324, IJlOr decretos üe 18SO e 
1853, respectivamente. 

O projecto da Constituiçã o el::uhorado por Antonio Ca·rlos, para a Consti-
'fruinte de 182·3, mandava no seu a rt. 4. 0 •que se fioosoo do t e rl·itorio. dó Im-
perio conveniente divisão em comarcas, destas em dist r ietos e dos districtos 
em tern1os. 

Nas div isões deve1·iam ser- a ttendidos os limites natu rn.es e igualdade 
de po,pulação, quanto !fosse possível. 

Vê V . Ex . , >Sr. Presidente, que, já em 1&213, .pôde-se dizer quasi o 
'berÇO da nossa nacional idade constitu cional, Antonio Carlos c os constituin-
tes daquella época se preoccupavam do problema que, .mais tarde, devia ser, 
como é, a causa dos males que actualment e estamos sof frendo . 

Não prevaleceu o art. 4", mas sim a emenda de ~ofaciel da Costa, c;_ue 
se limitava a manter a civisão existente do territorio . N arra ndo essa pas-
sagem h L<;tori.ca, A~genor de H.olil·e addita as seguintes judiciosas palavr-as: 

"Pela primeira vez o -Brasil errava e m não p rocurar fazer uma 
melhor divisão territoria l do que a constante dos limites dacl.os ás 



-379-

províncias do Rei·no. ?erdia-se a op,portuiüdade <4'1- J'ormaç;ãD do Irn-
perio para uma providencia sempre até hoje julgada necessatia, 
a de uma nova divisão territorial que nem a .Republica sahida ele 
uma revolução ~eve a coragem de fazer, apezar de .haver Quintino 
Bocayuva .pensado nisto. 

O -peso .da tradiç:ão era ainda ·maior, decorridos 66 annos de-
pois do erro da r>rime;ra Constitu inte." 

A emenda ele Pi11heiro Guedes, na Constituinte da Republica, no senti-
do da divisão igualitaria do sõlo da Patria, teve a mesma sorte que o art. 4. • 
no ,projecto de Antonio Ca rlos, em 182-3, apezar dos vatdoticos, esforços de 
Allnino Affonso, Amaro Cavaluanti e él'homaz Delfino, autorizado represen-
tante do Districto Federa:. 

Vou, tambem, demonstrar que não obedeceu ao criterio da população a 
representação existente . 

0 SR. TAVAP.ES CAVALOANTI: 

0 SR. .A.r..m;mrco DEl MoRAF.'>; 

Theor;camente apenas . 
!Praticalll€nte ;não . 

Como se vê, foi arbitraria a divisão territo:J'ia·l; a nenhum criterio ob"-
deoou. a não .ser a !Ül!talidade hia.torilca . 

Rep1·esentação relatill;·a á ZJ011Ulação 

(I)ispoz a nossa C!.mstihllição que a r epresentação fosse relativa á po.pu-
la.çã.o de cada unidade da Federação; isto é que fosse o quoc-iente da •JJO'P'U-

~ação por 70.000; mas no m·esmo artigo estabeleceu que os pequenos Esta -
dos tivess€jm no md•nimo 4 r®resentantes! 

'Pu·ro a1'bitrio - ·Em virt'ucle do referido disposit ivo, o Districto Federa'! 
deveria ter ructualmente ·20 d'€jpresentates e tem alJienas 10. 

·Antes de sua posse, o Dr. Arthu1· Bernardes declarou em 1;a.ria do Jo1·-
nal ào Oo111.mercio que se oppwniha ao .projectado aug;mento 
consc,q.uento ao recenseamento, e fel-o nestes termos·: 

d'as bancadas 

"O Drojeoto 'Viria augmentar ainda ma!i.s a despro.porcionaJidade 
de representação existente na:quel'la •ca~nara entre os grandes e ve-
quenos Estados e deslocaria mesmo a. s ituaçfw de alg-uns outros, 
pouco adeantando á. m.arloria. " 

O SR. LmoPor.orNo DEl OLrVEI!R-"'' - V. Ex. me pePmitte um armrte'! O 
qUit> preàomino'U foi o !facto da dif>l'erença de representação entre as banca-
das de ilVU.nas e .S . Paulo. J.l.linas s<.Lhir:ia ,peDdendo. E, como ha •uma. dvalida-
de •p<>li-ticn., desdt> .tempos immemoriaes, e.rutre os dous, rivrulidade que cada 
vez mais se accentua, veiu a opposição ao a ugmento de representação. 

O .SR . •Cll:SAn 'MiAGALHÃEJS: - Houve motivos muito mais ponderavms do 
JUe esse. 



- 380-

o SR. AJ4>ERICO DE MoHA.ElS: - ,Sr . P:residente, eu não ·desejava. houve-sse 
E: ssa rivalidade a.que se r el'ere o m eu illust re collega, o 1Sr. L eopoldino de Oli-
ve:ra.; mas ü a,par.te de •s . Ex. ve!IU ,m ,ostra.r a verdade -da these q•ue estou 
defendendo. Por.que essa rivalidade '? Não somos todo's irmãos? .Porque se 
d.tlfende um q•ua ndo •predomina o outJ-o'? B em razão t e nho eu, ·portanto, de 
vir defende r a i.g.ualdade ,pelo menos d e v Oitação, rde rcada uni dade da Fede-
ração, nas clausu:las )Jio'ldUcas da Uniã.o . E ·co.nc1u.i:nc1o, dizia eu, sendo assim, 
:;1 representação que ahi estJá. não ê, e não ser<á, a consequente ao cit<cdo dis-
pos'•t ivo co.ns.tituciona:. 

0 SR. 'l'AVAI<ES iOAVALCAN'rl: - A:bsorlrutamente ·não ê. 

Em uma palavr a a r e presentação não e:;tá 
em re lac:;ã.o á exten são te 1·.r itoria l, nem á r e nda, nem á .população. A repre-
sentação púde e d e ve ser -re lativa á população de ntro d e ca;cla Esta do e pat·~ 

promovet· a grandeza e a feUcidade de cada m·embro da federação, perante 
a União, porém, 'todos os ·Estados têm iguaes direitos e deveres, o que, cora 
o brilho àe ·se u .ex.traon1i.nario talento e sreu grande sa.ber, j:á -o dem:onstríura 
.:·m. 189 0 o constituinte Epitacio P essoa, na qualWade de r epresentante d'l 
l:·'::.rahyba . 

Pocie!·á alguem de bôa !é sust entar que o r econhecimento de pod8!' )S 
(av~ração) do Presidente da Republi-ca. interesse m ais a São Pa.ulo, Mt:tã> ·~ 

Ilali1a e P.e1·nambuco, do q u'i' a Goyaz, Mat~<J Grosso, ;pa r a ná e Sa n b Ca-
lhal~ina '? 

.Por ventura são menos respeitaveis os direitos e garantias Cúnstitucio -
naes dos naturaes ele Set·gipe ou Es·pirito Sa nto, .que os do Distdcto Federal 
e .l\._lnaz-onas 

E não é certo q·ue quatro ·Estados a.p ena·s resolven: em definitivo e so .. 
bera:1am en te sobre taes casos? 

::\'ão ê iniquo q ue na votação em uma questão de limites entt·e São P aulo 
~ lVl:atto Gt·osso, aq uell e conte com 22 V·Otos c este apen as com 4 ! ? 

Ainda agora, na refm·ma ela Const ituição, os representant es do Brasil 
•;ão podem apr esentar un1a ;>imples emenda á Constituição. 

;Q Sn . CI~SAR DEl 1'11lAGALHÃEJS: - Mas os de dou s EJstados podem. 
0 Sr: . tLEJOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - E tres r esolvem em d&finitivo. 
O SR. CESMt MAGAL '!-L'i:ES : - Todo o no•r.deste não poderia a.prese.n tar 

uma ·emenna, po-rque nãJo tem 5·3 Deputa,dos. 
O !Sn . A LBERrco m~ l\1onA.ms: E s tes ruparte.s querem >dizer q u e, ]Jela r " -

forma, onze Estados teriam de receb er u rna Constituição que dous ou tres 
n;uni·do·s fizes·srem. 

Proc.urei, Sr . Presidente, com o histor ic o que fiz até a.qui, demon'strar 
que a 1·epresentac:ão nalcional 11ão O'bedece nem á 'e.xten~ão territorial, nem 
ú renda, nom á .po•p,ulação. 

0 Sr. . 'BAPI'JS'l'A LUZARDO : - E a que obedece ? 
O Sn . AUl!<:RICo m; :!.\foRARS: - A' .fatalidade historica . 
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o SR. B.wrrs·rA L uZAP.Do : - N~m a isto . 
0 Srt .. ALBERICO DE MoRAES : - V. Ex. tem n:tz'io; niio obedece a. CO U.3:t 

alguma, f! arboitrrutia . Ponqtt~.e , dando-se um divi-dendo que é igual á popu-
lação exist ente e u1n divisor prefixado na Constituição, .tem-se de e n contrar 
um certo qu·ociente; mas esse quociente fo i alli marcado arbitrariannente 
para os Estados pelqueno-s. Agora, conheciclo o relcenseamento de toc1os os 
Estados, o Presidente da R epu!bhca ainda entende que se não ·d:eve mochlfi-
car esse criterio poncl'ue -isso viri a deslocar a situação em .que se 1encon•bram 
alguns Estados, sem vantagem de especie alguma 'Para a Feder ação, ain-
da acca!'retando desp1wa . 

Agor a , Sr. Pres>den te, vou mostrar á ()amar a, como procurei contornar 
essa diHiculda:de .... 

O :Sr<. .AnoLPHo Bm:GAMINI'. - E a igualdade de repre>Oentação no Sa-
nad<> "!. 

O Sn . ALBERICO DE MoRAEs: - Vou responder ao aJ}arte de Y. E:;:. 
Esta perg-unta m·e tem s ido feita por algun.~ Srs. De puta{los que me deranl 
a. honra ~le lê r o m e u trabalho. 
(Ap oaidos). 

O 1SR. LiWPOLOINo vm OLIVEIRA: - 'J.'raba lh o que honra o se u autor. 
0 SI<. ALBElRICO t>E ·l\1oR.\.I!lS: - O.br i•gado a V. Ex., 
Obj ectavam-m~ alguns D'2•pu.tados ,q-ue essa igualdade por mim ·dese-Ja-

da j'á se en contra no •Senado, O -apal"te do meu illu-stre e preza;do amigo, 
Sr . .&c1olpho BeJrgam1oni, n1e .conduz a mostrar que essa igualda;de no Sena-
do não obedece ao ·criterio da igualdade pol.itica das ·uni·dades da F e·dera-
ção. T enho aqm Jnnumeras opiniões a citar . Quer o, oporém, citar apenas 
algumas, re1'erindo em •primeiro logar a do illustrc professor S1·. Hercula-
no de Freitas, de cujos traJbalhos destacarei d;versas passagens. 

iElm 215 de maio de 1·90'5, r espondendo ao tDeputado l"ontes Junior, na 
Constituinte ·de tSão Paulo, declarava o seguin te o l eacle·r paulista (lê ): 

"Como estavam organizados, um delles (os .ram-os do Pod0r 
Legi.slativo) of'Oit·çosamerute era inuti1. Ou O·S pa.rtidarios da exis-
ten-cia ·ele 'uma. s ô Caman , de v1am extinguir o sena:do, ou a.quelles 
aue se a:ch a m •eomv,encidos de q·ue o P.ocler L egislativo se ·deve divi -
dir e m do.u s ·ram,os, tinham necessfclade de ver· ·que, se c1evia. sec· 
conservado o •Sena'do, .era forço,so dwt·-se atttlibuições de modo a 
evitar-se a f.usã.o, p-or,1ue .pelo systema actual. tendo a Camara nu-
m ero d uplo de membros do Senado, er a a a nnu.llaçftO completa das 
votações deste. 

l:teconhecendo a neoessidad~· do·~ <'l ous r amos do P ·odem J.,egis-
lativo, () pr<J>Jecto esta:rJelece mna orgamzaçâ<> pan, a. soluç:iio com-
pleta dú CaJSO. ~ 

Tratanao-se dos CongT9ssos ost:.>doaes e 0b:edecendo ao oprinc ipio hoje 
generalizado do Po'dee Legislati vo ·bi-camaral, o Sr . H er culano de Fre itas 
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achou que em S. Paulo tambem devia. haver Senado, como realment() e X ill -

te, não por.que elle represente a igualdade :POliti= dos Estados, po.rque ~ 
trata jrustamente dle um uruco Estado, mas em obediencia ao principio ru.. 
divisão do P odet· Legislativo em Cama.ra e Senado . 

O SR. LEoPoLDINO DE OLIVEJIRA : - E o Sr. Herculamo de Fre•itas pat'-e -

oe que se contradiz agora, no parooer da CommJ.ssãc dos 2!1. 

O ISR. ALnERrco DEl MollA.Els : -O Sr . Hercula no diz mais o seguinte: 

"'Si a existenc:la de duas camwr·as se ex-plica e legt<tima nos Elli-
tado~ democratico.s. é exactame.nte p w qu<:> uma. de llas pelo seu m o-
do de constituição deve com efflcacia resistir ás agitações ooca.sio-
nae·s e :passageiras. 

:Mas, si asôim ê, . !forçoso deve ser, que a Cama,ra destinada a · pre-
'hencher e~:;a luncção .indispensavel no Estado seja constitu cional-
mente c>r:;ani;<lHla de modo a :POder desempenha i-a. 

Por isso, se estendeu o 1prazo do mandato senatorial e se regulou 
u renovação do ·Senado !Pelo 'terço, .de modo a haver sempre dous 
terços de legisladores nessa Casa do Con gresso, representando a con-
tinuidade àa tradição, e fóra da agitação ou da influencia prel}On-
derante que tenha decidido da ultima eleição. 

Não ·bastaria. por~m, esse cuidado na organização do Senado, si 
fosse posslvel annuJlar o seu voto pelo voto duplo da Camara dos De-
pu tados, na fusão oqr igatoria para deddir os ·::onfllctos entre os 
dous ramos do Poder Legislativo . E e is por que se con ser vou agora 
a disposição do projecto de 1901 relativa ao arot. 25 da Constituição, 
estabelecendo reg1:-as para resolver esses coruf.Jictos sem annullar o 
voto de qualquer das camaras. 

Tamben~ por que, ·pela sua indole e pelo car acte r que fo rçosam en-
t e lhe dã a sua organização, o Senado é men os su scepti'vel de ceder 
á acção política de Paixões partidarias ou á inOuen cia de agitações 
passageiras, se the deu a cornpeten:cia para ~·esolver ácerca dos r e-
cursos dos actus e deliberações das munic~palidades . Assim, pres-
crevendo-se J:'emedios contra possíveis abusos, garantio-se a o m esmo 
tempo a autonomia municipal, pela acreditavel imparcialidade do juiz . " 

E o illustre ISr . Heroculano de Freitas, qua-ndo estuda ~ Constituição do 
Estado de oSii.o Pau,0, torna bem claro que a existencia do Se nado obedece ao 
principio <la dua.11daC.c do :Po(j.er Legislaüvo . 

•Sr. Presidente, estoa fazendo Nsas citações para responder áquelles 
que dizem que a iigualéL'l.de :r>o!itica da representação está no Senado. Quero 
provar que a representação np :Senado nã.o corresponde á igua ldade ·politica 
dos Estados, mas sim p:tra adaptar-se, em nosso systema, o que já aceita-



-383-

taram ·quasi .toda-s as naç:õe11 rept\~>lican-ns, 1sto ê, "' divisão élo Pod~t· Legís-
latl1'o ~In duas Carna.ras. 

So:··iano de Souza e nsina: 
"A dua.lidad.-3 de Camaras é hoJe um axion.~. !le s.:::iencin pu!lt!ca, 

ua~eado na e>éperiencia. 
l'·resenteu.ente quasi todas as monarchias constílu..::ionaes, com .. 

toda" as .l'Elpulbii·:-as democraticas, têm duas camaras. 
Bem avisado andou o nosso legislador consti-tuinte dlvi:lhl!'lo ~ 

Puder legislativo f.m dous ramos. 
''Em todo o paiz livre, escreve Laboula.yo, é necessaria uma se-

gunda camara. Pm· que? 
Porque uma ,,6 ·camar::L é u m poder sem limites, e um voder . '.~m 

lu1'1:tc" (, o c1isp·Jtismo ; o'. u m poder qu\' só w inspira em si e ·:tue 
ttu» .,;ens lntm-e~SE·s .subordi-na os :do paíz . " 

Xa Am eríca a dualidade é admittida em toda l])arte. !Em 11>'1·1 o 
}ícxico, que faz!a uma excepçii.o, renunciou á. unidadE de camat·a . 
T ernos tJois um. q~wd se1npeT, qtwd ubique, q1wc1. ab ontnibus. 

No~ Estado,-; Unidos do Norte só a União, como tarnbem os seus 
t!Urtrconln. e dous E~tado'>, adoptarii.o o systema 'bicamarario. Ali os 
o ou, ramos do Jlf>de-r· legislativo existiam desde longa data. 

Hav ia quinhentos a nnos, diz Cm·tis, que os americanos tinham. 
aprerH.1ido de seus a ntepassados, e por ex;p.;riencia propria, que u. 
ex.istencia de urna camara é pouco favoravel é fa.ctura de boas leis 
(: :;. liberdade . Das <treze colonia~, que existiam ao ten.po aa torma~ão 
au União. sómente duas, a J'ennsy.lvania e a <G€orgia, p.ossuiarn uma 
cmnara só; todas as outras tinl1am seus consel•hos e suas assem'bléas. 

Nós começá.mos a existir politicamente com duas camaras, e os 
legisladores do Acto addiciona l á ~ossa primeira Constituição con-
feriram ao Poder L egislativo geral a faculdade de crear uma segun-
Ch< camu.Nt. Jegisl<:liva em qualquer pr·ovlnc!a, a ~.él.ido ae sua a"'-
,.;,:mblt.a. podendo essa segunda cam<llra ter maior duração do que 
,, r,r!me ira (Art. 3 . 0 ). De sorte qu e para n(Js t ambern a ex;stencia 
(te duas can1aras É. utna tradição . " 

"Uma sc;;unda camara produz o inestimavel beneficio de obri-
gar a primeira a estudar melhor a s questões sujeitas á sua delibe-
raçfw, porque vê diante de si a outra cam a ra, que pôde desapprovar 
suas deliberações precipitadas ou apaixonadas. 

As assembléas unicas tendem a concentrar em si todo o poder 
do Estado, e facilmente se corrompem pelo excesso de poder. 

Uma segunda camara, principalmente si é constituída do modo 
differen te da outra, re-examina. as resoluções da primeira, nwüe-
,a-lhe os e nthusiasmos, corrige os erros <las discussões apaixonadas 
e esfria o calor natural de uma camara que se re.p.uta omni.po-
Lente. (1). 
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A necessiclacle de um poder intermedio, que h armonize o Pode1· 
Executi vo com a assembléa unica é uma oco ndição essencial de paz 
na socieãade . " 

In te ressante é r eferir um e pisodio passado entre Jefferson e Washin-
gton , logo depois da votação da. Constituiçào norte-americana. Censurava 
JefJ'erson a ·1N ashington por t er este instituido o Senado: e, em quanto fazia 
esta censura, J efferson passava o café, .que estava tomando, da chícar a 
para o pire s. Washington e ntào perg untou-lhe : "Por q ue V. está fazendo 
Jsso? '' Jefferson respo.ndeu : "Para es.friar o café" . E Washington observou: 
"Foi para isso que creamos o Senado: - para o pires (o Sena.clo) esfria~· 

a s ag!lações da Camara, que t em uma representação m a ior '' . .. 

Vê V. Ex ., Sr . Presidente, como este episodio historico, narrado po;· 
lodo:; os h btoriadores nm·te-americanos, dá á e xistencia do Se nado dos Es-
tados un;dos a sua propria s ig n ificação, o seu motivo, isto é , elle existe, n ão 
por a m or á ig ualdade poHtü:a d os Estados q ue •compõem a fe deração a me-
rican a, m as para refrea1· as paixões de uma assembléa maior. 

Duqui t affirma, refe rindo-se ao systema d e camara d upla., q u e ''uma 
inst it uição que se apresenta com um tal ca1·acter ele gene1'Ulidade e de per-
m a ncncia, satisfaz incontestavelmente a uma n ecessidade reaL .. O melhor 
pro:cesso que se e ncontrou a t é agora, pa1·a -evitar-se, na medida do possível, 
a tyrannia parlamentar (tão t

1
errivel, di z e lle, quanto a. de um príncipe he-

l'e<Ji.tario), é o de estabelecer duas assembléas ... " (T1·aUé, vol. 1 , pag . 367). 

O SP. . PRF.IDENTE : - Advirto ao nobre De putado que está .quasi a findar 
c tempo de que dispõe para fallar . 

O SR. ALBERICO DE MoP.A'Es : -.Sr . Presidente, em obedienda ao Regimento 
so u obrigado a fazer uma synthese, a contr agosto, p orque d esejava r espon-
é!er ás objecções fe itas, q uando dis tribui o m eu modesto trabal ho, por alguns 
membros da Camara, objecções essas t endentes a demonstrar que na exis-
tenda do Senado se encontrava o respeito á igualdade poliUca dos E stados e 
que asshn se não justificavam a minha emenda e o meu modo de p ensar .. 

Woodburn , citado por ·Carlos Maximiliano, refer indo-se á Constituição 
dos Estados U nidos, diz: 

·'O criterio seguido pelo ncsso legislador consti tuinte fo i inspi-
rado no criterio a m erican o, embora nos Estados Unidos cada Es-
tado clê apenas dous Senadores . 

A.hi, como muito avisadam ente pondera Woodburn, o Senado 
não teve origem, "como muitas vezes se suppõe, na necessidade de 
attender á igualdade da rep resentação dos Estados." A segunda Ca-
mara seria d e qualquer mod o institui<la n a Constituição americana: 
"O systema bicameral, diz Lieber, acompanha a raça a nglicana 
como a common law." A igualclade de representação, portanto , ê 
uma simples questão c1e "fórma", e foi p rati.cada "pela neeessidade 
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de ,conc;liar os pequenos Estados ... A representa ção estadua l não 
constitue o principio n en1 originaria nem determinativo do Senado." 
(Op. c'it. , pags. 201 e ·202). 

Si o Estado tem re presentação igual, os Senadores que o repre-
senta m g uardam a liber dade de seu voto, o que basta para que um 
delles t orne inaprova itavel a igu aldade da r epresentação. E' ainda 
de V'i'oodburn este conceit o : "Cada Estado tem dous Senadores, 
porém, quando decide, o .Senado não vota por Estados . O voto de 
um Senador é seu e não do seu E stado, e os dous Sena dores podem 
ser m embros de diffe r entes partidos 'POlíticos e votar dif,ferentemente 
na mesma questão . " (Ibd . , ibd., p ag . 20,3) . 

Seja, embora, uma questão de fórrna, e não ha negar que o é, entende -se 
bem que a nossa Constituição assim o tenha adaptado. 

Na Camara dos Deputados ,as bancadas de quatro grandes Estados po-
dem ter acção decis,iva , embora não acompanhadas das dezeseis r estantes c 
da do Di.strkto Flederal. E tal situação, de qu(; íoi exemplo a Colhgação ãe 
Pernambuco, Bahia, Rio de J a neiro e Mi nas, apoiada por S ão P aulo, não é 
sinão u ma consequencia da •constituição da Camara, segu ndo o criterio da 
população . No Sena:do, a m aio-ria que se verificar neste ou n aque lle sentido 
será um produ cto logico da orientação, dos seus m,emhros, porque cada Es-
tado fornece o mesmo contingente. 

Encontra-se no "O governo da dem ocracia " de L avelet, em u1na pagina 
em que elle se r efere ao Poder Legislativo, a explicação da necessidade das 
duas Camaras, que não é, como se sabe, ,para obedecer á egualdade politica 
dos Estados, m as sim para se observar o axioma do Poder Legislativo estar 
dividid0 em duas Camaras: 

"Lá r ésistence que cette Chambre peut opposer aux m esures 
votées par l'au tre assemblée a une réelle utilité: celle -c i sera 
obl i.gé, pour convaincre ses adversaires, d 'approfondir les quest ions, 
de les étudier sous t out,es leurs faces, de montrer q u e ses decisions 
sont •conformes à I',intérêt général et d'ex;citer e n sa faveur un 
puiss.-'l.nt mouvement de l 'opinion püblique. Or une l0i médiocre, 
mais appu yée par l'opinion , sera plus effiea ce et portera plus de 
.fruits qu'une loi meilleure, m à.is imposés :par un décret ou un vote, 
sans que le pays approuve . 

L a discussion de la loi est souvent aussi utile que la !oi elle-
m êm e . I1 ne su:Hit point de r édam er une r éforme, l'important est 
d'y ,gagner les esprlts'. T e ! es>t !e genre de service que la c'hambr€ 
des lords rend à 1 'Angleterre . Eile re pousse une f ois, deux foix, unG 
m esu re v ot ée pa r la Chambre des Com mun s; une agitation en 
résulte: !e ;pays s ' enfla mme pour la r éforme, et les pairs finissen~ 

par céder. 
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L'opposirtion des lords sert à r endre populaire · les mesuretB 
qu'ils rejettent. 

L'O'bligation ou se trouvent les ueux Chambres de s'entendr-11 
-pour faire la !oi leur communique à tou tes deux un esprit de ccmci-
liation et de transaction, car e l!e leur impose eles concessions r éci-
:Pro.ques. Or cet esprit e s t indispensable à la pratiqu e des institu -
tions libres . Comme i! y a toujours deux :Partis ou moins en pré-
sence, i! faut, a utant que possible, que la majoritê tienne compte 
des obj ections e t des rêpugnan ces ele la minoritê, a1'in d e ne pas la 
pousser à. une opposition factieuse . 

tOn a vouiu •que la Chambre haute re.présentàt l' esprit de con-
servation et la CJ1ambr e basse l'esprit de progr ês : vieille et pêril-
leuse théorie, car, dans un tem ps a u ssi impatiemment avide de ré-
formes que Je nõtre, ce serait vouer la Chambre h aute à. une impo-
pula ritê qui la perdrait irrémêdiablement, ave c ·ceux qui .s'appuie-
raient sur elle. 

Si l' on veut qu'une seconde chambre rende eles services, i1 faut 
!ui ménager la con sidération et le respect du pays. 

Notre organisation politique et sociale demande d'ail leurs de 
si nombreu ses r éformes qu'il est bon que les dnux chambres riva-
Jisent d 'activité sur ce t errain; mais, ce q u i est nécessaire, c 'est 
que !'une eles deux cljambres représente plus spécialement la tra-
dition, la sagesse, la science, la prévoyan ce, les qualités que donnent 
l'élévation de l'esprit et la connaissan ce des faits. Te! est !e ca-
r actere du Sénat .eles E ' tats-Unis, l equ e! jouit de bien plus de r ·.-!'1-
pe•c t et d'autorité que la Chambre des députés. Ce SénM n'·<t 1'a.l 
été ins titu.ê pou1· ha rrer le chcmin, au progres, mal·> plutôt pour 
éc!airer sa marche, et jámais on ne !'a accusé de t cndenec<: rétro-
grades." 

F eitas estas citações, ·Sr . Presidente, passo á conclusãe> do meu d 'scurso. 
Como contornar as dififi culdades deante da existencia d;; territorios po-

voados, de uma população com uma educação especial, pri ncipa~.nerfte de-
pois dos l itigios, dos conflictos que temos tido em algumas fronteiras do!l 
nossos Estados? 

; 
.Sem duvLda, Sr . Presidente, que seria tolice se eu viesse propôr u m 

a u gmento de r epresentação para os pequenos E s tados e um a dimlnui<,;ão 
para os gr a ndes . Contornando essas diffic:Hldades, pe n se> que o caso po·de-
ria ser assim r esolvido. 

Provado que a desigualda de de representação entre as unidades que 
compõem a Federação Brasileira, politicamente ig uaes em face da União, 
não ê uma consequencia da assymetria territorial , que tambem não a justi-
ltica, a desigualdade da r enda e a diffe.rença de p c:xpulação tambem não e. 
justificam: pre>vado ainda que a origem d e nossos males e o falseamento üo 
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regimen têm ne·ssn. desigualdade a sua causa quasi unica - resta-nol'l a:Pre-
sentar u m remeclio constitucional capaz de evitar esses males, sem a lterar 
par a mais a representação dos Estados de menor representação e sem di-
minuir a do~ Estados que predominam na representação nacional. 

Como a ninguem será licito affirmar ou prete nder af.firmar a existODCJR 
de uma differença entre os direitos p0!iticos dos Estados, um perante Ol'l 
outros, nem que a União tenha deveres e obrigações differentes para ca6a 
Estado, é de inteira justiça que todas as unidades da Federação, <-m tpilas 
u.s clausulas da Constituição que interessam igualmente a cada uma dcll.:ts, 
actu em uniformemente, isto é, com lgual numero de representantes 

A emenda, Sr . !Presidente, com a qual pretendia resolver essa desigual-
dade que julgo ser o mal da Republica, n a lwra presente, estava concebida 
nos seguintes termos : 

EMENlJA 

Depois do art. 28, a ccrescentem-se : 
.Art. Sempre que a C'l.m a ra tiver de deliberar (votação) sobre o reco-

nhecimento de poderes de seus membros (artigCl 18, paragrapho uni{!'O): 
~O'bre a apurac;:ão da ele ição do Presidente e Vice-Presidente da R epublica, 
nos termos do art. 53 : e contra os secretarias do Estado n os crimes connexos 
com os d0 Presid ente .da R e p ublica (art . 2·9): qua ndo tiver ele declarar em 
estado de sitio um ou ma;s pontos do tcrritorio n a cional na emergencia da 
a ggressão .por força s extrangeiras ou de c01nmoçã o interna e approvar ou 
suspe nder o sWo que houver ·sido declarado pelo Poder Executivo os seus 
agentes r esponsaveis, na ausencia do Congresso (art. 34, paragrapho 21): 
quando tiver de resolver definitivame nte sobre os limites dos E s tados entre 
si (1• parte do pa ragrapho 10, .do art. 34) e, finalm-en te, sempr e que tiver d~ 
deli-berar sobre as attri.buições que lho confe rem o art. 6", e :;:eus paragra-
phos - s erá em vo tação nClminal, por maioria de votos dos membros pre-
sentes, na razão ele 4 r·,epresenta.ntes de -cada Estado e do Distri•cto Federal. 

§ 1. • !Como representante elas u nidades ela F <J deração q ue têm m ais de 
Deputados, t omarão parte nas vota s-'jes a que se refere este artigo, os r e· 

presentantes que tiverem sido ele it os com maior numero de s uf.fragios apu-
rados pela Camara. 

§ 2 . • Cada distric to eleitoral dará u m repres":ntante n as unidades da 
Federação em que h ouv-er quatro districtos; onde houver tres districto<. 
cada districto dará um represcnta~te e o quarto representante será o mais 
votado nos tres districtos; - onde houver sómente c1ous districtos cada d is -
tristo dará dou s r epresen tantes ; - onde houver m ais dt> quatr o dlstrictos, 
haverá quatro r epresentantes, s<>ndo um por àistrlc t o entre os m ais votados 
em todos os districtos . 

S 3.• Sempr e que e m obediencia. a0s par agrapbos 1 e 2 do art. 28, o nn· 
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mero de representante!> d<> poYo, eleitoli' pelos Estados de menor represen-
tação, fõr augmentado, serão t.ambem a ugmentados em numero lgual, os r e -
opresentantes mais votados elas unidades da Federação que têm mais de quatro 
representantes, para que nas clausulas de natureza politica enumeracLs 
neste artigo, haja sempre igualdade de r epresentação. 

§ 4. o A maioria absoluta para as deliberações a que se refere este ar-
tigo serâ. a ~le metacle, e mais um de 84, emquanto não fõr alterado o nume-
ro d·e repre:sentantes de cruda unidade da Federação nos termos do para-
grapho 3°, tambem deste artigo. 

Sr. Presidente, vou obedecer á ::1.dvertencia de V . Ex. e concluir. Não 
obtive assignatl.u·a:o; .para o meu tralJalho. Não me posso q_ueixar dos meus 
collegas . Quando eu presenti que não havia a liberdade esperada e desejavel 
para um commettimento dessa ordern, não quiz co-nstranger, não quiz vexar, 
não quiz atormentar os meus illustres collegas, pedindo assignaturas para 
que o meu trwbalho viesse a plenario e fosse discutido. 

Como disse no principio do meu discurso, eu me dou por fel.iz porque 
assim não obriguei os signatarios a retirarem depois o seu apoio, quand.ú 
a idéa tivesse tido ingresso no plenario da Casa. 

Ella, entreta.nto, ahi fica, Sr. Presidente, não como manifestação de 
inte1J.\.gencia que j.ulgo a-pcmcad'a (não a.poiados geraes), mas como uma de-
monstração do meu patriotismo, da minha experiencia, e como tuna pequena. 
pedra que eu trazia para ~ reconstituição do novo edifício constitucional 
sobre uma base m ais segun,L, mais garantidora. Porque, V. Ex . sabe, ema-
nada a Republica do povo, o povo preciza acompanhar seus delegados até 
ao mo-mento en1 que elles possam tomar conta das suas cadeiras, dos seus 
cargos, quer estes sejam os de representantes da Nação nesta Casa, quer no 
Senado, ou o de Presidente .da Republica. 

Só assim o ·povo se sentirlá. -garantido e só en'·ão elle terá pela Republi-
ca um verdadeiro e sincero an1or, porque verã que a sua vontade se mani-
festar por intermedi·o G.ús seus legítimos mandatar!os. 

A formula que eu apresento, .Sr. Pres'dente, é uma formula interessan-
t€ , porque, não tirando dos grandes Estados as suas representações, nivela 
to·dos os E·sta.dos .Perante as clausulas políticas da Cons-titu içãJO . 

E lanço com essa idéa a semente fecunda da paz no Brasil, paz que é o 
elemento indispensavel par~ indissolubilidade da Federação, desde o nort~ 

.até o sul, para a grandeza da Republica, para a grandeza d.o nome do Brasil. 
(MUito bem; nM~ito bmn. O o•·ador é 'Vivamente cu-mprimentaflo). 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) - Sr. Presilente, venho cumprir o 
meu dever de debater, a indq, uma vez, o pro.jecto de reforma constitucio.nal, 
que o Parlame nto Brasil<' ir o está elaborando, wttend;endo lá vontade do Sr. 
Presidente da Re,pub.Jica. 

(') Xã.o foi revisto pelo orador. 
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Antes de passar ao exame da.s varias emendas do subtitutivo em de·bate, 
quero fazer rapidas referen cias a um ponto do discurso J1a pou co pronuncia-
do pelo illustre representante do Rio Grande do ,Sul, o Sr. Getulio Vargas, 
<!Uê antes procurou defender o seu partido das accusações que lhe vêm sen-
do ;feitas, por >haver adherido â. corrente revisionista, do que elucidar a Ca-
mara sobre os varias problemas, <:ada qual mais <:om·plexo e grave, conti-
dos nos cinco grupos de emendas a que foi reduzido o primitivo trabalho 
daquelles que entende ram de aluir o grande edifício construido pelos consti-

. t uintes de 91. 
Durante o discurso do Sr. Getulio Vargas, falou-se na intervenção do 

Marechal Deodoro na obra elo Congresso Constituinte, querendo-se, com a 
referencia, justificar a conducta do ,Sr. Presidente da Republica, que tomou 
a inidativa da l'E<fonna do nosso ·cod:.go p olítico. 

Não pretendo negar a intervenção de Deodoro, porque contra a minha 
palavra se levantaria a verdade histori.ca, con'fundindo-me completa e im-
mediatamente. Desejo apenas accentuar que o facto absolutamente não jus-
tifica a attitude do Presidente actual, por uma razão contra a qual não 
ha argumento possível. 

Deodoro era o chefe do Governo Pro'Visor~o, instituído 'Pela revolução 
triumphante. Tratava-se, naquella occasião da organização do regimen poli-
tico sob o qual deveria viver o Brasil. O assumpto referente a essa organi-
zação não estava regulado em disposição alguma de lei porque o período 
era o do d omínio da revolu ção p u ra e s imples. 

O momento actua l é ·bem diverso. Todos estamos sob o domínio da Consti-
·tuição, den t r o de cu jos mo!de·s se devem adaptar quantas leis sejam elabora-
das e votadas no parlamento brasileiro; a Constituição republicana esta-
lbeleceu as regras segundo as quaes póde ser modificada a lei fundamental 
do paiz; os 'POderes publicas, na sua movimentação, não se podem apartar 
dos preceitos contidos na Carta Magna, e está no seu art. 90 que a refor-
ma constitucional é 'àtl inicitiva do Congresso Federal ou dos Estados, por 
manifestação .das respectivas assembl€as. 

E ' o que se verifica do texto do mencionado dispositivo, onde se lê: 
"A Constituição poderá ser r€fonnada por iniciativa do Con-

·gr esso Nacional ou das assembléas dos .Estados . " 
Por que, Sr . Presidente, a Constituição, no dispositivo •Citado, não per-

mittio a intervenção dos outros poderes em que se divide o governo republi-
cano? Porqjle o Congres~o Nacional é .presumidamente o representante im-
mediato da opinião nacional e a Constituição, lei ,basica, é, como diz Hamil-
ton r.o '·Federalist", o n·flexo da opinião e da vontade do povo. 

tO legislador consUtu"nte de 91 rupprovando o dispositivo do art. 90, quiz 
que a Constituição do paiz só >fosse attingida e moclifieada por vontade da 
Nação brasileira .. 

O SR. Avor.a>Ho BEJRo.•MrNI: - Muito bem; ou pelas Assemblêas dos Ee-
t ad.os, ou pelo Congresso Nacional. 
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0 .ISR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVI!JIRA : - J)e qualquer {las duas fôrmas.· • 
O Sn. ADoLPHo BEHOAMINI: - Viria recahir no Congresso Nacional. 
0 SR. L EJOPOLDINO DE OLIVEIRA. : - •.. OU rfosse a iniciativa do Congres-

so Nacional, ou -das Assem'bléas {los (Es tados - a vontade do povo estaria 
perfeitamente manifestada. (Apoiados,· muito bem.) 

E que é que se faz neste instante? 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Justamente aquillo que a ConstituiCão· 

vedou. 
0 SR. 'LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Infringe-se o dispositivo da Lei Ma-

gna, t omando o chefe do P oder >Ex ecutivo a iniciativa da reforma, de exelu-
siva competencia dos orgãos representativos da opinião nacional. 

Dahi resulta, Br . .Presidente, que o argumento daquelles que invocam 
o acto de Deodoro, intervin do .nos trabalhos do Congresso Constituinte, nãO> 
protege, de nenhum modo, a attitude do actua l Presidente da R epublica., 
que ultrapa ssa a es·p'l1erc;~, tra çada ao chefe da Nação pela propria Consti-
tuição da Republica. 

O legislador constituinte procurou cercar a reforma constitucional -
que e!le previa - .porque saJbia que as leis decorrem dos d'actos sociaes - . 
de todas as garantias, de maneira que ella não pudesse, de fôrma alguma, 
contrariar os interesses nacionaes. 

Por isso foi que exigio, no mesmo dispositivo do art. 90 da Constitul-
çilo, que só se considerassem approvadas aquellas medidas que obtivessem· 
os dous t erços dos votos . . . 1 

() ;SR. ALBEillCO DEl MoRA.FJS : - E' uma verdade. 
() SR. LEOPOLDIKO DE 0 WVEIP.A: ... de ·Cada Uma dias Camaras em quu 

se biparte o C ongresso Naciona l . 
Tambem neste ponto, a re~orma, que se faz. viola o texto da Constitui-

çã o de 24 .de Fevereiro, ·por quanto as varias emendas têm s ido dadas com<l 
a !}prova c1 a s , quando a seu ·f avor se manifestam os dous terços da maioria 
de v otos . I 

Tenho ,para mim, Sr. Presidente, que esses <factos todos terão como re-· 
sultado, pa ra a felicidade do Brasil, a inconst itucionalidade da reforma, sa-
i:Jendo eu que, nesse sentido, opinam varios e eminentes juizes ·brasile iros. 

O .SR. ALEEmco DE MoRAms : - E' a esperan ça que nos resta. 
0 .SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mesmo que a ssim não seja , a Consti-

tuição r eforma da não se to1·nará obra duradora, porque ella vai de encontro 
às correntes políticas e !iOCiaes que se devem traduzir na lei ifundamental. 
do Brasil. 

As leis não são impostas aos povos; estes é que exigem que seus agentes 
e repl' .osenta ntes legislem , ou TUOdifiquem as leis existentes, ·para que ella.s-
e stejarn de accôr do com as tenden cias do momento. 

O qu e se faz, a gora , é I]Yrecizamente o con t rario. O projecto de refor-
m a, -como o pa recer da Commjs~ão dos Vinte e Um, reflectem, não o pen~ 

sarnen to popula r, m as apenas a tendencia rea·ccionaria da quelles que consi-
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deram a obra monumental dos ,constituintes de 91 fruoto do idealismo (la... 

-Juelles que não ~ou'beram . segundo os homens praticas da hvra, comprehen-
der as verdadeiras neces~idade:; nacionaes, quando os revisionistas de agora 
são os prin.eiros a confessar que aquelles homens vinham d e uma longa 
e ardente propaganda das novas ·instituições, que estudaram na sua pra-
t ica, nas Republkas que ~e impunham á ·consideração do mundo, pelo exer-
clclo do regimen político que facilitava o desenvolvimento geral do paiz e 
ao mesmo tempo garant'a e a3segurava as Hberdades publicas e individuaes. 

E' o que ·se encontra no parecer do Sr. Herculano de Freitas, que as-
slm se refere aos ·constituintes de 91: 

"Ela,borada a - Constituição - por uma illustre assembléa, 
eleita ainda tlurante o periodo de fe rvoroso enthusiasmo subsequen-
te á proclamação da Republica., assembléa. c omposta, em grande par-
te, de homens que haviam feito o tirocínio polit:co na propagan1a 
doutrinaria das novas instituições e na critica ás instituições do 
antigo regimen, e trabalhando após meio seculo de paz interna, em 
um período historico de tranquilidade e de tentativas de confrater-
nização internacional; elaborada !por taes obreiros, em tal pe ríodo e 
em tal meio, - a Constituição teria de ser como na realidade 0 foi, 
fructo superior de idealismo, concitando os homens a um Ja·bor pa-
ci-fico e ,productor, dentro do territorio :nacional. " 

Vê, ISr. 'Presijente, que ·é o proprio relator da Commissão dos Vinte e 
Um quem confessa que os cons t ;tuintes haviam feito o tirocínio político na 
propaganda doutrinaria das novas instituições e na critica ás instituições 
do antigo regimen. 

Era·m bomells superiores e que conheciam, na sua essencia, os varlos 
princípios, de accôrdo ·CO!p os quaes se estabeleceu o regimen republicano, sob 
que vivemos. 

Não p odiam elles, que fize ram, durant;, t antos a n11os, &. propa ganda dt. 
h epublica e que estudara m o r egimen sob o qual viviam - o r eg'men mo-
narchicc - desconhecer as 'Verdade' ras necessidades da P a tria B,::-a sile ira. 

O Sr. Herc ula no ele Freita s, ins pira do J)elo Presidente da R epublica, quiz, 
cham a ndo sonha dores a os consti tuintes de 91 , a poia r, nessa decla~·ação - que 
não assunta na verda de h :storica - o acto do>1 r evlslonistas tle a;;or u. cerc~•a.n.
do a10 liberdades publicas , 

E' o que S. Ex. diz, ·linhas adiante, no seu parecer: 

"As doutr inas pacif icas foram sUJbvertidas no cataclysmo mun-
dial (J o imperio da fo rça v eio occupar o lugar pretendido pelo 1m-
rperio do direito . O proprio ,funda mento ela just' ça está tra r.sfocma-
uo no seu conceito, e os direitos individua es, si ainda vigentes na:o 
d•sposições dos codigos, estão .comple tamente a bala dos pela s pretcn · 
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çlles das mass"'s trabalhadoras, que desejam collocar o grupo em 
augar do individuo. 

Parallelamente a todas essas mutações geraes, agentes, actuan-
do no Bras!!, como nos d-emais •paizBs, il'actores especiaes da vida 
nadonal modi-ficaram a intuição p olítica do ,paiz e solicitam alte-
rações adequ a das nas instituições . 

Nem o Congresso Nacional, nem os Presldentes de hepubliea, 
nem os juizes, nem a União, nem os Estados têm vivido ·dentro da 
observancia da nossa lei fundamental." 

.Nhi está, ,sr. Presidente, o Sr. Herculano de Flreitas, proifessor de di-
z-eito, justificando o imperio da furça, em substltu.çãú ao direito. E nau são 
apenas suas palavras que isso a ffirmam, é o ·proprio projecto de reforma 
co-nstitucional que restr inge a liberdade dos cidadãos, que esquece os direi-
tos individuaes, que posstbil1ta e determina, em ·casos excep.cionaes, CO'!llo no 
sitio, até o desrespeito á inviolabilidade dos lares . 

E' o S r . Herculano de Freitas quem vem declarar isto mesmo ... 
O SR. PREJSIDENTE: - Observo a V. Ex . que f a lta apenas um minuto p ara 

~erminar a -hora marcada para a sessão . 
O .SR. LmoPoLDINo DE OLIVEIRA: - . , . e conclue dizendo ainda que é pre-

cizo reformar a Constituição, porque «lla não tem sido ap]Jlicada nem obser-
vada, como si os abusos commettidos pudessem justi.f:icar o desemantello de 
uma obra, qual o Pacto de ,24 de Fevereiro . 

.Sr. Presidente, attendeh do á observaçã.o de V . Ex., termino, por hoje, 
min·has considerações, pedindo a V. E 'x . que mantenha a minha inscripção 
para a sessão de amanhã. 

O ·SR. P REJSIDENTE : - O ·nobre Deputado será attendido . 
O SR. LEJoPOLDINo DE OLIVEIIP..A: - 1t.fuito obrigado a V . Ex. (Muito bem ; 

m1tito bem.) 

O Sr. Presidente: - :msgotada a hora, fica adiada a 3• discussão da Re-
forma Constitudonal . 

SElSSÃ:O DE 21 DEl OUTUBRO 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a m esa o segu inte 

RE,QUERIMIDNTO 

R equeremos o -encerramento da 3" discussão da ]:}ro.posta de reforma con-
stitucional . 

Sala das Sessões, 21 ·de Outubro d-e 19 25 . - Vianna do Oas'terto - - Her-
culano de F1·eitas . - J. L amartine. - Joaqttitm de Mello . - Olegario Pinto . 
- "GeMgino A·L'elin o. - Fidelis Reis. - OscaT LoureíTo. -Emílio J ardilm,. 
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- Valdomiro de Magalhães. - Baptista Bittenoo·m"t . - Carvalho Neto . -
N. Oa7nboim. - Paulino de Souza. - Alcides Bahi a. - Luiz Guaraná . -
Cardoso de Almeida . -Plínio Marques. - Alvaro Rocha. - Gentil Tavares. 
- Pessoa de Queiroz. - J . J. B ernardes Sobrinho . - José Accioly . -
T homaz Accioly. - J. Pires ·do Rio. - Agamemnon Magalhães. - Rego 
Barros. - Amm·ico Peixoto. - .Bianor de Medeiros. -Fonseca Hermes. -
Nicanor Nascimento. - AnnibaZ B . Toledo. - llfa,·colino Ban·os. - Lindolpho 
Pessoa. - Geraldo Vianna. - Joaq~tim Salles. - Pedro Gosta. - Eu1·ico 
Valle. - Bocayuva Cunha. - J oão de Fari a. - Garibaldi de Mello. 
Gudest eu Pires. - Pinheiro Junior. - Gilbe1·to A~nado . - J?tlio Prestes • .-:. 
Eduardo do Ama?·al. - Oornelio Vaz de Mello. - Alberto Maranhão. -
Francisco P eixoto. -João Lisboa. - Ra~~~ Sá. - Manuel Duarte. -H. 
Firmeza. -José Accioly. - Fa1··ia Souto. -José Alves. - E ·ugenio de Mello. 

O requerimento é regimental; na fórma do Regimento, para q ue seja 
approvado, é necessario que obtenha .dous terços dos votos. 

V{)U submettel-o á votação. 
Posto a votos o referido requerimento do Sr . Vianna d" Castello e outro:!!, 

pe'dindo o encerramento da 3" ·discussão da reforma -constitucional, reconhe-
ce-se terem votado a favor 107 ·Srs. D&putados e contra 10; total, 117. 

O Sr. Presidente: - E'oi approvado o ~-equerimento. 

Em obediencia ao voto da Camara, .declaro encerrada a 3• discussão da 
reforma constitucional. 

Votação da reforma constituc:onal (3• discussão) . 

O Sr. Presidente: - Vae-se proceder á votação das emendas. 
Nos termos -do additam ento ao Regimento, o encami11hamento da votaçãú 

será feito em .plobo, uma só vez ·para todas as emendas á }.}roposta, e durant<'> 
o prazo de -dez m inutos . 

O encaminhamento se dará ao s&r annunciad~ a votação ·da emenda n. 1. 
Vota ção da seguinte 

t;JMENDA SUBSTITU'l'IVA N. 1 

Substitua-se o art . 6" da Constitui<;;ão pelo seguinte: 
A<vt . O Govern.o Federal não poderá intervi·r em negocias peculiares aos 

Estado:,, salve.. 
I) para repelli'r invasão ·extrangeira, ou de um Estado em ou cro; 
II) para assegurar a integridade na-cional e o resr>eito aos seguintes 

'Jl'l'incipios constituclonaes: 
a) a fôrma r ep·UbJi.cana; 

( .. ) No expediente fa lou o 1Sr. Villaboim sobre o haõeas-corp'li s . 
O d·iscurso não foi publicado no Diario do Oonu1·esso. 
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b) o r egimen representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a in clependen cia e harmonia dos poderes; 
e) a temporarieda de das f uncções elect!vas e a res ponsabilidade dos fun,)-

.cionarios ; 
f) a a u tonomia dos mun:cipios; 
g) a capacidade para ser ekitor, ou elegível, n os t erm os da ConstituiçãG ; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos mag:strados e a irreductibilidade 

dos seus vencimentos; 
j) os ·direitos politicos e lndividuaes a ssegura dos pela Constituição; 
k) a n ii.o reele içã o dos presidentes e governadores; 
l) a possibilidade de reforma constituo!onal e a competencia do Poder 

Legislativo ·pa ra decretai-a; 
III) para garantir o livre exer cício de qualquer dos poderes publicas 

estadoaes, por solicitação de ·seu s legitimas representantes e para, independen-
te de solicitação, respe!tada a existencia dos mesmos, pôr termo á guerra civil ; 

IV) para assegurar a execu ção das leis e sentenças f ederaes e reor-
ganizar as finanças do •Estado, cuja incapacidade pela cessação de pagamen-
tos de sua dívida fundada, por mais de dous annos . 

§ 1 •. Cabe, privativame nte, ao .Congresso Nacional, decretar a interve nção 
nos Estados para assegurp.r o respeito aos principias const!tucionaes da 
un:ão (n. II); para decidir da legitimidade de poderes em caso de duplicata 
(n. III),e pa ra reorganizar as finanças do Estado insolvente (n . IV). 

§ 2•. Compete, privativamente, a o Presidente da Republica, ·intervir nos 
Estados, quando o Congresso decr e,tar a intervenção (paragrapho 1°); .quando 
o Supremo 'Tribunal a reql.)isitar (paragra:pho 3") ; q u•ando qualquer dos po-
deres publicas estadoaes a :ao!icitar (n. III); e independentementE> de ·prove>-
caçã.o, nos demais casos ·Co;rnpr ehe ndidos neste artigo. 

§ 3° . Compete p r iva tivamente a o Supremo Tribuna l F ederal requisitar 
do Poder Executivo a interven~ão nos Ehtados, afim de assegurar a execução 
das sentenças federaes (n. IV) . 

O Sr. Adolpho Bergamini:- Sr . P residente, cedo a palavra ao m eu 
nobre collega Sr. Armando Burlamaqul, que deseja fal!ar, solicitando a V. E x. 
haj&. .por bem conceder-m·~ em seguida. 

O Sr. Armando Burll'jmaqm ( * ) (para en cammhar a votação): - Sr . 
Presidente, não venho propriamente encaminha r a votação da .materia s uJ:, -
mett:da ao criterio da Cwrp.ar a, mas la vrat· um protesto, contra o qué m•e 
attribuio, na sessão de hol')tem, o h onrado Depu tado pelo Districto Federal. 
cujo nome peç,o licença para d eclinar·, o Sr. .Alberico de Moraes. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Ao entrar, hoje, neste recinto, fu! informado de que o meu nome havia 
sido .pronunciado aqui, passando eu como um retirador de emenda:s apresen-
tadas â. -consideração da Camara. 

Effectivamente, •Sr. Presidente, lendo o Diario do Congresso de hoj<J 
verifiquei que o Sr. Alberico de Moraes assim se refere á minha <pessoa: 

"Veio o ·Sr. Armando Burlamaqui, que é marinheiro habituado, 
a resolver essas cousas a espada e a tiros de C<'lnbão e foi lá dentro .. . 
- e já se sabe - desappareceu a emenda do Sr. Afran•'o Peixoto ... " 

Ora, o que se contém nessa declaraçau do honrado Deputado pelo Dis-
tr icto Federal, si não é uma lnexactidão é, pelo menos, uma grande fantasia. 

I-Iabit!lado ao manejo da espad"' e aos til·os d., canhãc,, eu os rt!serv.) 
.sempre para cousas mais sérias do que essas pequenas tricas a q).le estão 
acostumados certos politiqueiros, porque retirar emendas, ou r eti rar papeis 
referentes a determinadas materias, nunca foi mistér dos que entendem de 
.espadas e tiros de canhão, mas daquel!es que estão acostuma:dos a fazer 
certas trlcas eleitoraes . 

Resalvando, •portanto, a offensa que se irro·ga ao humi.Jde orador nas 
.palavras do representante do .Districto Federal, desejo que a Camara 1'ique sa-
tbendo que não tive participação alguma nwquil!0 que S. Ex. me quiz 
a.ttribuir. 

O Sn. NoGUEIRA (E'ENIDo: - Ac-redito QUe o nobr<• Deputado não q uiz of-
fender a v. Ex. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - .ComtUd(,, a of.!ensa ·subsiste. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - 0 Sr. Alberico de Moraes não e~·~á pre-

:;ente: senão daria explicações a V . Ex. 
O Sn. ARMANDo BuRLAMAQUI: - :Lamento deveras a sua ausencia. 
Declaro, desde logo, que t:'Ve a iniciativa de uma emenda, tanto para 

.apresenta~ão, como para retira-da e que dessa iniciativa assumo inteira 
responsatilidade .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: -Da apresentação da emenda, ou da retirada? 
O SR . .ARMANDO BuRLAMAQUr: - Quanto á minha emenda, tanto da wpre-

sentação como da retirada . !Respondo pela que se chamou propriamente 
"emenda Burla-maqui". 

Quanto ás outras, r-ep~to o que já tenho affirmado : a pedido do honrado 
.leader da maioria, a qual pertenço, com muita honra e satisfação, nã,1 du-
videi em retirar a minha assignatura de todas as emendas . 

Si o f.iz por um acto de disciplina partidaria ou por conveniencia [Jolitica. 
é cousa que diz respeito a mim mesmo e da qual não tenho de pejar-me. 

O SR. AzEJVEDo LIMA: -Bem; mas fi-ca aos collegas de V. Ex. o direüo 
dre commE ntar, sem malicia. 

O SR. ARMANDO BuBLAMAQUI: - Fica a·hi o meu protesto cont_ra as in-
.sinuações rr.alevolas que o ihonra,do Deputado pelo Districto Federal, houvesse 
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querido fazcer quanto á retirada de uma emenda da iniciativa do noeso lllus-
tre <:ol!ega .pela Bahia, o iSr. Afranio Peixoto . 

lEsses os motivos, Sr. 'Presidente, por que ousei occupar a attenção da. 
Camara no encaminhamento da votação . (Muito bem; muito be7n). 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (para encaminhar a votação): - Sr. 
Presidente, é irrisorio que se concedam dez minutos para ú encarn!nha-
L'lento da 'VOtação de todas as emendas. Em todo o .caso, estou Dbl"':gado a 
c..umprir o additivo regimental. 

Sr. Presidente, a emenda n. 1 contém deslocada a mate ria que, a meu 
vêr, constitue o seu principal objecto e que dever'a vir lo.go após o artigo 63, 
da Constituiç;ão. 

Esse a rtigo obriga os Estados a organizarem-se obedecendo aos pri;ncl-· 
pios constitucionaes, e ah.i é que caberia a discriminação desses princípios . 
Collocada a relação delles e o artigo que faculta, excepcionalmente, ao GD-
vt:rno F ederal intervir nos n egocias peculiares aos Estados, ter-se-ha que o 
Governo poderá <perturbar a vida autünoma das unidades da •Federação para 
manter a fôrma republicana, para attender á temporariedade das funcç;ões 
electivas, para p·I'omover a responsabilidade dos funccionarios, ;para garantir 
os din:lto:; políticos e in.Jividuaes assegurados pela Con»tituic,ão, o que, Sr. 
Pr€sidente, a meu ver, é positivamente um absurdo. 

Aquelles que se •propuzer~m a .interpretar, por ess.a maneira; a Constitui-
cão reformada, >poderão ainda allegar que a reforma se operou com o objecti-
vo de conferir ao Executivo, ao . governo central, maior somma . de poderes, 
e que, portanto, sendo este o escopo e tendo se collocado entre os casos 
de intervenção federa l no·s Estados esses a que me referi, como conclusão. 
logica, acontecer~ que ao governo central vae-se conferir a faculdadli! de 
intervir para garantir qs direitos políticos e indt:v:duaes, promover a res!)On-
sabilidade de funccionarios, etc . 

.Sou obrigado, Sr. Presidente, a passar muito pela .rama o assumpto em 
debate, porque o tempo é exíguo. 

A:·nda nessa emenda se I)Stabelece a competenola dos va.rios ramos do· 
·poder pulYlico federal >para determinar a intervenção. 

Na emenda seguinte, a de n. 2, estabelece-se a prorogação automatica 
dos orçamentos, das leis an~uas, na lb.ypothese de não entrar em vigor, a 
15 de Janeiro, a nova lei. Terá V. Ex., Sr. Presidente, -observado que esta dis-
posi~ão vem entre a materia da competenc:a privativa üo Congresso Nacio-
nal, estando, !Portanto, deslocada, uma vez que no titulo pertinente á com-
petencia do Poder Executivo não se encontra nenhuma disposição que au-
torizP- o Presidente da Repub)lca a baixar um actv mandando cump.rtr o or-
camento que fica prorogado. · 

Daqui, tambem, 1Sr. \Presidente, da redacção dessa emenda, de cone um. 

(*) 'Não foi revisto ~>Cio oraüor. 
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luconveniente, a ·meu ver, grave: ~m·pede-<se {}Ue o Congresso NacAonal mo-
difique o anno financeiro. Hoje elle coincide DOm o anno civil; mas, como 
v. Ex. sabe, já adoptam.os aqui no Brasil systema di.f.ferente e se <JUizermos 
marcar outra época para o anno financeiro, não poderemos fazel-o . Ha de 
.continuar, emquanto não se reformar de novo a Constitu~ção, o anno finan-
ceiro a Doincidir com o anno civil. 

o inconV'eniente que apontei quanto á <pl·orogação das leis orçamentariaS, 
occorre tambem quanto ás leis dt fixação de forças. 

Está coUocado entre a competehcia privativa do CongreJoso NaCJional, 
quando, no que respe-ita ao Poder Executivo, nada existe. 

Aqui, .br. Presidente, no n. 23, ,pretende-se mod:ficar o actual n . 24, 
uo .art. n . 34, da Constituição. 

Reza a Carta de 24 de fevereiro: 

"E' competerrc:~a ,priva.tiva do Cüingres•so Nacion&l estabelecer leis 
uniformes so·bre naturalização. 

Teve isso por fim evitar q.ue se legislasse de maneira differente quanto ao 
subãito de um paiz, em rela.ção ao 'subdito de outro. Retil'ada. a palav·r·a "uni-
forme" e mantenclo-se como está no n. 23 "estabelecer leis sabre naturallza.-
c.1.o", parece •que foi pensamento do •constituinte reformista facultar a des-
ig)ualdade tta legislação sobre naturalizações . 

. Desnecessario me pa11ece, .soco. lPresidente, o lqjue c()i[Ltéim o § 1" dio referidO 
artigo n. 34: 

"As. leis de orça.m<e·nto não podem co.nlér ;disposições extranhrus a 
p.rev1são dia receita e á .(]lesrpeza 1Jlixada para os serviQos antedormen-
te creados" . 

Não é n ecessario refnrmar a <Constituição para evitar a cauda orçamenta-
ria. V. .Ex., Sr. Presidente, sem ,esEo·rço algum, avemas fazendo obedecer 
rigorosamente ao nosso Regimento, tem demonstrado, á evidencia, que as leis 
orç:amentarias podem .sahlr e sahem ,dJesta Casa sem nenhuma m.ateria extra-
nha, ou, ·pw sua natureza, contraria ao·s orçamentos . 

·E' verdade que os nossos orçamentos teem cauda, mas esta decorre de 
irufracção da outra Casa do CbngreSJso. Nã:o a quero a·.esponsabillzar por isso, 
pois bem sei que, muitas vezes, attende a solicitações goev'ernamentaes . Mas 
o que não posso deixar de prod:unar, ·Sob pena de commetter ·uma grave in-
justiça, é que a Camara dos Deputados, notadamente depois que tem a !or-
tnna de contar como seu Pre'sidente o nosso preclaro collega, eminente director 
;;":; set·viços desta .Casa, o Sr. Arnolfo Aze·vedo, tem indefectivelmente, implaca-
velmente, remettido á outra Casa do Congresso as leis annuas sem qualquer 
(lispos!ção que não seja rigoDosam~n:f:le orçamenta.ria .. 

A prova :po>·tanto e'l oquente de qtie não é necessario reformar a Con-
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·stituição para alcançar esse desideratunt, ahl está na attitude e na conducta 
que tem tido a Camara, em virtude da prO'Videnda que aca;bo de salientar. 

A t;men<la n. 3 começa .com u.ma disposição que ·ooncede ao Pres:dente 
da Republica o 'L'éto parcial. Só admittiria, e mesmo assim com certas res-

tricÇões, o véto parcial, para as lei:o orçamentaria·s. Para a legislação commum. 
não posso, absolutam·ente, ·Concordar com e!le. 

Já. examinei det:damente esta hypothese e demonstrei •quantos lnconve-
n~Entes della decorreriam. Considere-se ainda Sr. Presidente, que na r elforrna 
que e:>Sa. emenda pretende operar na Constituição, está a restricção da !nde-
pendencia do Poder Jud:cia rio, como do Legislativo, fazendo que as respe-
ctivas secretarias só pos;;arn -ser organizadas de accõrdo com os empregos e 
numero de funccionarios e até as funcções que esses mesmos funcc!onarios 

llc\·am exercer, pt·T>scriptas por lei ordinaria. 
Si V . . Ex., Sr. Preside nte, collocar esta emenda em confronto com o dis-

positivo constituúlonal que a.sseguru ao Pc.der Judiclarlo a autori{Jade de or-
gn.ni zar a t·espectiva secretaria, verá que ha uma >e·ollisã o eviden te, fiag ra nte, 
.patente. 

Deixo de tratar de outras emendas ou de outras disposições, porque o 
tempo m e n ão permitte. Já por vezes tenho lavrado o meu protesto contra as 
&mendas que fecham os tribunaes durante n estado de sitio que restringem o 
habea.q corpus, constante {'lo1 § 1° do art. 72. 

Voto contra, portanto, f orque não posso emprestar o meu apoio a uma 
reforma que vem restringir as liber<lades consagradas na nossa Carta Con-
stitucionaL ( Muito bem! 1lf!4''to bem!) 

O Rn. PRESIDFlNTE: - Sou muito grato ao nobr·e Deputado pelas palav;rrus 
bondosas com que a lludiu á minha acção em r.eferencia ao andamento das lell! 
orçamentarias nesta casa . 

0 Sn. ADOLPHO BERGAMINI!- Fiz apenas justiça. (Mui to bem; muito bem). 

O Sr. Azevedo Lima (para enca?n inhar a votação): - Sr. Presidente, 
na hora em que se vae proceder á votação das medidr'l.S mais leoninas e amea-

Ça doras das nossas liberda c'les republicanas, julgo acertado incluir no en caminha-
r>::~nto da votação, em penultir10 turno, da reforma <!nnstituciomvl, a lg umas con -
·slderações acerca do nosso estado social, publica da em periodico mlmi:Jgrapha-
do, sob o titulo: "Communicados de prensa de la -federación sindical interna-
cional ", orgão pertencent" â orga nização reformista, reaccionaria, anti-bolshe-

. :vista, filiado ao "Bureau Internacional du Travail ", cujo p residente, ha 
poU<!O, foi r ecebido no Brasil com honras diplomaticas, portanto, folha com-
pletamente 'insuspeita ao re~Pmen vigente. 

•Esse trecho, Sr. Presiqente , versa sobre a situação pol!Uca actual do 
Brasil, e nelle o orgão syndlcal hollandez, cuja sMe ê em Amsterdam, e que 
opera de conformidade com ps .principias da Segunda Inte;rnaclona:l, a chama-
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da "Int{;rm:wlcma1 de Amsterdam", á qual pertence e da qua1 é um dos chefua 
mais eminentes <J Sr. 'Mer tellis, assim. se pronunclou, no ultimo num~ro, q\lé 
me chegou á.s mãos, lwje, a respeito do Brasil: (Lê) 

Eis a.hi, Sr. Presidente, um documento irretorquivel. Confi.rmam os termos 
desse documento o que, ha cerca. de tres mezes, desta mesma tribnna., des-
mlntindo allegaçõe·s no Sr. Castello Bra nco Clark, na ultima Conferencia do 
Trabalho, declarei dizendo que a razão estava com o Sr. Mertens, delegado do 
proletariado belga, que havia a coimado o Governo brasileiro d.:l reaccionario, 
violento e brutal. E aqui estão as minhas asserções e as do Sr. Mertens, pes-
soa inteiramente ins:.Jspeita á politica social-democratica, de que é um dos lu-
zeiros. Es:Se documento é altamente desmoralizador para os creditos da admi-
nistraçã o brasile:.ra; vem pr-ovar que o Governo do Brasil, que deve e póde ser 
consic1erado com sympathia po·r esse orgão, filiado ao Bureau lnternacional 
lia Trabalho, ao qual tambem pertence o nosso Governo, está desorganizando 
o paiz, que as franquias constitucionaes são lettra morta, .QfUe a liberdade de 
grl've e -o direito de associação não existem senão no tex to da Constituição 
brasilPira, nunca na pratica dos seus dirigentes. 

E ~g0ra, .que se vae tornar die,finitlva a usurpaçâ!o de todos os direitos ga-
rantidos peJa Carta Magna, com a suppressão até do "habeas-corpus" em 
tempo de sitio, é opportuno ·que eu con signe no .meu d::Scurso o que acaba de 
ser publicado, e m :detrimento dOS ióros do nosso G-overno, ,por •Um orgão, por 
assim dizer, filiado á corrente politica democratica a que pert~nce o Brasil . 

Assignalo bem, Sr. Presidente, ,que a Federação Synd~cal Internacional ê 
<lrgani7.ação reformista, sociaaista, opportunista, a.nti...communista, partidar!a 
da R epartição I nnernacional d!O Trabalho e espalha por todo o mundo, em 
todas a s !inguas universaes, ·d!êaria m ente, a summula das occurrencias traba-
lhistas mais importantes e dignas de registro. 

E ·sses conceito.s sobre o Brasil irão infelizmente desacreditar a tal ponto 
o Governo 'brasilei ro no exter:or , que é natural ... 

O Sn. PnESIDENTE: -Eu pediria ao nobre Deputado, desd!e que <l documen· 
to é, como S . Ex . declara, de tal fôrma depnimente para os creditas do paiz, 

não o deixa.sse consignado nos Annaes do Cong1·asso. (Muito be•m). 
O •SR. CAMILLO PnATES: - A Camara tod:a devia levantar-.se contra 1Stt>. 
O Sn. A:ZJO:VEDo LIMA: - Explicare! a V. Ex., Sr. Presidente, a m:ill1ha in-

tenção, ;que, creio, não fo i b em compre.hendida. 
O Sn. CAMILLo PP~~TES: - A Camara n ã o pódle •ou·vir isto sem J:}rotestar. 
O SR. PllESIDENTl'l: - Ap'p.eHo para o nohre Deputaclo, porque ,s. Ex. meS-

••o ~Jfü·mou que o documento era. deprimente para os creditas do Brasil. 

, .. O :sn. AzEVEDO LrM'A: - A meu entende·r, de .facto, não é lisongeLr.o o pa-
pel, no ponto de vista ideologico; devo declarar, porém , qne se trata de do-
cumento doutrinaria, puramente thenrico. Como quer que seja, mais veridi.ca 
noo poderia ser a referencia <Tos factos . 
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o SR. CAMILLO PRATES: - Bella doutrina! E o oradar a repete dentro da 

.camrur~ Brasileira! 
o SR. AzEVEDo LIMA: - O periodiDO belga reproduz o que todo o mu:ndo, 

no exterior, diz elo Brasil, relativamente á sua poUtica trabalhista. 
Esse documento não f ez mais do que analysar .~mparcialmente os aconte-

c' mentos .legislativos do Brasil; vem provar que as leis, ultimame nte votadas, 
contrariam o espirito da nossa Constituição e , precisamente, em materia de 
legislação do trabalho, o 4ue se ha feito no Brasil está, die todo em todü, em 

(•Jlpo';;ição ~s doutrinas assentes hoie pelo s<> cialis mo in tolm·ante e OJ>POt'-
tunista. 

-Penso, Sr. Presidente, que, com isso, não prejudico, de modo algum, o& 
creditas do Brasil, si não apenas a administração actuaJ o seu Governo. (Mu.ito 

nem; m1tito bem.) 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) (para encaminhar a votação): 
Sr. Presidente, graças ao Sr. VIanna do Castello, não poude o humilde ora-
dor conduir o seu discurso hontem iniciado sobre a reforma constituc:onal. 
S. Ex., para bem attender aos desejos d'o Sr. Presidente da Repl.lihlioa ... 

0 SR. VIANNA DO CASTELLO: - Para cumprir O meu dever. 
O SR. LF.JOPOLDINO DE Or.rVEJIRA : ·não teve quaktuer consideração para , 1 

c.~rn o seu collega. . . 
1 

0 SR. VIANNA DO CAS'l'E:LUO: 
o Regimento me facultava. 

o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIP.A: 
no Diario do Congr esso incomple·t!o. 

'I'ive toda a consideração. Re.querl o ·q;ue 

fazendo que o seu discurso :Clca.'lse 

O SR. VLiliNA Do CASTELLO: - Porque o Regimento me permittia i..s.so. 
O SR. .ADoLPHo BEROAMINI: - Regimento "ad •hominem". 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não estou dizendo •que V. Ex. tivesse· 

commettido :illlfração do Regim€.nto Interno da Casa; estou apenas aJf,firman-
do q.ue V . Ex . não teve consideração .para com o seu collega. 

O SR. V r ANNA no CASTELLO: - V. Ex. nã:o pôde tomar meu acto nesse 
sentWo. 

O SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEJRA: - tE' mais uma manifestação de ·violencia 
daquelles que domina,m a minha patria . 

0 SR. VIANNA DO CABTELLo: - Dentro do Regimento nã:o pôde ha'Vier 'VÍO-
I.ancia . 

0 ISR . .ADOLPBO BERGAMINl: - Teem se praticado todas, invocando o R<>r 
gimento . ·, (·, 

O SP.. L EOPO!..DINo DE O LtvErRA: - Agora, mesmo 81·. Presider: te, o- Depu-
tado ·s 6 pôde manifestar a s ua opinião, sobre todo projecto de 'I'eforma, à!u-
rante o esca sso tempo de 10 1:11inutos, dentro do qual é imposs ível, si{!uer. a 

(•) Não f oi revis to pelo orador. 
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sirrJ,p·les leitura dos varios dispositi<vos q.u.e vãJo moé!Jifica~· 0 c;od~go p.olitico da 
Republica. 

O SR. VIANNA no ICAsTELLo: - iM:as, trata-se de encaminhamento de v<>ta-
cão e n ã o de di'Scussão. 

O SR. 'LEoPoLDINo DEl OLIVEIRA: - Como posso discutir, se V. Ex. , com 
se·us requerimentos, me cassa a palavra?! 

0 SR. VIANNA DO CASTEll~Lo: - 0 l'G(lUerimento não é meu, é de 53 D epu· 
taà·os, na fórma do Regimento. 

O .SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - O nobre leader invoca o !Regiment·o quan-
do, por seus manejos, ·quer obter ·da Camara a HldUC\<ãO de t<>d'os os prazos. 

:.'Jão importa que -assim procedam os nossos adversaeios politicos . 
Não seremos nós os responsaveis pera nte a Na~o pelo que 'se tem com-

mettido dentro desta Casa. 
0 SR . VIANNA DO CASTELI~o: - Si V. Ex. tivesse a lgo de importante a 

dizer sobre a materia, não perderia tempo com considerações vãs. 
0 SR. ADoi,PHO BERGAMINI: - Vãs, na opiniãJo do leader. 
0 'SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA : - iS·. !EX, não assistiu OS dl!scursos aqUi 

prtJnunciados por mim\, e nos quaes analYsei, sem a competencia que me falta 
(não apoiaclos) o projecto de reforma. 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - Assisti, I'eli.giosa,mentc, durante duas ihoras, 
ao primeiro dtlscurso de V. Ex. 

0 ,SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A Camara, entretanto, ainda não 'OUV'iru a 
pala.vra do Zeader. 

o Sn. LElOPOLDIN'O DE OLIVEIRA: - Não f iz a nalyse completa porque o tem-
po não me permittu, de onde .concluo que ü honrado Zeader não tem ra.zão 
quando me ·acoima ..• 

o :SR. VIANNA DO CASTELLO: - Nã:o apoia;do .. o discurso de V. Ex. consta 
dos Ann.aes. 

0 ·Sn. LFJOPOLDINO DE OLIVEIRA: de .estar fugindo ao assumpto, quan-
do tudo que tenho considerado é pertinente á reforma. 

0 SR. VIANNA DO CASTELLO: - FaJll.o da perd~ de tempo que está tendo. 
o tSR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Mas, s~·. Presidente, não alimentemos o 

incidente. S eremos, graças a. •Deus. julgados n'lais adeante da nossa vida. 
0 SR. VIANNA DO CASTELLO: -V. Ex . bem O di.Z. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - !E assim será, 
O SR. LIWPOI,DINo DE OLIVEIRA: - Quero, Sr. Presidente, na impossibili-

dade de examinar todo .o sll!bstitutivo, fazer rapidaJS considerações em torno da 
seg:1rinte disposição: 

"Quando a segurança d:a RePUJbhlca o exigir, ,em caso de aggressão es-
ttangeira ou commoçã!o intestina, poder-se- h a decl'M'M em estado de sitio, 
por ·tempo d'ete•rminado qualquer IJar.te do terdtorio nacional, suspendendo-se 
a.b1 absolutamente o habeas-corp•Ls paTa os d:ctid<Ys e m vi•rtudle dJ.>t declaração 
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do sitio, assim como as garantias constantes dos §§ 1•, a•, s•, 10, 11, 12, 1;), 14 ,; 
18 deste artigo, que o decreto enumerar." 

Já tive opportunidaàe, :Sr. Presidente, de me manifestar a reslpeito da sus-
pensão de maneira absoluta <do habeas-corpus durante o sitio, entendendo que-
essa disposição transforma em omnipotencia o Poder Executivo, <l,e vez que 
o Legislat:vo, no regimen presiàJencial, não tem maior significação. 

O art . 72 da Constituição declara o seguinte: 

"A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros, residente's no paiz 
a inviolabilidade dos d:reit•os con cernentes á Uberdad~, á segurança individuall 
e á propriedade nos termos seguintes: § 1• Ninguem póde ser obri.gado a fa-· 

z<:>r , ou deixar de fazer alguma causa, sinão em virtude de lei". 
•Durante o sitio fica -suspenso esse direito individual. 
O individuo ... 

O 'SR. AnoLPHo BERGAMINI : - Passa a ser um automato, um e-scravo na 
mão dos age:ntes do Executivo . 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... poderá ser obrigado a praticar OS· 

actoo que entenda o Executivo ou a deixar de ·f azer aquillo qu e este lhe determi-
nar, ajnda que as leis estabe'eçam o contrar io, ·porque fica predom lnando a 
vontade exclusiva do chefe do Executivo Federal, estabelecendo, portanto, a 
dict:tdura completa, porque o cidadão não t-=rá mais a garantia esta:belecida no 
§ 1" do art. 72, segundo a qual s(l ~ obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
cousa em virtude da lei. Bastava a suppressão deste direito para que estivesse 
condemnada , na consciencia daiJ homens de responsabilidade, a reforma da 
Constituição. 

O .§ a• dispõe o seguinte: "Todos os individuas e confissões relig iosas po-· 
dem exercer publica e livremente o seu culto, associando -se para esse fim e 
adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum". 

Durante o sitio, Sr. Pres idente, tambem esta disposição constitucional fi-
cará suspensa; e p oderá o E xecutivo in t ervir na pra t ica do culto, da r eligião 
dos cidadãos brasileiros, cercear a liber dade de culto e impedir o exercício das 
confissões e praticas r eligiosas gara ntidas pelas disposições constituclona.es em 
apreço. 

O § 8° diz : "A todos é li ~ ito associarem-se e r eunirem -se livrermmte e 
sem armas, não podendo intervir a policia sinão pa r a m ante r a ordem pu-
blica". 

O 10: "Em tempo d e paz, ,qu a lquer v essoa póde entrar no terr itorio na-
cional ou delle sahir, co•m a sua. fortuna e bens, quando e co.mo lhe convier, 
dn:'lepen Gentemente de passa porte". 

Vê V . Ex., Sr. Presidente, que n em m esmo um a u ni c a das disposições do 
substitutivo da r eforma constitucional posso eu examinar. E stá V. Ex. a 
m e fa zer s igna l de que o meu tempo está t ermina do. 

Sento-me, deixando, ainda ~ma v ez, consig nado o m eu mais vehemente 
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protesto contra os processos de que l ança mão o Zeader da maioria para !mpe-' 
âir a discussão da reforma da Constituição da Republica Brasileira. 

(Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente: - .De accôrdo com a resolução da Camara vou sub--
metter a votos, pelo processo nominal, a emenda n. 1. 

Os Srs. que approvaram a emenda n. 1 responderão 
t·ejeitarem responderão - não. 

Vae-se .proceder á chamada. 

sim - e os que · 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°), procede á chama-
da dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam li. chamada 124 Srs. Deputados. 
O Sr. 1 • Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados . 

que responderam- sim. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°) , procede á lei tura.. 
dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que r esponderam - sim - Alcides -
Bahia, Paulo Maranhão, Euric:o va:Ie, P rado Lopes, Lyra Castro, Axthur-
Lemos, Clodomir Cardoso, Raul Machads, Domingos Barbosa, Arthur Colla-
res Moreira, Rodrigues Machado, -Pedro Borges, Armando Burlamaqui, Ri-
beiro Gonçalves, Nelson Catunda, Moreira da Rocha, José Accloly, Hermene-
gildo Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal Lamartine, Georgino Avelino, Raphael 
Fernandes, Alberto Maranhão, Walfredo Leal, Bianor de Medeiros, J0ão Elysio, 
Gonçalves Ferreira, Mario Doming ues, Joaquim Bandeira, Ag-amemnon àe -

Magalhiies, Austrege<>ilo, Daniel de Mello, Solidonio Leite, Natalício Camboim. 
Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carvalho Netto, Baptista Bittencourt, Octa-
viu M::m gabeira, Rodrigues da Costa, Alfredo Ruy, Afranio Peixoto, Bert·ert de 
Castro, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, Fiel Fontes, Marcolino de Barros, 
Virg ' lio de Lemos, ,S.á Filho, Pinheiro Junior, Geraldo Vianna , Bernardes So-
brinho, N ogueira P enido, Nicanor Nascimento, Oscar L oureiro, Vicente Pira-
gibe, Horacio Magalhães, Noriva l de [i'reitas, Fonseca Herm es, Cesar Maga- -

lhãe-s, Luiz G'Jaraná, Am erico Peixoto, Faria Souto, T hie rs Cardoso, J osé de 
Mozaes, Joaquim de 1\.fello, Bocayu ;·a Cunha, A:varo ·Rocha, Manoel Duarte, 
Oliveira Botelho, Gudes teu Pires, ,Tosé Gonçalves, Alberto Drumond, Joaquim 
de Salles, José Alves, Vianna do Caste:10, .José Bonifacio, Bias Fortes, l <'r a n-
clsco P eixoto, Vaz de Mello, Eug-enio de Mello, Emilio Jardim, Baeta Neves, 
Basilio Magalhães, João Lisbõa, Augusto de L ima, Zoroas tr0 Alvarenga, Bueno -
Brandão Filho, Eduardo do Amaral, Francisco Campos, Fidelis R eis, Neison , 
de Se1 ·na, Camillo Pra tes, Cardoso de Almeida, Sa!les Junior, F erreira Brag-a, . 
iFires do Rio, Cesar Vergueiro, Heitor Penteado, Hercula no de Freitas, J oão rle -
Faria, Valois de Castro, Pedro Costa, Alves de Castro, Olegario Pinto, Ayres da _ 
Silva, Severiano Marques, Pereira Leite, Ferreira L ima, Adolpho Konder, Ce!s() , 
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Bayma, Elyseu Guilherme, L afayette Cruz, Firmo Paim, Getulio Vargas, Do-
mingos Mascarenhas e Barbosa Gonçalves (117) . 

O Sr. Presidente: - R esponderam - sim - 117 Srs. Deputados. 
o Sr. 2° Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputa dos 

que responderam - não. 

O Sr. Domingos Barhosa (3° Secretario, servindo de 2°), procede á 
leitura dos nomes dos seguintes Srs . D eputados que r esponderam - não -
Chermont de Miranda, Tavares Cavalcanti, Octavio Tavares, F. Solano da 
Cunha, Costa Ribeiro, Rocha Cavalcanti, Luiz Silveira, Simões Filho, Braz 
do Amaral, P ereira Moacyr, Adolpho Bergamini, Azevedo Lima, Ribeiro Jun-
c;ueira, L eopoldino de Oli vei r a e João Simplicio (15) . 

O Sr. Presidente: - Responderam - não - 15 Srs. Deputados. 
A emenda n . 1 foi approvada por 117 votos contra 15 . 
Vem á Mesa e são successivamente lidas a s seguintes 

I>l!.'CLARAÇÕES DE VOTO 

N. 1 

Declaro que votei a favqr da emenda n. 1, nos termos da declaração que 
fiz na 2• discussão. 

Sala das sessões, 31 de Outubro de 1925. - Solid!YT!io Leite. 

N . 2 

Na primeira discussão do projecto de Revisão Constitucional votei contra 
a emenda numero tres, que estabelece a intervenção federal "para reorganizar 
fina nceiramente o Estado -cuja jn,capa cidade para. a vida autoncma se de-
monstrar pela cessação do 11agamento de sua divida fundada, por mais de 
deus annos". 

Em segunda discussão, chegando á Camara quando já em curso a votação 
da emenda· numero um, vote! a favor desta, sem resalvar o dispositivo acima, 
que essa emenda r eproduziu de mistura com .outras. Dada esta explicação, 

quanto á s ignificação do me u voto nessa occasião, tenho a declarar que, 
;p:tra bem accentuar minha ininterru pta desa~provação á medida questiona-
da, votei em terceira discussão contra a dita emenda numero um, favoravel, 
em.oora, que sou ás de<mo.is prop.osições contidas na mesma. 

Sala das sessões, em 21 de Outubro ele 1925. - Ohennont ele Miranda. 
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O Sr. Presidente : - Passa-se á votação da 

EMENDA SUBS'.rlTUTIVA N. 3 

Substitua-se o art. · 34 ·da Constituição pelo seguinte : 

u .A.r t. Con1pete privativamente ao Congjesso Nacional: 
1•, orçar, annualmente, a Receita e fixar, annualmente , a Despesa e tomar 

~s contas de ambas, relativas a cada exercício financeiro, prorogado o orça-
mento anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver o novo em vigor; 

2•, autorizar o Poder Executivo a contrahir emprestimos, e a fazer outras 
operações de credito; 

3", legislar sobre a divida publica e estabelecer os meios para o seu pa-
·gamento. 

4°, regular a arrecadação e a distribuição das rendas federaes; 
5°, legislar sobre o commercio exterior e interior, podendo autorizar as 

limitações exigidas pelo bem publico, e sobre o a lfandegamento de portos e 
a Cl'eação ou suppressão de entrepostos; 

6°, legis!ar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, 
ou se estendam a territorios estrangeiros; 

7°, determinar o peso, o valor, a .inscripção, o typo e a denominação das 
moedas; 

s•, crear bancos de emissão, legislar sobre e lla, e tributal-a ; 
n•, fixar o padrão dos pesos e medidas; 
10, resolver definitivamente sobre os limites dos Estados entre si, os do 

!)istricto Federal , e os do territorio nacional com as nações limitrophes; 
1.i., autorizar o Governo a llec!arar guerra, si não tiver Jogar ou mal!o-

,grar-se -o recurso à o arbitramento e a fazer a ·paz ; 
12, resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nacões 

-estrangeiras; 
13, mudar a ·capital da União : 
14, conceder subsi.dios aos Estados na hypothese do artigo 5°; 
15, legisla.r sobre o ·Serviço dos· correios e telegraphos •fecieraes; 
16, adaptar· o regimen conveniente á segurança das fr-onteiras; 

. 17, fixar, annualmente, as ;forças de terra e mar, prordgada a fixaçã.,. 
an terior ·qua ndo até 15 de J a neiro não es tiver a nova em vigor; 

18, leg!slar sobre a o.rganização do Exer·cito e da Armada; 
19, conceder ou negar passagem a .forças_- cxtrangeiras pelo territorio 

lo paiz para oper ações m ilitares ; 
20, decla rar em estac1c de sitio um ou ma:s pontos do te r r itorio nacional 

na emePgencia de aggressão por d'orgas extran,ge1ras ou de commoção in-
terna, e ·apopro var ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Po-
der Executivo, ou seus age1Úes resp onsaveis na ausencia do Congresso; 

21, regular as condições e o pmcesso da eleição para os cargos ifederaes 
<em todo o paiz; 
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22, .legislar sobre o direito •CiVil, commerdal e criminal da Repu!:>Eca ·• 
o processual da j ustiç:a federal ; 

23, estabelecer leis sobre naturalização; 
24, crear e suppt·imir 0mpregos publicos fede t·aes, inclusive os .aas Secre-

tarias das Camaras e ·los T•ribunaes, f ixar-lhes as attribuições, e estip-u-
Iar-~hes os vencimentos; 

25, org3Jnizar a justica d:ederal , nos tei~lnos d·o art. 55 e ·seguintes da. 
E~~ill; • 

26, conceder amnistia ; 
27, <:ommutar e perdoar as pe nas impostas por crim'"s de r esponsabill-

da.de aos funcciona1· :os fe.ãeraes; 
28, legislar sobre o trabalho; 
29, legislar so'brc licenças, aposentadorias e reforn1as, n::to as 1p.oa~nao 

conceder, nem alterar por leis especiaes; 
30, legisl::cr sobre a organização m unicipal d o Dislr!cto Fedeo!·al, bem 

eom.o sobre a policia, o e nsino superior e os demais serviços q-u e na CapitaL 
forem reservados pan, o Govea·no d2. Uniii.o; 

31, s u'bmet ter á Ie gis!aç:ão e special os pontos do territorio da R e publi-
ca necessarios para a 'rundagao de arsenaes, ou ou tr-os estabelecimentOs ., 
instituigões de convenieneia ifeder'at ; 

32, regular os casos ãe extrad'ção entre os E stado:>; 
33 , de cretar as k is e 1·esoluções n ecessarias ao exercicio dos poder e s q ue 

perten-cem á União; I 

34, ãeoretar as le is Ol"garüc;;ts para a execução comp1eta da Cons tituiçà.o; 
35, proro.gar e .::tc1iar s:.1as sesslles. 
§ 1, 0 As leis de orc~:.mento n ão podem conter disposições estr an11as ~to 

p1·evisão da receita e á deep eza fixada pm·a os serviços anteriormente crea<IM . 
Não se iJncluem nes~a prohibiç11o : 

a) a auto<·ização p:ou·a abe:·tura de creditas suppleme ntares e para. o·pera-
ções de credito como antecipação {la Recelta ; 

7J) a dE. terminação elo destino a dar ao saldo do exe1·cicio elo moao-
àe ,cobrir o cleficit. 

§ 2. o E' vedado ao C ongresso conceder creditas illlmitados··, 

O S1·. Presidente : - De accôrdo com a resolu ção da Camara vou sub-
metter a ·voto", pelo nro;:,csso nominal, a emenda n , 2 , 

Os senhores que approvarep1 a emenda n, ·2 responderão 
os que r ejeita rem, respo!1derão - :na.o, 

Vai-se proce:dcr à cl1an1ada 

O Sr. Bocayu va Cunha (2" Secreta·l"io, scrvinclo d.e 1") , procede a chama-
mada dos .Srs. De.putados para a votação nomina.l. 

O Sr. P r esiden te : - R esponderam á chamada 130 Srs. Deputaclo3. 
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Q S r. 1° Secretario vai proceder á leitura .elos nomes dos Srs. Deputa-
eles ~ue ~·e.sponderam - sim , 

O Sr. Bocayuva Cunha (2" 1'3ec,·etario, scr'&'indo de 1") . procede á !eituro 
Glos .non1es dos seguintes :Srs. ÜCJ1 Ut:tc1os que -responderam - si'rn. 

l}.lí,anteiro de :Souza, Paulo Maran•hfLO, Eurico VoJle, .Prado Lopes, Lyra. 
Castro, Arthur Lem-os, Chermont eLe l\fir-amb, Clodomi Cardo;::o, Raul Ma-
C!hado, Domiillgos Barbosa, Arthur Collares Moreira , Itodrigue:; ·M\J.chado, 
Pedro Borges, _L\.rmando Burla m aqui, Ribeiro G·onçalves, Xe:son Catunda, 
.Moreira da Rocha, José 1\occioly Hermenegi!do Firmeza, Thomaz Accioly, 
Juvenal L amartine , Georgino Avelino, Raphael Fernandes, Alberto Mar a -
nhão, Tavares Cavalcanti, WaMrec1o Leal, -Bianor de lVIedei;·os, Gonçalves 
li'err-eira, Mario Domingues, Costa P inheiro, J\.gam ennon -de ·Magalhães, Aus-
treges;lo, Daniel ·de Mello, .Solidon io L>eite, Roc·ha CavaJ.canti, ·Luiz Silveira. 
Nai<1.Ji.cio Camboim , G-entil Tavares, Gilbru·to Ama.do, Ca!·valho Neto, Baptis -
ta Bittcncourt, Roddgu-es da Costa, Alfredo Ruy, Arfran io Peixoto, Berbert de 
Castro, Ubald ino de As;;is, Pac·heco Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, 
Marco!ino de Barros, ViPgilio de L emos, Pereirn. Moacyr, Sá Filho, p:nh-airo 
Juni or, Geraldo Vianna, :Bernal'des iSobrinho, Nog.ueira Penido, Nicanor do 
Nascimento, Oscar Loureiro, Vicente Pil·agibe, Horacio Magalhã-es, Norival 
ele F\r·€iU:4s, Fonseca He rmes, Cesar :M 'l.g'a!I'hiiies, Am€1-:ico P d xoto, F'a\ria 
Souto, Thie rs Cardoso, João de Mora-es, Joaquim de Mello, Bocayuva Cunha, 
Alvaro Rocha, Manoel Duarte, Ql\veira Bot-elho, Gudesteu Pires, J osé Gon-
çalves, Allbe!'tinu Drumomt, Joaquim de Salles, Josê Alve>l, Vianna :do Cas-
tello, J osê Bonüacio, F rancisco Vallru:lares, Bias Fortes, Francisco Peixoto, 
Vaz de Mello, Eugenio de .:NI-e!lo, Emi! io J ardim, Baeta Neves, Basilio Maga--
lhães, João L isboa, Au gusto de Lima, Zoroastro A lvarenga., Bueno Brandão 
Fi:J.tG, . iEduarõ.o do A1n:araJ , F rancisco C amP<•'' • Fidelis P.,eis,, Nelson de 
S!Jnna, Camillo Prates, ü ar·doso :de Almei.cla, Sa.lles Jun :or, F e rreira Braga, 
Pires do Rio, Cesar Vergueiro, H eitol!' Penteado, Herculano de Freitas, Fabio 
Barreto, João de I~aria, Valols de Castro, Pedro Costa, Olagario Pinto, Ayre:>. 
da Silva, .Sever :ano Marq ues, Pereira Leite, Ferreira Lima .. Adolv ho Konder, 
"Celso l3ayma, Elyseu GuHherm'e, I...afayette C ruz, Firm:uu Paim. Getulio, 
Vargas, Domin gos Ma.J.-ctl.renhas c :Bn.rbosa Gonçalves. 

O Sr. Presidente : - R esponderam - sim - 121 Srs. Deputados. 
O .Sr. 2• 'Secretario vai pro-cede r á leitura dos nomes dos Se nhoree: 

Deputados que responderam - não. 

O Si'. Domingos Barbosa (3" Secretario, servindo ele 2"), procede 11> 
lPitura d os nomes do seguintes .Sr s. Deputados q·ue responderam - ni!o. 

João E lysio, Octavio Tavares, ,Toaqu!m Bandeira, Simões Filho, Adol· 
pho 'Bergam'ni, Luiz Guaranâ, Ribeiro .Junqueira, Leopoldino de Ol iveJra, 
e B a-ptista Luzardo . 
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O Sr. Presidente : - Responderam - não - 9 Srs. Deputados. , 
A emenda n. 2 ·foi a:pprovada, por 121 ,·otos contra 9. 
l'a.ssa-se á votação tia 

El\fENDA SUBS'.riTUTIVA N . 3 

1Substi-tua.-se o § 1" do art. 37 pelo !;eguinte : 
~ 1 •. Quando o Presidente da Rep ublica julga1· um projecto de lei, no 

todo ou em parte, inconstitucional ou contral'io aos interessE:s natoionaes, o 
vetará, total ou parcialmente, dentro de de:& dias u teis a contar- da.quelle 
em que o recebeu, devolv<'ndo, nesse prazo e ·com os motivos do :Jéto, G jJTO-

jeoto, ou a parte vetada, 'á Camara onde el!e se ·houver iniciado." 

O Sr. Presidente: - De accôrclo com a resolução da Camara vou sub -
metter a :V'Otos pelo IJro oesso nominal a -emenda n. 3. 

Os Senhores que appro'Varem a en~enda n. 3 r esponderão si?n- - c 
os que r ejeitarem, responderão - não. 

Vai. se proceder á chamada. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2" Secretario, servindo de 1"), IJrocede á chama-
;mada .!los .Sr·S. Deputados, para a votaçlio nominal. 

I 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 128 Srs. D eputados. 
O !Sr. F 'Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos ·Senhores De-

putados que r esponderam - s;?Jt. 

O Sr . Bocayuva Cunha (2" Sec?·eta?·io, servindo ele 1"), IJrocede á leitura 
dos nomes dos seguintes Deputados que r esponderam - sim . 

Monteiro de Souza, Paulo M!liranhão, Eurko Valle, Prado Lopes, L yra 
Castro, Arthur Lemos, Cherrpont de M'randa, Clodom!r Cardo,o, _P..aul .Ma-
chado, Domingos Barbo!õa, Arthur Collares Mo~·eira, Rodrigues ?v.I:achado~ 

P edro Borges, Arman do :purlamaqui, Ribeiro Gonçalves, Nelson Catunda, 
:Moreir::.. da Rocha, Jofié Accioly, Thomaz Accioly, Juvenal L amartine, Geor -
gino Avelino, n .aphael F ernandes, . Aiberto Maranhão, 'l'avares CavoJcant!, 
Oscar Soares, Walfredo Leal, Bianor de Medeiros, João Eiysio, Mario. Do-
mingue~~ 'Costa Itibeiro, J"uaqutrn Bandoira, _l\ .gamennon .ae · Magalh~ies~ D~·· 
niel de Mello, Solidonio Leite, Rocha Cavalcanti, Luiz 'Silv~üra, Natalido 
Ce.m':>oim, Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carvalho Neto, B aptista Bitten-
coúrt. Rodrigues d::>. Costa, Alfredo Ruy, Afranio PeÍxoto, Berbert ·de Castro, 
Ul:Jaldino de· Assis, Pacheco Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, Marcolino 
de Barros, Virgilio de Lemos, Pereira •Moacyr, .Sá Filho, Pinheiro ,Tunior, Ge-
raldo Vianna, Berna.rdes Sobrinho, Nogueira Penido, N'canor do Nascimento, 
Oscar Lourch·o, Vicente Piragibe, HD'racio Mag:?.l'hães, Nori val de ·Ft·eifa:s. 
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Fonseca. Tiermes, Cesar .Magalh ães, Luiz Gua;raná, Americo Peixoto, F-a ria 
Souto, Thiers Cardoso, José <1e Mor aes, Joaquim de l'vlello, Bocayuva Cunha, 
Alvaro : Rooha_ . . l\.1a;noel Dt: a;r t e , Oliveira B otelho, Guclesteu P irt:s, J osé Gon-
çalves, AJ.bertino Drumon éi, Joaquim de .Salle:.., :fo sé Al'Ves, Vianna d o Cas~ 
tel1o, Jos6 B onifacio, F'rancisco Vallaclares, Bias Fortes, Fra n cisco Peixoto, 
Vaz d e J\1e11o, .E;ugenio c'" •Mel!o; Ribeiru J.u nquelra, Emiho J a rcl 'm , B aeta 
Neves, Basilio Magal·hâe;;, João I/s-boa, A u gusto de Lima, ZoToastro Alva-
r en lga, Bueno Brandão Filho, J:'.:d uar.do elo A-1~1aral, Francisco Camp os, Fideli:s . 
Reis, ·N elson de !Senna, C:lmillo Pra.tes, Cardoso de Alm e ida, .Salles Jun ior, 
Ferrei ra· Brag-a, Pires do Rio , Cesa.r V ergueil'o , Heitor· P e n tea-do, H ercu lano 
<.'te Freitas. I<'a blo Barr eto, Joi'w ele Paria, Valo is ele Castro, P edro C osta, Ole-
gru:io P into, Ayres da .Silva, .Sevei'iano M a rques, Pereira L eite; ·Ferreira L i -
ma, Adol)}l~o Konder, üelso -Bayma, ·Eiyselt G uilherme, 'L indolph o Collor, Fir-
mino Pa~n1. Getulio ·vargns . Don.1ingüs ·lVr:-... ~e::tr<..: n:hns <:! B a rbosa G-onçalves;. 

O Sr. Presidente: - R esponcleí·am - shn - 123 Srs. D eputados. 
O .Sr. 2" Sec:ret:otrio vai ·proceder· á leitura dos n omes dos !3rs. Deputa.-

ilos que responderam · - ntío , 

O Sr. Domingos Bai·bosa (3" Sccrel'a?·i o, serv·imlo ele 2°), pr~ocede li 
leitura dos •nomes elos seguintes Srs . D eputados que r espondera m - não. 
. Gonçalves F e!Teh·a, Octa,·io Tn.vnrc:,, S:in1ões F'j}ho, Lafayette Cruz 
e Baptista Lt1 zaréÍo. 

O Sr. Presid ente: - R esponclm·am - · ·uii.o - 5 Srs . Deputados. 
A emenda n . . 3 :to i ruppr<YVada ·por 123 votos contra 5. 
Passa-se á votação fu:. 

l!:MEND~\ SUBSTl'l'U'D:VA N . 4 

.Substituam-se os arts . 59 e 60 da Constituiçilo pelo seg·uinte : 
A' Justiça. I<'eclera.l compete: 

-- ~<l.o Supremo Tribunal Federal: 

I, processar e julga1· orig inaria c privativan1ente :. 

a) o Presidente da Tle publica, nos crimes commum s , e os m inis tros ele 
Estado, nos casos do art. 52 ; 

b) os m.in istros diplomaticos, nos crimes comrnuns e nos elo r esp onsa-
bi l!ducle; 

c) as causas e conflic tos entr e a União e os Est ados, ou entre estes, uns 
com os out ros; 

à) QS litígios c as reclamações entre naçõ s estrangeiras c a União ou us 
Estados; 

·e ) os conflictos d os j u izes ou tribunaes f ederaes entre si; ou entre estes 
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e os dos Estados, assim con1o os dos juizes e tribunaes de um Estado COlll O!ll 

juizes e os tribunaes de outro Estado; 
II, julgar em grão de recurso as questões excedentes da a lç-ada leg-al ~ 

.solvidas pelos juizes e tribunaes federaes ; 
III, rever. os processos findos, em rnateria crime. 
- Aos juizes e TrilJunaes Federaes : processar e julgar: 
a.) as causas em que a lguma das partes fundar a acção, ou a defesa, em 

ilisposição da Constituição F ederal ; 
b) todas as causas propostas contra o Governo da União ou Pazenda Na-

cional, fundadas em disposições da Constituir;5.o, leis e regulamentos do Poder 
Executivo, ou em contractos celebrados com o m esmo Governo; 

c) as causas provenientes de compensações, reivindicações, indemn izac 
ções de prejuízos, ou quaesctuer outras, propostas pelo Governo da Uniiio contra 
particulares ou vice-versa; 

d) os litígios entre um E stado e habitantes de oatro; 
e) os pleitos entre Estados cstt·angeiJ'OS e cidadãos bt·asilelros; 
f) as acções movidas pot· estr·a ngeiros e fund>tdas, quer em conti·actos 

com o Governo da lJniilo, qum· em convenções ou tratados da União com 
outras nações; 

g) as questões ele dil'C.'.ito mal'itimo e navegação, as"!im no oceano como nos 
rios e lagos do paiz; 

h) os crimes politicos. 
§ 1.0 Das sentenç;as da!; )uo.tiGas dos E stados em ultima illstancia havH·á 

recurso para o Supremo 'I'1·ibuna! Federal: 
a) quando se quesUonar sobre a vigencia, ou a validade tlas leis federaes 

em face da Constituição e a decisão do 'Tribunal do E stado lhes negar ·appli-
cação ; 

b) quando se contestar a, validade ele leis ou de actos dos g ove1.·nos dos Es-
tados em face da Constituição, ou elas leis federacs, e a decisfto elo tribunal do 
Estado considerar validos esses actos , ou essas leis ·impugnadas. 

G) quando dous ou rrwi.s tr:,bunaes locaes interpretare<m <lo modo dif!e -
rente a mesma iei federal podendQ o recurso ser tmnbe1n interposto por qual-
quer ilos t ribunaes referidos ou peio J}rocurador ger:1.! da l1epublica; 

d) quando se trata r de questões de direito criminal ou civi: internacional . 
§ 2° Nos <easos em que houv.er de a;pplic:ar lei'< àos Estados, a justiça 

federa l consultará a .iurispruil en~ia dos trlbunaes lo<::aPs, e, vice-vet·sa, as 
justiças dos Estados consultarão a. jurisprudpncia elo,; trrbunaes fede raes. 
qua r2r::o houverem de interpretar leis da. União. 

~ 3<' E, vedado ao CongreBso corr1n1etter (pJalq uer jurisdic;ção fedí:~ra1 áa 
jusn~a;c dos Es!:ados . 

;; 4~ As sentenças e orden ~ (Jn. magistratura federal sito executadas PÇ>l:' 

officínes judiciarios da Uniií.o, ao" quaes a policia l oca é obrigada a '])r estar 
auxilio, quando invocado vor elles. 

~ ~o Nenhum recurso jurli~iario é permittido, para a justiça federal ou 
local, cr.ntra a intervenção nos Est, dos, a cle~laração do estado de sitio e a 
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ver i:tic" ção de poder es, o reconhecimento, a posse, u leg it iJmida de c a perd~<. 

de ma.r.tl[Lto dos mem br os do Poder Legislativ o ou E xecu tivo, f ederal Óu 
e :!õtado<J.l; assil1n como, n a vigen cif1 do ·:>:;ta elo de s itio, niéo poder ão os tribu-
~Jae,s conhecer dos ac t os ,pratica dos em virtude de ' !c: 11210 Pod!'t' J.Je<;·islativo 
ou E:xecu tivo . 

O Sr. Presidente: - De accôt·Jo com a t·esolt:,ção da Camara vou s ub-
m;d ter a votos , pelo pr ocesso n ominal , a em end(-t n . 4 . 

. Qs senhores que a.pprovo.1.rcm ;J.. e!uenda n . 4 respouàé!:ão - · si1n - e os 
·que !'('jeitarem re5!Ponclerã.o - ncio. 

\'[c(• se proceder a ehamacl a . 

O Sr . Bocayuva Cu nh a ( 2" Secre'tc~Tio, serv·indo ele 1°) , p r ocede á c hama-
-da ãos Br s . Deputados, para a votaç;iio nomi n:lL 

O Sr. Presiden te : - Responder am á chamada 126 St·s. D epu tados. 
O Sr. 1° ·Secr etario vae p r oceder á Jeitunt dos nomes dos 'Sr s . Deputado" 

.que re~ponderaun - si 1n . 

O Sr. B ocaytwa Cunh a ( 2• Secre'ta?"io , se1·v~nclo ele 1"), procede á lei tu ra 
.d os nomes elos s eg uintes Srs . Dep utr. clos que responder am - - Si·m. 

Monteiro el e ·sou za , ·P a ulo M a r anhüo, E urico Valle, Pt:ado L opes, L yra 
Cast ro, Arthu r Lemos, ~aul Mac<hado, Dom in;:;-os Bat•bosa, Arthur CoJ.Iares 
M or ei r a, P edro Bor ges, A rmando Flnrlamoqui , Ribei r o Gonçalves, Nelson 
r;'atu néia, More ir a da Rocha, .Jvsê Ac:eio:y, Het,menegildo F ü·me:<a,. Thoma:~ 

Acc: ioly, Ju venal Lamr~rtine , G~orgino Avelin o, Raphael Fernan des, Alber t o 
Ma r a nhão, Tavares Cavalcanti, vV:t!fredo Leal, Ehtnor ele Medeiros, J\l[ario 
Dom.ingu es, Rego Barr os, Joaquim Ban deira, Agam e nom de Magalhães, 
Daniel de -Me!lo, E>oli dunio Le ite, Nata: ic io Camhoim, Gentil Tavares, Gil -
b erto A.maclo, Carvalho Neto, Baptista 13ittc n court, ·Roclri ;.;u es el a Cost a, Al· 
!red e R uy , A fJ'an io P eix o to, Eerbert de Castr o, Ulxtl clin o ele Ass is, P ach eco 
1\l ('nde~, F iel T!'ontes, B raz do AmRral, l\1'ar~olin o ele B enTos, V irgílio de Le·. 
lY!n~ .. P c·reira .l\foacyr, Pi n heiro J ·unior, Ger a lr1o Vi:~nna Bernarcles Sobrinho, 

Oscar Loureiro, Horncio de Magalh?les, :-<cdv.11 de F reitu.s, Fonseca Hermee, 
L u iz Guaraná, .Americ0 Peixoto, Far!a Souto, ThiPt'S Cm·dos o, José de :,VI o-
raf'~, Joaquim de .Mc:iio, Bocayuva Cttroha, Alvaro iRocha., l\1an oel Du artE; . 
Oliveira B otelho Guclesteu Pires, .rosé Gon<;n.lves, Alhertino Drummond , J oa-
quim de Salles, José Alves, Vianna. do Ca stel! o, José Eonifacio, Bias Forte~ .. 

F r?.nc1sco Peixoto, Vaz de Mello, Olintho d e :;vragalhiíes, :fi:ugenio do Meilo, 
E m ílio J a rdim, l'laota Ntwes, Basiii0 Magalh ães, J oão Lisbôa, Au g u sto de 
Lima, Zoroa s tro AlYarenga , B uen o Era!Jclií.o F ilho, E duardo do . A m aral , Fran-
eisco C<lm-pos , Fic1clis R eis, Nelson el e !Senn a, IC'a.millo Prates, :Cardoso de 
Alm f!ida, Salles J un.io!.', Fe rrP.ir;;:.. B l'aga, r•ires cl0 Rio , CesaL· Verg ueiro, Hei -
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tor Penteado, H erculano de Frci~as, ;F::::.bio . Bar-reto,, João ele li'aría, ... ·lalois d~ 
.castro, Pedro Costa, . Ayres da. Silv:;t, 1Severiano Marques, Pereim. Leite, 
Ferreira L ima, A clolp.ho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guilhe rme, Lindolpho 
Cqlior. Firmino Paim, Getu lio Var gas. Domingos i\lasca.r cn)1as e Barbosa 
Gonçalves. 

·o· Sr. Presidente: - Resp onde1·am .:._ shn 108 Srs. D eputados. 
O Sr . 2° Secretario ' vae proceder á leitura dos üomes dos Srs . Deputados 

· que cesponderam - não. 

O Sr. Baptista Bittencourt (s~LP1Jlentc. serv-indo de 2° Sec,·etm·io),' proce-
de 8. lt;itu ra dos n omes dos seguintes se nhores D epu tados que r esponderam 

·-.:.; ·não - Chermo11t de Mira nda, Clodcmii: Cardoso , Rodrigues Machado, Oscar-
Soares, João Elysio, O ctavio T avares; !Costa Ribeiro, H.ocha Cava1oa nti, Luiz 
Silveir a , Simões Filho, Sá Fil'ho, I.;;ogueira .Penido, Nicano1· Nascimento, Vi-
·cent<: J;'iragilbe, .Ribeiro Junqueira, Leopoldino de Oliveira, Lafay ette Cruz " 
Baptist a ·Luzardo. 

O S;.-. Presidente : - R esponderam - não - l8 Srs. Deputados. 
A emenda n. 4, .foi approvada por· 108 votos, conh'a 18. 
Veem ã mesa e silo successivannente Jiclas as seguintes 

D~LARAÇÕES DE VoTo 

.N. 1 

Votei a favor ela emenda n. 4 com a resa.lva constante da cleclaTação 
que fiz na 2• discussão. 

Sala das sessões, em 21 de Outubro ele 192 5 . - 8olidonio Le·lte. 

N. ~ 

Votei a favor ela emenda n . 4·, com a resalva constante da cleclaeação 
que ~íz na 2" discussão . 

{lala das sessões, 21 de Ol.l l·ubro ele 1925. - BTaz do .1.maml . 

O Sr. Presidente : - P assa -se á votação da 

EMEN DA SUBSTIT UTIVA N . ;, 

Substituam-se os arts . 72, 75 t> 80 da Constituíçiio velo seguinte : 
' ' Ari. A Constituição assegura a. brasileiros e a estrange iros res1-
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.dentes no ·paiz a invio~abilidade dos direitos . concernentes .á -lilJerda('le, á se-
gurança individua l c á propriedade, -nos termo11. seguintes: 

:§ -1" 'Nin guem 116de ~er obrigado a <fazer, ou deixar de fazer algllnla cousa, 
1 senão Blh virtude de lei . 

. § 2° Todos são iguaes perante a lei. 
A Re·publioa não admitte privilegias de nascimento, desconl1ece fóros de 

nobreza,- e extingue as ·ordens · :honorifiCas· existente s e todas as suas . ;prero-
o·nT ~v.q_g e regalias, ~bern con~o os títulos nobiliarchicos e de conse~ho . 

. § ·3• 'l'odos os indivíduos e confissões religiosas podem ex ercer publica .e 
livremente 0 seu culto, associando- se para esse fi)U e adquirindo . bens, obser-

:vaóa.s as dis,posições do direito commum. 
· ,§ 4° A IRepublica .-s6. reconhece o ·casamento civil, cuja cele'bração _ serâ 

gratu1ta . 
. . § 5" Os cemite1·ios t e1·ão caracter. secular e serão administrados pela auto-

ri.da,.Gr, municipR!, fi cando livre a todos t'S cultos religiosos a pratica dos 
l'Pspectivos ritos em relaçf<o aos seus crentes, desde <JUe nã o offendam· a 
n~oral publica e a s leis. 

-~ 6° ·será leigo o ensino ministrado n os est~belecimentos J)Uhlicos. · 
* 7" Nenhum culto ou igreja · go'zara · da subvenção official, nean terá 

r2laçõeS ele depe nd<:::licin ou alliança. com o ·Governo ela TJnião, ou o dos 
E'rad os _ A r epresemaçiio c1ip!omatica do Er:o.sil junto. á 1Santà Sé não impli'ca 
vioiaçiio deste ·principio . 

. , .§· S" A tod-os é JÚ::it0 associarem-se e r eunirem-se livremente c sem armas, 
não p-odendo intervir a policia senão .para manter a or dem -publica. 

§ D" E Dermittido a qucm quer que seja ~-epresentfu·, mediante vetiçãc 
cws -poder~s p ubli-cos, d(en unciar abusos das autoridades e •promover a respon-
""b;lidadc elos culpados . 

10 . Em tempo de .p-az, q·ua:Lquer pessõa póde entrar no territorio na-
· ., 

~ional ou (lelle -sahir, com a sua fortuna e seus bens. 
§ 11. A casa é o asyl~ inviolavel do individuo: ninguem Q'6de ahi -penetrar, 

de no.cte, sem consen timento do n1o1·ador, senão para acudir a victimas (!e 
cri:ne, ou desastres, nem ele dia, senão nos casos e pela ct'órma prescr-iptos 
em Jpi. 

§ _12. Em 'qualquer assum,pto é livt·e a mani-festação do pensannento pela 
impr~nsa, ou pela tribuna, sem dependen cia de censura , r espondendo cada 
um pelos wbusos que commetter nos casos, e -pela fórma que a lei determinar . 
Não é p ermittido o anonymato. 

'* 13 _ A _ excepção do f·lagrante delicto, a prisão não poderá executar-se 
~enão de pois de pronuncia do indiciado salvo os casos determinados em lei 

e mediante a Qrdem escripta da autoridade competente. 
§ 14 . Ning u em poderá. ser conservado em prisã o sem culpa formada, sal-

vo as excepções especi>l'ic.,"tdas em lei , nem i!e>Vad'o á prisãQ, ou nella detido, 
si ·PrEstar fia.nça idonea, nos casos em que a lei admitt!r . 
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~ 15 . Ninguem será sentenciado :.renão ,PBla autot~ldaU.e :..· .. :'1 rl}.)~~C~lto, ora 
v:irtU<ie de lei anterior e na fúrma por e!!a. r egulada . 

!i 1S . Aos accusados se assegurará na lei a mais ·plena defesa , com todos 
os r ecursos e meios essen ciaes a eHa desde a nota de c u lpa, entregue em 2t 
horas ao preso e ass'gnada pela autoridade competente, com os nomes do 
accusador e das testemunhas . 

§ 17. O direito de proprieda-de mantém- se em toda a sua plenitude, sah·o a 
desapropria cão por ne·cessidade, o u u til ida.de publica, mediante inclern n: za çã.o 
p1·évia . 

a) as m.inas pertencem ao propr:etar io do sólo, salvo as limitações esta-
belecidas por le:, a bem <la exploraçfuo das mesm as .. E sta poderá ser tambem 
feita pelo Governo Federal ou por concessão de:ste, 1·eservacla parte dos lu-cro~ 
ao proprietn.rlo, no caso de n ão in iciar ou de abantlonar o. eX.t1l orn.ção; 

b) as 1ninas e jazidas 1ninerues necessarias á seóuranGa e U:7fe:.;a nacio-
naes e as terras onãe e:x+stirc rn ndo podem -ser transf\!rida~ a r~xtr~:.til ,;eiros. 

§ 18. E'.lnviolavel o sigillo da corresponclen-cia. 
19. Nenhuma pe na passarú da .pessoa elo ctelinqu ente . 
20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial . 
21 . Fica igualmente abolida a pena -de morte, reservadas as d isposiçõt'll 

da legis laçào militar em tempo de guerra . 
22 Dar-se-ba o "habêas-corpu3" t!<:mvre q;.,._, alguen. wffre1· ou s ~ 

a ochar em imminente perigo ele SG'ffrer v iolen cia por mc!o de prisão ou con-
!>lranglmen tu illegal em s ua ljberdade de locomoção. 

§ 23. A' excepção das -causas qu e, por sua nat ureza, pct·tencem r. j uizos 
especiaes, não .haYerá fôt·o privilegiado. 

§ 24 . E' gara.ntido o iivre: exerci-cio de qualquet· JWOfissão moral, intelle-
~ttlaf e industrial .. 

25. Os inventos jndustriaes pertencerão aos seus autores, aos qua0.3 
ficará garantido por lei um priviiegio temporar !o, ou será concedido pel•; 
Cong r esso um pt·entio razoavel, quanrlu haja. ·<.onveni<:ncia. do v ulgarizar· " 
invento. 

§ 26. Aos autores de obras littera1·ias e artist iros é garantido o d ireito 
exclusivo de reproduzil-as pela imPrensa ou por qualquer outro processo m~
canieo. Os herdeiros -dos autores gosarão àe~;se direito peio tompo quo a 11,;_ 
determin:-tr. 

~ 27. A lei :lE<~egurará. a 1>ropriedaéle das marcas ele fab~ic:.~.. 

I ~?: P!Jr. mutí '''-' d~< t:rença o>~ c.e funcç;àú r<!Ug:os>... r. enhwm cidadão or;t-

sileiro poderá ser privado de seus direito.> civis ' poli~icos nem eximir- se u•J 
cumprimento (i!! qualquer dever cívico . 

§ -za . Os qae al!egarem motivo de crenc;n relig-iosa c'om o ;fim 'Cle se ii<en-
tarem de q ualquer onus que as leis da Hepubl!ca ínLponharn aos cidadãos e o~ 
que aocceitarem condecoração ou t ítulos n obiJ;archiC>os extrangeiros per!lerão 
todos os direito" políticos. 
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§ 30. ·Nenhun1 im·pos to d e qua.lq!J ~.:tr natu roz ::~, poc1 rw[l, ser cobrado He nfto 

e111 v irtude de uma lei que o autorize. 
§ 31. E' m a n tida. ;;. ins::J.tuiçãt- do JUry . 

f 32. As disposiçõe!': c onstituc::onaes assecm·at ur ias d <t in-educlibilidaLic 
-de vencin1entos ~ivüJ ou rnilitares . nã.o exilnerr .. da ohri g~~gãu de Jk'1.gar úS· inl-
.oostos geraes creaà oa e1n lei. 

§ 33. E . p enultt idc. a o P oder Executi vo expubar do te r l' i lnt w nacional os 
subditos extrange a ·os pcri.;·oso:, á {)rdem publica ou n ocivos aos interesses da 
Reput.li i.;& 

§ 34. NenJ1u!l1 e1 :~p1·ego pôde S'3t cre::u1o, n e1n venc in1cn to nlgu n1 civiJ on 
milita r , pôde ser est ipulado ou :'llt erado sen ã o pm· le i oràina !"i:L es t~ecial. 

~ 35 . R espc!taclos o~ àir eiic s adt!Uir;dcs e a espectati v<.. legal d os f uncclo . 
narios em exer cl cio na clata da Pl' Dl11:.J lg aç; ã o desta .J.e il ·a o.pos~n tadoria só-
.i-n~nte poderá :;c t· con c~dld3. : 

a os in Y:.tlidos, depois 0€ trin ta annos de servir.o á U niâ<> , 
~ aos que se in v::tlklare m e m a cto de sel:'v iç:o, de pois de <le:z e.n n os : 

a) o m ag-istrado ou funccionario 1n a ior de 70 annos tJ.ú idade ser·á con1---
pulsor imnente a p ose n tado com os ven cimentos corresponden tes ao tempo de 
~erviço; 

b ) nenhun1a aposenta~·oria o u re forn1a será concecticta con1 vencillh:- nt.o~ 

superiores a os ck a·ctividad._ 
§ 36. Quando ~ segut·ança. dn Repu;Jlic;,(, ~- ex.igh'1 er.c cü.so de aggre}l:3ii:l 

e.:xtrru1geira ou commoção intestina, poder -se-ha decla r·ar em est a do de sit io, 
po.r ü,m,p o dct crmin::td{), qualqum· pa1·te <'lo territol'io nacional, suspendenclo-s~ 

ahi a:bsolu tarnf::nü~ o "habea.s-corpus" paTa. os d-e tidos ern virtude ela. decla-
xação do s itio, asshn con1o as garantia-s constantes c1os para graphos 1°, ~J 0 , S'\ 
10, 11, 12 , J );, 14. e 18, de·ste artigo, que o decr eto enumerar. 

a) ::\Tão s e aehando reunido o Congresso, e correndo a Patria irnminenttl 
perigo, exer·cerá essa attribuição o IP.oder Executivo Federal (art. 48, n . 15) . 

b) Este, p orP.m, durante o esta do de sitio, restrin ~;ir-se - ha, nas medidà.s 
iie r~pressão eontra as p e s.:;oas, a hnpGr: 

a. {letenção em log·a.r não destinado aos réos de er.i rnes eon1111Uns; 
o cle s t "'rro para outros si tios do territorio n a cional; 

c; L og·o que se reunir o 1Congresso , o Pres idente da It·~puh1ic o.. lhB l~ela

tará, mot ivan do-as, a s medidas de excepc;;ão qu e hou ve1·em sido torn&das ; 
·d) A s a u t or ida cl<=s que t enham oi·dena clo t aes m e tl'ic1as si1o res pün saveis 

_pel-os abus nH con1n1et tidos . ~ · 

O Sr, Pt·csidenLe : - D e a ccôl'do com a r esolução el a Camara vou s ul) · 
inetter n. y otos, ·pel o processo nmnüoal, a emenda n. ,., . 

Os sen hores que ::Lr>lWOVarem a e m enda n . 5 resp on dc riio 
Qu e ruje itar.c rn , respoi!der:Io - ·nã.o . 

·v a.e se procedei~ n. cha1nn.na . 

si'm. - e o~ 
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O Sr. B_ocayuva Cunha (2° Secr e-tat·io, se1·v·indo de 1"), procede ú chama-
da dos ~n; . Deputados, para a votação nominal. 

-o Sr. Presidente: - Responderam ú chamada 124 ·srs . Deputad~s . 
O Sr. 1• Secretm·io vae procede!' á le 'tura ·dos nomes dÓs Srs . Depntaao, 

que responderam - s·lt·,~ -

O Sr. Bocayuva Ctinha (.2° Seot·etario, set·vinclo de 1"), procede á leitura, 
<los nomes dos seguintes S r-s . Deputados que responderam - si7n. 

·ll1imteiro de -Souza, Paulo Maranhão, Eurico Valle, Prado Lopes, ·.r..Yla 
Castro, · Al'thm· L emos, Raul :YI·achaclo, Domingos Barbos~. Arthur Ccllar'es 
Mor eira, Pedro Borges, Armando Burlarriaqui. Hibeiro Gorrçalves, Nelson Ca-
tun{la, Moreira da Rocha, José ~ccioly, 1-lermcneg-ndo Firmeza, Thomaz A:ccio -
ly, Juvenal L amarUne, Georgino Avelino, Raphael Fernandes, ; i l~Jcrto Mara-
nhão, \';'alfredo IL-eal. B ianor de Medeiro-s, Mario Domingues, Jo::tquirn Ban-
deira, Agamennon Magalhães, Daniel de M-ello, ·Solidonio L eite, •Natalicio Cam-
boim, Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carva lho Neto, Baptista Bittencourt, 
Rodrigues da •Costa, Al'fredo ·Ruy, Afranio .Peixoto, Berbert ele Castro, Ubal, 
dino ele Assis, Pach eco l\1;cnc1es, Fi-el Fontes, Braz do Amaral, )1arcolino ae 
Barros, "T~irgilio de Lemos, Pereira ~:roacyr, 1PinheiJ.~o J·unior, Geraldo "\rianna, 
Bernardes Sobrinho, Oscar Loureiro, I-Ioracio Magalhães, Norival de Freit as, 
F'onseca H ermes, L u iz Guaranf<. Ameri-co Pe·ixoto, Faria Sou to, Thiet·s Car-
doso, José de Moraes, Joaquim de Mello, Bocayuva Cunha, Aln•.ro Ro·cha, 
1\1ianoel Duarte, Oliveira Botelho, Gudesteu Pire!l, J-osf Gonçalves, Albertin !l 
Drummond, Joaquim de Salles, José Alves, Vianna do Castel!o, ,José Bonifrucio; 
Bia.s Fortes, F'raucisco iBeixot o, Vaz d e Mello, E ugenio ele :Mello, Emilio Jar-
dim, Ba,eta Neve~. Basilio Magalhães, João Lisbôa, Augusto de Linta, Zoroas-
tro Alvarenga, Bueno Brandão Filho, Eduardo do Amaral, Francisco Campo.>, 
Ficlelis Reis, :\felson de Senna, Camillo "P r ates, G-arcloso ele Almeido., 8-alle'3 
-Jllnior, F erreira Braga, Pires do Rio, Cesar Vergueiro, Heitor Penteado, Her· 
culano de FreitaH, Valois de Castro, Pedro Costa, Ayres da Silva, Severian o 
Marques, P e t·einL L eite, Ferreira Lim-a, Adolpho Konder, Celso Bayma, E'ly-
seu Guilherme, Lind-olpho Collor, Getulio Vargas e !Barbosa Gonçalves . 

O Sr. Presidente : - Responderam - s;m 103 Srs. D eputa do;;. 
O Sr . 2" Secretario vae proceder á leiturn, dos nomes elos Srg, :D<)putado::. 

que respondeTam - nã.() . 

O Sr. Baptista Bittencourt ( s1L1>Plenie, servincLo (le 2• Sec?·ctat·io), p1·oce· 
<lc á lei tura dos nomes dos seguintes Depu tacl'os que responderam - não. 

'Chermont de :Mliranda, Cloqomir Cardoso, 11oclrigues M.-1-chado, Ta vares 
Cavalcanti, Oscar Soares, Gonçalves Ferreira , Octavio Tavares, Costa Ribeiro, 
Rocb<. Cavalcant i, Luiz tSi1Yeir!1-, Simões l<'ilho, Sá Filho, Nogueir:t P enido, 
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NAcan.or Nascimento, AdolJJho Bergamini, \ cicente PlrQgibe, Riwiro Junquei-
l'f'l• ·-Leopoidlno de Oliveira, J oão de Faria, L a,fayette Cruz e Baptista Luzar<lo. 

O Sr. Presidente: - R esponderam - não 21 Srs . Deputádcn.. 
A emenda n. 5 foi approvada por 10·3 votos contra <21. 

Voom á Mesa e são successivamente lidas as seguintes 

DElCLAHAÇÕES DE VOTO 

N . 1 

A emenda substitutiva n. 5 á proposta da reforma da Constituição re-
produz o § 'I do art. 72, que assim. re za: " ·Ne-nhum culto ou egreja gosará ae 
subvenção official, n em t erá relações de d ependerieia, ou de a llia11ça, com o 
Governo da ·União, ou o dos Estador; " E accrescenta: "A representação dl--
plomatica do Brasil junta á Santa Sé não implicrt v iolaç;fw deste principi-o". 

Ct1mpre Ponderar, antes do ·mais, para cl a reza desta· declaração de votv, 
que o § 7° do art. -72 da Constituição é o .desdobramento logico do § go do 
mesmo artigo, por ser esse qu e firma vet·dadeiramente a liberdade de cultos. 
Diz elle, com effeito: "Todos os individues e confissõe~ r eligiosas podem 
exercer publica e livremente o seu culto, asso-ciando-se para esse fim e adqui -
rindo bens, o·bservn,das as disposições do direito comm mn . " Da mesma fôrma 
sãt- consequencias -do referido § 3• os de ns. 4, 5 e 6, e.stabclecendo, respecti-
vamente, o casamento civil, a sscularização dos cem-;terios e o ensino leigo . 

'Ül'a , á primeirR vista, parece que o additivo !feito p ·:>la emt:nda substitutiw1 
n. 5 ao § 7° attenta contra a liberdade de c:ultos por legit ilr.ar a representação 
<lir>lomatica no Brasil ju'n:to · á Santa Sé, cup. manuteitÇÜo tem sido consi- · 
deraàa inconstituciorral, dentro da propria C.amara dor; Deputad-os, á qual j>'\. 
foram off.erccidos projectos da sua supprcssão sob o fundamento de con-
trariar o r t:g:men da sepa ração da egreja do E stado . ,E não deixa de ser 
procedente tal hypothese, porque a referenc ia singular da Constituição· á 
nossa embaixada junto ao Vaticano, com a exclu são de todas as outras que 
o pai:~: mantem pooe sm· comprehenclida como um m eio de legalizar uma si-
tuaçã o de facto, cont ra a qual teem !}rotestad o a r do:·osos paladinos das insti-
tulQões vigent0s . 

Mas um exame mais detido da a linea a<Ccr escentada ao mencionado § 7". 
mostra que o seu pe-nsamento, em vez de fa:vo,·ecer em um sent ido am]:}lo, é 
antes r estrictivo àa signífi-cação que possam t er as nossas relações diploma-' 
ti~as com o Vati-cano, . porque as condiciona ou subordina á separação da 
egrej~ do ·EstadO. De feito, ·dizendo que a nossa r epresentação junto á Santa 
8~ "não impJi.ca violação deste pl'incipio", eviden te,mznte se r-efere á liber- -
cLu1e de cultos, firma-da no § 3•, de que o § 7° é ·consectario: Logo, impli-
c:t ameni:B re:for~a esse principio, r eaffirmandn não só a sua coexistencia , mas 
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"' sua preeminencia sobre o novo cli's!}ositilvo constitucional, que, longo€ de 
assegurar a manutenção obrigatoria. de ·nossa embaixa;da jun to á Santa .Sê, ' 
apenas "reconhece a personalidade internacional da egreja catholica", con· 
rorme esclarece o :parecer da Cornmissào Especial que elaborou a proposta de 
Gmendas á Constituição . 

.A:1t;m disso, ê sabido que aquel!e dispositivo representa. u m a transigencia 
dá Connmissão com os autores das emendas de plenario, que tinham os nume-
ras 9 e 10 nos avulsos da 1• discussão da proposta, admittindo uma o ensino 
religioso na s escolas publicas, com caracter facultativo, e reconhecendo, outra, 
a da egreja cathoEca como a r eligião da qua si totalidade dos brasileiros -
esta l'E:tirada e aquella rejeitada. E ', portanto, um:. transigencia mais appa -
rentc que real, pois não affecta o swbio regimen a cn j8. sombra, depois da 
Repub!ica, teem florescido , entre nós, tod'os os cultos, em perfeita paz com o 
Estado, - a começar, segundo proclamam as suas proprias autoridades, pm· 
aquelle que, al-iás , se;n base nas es tatisticas officia;es, .paz·a justificar esta 
a.ffirmação na nossa carta politica, se pretende seja o da maioria da pop u-
l~1(;àO brasileira . 

Nessas condiçõe~. tendo votado contra u m·a. e combatido outi'a dessas 
emendas. não relutamos em dar o nosso voto ao additivo do § 7• do art. 7?., 
constante da emenda substitutiva n. 5, á proposta da reforma da Consti-
tuição·, uma vez que deixa d€ pé, como uma conquista inalienavel da demo-
cra~ia brasileira, o luminoso principio da liberdade de cultos . Não tendo po-
dido e!1viar á Mesa e-ss8- declar4ção, ao ser votada a proposta da revisão con-
stitucional no 2• turno, fazemoj-·o, ag·or a, para resalvar a cahe-renc:a de uma 
attitude qu"' quando mais não seja, tem o merito d€ se inspirar na defesa de 
alto postulado da civilização moderna, que o nosso illustre collega de bancada, 
ISr . Pauliru:> de Sou7ia Junior, ampl:ando o celebre conceito de Cavour, f.ixou· 
na fcr.m ula feliz: u P.--s egrejas livres no Estado Livre. " 

'.Sa la elas sessões, 20 .ele Outubro de 1925. - Joaq1tim el-e 11!fello. - Fonseca 
Hermes. - A merico Peia;oto. - Oliveira Botelho. - Fa1ia Sou.to. - Lu i'% 
Gu.a.ra.ná. -· Bocay tvva Otw.ha . - Horacio Mag·alhü.es. - No?'ival ele F-reitas. 
- a-aldin-o Filho. 

D~~~ÇÃo DE VOTO 

N. 2 

Dando a m inha assignatura ás emendas substitutivas á r eforma d~. Con-
totituição, e votando-as na parU. referente ao § 7• do. art. 72, que diz - "A 
•·eprese·ittação d.ipiom.ati.ca do Brasil, junto á Santa Sé, não impl-ica violo.çcía 
deste prino>pio", o fiz CO'Ul a certeza de que nenhuma vantag:--m trará á re-
ligião catholica semelhante moqificação ·constituc:onaJ . 

Não tive a menor interfer.encia na retirada. da emen(la n. lO, que er·a 
assim ela.borada.: 
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·"Comquanto reconheça que a da egreja catholica é a religião do 
l))ovo brasileiro, em sua quasi totalidade, n eruhum culto ou egreja go-
!Bará de subvenção official, nem terá relações de dependencia ou allian-
(;a com o Governo da União ou os dos Estados", 

nem tão pouç:o no accôrdo que já encontrei ul timado~ de se co1npensar a sua 
l'etirn.üa, do plenario, por semelhante ex;pressão, aind?< mais elucidativa o1a. 
separação d:t egreja do Esta.do. 

·Si fosse ouvido em tempo sobre tal assumpt o, manl<>ria, com o mantive, 
a. nlinha assignatura na ref.erida em·en:..1a, e si ficasse con\~encido àa irn pos.Bl ... 
biEda.de d·a sua a.pprovação, pelos deus terços da Carnara, batcr-me-hia P•' la 
~onservação do texto con.stitucional de 91, reg·ulador da. materia . 

.Sem recriminar áque1les eminentes c-olles·as que, com as m elhores <la~ 

inte.nções, ::~.giram de modo diverso, e ::~.creditando m(~Smo na possivel incom-
prehensão, por minha p--arte, dos bene.fidos que tra.rá á religião eatholica se-
melh3:nte modificação, devo confessar com a sin reridade que me caracteriza, 
se não me afigurar de modo algum vantajosa t&l transigencia ... 

r.Deixou-se de exarar, na reforma da noss~1 Constituição, esta verdade qu-o 
:á ven1, como un1 so-l, illur.1inando secu1an71ente a consciencl?. ... nacional: -~o 

1JOVO brallileiro é, em quasi sua totaliàacle, catho!ico", e. em troca disso, !o! 
enxertado no antigo texto cons'l:itucional, esta disposiçiio - "A r epresent(tçiw 

clitJ l omcttica junto ú Santa Sé não -i1nporta. 'Violação deste principio". 

,Para que? 

iPnra reconhecer a persona.lidad.e internaciona l da Santa Sé. 
Ebtiio, essa persona lidade, de existencia jurídica tradiclo.JKtlmente i.ncou-

testa·vel, no seio das nações n1ais culta ~. j{t, não estava. expressamc!lte reco· 
nheci·ia por lei ordinaria? 

•E, redigido -coi110 se encontra o § 7• do art. 72, tornou-se obrigação co!l-
~tilue·onal, de ea1·ac:e,· 1JCrnw,nente, a noss-a represC>ntação d'i!J1omatica jrmto 
ac Vaticano? 

Asbolutamente n fw! 

Essa representaçfw, equiparada ás <lemais, estará, fatalme·nte , sujeita ao~ 
golpea."Jlentos de n ovas leis, pois tal di&posiçã.o conslitucional não im,pedir1i 
no !'eio do Parlamento brasJ·e!ro, por certo, novos arremessos elas tendencia~ 
suppressivas dos impenitentes a dversarios d·o catholicismo, j á manifestados· 
em ardentes debates pa:.rl:J1me.ntares, em que p.ese, nesta hora m•emora.v~J 

para o destino do Mundo, esta demonstração insoP.hismavel de força e presti-
gio universal - a diplomacia da 1Santa Sé, sem pleitear, a ttrtth 'da a incor-
porar-se l\. Liga das Nações, como iindispensavel factor de congraç·amento do8 
povos 00.mo o JlilZ mais sereno e desapaixonado para o !;u.premo julgamento 
daa transcendentes questões internacionaes. 

IDesse modo, é evidente que c;e não deixou expressa na r eforma conStl· 
tucional umD. verdade, nos term·os da emenda n. 10, e em troca disso, em. 
umo. redundancia em nada proveitosa ao catbolicisnm, r.il".da mais se accen-· 



tuou o sulc0 de profunda .sepa raç:ão da Egreja do Estado, sob o pre tex to ele 
afi'irmar-se esta ou tra verdade, já amplamente discutida e votaC!a . no Con-
gresso Nacional - o reconheciment o da per sonalidatlc iaternacionai da, 
Santa Sê. 

•Já se diz, com ironia, ter ficado peor a eme nda do que o soneto . . . 
1De mim direi apenas : desejo que fique bem nítida, nos Annaes, a minha 

orientação em tão debatida materia. 
Quando, no correr dos annos os pe squizadores dos a s sumptos constitu-

ci·ona es se detiverem nos es tudos desses debates que hoje empolgam a Nação 
Brasileira, j-ustamente na fibra sensível da sua consciencia r eligiosa, é bem 
possível que algum novo wrvrendes Fradique", editamdo os seus ">Commenta-
l'ios á Reforma Constituciona l pelo methodo confuso", venha escrever algum 
capitulo sobre esse caso, s ubordina ndo-o, com a fina ironia do seu humorismo, 
a este titulo suggestivo: "[)e como, um dia, o diabo embrulhou os frades» . 

~s 1 tal acontecer, não pa:;sarei, por certo, por um dos frades e?nbrulhados .. _ 
Feitas estas cons iderações preliminares passo a jusbificar a minha atti-

t ude, assignando ·as emendas ns. 9 e 10 . 
Assignei-a.s por m e n ã o afastar dos ·principios poli ticos que nos regem. 
Ao se organizar em P--epublica, a Nação (Brasileira adoptou, sob as base!< 

de· g overno representa ti·;o, o r egimen constitucional democratico (i'r ~.:ambm<> 

e art. 1 o da Constituição F ederal). 
Desse modo, nos termos precisos da nossa Carta Constitucional, o re-

gim,en politico, por q ue n os 1 regulamos, tem como ba se fundamental de sua. 
estructura a democracia e a r epresentação. 

Or a, "les écrivains m odl')r nes entendent souven t par D ém ci:'ra tie ce q1'e 
nous appellons c ouramment le·s "mas ses" par oppos !tion aux "classes". Il 
semble pourt ant .preférable d'admettre que le m ot signiLie simplement le gou~ 
v.erneme:z:t de la · ma~orité , celui des "classes et eles fiasses" du peuple entier, 
·Prises toutes ensemble " . (B?·yce - · D es Denw Gratiqs JJ[ oclernes - tomo 1", 
pa g. 33- Trad. Franc. de MAYRS E FONLONGR1E.) 

Ass im, pois, consoante a iiçã o de um dos m ais ins;gnes m estres da scien-
cia politlca contempot"anea, Q que ca:·acteriza o governo dem ocratico é a cir-
cumstancia de ser elle a expressão positiva e in equivüca da vontade da maw.-
ria incontes tav el do .povo que r·epresenta . Onde, p or conscquencia, h ouver 
coincidencia in tegral ·entre as n or mas, le is e directrizes de um governo e a 
, iontade da maior ia. do povo, em beneficio do qual a,quelle se organizou •. ahi 
existirá, sem sombra possível de contestação, a verdadeira democracia . 

Este foi o m odelo de governo que a K aç&o B1·asileira qu iz adoptar e s e-
guir . Este f oi o id eal que a empolgou em 1801. E para JTIG5trar, ainda com 
m aior evidencia, qu e tac~ eram os p r opositos que a ,a nim avam, fez ella con e 
sL1r (lo a.r t:go 1° àa Cónstituição. e logo apús o prea mbulo dest a , que a org;l.-
nizaçã.o, cujo evento vinha de surg:;·, assentava-se no regimen representativo. 

Or a , " voici·la th eorle ct les regles de çe.tte f orme de g ouvern cment . . .. . . . 
1 o - L es aép1ttés tiermen t ·ze-zt?·s 1J01bVOirs cLu peuple .. cet.,i- ci Leur transm,et 
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prvr l'élcction u.n dro'it q1te reside en l1~i. Mais en mêm.e te mps il est considét"~ 

com=e incapa;b!e d'éxercer I·ui-même et directment ce droit, celà. pour des 
rai·son s q·ui seront e~posées plus tard. I! n e serait s e subst:tuer aux député,; 
e t ag·í.r par Jui-·même . 

!2• - Les dé.zmté.s, quoique élus par ch'con~:<criptlons, 1·epresentent chacun 
le p:Jup~e entie·r; ils peuvent délibére r e t sl:.é,tuer sur toutes les a rffaires d'in-
t E:rê.t g énéTa ie ou d'inrerêt local qui rentrcnt dans les atutbut>ons dt- l'as-
:;emblée dont ils fQnt partie. 

3° - L es députés ont .une entiere indépendan.ce, une pleine Hb'erté d'ap-
préciation, quant á l'exercice de Jeurs pouvoirs et qua nt aux actes qui rentrent 
dans le urs fonctions, tant que celles-c i ne sont pas arriv·ées a leur terme 
legaL .. 

Ils doivent agir en cO'Ilscieno~e P<>ur !e mieux et c1Rns l'interêt .général 
(EsMEJIN - Dro·f:t Constit1~tionnel, 5• ed., pags. 80- 8·1). 

IN.os governos desta natureza, uma vez que os represen tantes fallam em 
nome da N<t.ção, e é para e Ha que elles deliberam e legislam, par.eoe-me in-
tuitivo que o dever precípuo do representante, ao ter que se decidir sobre de · 
terminado assumpto, é perscrutar o pensamento da maioria do ,pov.o, de cuj~. 

vonta;de .é elle legitimo delegado . 
!Certo todos os pubLcistas !1he assegura:m a m a is abs oluta indepe ndenci<• 

do movimentos . Mas, nenhum •ha que lhe não restrinja esta independencia 
com o a;conse1har a seguir s e1npre, qua l deve r mora l indeclinavel, as inspi-

r ações da s;.Ja consüiencia politica e QS interesses geraes do povo, cujos ideaes 
lhe .cump·re defend·er . 

!Ora, ninguem ha .que possa, no Brasii, esconde ! esb. verdad10, que se 
impõe a todas as consdencias, que todos os corações .sentem, e é proclamadtt. 
por todas as boc·cas : O povo brasileiro é, em sua quasi totalidaJde, emi.nen -
t em.ente cathcVIko . C'onclamam-no, se m rebuços, a imprensa do paiz inteiro, 
os publteistas na,cionaes de ma.i•or nomeada e os extrangeiros que de nós se 
tcem occupado, e todos os nossos polit!cos, adeptQs, infensos, QU i·ndifferentes 
ao catho1icism-o . 

!Como, pois, v edar que o IOodigo Político da Nação Brasile>ra diga, sim-
ples· e chãmente, aquillo que todos, sem discrepancia, reconhecem ser a ver· 
àade? ! 

<Com que direito, nós que nos di>:emos representantes do povoa bra si leiró, 
delegados immediatos de sua vontade, intBrpretes genuínos de seu pensa-
mento, ousan10s pr.ohibir-lne que na lei 'd€ sua organização e !Constituição Po-
lítica se proclame elle cabhQlico? 

.Será por que, cons,entindo nós nesta proclamação, t ememos olffender a 
ccmsciencia religi-osa da minoria do n'Jiesmo povo brasileiro, infensa ou indif'-
ferente ao catholicismo?! 

Mas, entãJo, pa rR resguardar os melindres àe uma minoria, nós que da 
maioria somQS a expressã.o, co.nsen.tiinos .em que õs direitos desta sejam es-
queeidos e menosprez.ados?! 
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On11e fica, ne,;t~ caso, o no::~~o regimen democra.Uco, rn.anifestaçã.o da 
v<>ntade geral, concretizada nas deliberações da maioria? 

A verdade, porém, em tudo isto, é que as emendas chamailas religiosas 
nenhuma. perturbação vinham trazer á ·consciencia de quem quer que fosse. 

Dellas, a primeira traduzia ap_enas uma declaração de rprinci!pio, sem outra 
consequencia pratica se não a de levar á con-sciencia ca1Jholica do paiz; -a cer-
teza de que a sua rel'Lgiã.o merecia o acatamento e o respeito do governo 
brasilei.ro, não com o aspecto de favor, como actuaLmente acontece, senão 
eo:rn.o a demonstração effectiva de um dir~ito incoercível. Ella não importa-
va em unir a Egreja ao Estado, em favorecei-a pecuniaria, ou economicamen-
te, em tirar aos demais cultos o direito, .que continuariam a ter, de viver, e ex-
pandir-se livremente. Nwda disto visava a emenda tão injustamente rapei-
lida. Seu alcance era bem mais modesto: objecüvava apenas tra nquillizar o 
]:}ovo brasileiro, como lhe assegurar que os direitos de sua ·consciencia re-
ligiosa não soff.reria.m ôámais, dahi por diamte os vexames que governos 
r epublicanos, invocando interpretações reaccionarias, lhe infligiram com bus-
car separar da sua Constituição a Cruz, sy.mbolo do seu credo. 

Não era menos 1·espeitadoora dos direitos da ·consciencia não ·catholica, a se-
gunda emenda. 

Por ella não se instituía o ensino religioso ·nas es-colas, nem tam]Jouco se 
facultava o do •catholicismo tão s6mente. Com essa emenda ficavam todas 
as confissões r e ligiosas com 9 direito de ministrar aos alumno:; que cursar"' 
as aulas do Estado, mas fórlf das .horas do eX'!Jed:ente escolar, o ensino de 
seus dogmas e princõpios. 

E ste nenhuma 1ntervençã;o teria em tal ensiniJ, As condições de sua 
dif'i'usã,o, DE m estres de'lle se encarregariam, os alu'llinos quô deverirun rece-
bel-ú, tudo isto te~la assumptp que escaparia ao ambito e ás attribuições do 
I!lstado e ,dos seus· agentes, em quanto taes. 

!Semelhante materia ·resultaria do entendimento e accôrdos prévios entN, 
os ministro!! ·das varias confissões ,religiosas e os p.aes dos alurnqJos que d'>· 
jassem ter seus filhos educados nos res'Pe'Ctivos .principias religiosos . 

Com esta emenda n ã o se estabelecia preferencia de .um culto sobre o 
outro, não se aux·iLa.va a ·um em, detrimento ·de outro·. Neste particular 
continuaríamos no mesmo pé em -que actualme·nte estamos. Unicamente náu 
veríamos mais Deus ruf,fastaoo das escolas, permanecer.iamos no E s tadr. 
n eutro mas não atheu. Teriam os apenas banido o EsW:do m aterialista . 

Como se vê, o ·que a Nação Brasile ira almejava, tão sómcnte era <!:li"> 
della se pudesse dizer o q.ue Ruy Barbosa certa vez disse da nobre Nação 
Americana: "isto não obsta a que, nos ·Estados Unidos, Lt religLão seja a. 
primeira das instituições políticas e sob essa Constituição a vida religiosa 
tenha um amparo mais estavel e uma relação mais declarada oom os grandes 
actos do ;Estado que noutro -q)lalquer ponto da terra. A r eligião na America, 
escreve Tocqueville, não participa •directamente -no governo aa soc1eaaae: 
mas é, comtudo, a sua maL<; a lta imstitu !ç,ão política. E eu tenho ii>O'I' certo 
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que os am;;ricanos considera.m a re!.igião JncUspensavel á mantença .das In-
stituições r epubli-canas . . Este j uizo não é peculiar ali a uma classe ou a 
um partido : pertence a toda a nação e a todas as situações sociaes". 

O que a Nação Brasileira a!lmeja é que não falt em ao .povo brasileiro 
ü9 bellos ensinamentos da sua religião, ·a té .por que, como àiz o cardeal Ri-
vero nos seus discursos: 

"As leis e todas_ as dispO'sições h umanas l3ão insufficientes para 
fazer os rhomens Tectos e justos, si o freio de u ma religião celestial 
não rep.rime as suas paixões e os não torna attentO'S aos seu s devere3 
Si a voz .da Religião não sôa nas consciencia s, a R epubli·ca será um 
cahos de enganos, de fingimentos e de injustiças; p ois que as leis 
se iHudem e se iTIJfrin gem com a maiür !facilidade, os delictos a u-
gmentam, ao passo que a moral decae; em'fim, não haverá amor ao 
publico, ·nem á pa tria, porque prevalecerão o amor propr ~o e o :iJIJ.-
teresse pessoal, <tu e é o ido lo a que se sacJ'i•ficam todas as virtudes. 
Por outra parte as mesmas leis humanas ·carecem de norvo, e de 
valor, ·Si •não ·se enlaçam e se sustentam, en1 outra iei anterior e su-
perior a ellas . Esta lei, é a 'lei eterna .que é ·Deus, autor da sociedade, 
e de toda a potestade; por cuja admiravel providencia ·se sustenta 
e rege a mac'hina do anundo, debaixo do systema àa orde m, subordi-
nação e depende.ncia, que a sua immensa sabedoria tem regulado. 
;Desse prin CJipio se deriva a o-bedienc-ia á;s leis e o respeito ás au-
toridades: assim com a obrigação dessas, a governar com a SUJei<;,ao 
ãs leis, e a seguir, em tudo, as regras n1ais exactas do bem publico 
e da justiça" . 

Sala das ;Sessões, 21 de Outubro de 1925. - Thie1·s Ca1·àoso. 

iN. 3 

.Declaro -que votei .contra as emendas ns. 4 e 5, de accôrdo com a justif!-
ração oral feita na 2n .discussão, .por não con,co·rdar com o fina~ ,do rparagra-
pho 5o da lettra d, da priineira, e com os paragraphos 22 e 36 da segunda, 
~sto é, alteraç.ão dO instituto do habeas-.CO!"pUS e SUa SUSpensão abs oluta no 
estado de sitio. 

1Sala das Sessõts, em 21 de Outubro de 1925. - 11!. Rodl·igu,es Machado. 

iN. 4 

Votei contra as emendas ns. 4 e •5, pela i;lnpossibi'lidade de ,destacar dellas, 
no meu p.ronuncirumento, o paragrapho 5" do artigo 'Constitutivo da primeira 
e paragraphos 22 e 36 do a,rtigo ele que se constitue a s egunda . Contrario 
ao s"gundo desses ;paragra;phos e á parte em que no ;primeiro e terce!ro se 
1Jrohi.be a ooncessão do habeas-co1·pus na vigencia do s itio, conforme as con-



sidera~ões que expend~ da tribuna, estou de accôrdo entretanto, com as dt ·· 
m a is d_isposições das alludidas emendas. 

Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1925. - Cloàomir CaTdoso. 

N. 5 

Mantenho as resalvas apresentadas nas discussões anbe'liores. 
Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1925. - llfonteim de Souza. 

N. 6 

Votei a .favor da emend-a n·. 5, nos mesmos termo:s constantes da de· 
clar ação que TiZ no segundo turno. 

Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1925. - Soliclonio Le·ite. 

N. 7 

Vote! a favor da emenda n. 5, com as res<~Jivas constantes da declara-
ção que fiz na za discussão. 

Sala das Sessões, 21 de Outubro de 19"25. -- Braz do Amaral. 

N. 8 

V-otei a :favor da emenda n. 5. Cumpre-me, porém, tornar explicito que 
o meu suffraglo não abrange a segunda parte du paragra:pho 7° do artigt> 
un~co da mesma, isto ·é, a pr0posi~ão relativa {t representação -diplomatica. 
do Brasil •perante a Santa Sé. 

Tendo si·do feita, sobre este assumpto, a 16 do corrente mez, pelo Sr. 
L1ndolpho Collor, uma e~haustiva e b1·!lh antc ,declaração de voto , - cuj:-t 
!'lolida argumentação •m.e parece irretorquivel, - li·mito-me a perfilha~-·1h

todos os conceitos aos quaes nada mais m e é preciso accrescentar . 
iSa,la das Sessões, 21 de Outubro de 1925. - Ba.sil-io de MagaUtães. 

N . 9 

Declaro .que v-oto contra a s partes de emendas seguintes: 
§ :5° ·da em-enda n. 4, pois confo•rme disse em meu voto vencido, não me 

parece util desam.parar de recurso judioial os direitos pessoaes, dur a-nte v 
.-itio, como faz -o final da emenda. 

§ 22 do art. 5°, que, apezar de ']Jermittir a constituição judiciaria a for-
mula reformi&-ta, ;parece menos garantidora das liberdades publi><.;à.S e marca 
uma tendencia Teaccionaria; a formula actual é me·lhor. 

Sala das •Sessões, 21 de Outubro de 1925. - Nicanor Nascimento. 
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Voto tambem contra os nume.1·os (·paragraphos) 33 e 3G ela emenda n. 5, 
1~elos motivos anteriormente expressos. 

Sala das Sessões, 21 de O utubro ele 1V25. - N ·icanor Nase>im>ento. 

O Sr. Simões Filho Coela o·rdem) - Sr. Presielen te, desejo m andar á 
Mesa uma ·declaração de voto sobre a raforma da Constituição. Dada, porém, 
a i·elevancia .da ma teria e a ·'benignidade com que V. •Ex., nesse posto, to -
lera, as manifestações de pens:an1ento da · Camara, peço antes lio~ença .para 
ler a minha dEOclaração (Lê .) 

Era o que tinha a dizer. (ll'Iuito bem ; ·mu.ito be1n). 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado contra a p:·oposta de reforma c-onstitucio-n a l, por 
consi-der a i -a inopportuna e1n momento como o que atravessa o paiz, de pro-
f undas restric~õ.es ao e~e1·cicio de liberdades essenciaes á sua ampla dis'-
~ussão, quaes as da Íl11l)l'ensa e da tribuna que, em virtude da ag:tação po-
lítica que ha tres annos, perdu~·a , se tornaram dependentes elo beneplacito 
do •Poder .Executivo. 

Sob este ambiente, seria .fatal que a revisão constitucional se affl rma -
ria em alar ma-nte r etrocesso na orientação da-s nossas leis sabias e liberaes. 
que, honrando a cultura politica do Brasil, constituem o ili:dice da nossà 
cap11icidac1e par a vivermos dentro de uma {[emocracia, e clella sermos dig nos . 

Em Camara, 21 de Outubro de 1925. - Rim.ões F-ilho . 

SESSÃO DE 22 DE OU'l'U~RO 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Disct1ssão cspecio.l da R e'f:orma Constitucional . 

O Sr. Leopoldiuo de Oliveira ('') :-Sr Presidente, quando hontem en-
caminhava a votação do substitutivo ao pl'o,iecto de r eforma constitucional, 
declarei, em um vehem e nte protesto, que o iSr. Vianna do Castello, pedindo 
fosse encerra cla a s ua discussão, tivera para com seu collega uma grave 
desconsideração, de ver, que m eu discurso; ante-hontem inicia do, não poude 
ser concluído . 

.S. Ex . agiu, fundado em um dispositivo r egimental . Nilo accu sei o nobre 
" leader" da maioria de haver pl'aticado uma illegalidacle; q ueria apenas si-

(*) Não fo i revisto ·pelo orador_ 
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gnificar que S. Ex., podia satisfazer, completamente, a vontade do Sr . · Pre~ 

sidente da Republica, promovendo o andamento rapido da reforma constitu-
cional, nesta Casa, sem, no entanto, esquecer os deveres de cortezia a que 
todos estamos obrigados 

S. Ex . poderia servir ao chefe elo Executivo Federal, sem deixat· de ser 
polido, permittindo ao seu col!ega, mais r espeitavel, por isto mesmo que ad~ 

versarío, a conclusão das considerações iniciadas sobre o s ubstitutivo qu e 
terá como resultado fatal a deformação do Codigo Politico da R epublica. 

Devido a essa indelicadeza de S. Ex., é que, sómente, nesta discussão 
especial, posso continuar o estudo que vinh a fazendo da materia em debate. 

Analysava eu o parecer do St·. Herculano de F reitas sobre as emendas á. 
revisão constitucional . Mostrava que, sob a a llegação de que a conflagração 
européa h avia abalado, até nos seus f undamentos a organização político-social 
dos povos substituindo o imperío do direito pelo predomínio da força S. Ex. 
pretendeu justificar as medidas constantes do projecto, de accõrdo com as 
quaes, em determinadas situações, o Executivo se transforma em verdadeira 
omnipotencia, afastado que fica, definitivamente, o Poder Judícíario, interprete 
das leis e da Constituição. 

Continuo, agora, no exame desse parecer . 
O .Sr . Herculano de Fr·eitas começa assim seu traJba1ho: 
"A vaidade dos ·homens pôde pretender a perpetuidade das leis; as con-

tingeJlcias da vida social demonstr am a r eal i nstabilidade dellas. Quando al -
guma subsis te por dilata.do ·período, é que, mantida a sua rfórma apparente, 
a pratica lhe tem modillc>aclo o esp·irito. Si assim não fôra, toda a codifica-
ção rigida seria condemnavel, ou por :paralyzar a. evolução jurídica, ou por 
prejudica~· o desenvolvimento da sociedade a que se applica." 

E' isto verdade, ,sr. Presidente. O relator da Commissão dos Vinte e 
Um não fez mais elo que xeneti r o q ue a ·ruistoria nos ensina. A sociedade é 
que faz as leis. As c orrPntes politico-sociaes é que exigem dos tparlamentos 
a votação de leis, ou a modificação das existentes para que t odas estejam 
de accõrdo com a opinião das multidões . 

Mas, ao mesmo tempo que o eminente leader da bancada de S .. P aulo 
proclama esta velha verdade, desmente-a nas medidas que <:onsigna no pro-
jecto submettido á consideração da Camara. 

S. Ex. af.firma que é o povo quem faz as leis, quando por exigenc.ia. do 
Presidente da Republica, ao ~Jovo está sendo imposta a reforma. 

A Constituição, segundo os escriptores ameri·canos, dentre os quaes avul-
ta Hamilton, é o reflexo da opinião ·popular, é considerada a sua propria 
lei; nada mais é <l o que s ua vontade, da nação. Em todos os povos civiliza-
dos assim têm sido consideradas as constituições. Em 30 de Agosto de 1791, 
no instante. em ·que se votq.va a C onstituição foranceza, 'M:alonet •pedia á 
Convenção fosse a lei fundamental s ubmettida á aceitação livre do povo . 
Léon .Du.guit, Teferindo~se ao facto, escreveu na sua ·conhecii!a obra "Di-
r eito Cons titucional": 

"IE.' um ponto sobre o q)lal ·ha unamimidadc, o de que as leis constitu-
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cion:ws não podem ser -votadas de finitivamente pela assembléa, q·ue nã.ÇJ 
póde fazer s inão um projecto, e só serão definitivas depois de .haverem sido 
submettidas á approvação do povo, .directamente .consultado. Este processo 
foi seguido p ela Convenç§.o dos Estados Unidos da Am-erica do Norte . O exem-
,plo se impõe . A França t em tambem uma c onvenção. A ·constituição que el-
1a !fizer, se rá, ·como a s constituições amer icanas, submettida â aJpprovação 
do po;vo." 

JTim 21 de .Setembro de 1'792, Dant.on declarava 01a Convrenção. que "não 
~>Õde haver constituição si e lla não é textua lmente, nominalmente, acceita 
pela maioria das assembléas primarias" - Ohambon dava seu apoio ao 
pri.ncipio sustentado por Da nton, .resultando o seguinte vote, unanime da 
Convenção : 

"Não p6de haver outra constituição sinão a que é acceita pelo povo." 
A mesma pratica é seg·uida nos Estados Unidos da America do Norte, 

onde os .Estados, na revi:;>ão total das r esp-ectivas constituições, con sultam 
o po.vo so:bre o 1)roprio principio da revisão. Si este ·é acce.ito, convoca-se 
uma convenção q ue realiza a obra .de completa remodelação . .Si a revisão é 
parcial, ,conlO a que estamos !fazendo, ás legislaturas cabe a taref·a, mas a 
reforma é su jeita á apJ:l'rovação do povo, directamente consultado. 

Quanto á revisão da Constituição Federal, nos Estados Unidos, e lla é 
realiz::Làa pelo Congresso da União, mas submettida oá. acceitação das legisla -
turas dos Estados . E' approvada pelos tres quartos elas unidades em que 
se .divide . a. confederação do Norte. 

Na ,Su issa o mesmo ·})rincipio é seguido. O povo da repuiJ:>lica helvetica 
t em mesmo a irriciativa da reforma com~titucional, de.'Vendo esta fazer-se 
toda a vez que .cin coenta mil cidadãos su issos, tendo o direito de voto, se 
mani•festarem favoraveis á m.odifi.cação da sua lei fundamental. Lii., a As-
sembléa é que r ecebe ·do povo a Constituição, que não é imposta aos livres 
cidad::i.os da mo.delar repubUca . A Constituição allemã de 1919 consagrou 
igualmente o 1·eterenrlwrn e tambem a iniciativa popular . Assim é ainda na 
Prussia. e nu, Austria. L éon ·Dugui·t, depois de estudar estas varias con s ti-
tuições, conclue com as seguintes palavras: 

"Do exposto resulta que a inter.venção do povo, em m ateria legisla tiva , 
tpor via do reterend1t1n.. tem uma te r..dencia certa a ganhar terreno e, cousa 
curiosa, o 1·eterenàmn é e logiado e defendido pelos radicae s e pelos con-
servadores." 

E', como V . . Ex. vê, .Sr. Presõdente, a applicação dos 'Verdadeiros prin-
cípios dcmoC"raticos que estão sendo esquecidos pelos homen s da Republica 
Brasileira. Quando, ·nesses paizes de civilização avançada se dá ao povo 
a inkiativa da reforma das suas r espectivas cons t ituições, no Brasil, àoml-
nado peh into!erancia. sem par -de um homem que nã o tem convicc;ões politi-
cas, amarrado aos seus prejuízos, escravizado ás suas pa ixões, se impõe ao 
povo •l:>rasile'iro revoltado, uma refarma que a ttenta contra a s liberdade~ 
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·publicas e 1perturba a pTopria "federação, ferindo fundamente a autonomia 
dos Estados. 

Ahi está como o Sr. Her-culano de Freitas, -q·ue se não animou a vir, 
mesmo no encamin>hamer:to de uma votação, defender o seu trabalho, que 
lhe atira sabre os hom<j:n·os tamanha responsabilidade, .contradiz as suas pa-
IavTas com as suas realizações . ·l\'fais do que isso, porén1, encontro e u no 
parecer do eminente prO'fcssor de direito e illustre politico do glorioso !Esta" 
do de São Paulo. _pepois de declarar que "não é de estranhar que a nossa 
lei fundam ental cogite de sua r ed'orma e regule o m e io de realizai-a", .S. Ex. 
a ·fofil"llla que a Constitu ição repu'bEcana não tem sido devidament·e observa-
pa, nem pelo Congresso Nacional, nem pelos 'f\residentes da Republka, 
nem pelos juizes. 

Por isso -diz que " ora o Co-ngresso ala1íga as suas attrilbuições, invadin-
do estranha esphera, ora paralysa a sua a·ctividade propria concedendo a u-
torizações e delegando funcçõe"s; ora o Poder Executivo -legisla a pretexto 
{!e reguiamentar, gasta a pretexto de produzir -ou de r eparar, dilata, na União 
e nos Estados, a sua autoridade, consoan-te o temperamento do cidadão qu<' 
exerce a presideneia; ora os j uizes se aorrogam funeções legislativas, preten-
dendo, em regimentos, legislar Eobre processo, sinão sobre direito substan -
tivo; ora .chamam a si attribuições especificamente politicas, visando re-
conhecer, e q·econ,hecendo qe facto, mandatos po!iticos de Assembléas e Go-
vernos estadoaes; ora desvirtpam, a rbitraria e descri-cionariamente, os re-
c ursos judiciarios que a technica e a lei estabeleceram afjm de applica'!', ex-
clusivamente por sua vontade despoti.ca, os -que lhes apraz . " 

Neste lance do seu parecer, o Sr. Her-culano .de Freitas accusa o Judi-
ceiario de, exorbitando da sua competencia, invadir a esphera de acçii.o dos 
outros poderes, resolvendo, por exemp.Jo, questões 1politieas. Por isso, o pro-
jecto de reforma constitucional restringe a competencia do judi-cüorio ifedcral 
até impossibiHtal--o de exercer a acção ;fiscalizadora sobre os outros poderes, 
para evitar os aJbusos destes. 

O. Poder Judicia,rio, ,sr . Presidente, é conside-rado nos Estados Unidos, 
como entre nós, superior aos dous outros. E' o que nos -diz, -citando o emi-
nente escri•ptor americano W'il101ug-hlhy, 0 inolvidavel juiz brasile·iro Pedro 
l,essa: 

Basta-nos as~ignalar que nos .Estados Unidos da .America do 
Norte, e nos paizes que lhes têm imitado as instituições, o Poder ·Ju-
diciario •é i!gual. ou, P1lra ser be m precizo, superior aos outros .dous 
poderes. 

Eis como um dos mais autorizados mestres actuaes do dire ito donsti- . 
tucional norte americano se exprime acer-ca do mais elevado representante 
desse poder: 

"O mais podel'Oso dos freios ·no garamtir a s orelações reguia.res 
entre o poder fed~ral e os tpoderes dos Estados, e ctinda entre os pro-
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prios rcmws do pode,- federal, tem sido , inquestionavelmente, a Côrte 
!Suprema. No mecanismo da Repulblica o seu papel tem sido o da 
roda mestra. A Constituição, no exercício de sua supremacia, a res -
peito de todos esses pode res a todos lhes poz limites e o instrumento 
·para essa limitação tem sido a Côrte :suprema, como inte1·prete do Di-
rei;to Oonstit1~cional". (Do Pocler Jt~dioiario, pag. 3). 

Allega-se, .Sr. Presidente, que o .Supremo '.rrHmnal Federal tem em seu 
seio juizes ás vezes esquecidos .dos seus deveres e intervem na JlOlitica resol-
vendo as questões .sujeitas ao seu conhecimento, de accôrdo .com as suas pre-
!erencias ou ·paixões 1part1darias. 

·ll!lias si tal se ver:ilf.ica é em consequencia '(}a conducta do chefe da Nação 
que é qumn escothe, dentre <;eus amigos polit1cos, aquelles aos quaes quer 
premiar com o alto llOSto de minis tro elo .Sull•remo Tribuna l Federal . Por 
isso, e ntendo que a nomeação, •feita pelo Presi'(}ente da Republica, contraria 
os proprios interesses da justiça, que só póde ser distribuída igualmente ·ve>-
J.os cidadãos, q uando ·nenhum üaço de dependencia existe e ntre os homens 
que governam e aquelles que estão investidos ·das ~funcções de julgadores . 
IPreferivel seria que a escolha fosse feita pelo Congresso Nacional, ou ape-
nas pelo !Senado, dentre aquelles q·ue fossem indicados em lista pela propria 
A !ta ·Côrte de Justiça F ederal. 

llil' accusado o Poder Judiciario ele -resolver questões JlOliticas e, por isso, 
retringe-se a sua competenda no p.rojecto da reforma co-nstitucional. 

Ainda ·hontem assistia eu ao .debate a 1·espeito travado no .Senado da 
Republica e ntre o eminente rSr .. Epitacio Pessôa e o bl'ilhante parlamentar, 
que é o .Sr . Moniz Sodré. O Sr. EJ)itacio P.essôa, vivamente contestad9 pelo 
seu illustre collega suste ntou .r.alorosame.nte que, no caso do habeas-co1·p1~s 

Seabra, 'houvesse si-do elle ·concedido, era dever seu, de Presidente da Re-
publica, de Chefe do Poder Executivo, nf'gar-lhe cumprimento, visto como 
se tratava de uma questão politica. 

A meu ver, com n1uita razão, o rSr. i\1oniz .Sodré -contestou o seu e mi-
nente collega, no ·Senado, dizendo q ue ao !Poder fExe.cutivo ni'LO cabe resolver 
o conflicto que acaso se estabeleça entr e os dous outros podm·es Legisla ti· 
vo e Judl-ciario, poTque assim desempen!haria papel de verr1:1Jeiro j·ulgador, 
se colJ.ocaria acima dos outros poderes, o que é <Contrariado pela. essencia do 
proprio regimen. O 81·. Moniz Soclré 1ião fez mais elo que repetir a lição de 
Pedro Lessa, que admittia o •Conhecimento de questões politicas p.elo .Su~ 

premo Tribunal Federal; uma vez que nellas houvesse necessidade de applica-
ção de uma lei não cumpri<Ja por qualque1· dos outros poderes, porque o in-
treprete su;premo das leis e ela execução dellas é exactamente o Judic'iario. 

E' o que se encontra no citado trruba~ho do saudoso magistrado brasi-
leiro, nestas palavras; 

".Sendo assim, dir-se-ha: a que fi.cn, reduzida a regra de que a 
Cõl·te •Suprema não r esolve questões politicas, as quaes ·são proprias 
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da esphera do Poder Legislativo e do JTixecutivo? Fazem os mestres 
de direito const!tucional ameri-cano uma ·conhecida distincção entre 
casos p1tramente pol~ticos, excl'ZWivcL?nente politicos, absoluta11~ente 

politicos, e casos juridicos ou, antes, judidaes, _cuja decisã o é de con-
sequencias politicas, e casos politicos que assumem uma d'eição judi-
cial, uma fôrma de pleito subordinado a normas juridicas. !Só as 
questões méramente políticas, isto é, as que não estão sujeitas a dis-
posições legaes, (3 ·C(msistem na a-p1·eciação .elas necessidades sociaes 
e da utilidade da a--dopção de certa-s providencias, e da- pratica de 
a-ctos, que interessen::i á ·collectividade, questões entregues á discre-
ção, a-o poder arbitraria do Congresso e elo Governo, escapam á ju-
risdicção da Côrte .suprema. A políti ca, segundo bem .definio Schaffle 
é "a arte de guiar todas as tendenda-s sociaes divergentes, impri-
mindo-lhes novas direcções communs e médias, com a mínima re-
sistencia collectiva e a m dnima perda de forças", o que exige no po-
der político certa Uberdade de aJpreciação e de resolução. 

Desde que uma questão deve ser •dirimida em !face de preceitos 
legaes, pm·que taes preceitos determinam o modo de solver questões 
dessa especie, temos um a-ssumpto judicial, pouco -lmportando que 
as consequendas de qualquer sentença, profertd-a em litigios dessa 
ordem, sejam politicas, influam na politica, ou que a subst!).ncia ~1o 

pleito seja politica, isto é, que se trate da d irecção das tendencias 
sociacs e de modtfich.r o estado da conectividade em beneficio da 
1nesma, ou com esse 1ntento. E' este tribunal competente para pro-
cessar e julgar o P.re:.si.dente .da Republ'ica. nos crimes communs. Di1'-
ficHme.nte se descobrirá um facto que mais profundas alterações pos-
= causar á .direcção !politica do paiz do que .a, sentença condemna-
toTia do Chefe d.1. Nação em dadas emergencias . E' expressa a at-
tribuição de não app\icar as leis e actos do Executivo contrarias á 
Co-nstituição . Reformas repu tadas urgentes, ou de grande .utilidade 
por um partido polit ico, pode m ser nullificadas em virtude desSa 
faculdade do Tr1bunal. " 

Demonstl'ando que 0 Executi:vo nfw pôde decidir um conflicto entre o 
J .udiciario e o Legislativo, para preferir uma das duas 4ecisões contrarias, 
o Sr. Pedro Lessa, na justiú'1çação do accórdão concedido ao Conselho Muni -
cipal elo :Districto Federal, en~ 1911, assim se exprimio: 

">Si tivesse o Tri•bunal prod'erkl-o um accór.dão sobre questão 
politica, nunca fôra licito ao Poder Executivo Federal annullar esse 
accórdi'io ou suspender-~he a execução, sob o fundamento · de ser a 
materi·a de natureza :politi.ca, .:1uando a esse poder não compete cle-
cidir o que é questão politica". 

Esta affirmação nada mais é do q ue a q·epetição do que o saudoso juiz 
havia declarado na mesma dbra, paginas atraz: 
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"Primeiramente, importa notar que ao Sutwemo ·Tribunal F ederal, 
oe não ao Governo da União, cOJn1)ete determinar sobre que especies 
de pleito se estende a sua jurisdicção. O bom senso e o espírito li-
beral dos nol'te americanos não permittem que essa attribuição seja 
exercida pelo Poder Executivo, não raras vezes arrastado por inte-
res·ses e paixões de momento · a soluções illegaes. Dessa doutrina e 
·dessa pratica dá t estemunho o Professor Allen Smith: "Desde que sõ 
a esse tribunal (a Côrte Suprema) compete decidir quaes as ques-
tões que são políticas, quaes as que o não são, nas suas mãos está 
o ensanchar ou estreitar o sentido ao qualificativo de políticas, se-
gundo lhe parecer". 

Ahi está, Sr. Presidente, perfeitamente demonstrado, com a opinião de 
um dos maiores juizes que honraram a m agis tratura brasileira, que o Poder 
Judiciario não exorbita das suas ofuncções, não ultra:passa a sua competencia 
quando resolve assumptos nos quaes se envolven> interesses políticos, desde 
que as causas sujeitas ao seu conhecimento estejam fundadas em direitos 
incontestaveis, violados pela inobservancia, por qualquer dos outros · poderes, 
de leis ou da Constituição. 

Si se estabelece um conflicto entre duas leis , sendo uma constitucional, 
tambem ao Poder Judiciario cabe resolver o dissídio, mandando applicar a lei 
fundamental, exactame nte por que ella é a expressão da vontade do povo, ao 
passo que a lei ordinaria reflecte, antes, a vontade e a opinião dos agentes do 
Governo, dos mandatarios do povo. 

Allcga-se que, sendo lícito ao Poder Judiciario preferir uma das leis, pôde 
elle fa:;;er predominar a sua vontade, unica e incontrastavel, em detrimento 
de legítimos interesses, ou ele r espeitaveis direitos individuas. 

Mas, Sr . Presidente, si isto é verdade, não menos ve1·dadeiro será o facto 
de ser possível ao Poder Judiciario, na applicação de uma lei unica, fazer 
tambem predominar a sua vontade, de vez que elle é o seu interprete. A in-
terpretação poderia contrariar profundamente o pensamento do legislador, 
modificar o intuito da lei, para prevalecer apenas o arbítrio do juiz. 

tSi tacs factos são possíveis, incontestavel é que elles promanam, ou das 
contingencias humanas ou de abusos, que devem ser punidos de accôrdo com 
as leis que os prcveem, mas que nunca poderão justifica1· a r estricção da com-
petcncia do Pode1· Judlciario que é, no r egimen republicano presidencial, a 
garanti::. maxima dos cidadãos, principalmente na s horas de anormalidade po-
lítica, qu;:cnc1o o Executivo se confunde ús vezes com a propria clictadura. 

ImJJedir que o judiciario conheça dos actos praticados pelo Executivo ou 
pelo Legislativo, durante a vigencia do sitio, que conheça do "habeas-corpus " 
de n1a.neira. absoluta, em circumstancias tão excepcionacs, é transformar o 
Executivo, no regimen sob que vi1reJüos, em .poder dicta.torial, despotico, ty-
rannic-o. 

Nem se diga que o L egislativo, competente para examinar os actos do 
Executivo em virtude do sitio, p6de embaraçar a acçã.o deste, fazendo com 
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qrue elle se movimente dentro das Iinrha·s .q ue lhe são t.raçadas pela Fropria 
Constituição Federal. 

No regimen presidencial, o Legislativo nada vale; é isto que V. E x . vê ; 
nem mesmo acompanha a discussão da. r eforma do Codigo político da Hepu-
blica, estando, como estão, as bancadas inte iramente vasias. 

Porque assistimos a este espect<:tculo? Pm,qüe a reforma da Carta Magna 
não interessa aos representantes da Nac;ão? Não, de certo, pois é e !la a. lei 
basica, a lei fu ndamental . Porque o povo não se peeoccupa com os actos dos 
poderes publicas? Tamben'l não, porquanto o poYo reclama, <1 todo o instante, 
a observancia elas leis e a pratica elos verdadeiros princípios relJUblieano-de-
mocraticos, 

Porque, então, assistimos a essa indifferenc:a geral no Pat'lamento Br·a -
sileieo? Porque os membros desta e da outl·<:t Casa sabem que o Congresso 
nada vale, que teem de approYae aquillo que lhes é imposto pelo unico p oder 
existente na Republ1ca Peesidencialista : o Chefe do Executivo. 

Não posso n egai", Sr. Presidl"r':r, a intelligen cia fulgueante e o tabnto do 
Sr. Herculano de Freitas. E' possível mesmo esteja eu enganado qua ndo ana-
lyso assim o trabalho de S. Ex . Numa co usa, porém, razão tenho de sob~a: 
é quando estranho e lamento qu e S . Ex . , com as suas grandes rcsponsa.bili-
dades, nào venha á tribuna ela Camara, uma vez s iquet·, n~to para defender-se 
de nós outros, já que S. E..x. pó de entender- se muito acima de nossa infe-
rioridade, mas esclarecer a K açào, que estü acima de S. Ex. " de todos os 
poderes, para resolver as duyiclas que assaltam o espírito do povo, que ouve 
de toda a parte, elos seus t'8]1rcscntantes na Camara elos Deputados. das es-
colas de direito, dos instituttos ele advogados, da imp'rensa, dos juriscons~ltos, 
a condemnação formal do projecto ele refo t·ma. 

A esse dever não }Jóde S. Ex . fugir . Si o faz, clã clemonst~ação de com-
pleta indifferença pela Nação Brasileira, que deve see attenclida por t odos 
quantos teem assento nesta e na outra Casa elo CongTesso Nacional, 

O SR. P RESIDEKTE: - Lembro no orador que estú a ter·.minat· o prazo du-
rante o qual póde discutir o assumpto . 

0 SR. LEOPOLDL'10 DEl ÜL\VEITIA: - Vou terminar, Sr . Pres idente, deCl;'J--
rando, não aos senhores da maioria ou aos honLcns elo Executivo, porque 
nunca fal!o para estes. que tee>n os ouvidos cerrados a todas as considerações 
dictadas }Jelos nossos sentin1entos de patt·iotismo, mas á Nação, . a quem 
devemos contas do nosso maqdato, qtle o projecto de refor ma da Constituição 
vai ~eguir para o Senado, oncl<: já eleve estat• sendo pr·omovida a alto;,rw;;ão do 
r espectivo Regim ento Interno, afim ele que seja approvada a. obra iniciada 
:pelo Sr . Presidente da. R epubiica. 

Quero, porém, conclUir o meu combate, com affirmação sincera de que 
cumpri o meu dever, pugnando Dara que não fosse a.pl)eoYado o substitUtivo, 
assignalando que o apoio ela rpaioria ao Prc:;idente ela. nopub;ica con s ti';nfê um 
attentado ás suas propriu.s regalias, á s ua independencia e aos direito» incon-
testaveis da nação brasileira. 

Curnpri o 1neu dever; tenho a conociencia perfcitainente t1·anquti l2 ..__ , •~H 
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mais nfLD me for pennittido fazer, si mais não puder eu daqui por demite, 
bastar-1ne-ha o esforço até agora despendido para alimentar a certeza de que 
a nação não enviou a esta Cas:;. do Parlamento nacional um Deputado que 
esquecesse os seus ·deveres '])ara ·bater palmas incondicionaes aos senhores do 
Governo . ()Wttito bmn; m1Lito àe?n .) 

O Sr. Ribeiro Junqueira - Sr. Presidente, não desejo por forma a lguma 
fiqu:e nos Annaes da Camara dos Deputados o me u voto pró ou contra as 
emendas apr esentadas á Cons titu ição Federal, sem que eu dé as explicações 
neoossarias, que justifiquem es·se 1nesmo voto. 

Si eu tivesse votado sempre - eu - não precisaria trazer taes esclare-
cimentos, porque nesse caso estaria quasi sempre de accôrdo com os meus 
illustres companheü·os de bancada. Fui, entretanto, muitas vezes, forçado a 
divergir da opinião delles e m esmo elo meu illustre leader, o que fez nascer 
<~m· mim o proposito ele occupar ·a tribuna nesta h ora, para que, futuramente, 
não se m e possa acoimar ele haver divergido desses companheiros, a quem 
tanto prezo e estim o, sem que désse os motivos dessa mesma divergencia. 

Quando, Sr . Presielen te, foram conhecidas as preliminares para a r efor-
ma con sti tu cional, o digno leader da minha bancada, que o é tambem da 
maioria da Camara dos Srs. Deputa dos, convidou essa bancada para tres 
reuniões em que desejou ouvir o pa recer de todos, sobre taes preliminares . 
Tive, então, opportunidade de apresentar, por escripto, a minha opinião, qun 
mantive em todas as discussões, e de que ora venho da r conhecimentu á 
Camara dos Srs . Deputados. 

A Camara, por conseguinte, não levará a m al, estou certo, e perdoará 
<JUe e u leia parte desse trabalho. F a l-o-hei, ·apenas, em relação aos pontos 
(] ue ain da se m a nteem em discussão, deixando á margem a quelles outros 
QUe, tocados embora pelas preliminares da reformn., ficara m todavia em m eio 
<lo caminho. 

Devo inicia lmente dizer a V . E x . que muitos dos pontos con t r a os quaes 
então me m anifestei, foram, posteriormente, rejeitados nas reuniões do Cattete e 
outros abandonados no decorrer dos debates, aqui, o que me satisfez bastante, 
embora tivesse o desprazer de vêr retirada uma das melhores medidas, no 
meu entender, a lvitradas - a qu e se .referia á unidade do direito processual. 

Comecei, S t·. Presidente, ao da r o m eu voto na bancada mineira estabele-
cendo a seguinte preliminar: 

"Solicitado pelo eminente P r esidente do meu Estado, por inter-
media do illustre leader para opinar sobre as preliminares da revi-
são constituciona l, julgo-me no dever de m a nifestar-me com a ·fran-
queza e a sinceridade que procuro pôr em todos os actos de mi-
nha vida. 

"Preliminat·mente devo dizer que, embora ~·evisionista franco· e 
decidido, inscrevo-me n o numero dos que julgam inopportuno o mo-
m ento para a revisão. 

"Por superior es que sejamos, n ós, os legisladores chamados a 
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desempenhar o papel de constituintes, como humanos que somos, es-
tamos sujeitos ás contingencias da vida. 

"])m um l])€riodo em que as paixões explodem e em q'lle preciSa-
mos pegar em armas para garantir e prestigiar a autoridade publi-
ca, não podemos ter a serenidade precisa para agir e decidir sem o 
influxo dessas mesmas paixões. 

"Por maior que seja a nossa cautela, o nosso trabalho ha de, 
;fatalmente, se resenrtir das circumstancias do mom•e·nrto, 'ha de rpeccar 
pelo .excesso no corrigir aquillo que reputamos um mal. 

"A<:cresce que feita em período de sitio, a brangendo grande ex-
tensão do territorio nacional e r ecahinc1o nos centros mais cultos 
do paiz, por mais suave que o Governo seja na applicação do mes-
mo, a revisão não terá, não poderá ter a collaboração preciosa da 
opinião nacional. 

"Não tanto a pressão material, mas a pressão moral que a sup-
pressão das garantias constitucionaes occasiona, obsta e~sa colla-
boração. 

"E' necessario que não nos esqueçamos que, com a responsabili-
dade de amigos nossos, por membros m esmo da nossa bancada, j á 

foi dito na Camara que o proprio Presidente da Republica, que em 
tempos normaes devia ser o cidadão m ais querido e acatado pelas 
excellentes qualidad~s do seu caracter e requisitos de administrador, 
não tem a li:berdade de se locomover, P.recisa se acautelar, para ga-
r antia da sua vida. 

"Este simples fiJ,cto, quando em Minas, onde m ercê de Deus, as 
garantias constituci;naes nunca estiveram suspensas, o nosso Pre-
sidente .a todo mom,ento se nivela com o povo, basta para mostrar 
que o momento nã-q é propicio para uma revisão que exige calma, 
}Jonderação, isenção de animo. 

·"Vencida, em1'im, a prelimina.r da opportunidade da revisão 
n enhuma duvida tenho em opinar sobre as preliminares que toram, 
:postas em foco. 

"Só depois de splicitada a minha opinião, como obscuro m embro 
da minha bancada, f iz a leitura destas preliminares . 

"A estreiteza do t empo, portanto, não me permittlu o estudo apu-
rado e consciencioso, sendo possível que um melhor estudo e maior 
meditação me levem a reforma:- &.igo na opinião que ora manifesto. 

S r. Presidente, esse conceito de inopportunidade, que externei em reunião 
de minha bancada, infelizmente, no correr da discussão aqui travada, só en-
controu motivos para se arraigar mais no meu espírito ; p orque, como todos 
nós temos observado, por m,ais que se procur e collocar o debate em t erreno 
elevado, por maior que seja a tolerancia de quem dirige os trabalhos desta 
Casa, ternos visto a necessià,ade de reformas de r egimentos e de recursos ou-
tros para que a discussão não tome o tempo que se julga precioso; quando, 
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entretanto, eu entendo e sempre entendi que mater·ia dessa natureza exigia 
discussão ampla, larguissima, e nós deviamos, nós que apoiamos o Governo, ser 
os primeiros a pedir a collaboração, não só dos nossos adversarios (71tt~ito bem), 
como de toda a nação, para que os homens de amanhã podessem dize r que 
essa reforma só foi feita depois de longo, grande e ap urado estudo. (Apoia.-
dos.) 

O SR. ALBERICO nr;:· MoR,I.ElS: - Ouvindo a opinião dos magistrados das va-
rias corporações. 

0 SR. RIBEIRO JUNQVEIRA: Sr. P1·esidente, como V. Ex . e a Camara 
acabam de ouvir, este estudo de que vou trazer apenas trechos ao conheci-
mento da Camara, foi feito, não sobre a proposta de reforma, não sobre o 
substitutivo apresentado em segunda discussão, mas s im sobre as prelimina-
res que foram depois objecto de estudo n as diversas reuniões havidas no Pa-
lado do Cattete. 

As tres emendas, porém, incluidas nessas preliminares são as mesmas 
tres mantidas na proposta, modificadas embor a, depois, no substitutivo; e so-
bre essas tres emendas tive então ensejo de assim me manifestar: 

"As emendas ns . 1, 2 e 3 estão po1· tal forma associadas entre 
si e conjugadas com a n. 38, que quasi seria impossiveJ tratar-se de 
cada uma de per si. 

A 1neu ver, a primeira parte da emenda n. 1 "a;ssegurar a in-
tegl·idade nacional", está implicita de modG claro e preciso nos nu-
meros 1 e 2 do art. 6.0 De facto, a integridade nacional só póde se1· 
affecta,da pela conquista estrangeira ou pela separação de um Estado. 

No primeiro caso, a intervenção está prevista no n. 1, "repellir 
invasão estrangeira", e no segundo está prevista no n . 2, "manter a 
fórma republicana federativa" , consagrada no art . 1 o como "união 
perpetua e indisso!uvel das antigas provindas . 

A segunda parte da r eferida emenda n. 1 "manter a fôrma repu-
.blicana" está expressa no n. 2 do a r t . 6°, e do modo mais expressivo, 
pelo adminiculo "federativa" pois a "Republica federativa" foi a 
fúrma de governo que a Nação adaptou e consagrou no art. 1' da 
Constituição . 

.A primeira parte da emenda n. 2 "para assegura r o livre exer--
cicio dos poderes publicas Jocaes, pelos seus leg itimas representantes, 
quando estes reclamare~n o auxilio federal "diz, por outra forma, de 
modo prolixo, o que o n. 3 do art . 6 exara de modo claro e preciso . 
De facto, restabelecida a ordem e a tranquillidade nos Estados, os 
respectivos poderes publicas terão assegurado o seu livre exercido. 

Salvo si, retirando a referencia a Estados e u sando da expressão 
"poderes publicas locaes", o 01'ganizador das preliminares teve em 
vista permittir a intervençào federal no caso de a reclainarem po-
deres publicas municipaes (locaes), uma vez que o município é reco-
nhecido pela nossa Constituição como autonomo. Isso, porém, seria 
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um desastre e pretexto para indebitas intervenções do governo da 
União na autonomia dos Estados." 

o SR. ALBERICO DE MoRAES: - Esta IJarte foi modificada nas reuniões do 

Cattete. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA: - Foi. Apparece como - poderes publicos 

estadoaes. 
o SR. ALBERICO DE MoRAES: - A critica de V . Ex. entretanto, feita em 

tempo opportuno, foi de todo procedente . 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIR.A : -Continuava eu: 

"A primeira parte da emenda n. 3 "para assegurar a execução 
das leis e sentenças federaes", repete o que preceitua o n. 1 do ar-
tigo 6°. 

Resta, portanto: 

a) quant o á emenda n. 1, a parte final "para assegurar o respeito 
aos principios constitucionaes da União. Nada tenho a oppor, jul-
gando salutar esta disposição, que .concorre para harmonisar a or-
ganização· das nossas unidades federadas, e, portanto, para apertar 
os lados da federação; 

b) -quanto á emenda n. 2, a parte final "e para debellar a guerra 
civil independente de r eq uisiçã.o ", discordo . tSi a guerra civil não 
ultrapassar as fronteiras de um Estado, e si o seu governo não julga 
necessaria a intervenção federal, é porque se sente forte para resta-
belecer a ordem e a tranquilidacle." 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Não se pó de comprehender que, havendo 
guerra civil e existen cia ele :poderes, estes não peça m a intervenção. 

O SR. RIBEIRo J uNQUEIRA: - Dizia eu, ainda: 

"Si extravasa de um Estado para outaro, é quasi certo que este outro pe-
d-irá a intervenção da União e si assume .proporções taes que ameacem a 
''fórma republicana feclerativa" ou importe em invasão de um Estado em ou-
tro, os ns. 2 e 1, do art. 6", já prevêen1 a inter venção. 

"A interv·enção "para debellar a guerra civil independente de requ isição" 
seria uma porta aberta a -cpnstantes intervenções ela Uniào nos Estados, se-
ria golpe profundo na autonomia destes . Não legislamos par a determinados 
executores, mas impessoalmente e clifficil não será a um presidente desabu-
sado "promover" a guerra civil em deterTI"linados E stados, para, por inte-
resses partidarios, intervir nos seus territorios e mudar- lhes a feição politica." 

O SR. ALBERICo DE Mo~s: -V. Ex. sabe que se póde fazer guerra civil 
até por meio de telegrammas . .. 

O SR. RIBEIRo JUNQUEIRA: - A prova da procedencia dos meus commen-
tarios está em que os proprios "leac1ers" de bancadas, nas reuniões que- rea-
lizaram para estudar o assumpto, procuraram pôr como que um freio a essa 
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possibilidade da intervenção do Governo Federa l, determinando que, nesse caso, 
seria respeitada a existencia desses mesmos poderes estaduaes. 

O SR. CAMILLo PRATES : - E quando a guerra civil fôr provocada pelo 
proprio governo do Estado, quando esse governo fôr oppressor e não quizer 
a intervenção? 

O ,SR. LrNnor,PHO PEssôA: - Não estou de accõrdo com o orador, nesse 
ponto; a guerra civil só póde prejudicar os interesses geraes do paiz. 

O SR. RIBE!IHO JuNQUEllRA: - Nada h a melhor neste mundo do que um 
dia depois do outro. 

Nós, qua ndo minoria., costumamos dizer, em geral, que a tyrannia dos 
governos é que faz que o povo se levante para atirar abaixo o jugo que o 
domina. Quasi sempre, entretanto, invertidos os papeis, quando somos gover no, 
a nossa affirmação é que a demagogia é que procura derrubar os poderes 
.constitui dos . 

0 SR. LINDOLPHO PESSÕA: -Nesse ponto V. Ex. tem razã o. 
O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA: - Prefiro, em regimen da natureza do nosso, 

com governo de pequena duração, tolerar um administrado!· que julgo máo, a 
acceitar a i!1tervenção ele outro poder, capaz de tyra nnia maior a inda.. 

Pócle, effectivamente, ser clespotico o governo estadoal e_ muito bom o 
Governo F ederal; mas supponha o nobre Deputado o contrario: um go-
verno bom no E s tado e outro pessimo na União. P .ergunto: desde que este 
ultimo, o pessimo, queira intervir, para suffocar o governo bom, no E stado, 
por motivos políticos, qual t · r emedio? Quero que me apontem. Appellará o 
Estado para urn a nação estrangeira, pedindo que intervenha? 

O SR. CAMILLO PRATES: -Pergunto a V . Ex.; por que a Alliança Liber-
tadora pegou em armas, no Rio Grande do Sul, contra o governo do Estado? 

O SR. RIBEIRO JUNQUEmA: - Nada tenho com esse facto: nada s.ei da 
Alliança Libertadora. 

Estou invertendo o argumento do nobre collega pa ra responder ao aparte 
que creio ser absolutamente destituído de base . Volto a citar as considerações 
que f iz : 

"c) quanto á emenda n. 3, resta a parte final, que diz " e para 
r eorganizar financeiramente o Estado que, pela cessação de paga-
n1entos, por mais de dous annos, demonstrar a sua insolvabilidade"; 
discordo por completo; além de dar uma indizível latitude á interven-
ção da União, n ão me par ece que esta, que já por duas vezes, e por 
longos annos, pediu moratoria aos seus credores, tenha autoridade 
mora i para interv ir, por motivo de mót·a no pagamento." 

0 SR . AZEVEDO I~IMA: - Muito bem . E' tambem minha opinião. 
O SR. RIBEIRO .JUNQUNIRA: - Sr. Presidente, a1gumas dessas considerações, 

.que enlão fiz, foram attendidas. 
Vejo que os "leaders" das diver~as banca das, na s ua r eunião, tiveram 

mats ou menos o mesmo intuito, vislo que m odificaram em parte esta emenda., 
passando a considerar aoenas o caso da divida fundada. 
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Accrescentava eu: (lê) 

"Melhor será, a meu ver, que se estabeça, na Constituição, 
.1ma medida prohibindo aos Estados o contrahirem emprestimos ex-
ternos sem prévia autorização :por lei federal. Só a div'ida externa dos 
Estados, pelas complica ções diplomaticas pôde acarretar a n ecessidade 
da intervenção da União. " 

O SR . ALBERICo DE MoRAES: - E com isto V . Ex. obedecia a todos os pro-
grammas r evisionistas . 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIR.c -Tive o prazer de ver que a suggestão dada á 
minha banca.da, foi trazida á Camara dos Depu tados em emenda do illustre 
"Jeader" da bancada paraense, não logrando, infelizmente, approvação. 

Accrescentava eu: 
"A emenda n. 48 conjuga as de ns . 1, 2 e 3, e accrescenta ao 

art. 48, sob n . 17, mais uma attribuição privativa ao Presidente da 
Republica - a intervenção n os Estados quando àec1·etada pelo Con-
gresso, quando 1·eclamada pelo Supremo, e sempre que lhe approuver, 
pois p ermitte a in tervenção, independente de provocação, nos demais. 
casos dos ns . 1, 2, 3 e 4 do art. G0 

• 

.C.:u me limitaria , portanto, si t ivesse que decidir, a acceitar a in-
novat;ao da ultima parte da emenda n. 1, e a precisar de modo claro 
e inilludivel os cas~s em que a inter venção compete ·ao Poder Legis-
lativo, ao E xecutivq e ao Judiciario. 

Aliás, essa mirtha manifestação está em pleno accôrdo com o. 
programma do P. R. M., que se propoz a defender, pelos seus r e-
presentantes, nos municípios, no Estado e na União, entre outras a 
seguinte these poliUca: 

b) autonomia qo Estado e dos municípios, nos te;·mos das Con-
stituições, Federal e estadual. " 

Sr . Presidente, estas são as t res primeiras medidas constantes do suO-· 
stitutivo que ora se discute em 4° turno, em virtude de preceito r egimental. 

A' de n. 2 se accrescentou o que constava da emenda 57 da proposta, 
que é a declaração de quaes sejam os principias constitucionaes. Já tive 
opportunidade de mostrar á Camara que faHando perante minha bancada, 
asseverei estar de accórdo com essa mesma medida. 

Determinam os paragraphos 1°1 2° e 3° os casos de intervenção, con-
forme caiba esta ao Poder Legislativo, ao Executivo ou ao Judiciario. 

Si<o repr'Jducções das emEondas 27, 42 e 58 da proposta e preliminares nu-
meros 25, 28 e 45 . 

Tanto umas corno outras tiveram, na bancada, minha opinião favoravel em. 
consequencia da approvação anterior das outras emendas; mas com a decla-
ração prl:via e terminante é).e que eu preferia fazer outra discriminação . E st 
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não houvess•3 a necessida de de 53 a ssig-naturas pa ra ser acce ita uma e me nda, 
eu teria, po"l' certo, tomado a iniciativa de apresentai-a á Camara. 

Votei, por conseguinte, contra a emenda n. 1 no terceiro turno, visto como, 
por occasião da segunda discussão, na Camara, não tive o prazer de estar pre-
sente, e votei a ssim porque era contrario a diversas dessas partes, embora fa-
voravel ás uliimas disposições dos para g-raphos 1•, 2• e 3°. 

Não m e sendo possivel votar ]Jr ó em 1·elação a essas e contra as outras, 
prefe ri votar contra a emenda, por isso que julguei de m uito maior gravidade. 
as disposições constantes daquellas contra a s quaes eu dava m eu voto. 

O SR. SoLANo DA CUNHA: -Foi esse t ambem o meu ponto de v ista. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - O meu foi mais radical: votei contra tudo· 

porque faziam questão de duas emendas. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA: - A emenda n. 2 inclue diver sas das constan--
tes da proposta e das prel iminares. Reune as emendas 14, 15, 17, 20 , 23 e 28 
das pre:iminal'es . A de n. 14 é a seguinte: 

"Orçar, a nnualmente, a R eceita e fixar, annualmeute, ~- despeza 
e tomar as eont:a-s de ambas, relativa·s a cada exercicio financeiro, pro-
rog-ado o orçamento anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver o 
novo em vigor. " 

Sobre esta emenda, na reunião da ba.ncada a~sim me m anifestei: 

" J-u lgo salutar a innovaç:ão feita, qual a de torna r constitucional 
a p rorogativa orçamentaria, qua ndo o Congresso n iio votar o orça-
mento em tempo util. " 

Devo, entretanto, dizer que a emenda do substitutivo é peior, a meu ver,. 
do que a preliminar. Esta, em vez de det ermina r "quando até 15 de Ja-
lleiro nã o estive1· o novo orçamento em vigor", determina "quando até 31 de 
Dezembro não tiver sido votado". 

O mais não depende do Poder L egislativo e sim do Executico. Com isto 
podemos, mes mo, dar origem a um facto exquisito: si o Congresso, até 31 de 
Dezembro, votar o orçamento, pode rá o Executivo, dentro do prazo que lhe 
compete, n ã o sanccional-o. Nos termos da lei o orçamento seria promulg a do 
pelo Vice-Presidente do Se nado; m a s não poderia, por fôrma alguma, entrar 
em execução, por collidir com a disposição que estí.t. nessa emenda cons titu-
cional . 

Os org-anizadores da Cons tit uiçã o não a ttentaram bem pat·a est e ponto, 
que se me a ssemelha bastante esquisito. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Confere-se a dictadura orçamentaria ao Pre-
sidente. 

0 SR. ALBERICO DE MoRAES: - E tudo está feito assim. 
0 SR. RIBEIRO J UNQUEIRA: - Outra em enda reza: 

"Legislar sobre o commercio exterior e interior, podendo a u to-
rizar as limitações exigida s p elo bem publico, e sobre o alfa ndega-
mento de portos e a creaç:ão ou s uppressi:io de entrepostos." 
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E' a emenda 16 da proposta, correspondente a 15 das preliminares. Sobre 
esta tive opportunidade de dizer: 

"Contrario. Considero sempre perigosa e contraproducente a in-
tervenção do Governo no movimento commercial . A prohibição da ex-
portação e a fixação de preços, que os governos têm feito, como que 
premidos pela ordem publica e sob pretexto de barateamento da vida. 
só males nos têm f eito." 

St• . Presidente, por mais que estude este assumpto, e procure me con-
vencer da vantagE-m da intervenção do poder publico no movimento commer-
cial, minha razão todos os dias me leva a ser contra ella . Cada vez mais me 
convenço que ha inconveniente no cerceamento da liberdade commercial. En-
tendo que, quanto m aior "liberdade dermos á producção, á industria e ao com-
mercio, tanto maior baneficio prestaremos ás nossas populações, porque, só-
mente sob o amparo dessa liberdade o commercio, a lavoura e a industria po-
dem progredir e prosperar e só á sombra dessa prosperidade podemos conse--
guir o barateamento da vida. 

V. Ex. , Sr. Presidente, não ignora que somos um paiz novo, temos ne-
cessidade de capitaes e os capitaes fogem sempre dos Jogares onde podem 
soffrer oppressão e a intervenção dos poderes publicos . 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Nada podem as leis ordinarias contra as 
leis naturaes e economicas. 

I 

O Sn. RIBEIRO JUNQUEIRA : - A olltra parte da emenda n. 2 consta do 
n. 17, que figurava na proposta com o n. 18 e nas prelimlnares ·sob o n . 17: 

"F-ixar a nnualmente as forças de t erra e mar . Prorogada a fixa-
ção anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver a nova em vigor. " 

T ive opportunidade então de dizer: "De accõrdo, pelas m esmas razões 
por que me manifestei em re~ação á emenda n . 14", isto é, aqu ella que se 
refere á prorogativa orça mentaria tem, como a outra, o mesmo inconveniente 
de determinar o dia 15 de J a neiro, uma vez que a lei or~amentaria nova não 
esteja em vigor. 

Segue- se a emenda 23: 
" Estabelecer leis sobre naturalização . " 

Era o que constava, tanto da proposta, como das preliminares sob o n. 20 . 
Assim m e manifestei: 

"De pleno accõrdo . Não devemos estabelecer ~mitor17vidade para 
leis que dizem respeito ·a interesses estrangeiros, onde a 1·eciprocidade 
de concessões é que qeve predominar . " 

Como V . Ex. sabe, Sr. Presidente, a nossa Constituição determina sobre 
naturalizações : "Fazer leis v:niformes" , e a reforma ntanda apenas "esta-
belecer leis sobre naturalização" , deixa ndo assim, ao poder ordinario, o di-
reito de, não digo fazer pressão contra este ou aquelle 11a iz, mas pelo menos 
defender-se de acto praticado por este ou aquelle contra o nosso paiz, em seu 
territorio. 
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Em seguida vem o n. 24: 
"Crear e supprimir empregos publicas federaes, inclusive os das 

Secretarias das Camaras e dos Tribunaes, fixa r-lhes as attribuic:ões e 
estipular-lhes os vencimentos." 

Esta medida foi considerada nos ns. 21 e 48 da .proposta; não figuravam 
nas prelilninares que foram primeiramente apresentadas aos "leaders", nas 
reuniões do Cattete. 

Devo dizer que est.ou de inteiro accõrdo com a disposição, porque sempre 
me par-eceu exquisito que a Camara, como o Senado e o Supremo Tribunal, 
tivessem a liberdade de fazer a organização de suas Secretarias com inteira 
independencia quanto aos outros poderes, creando empregos, fixando ven-
cimentos, estipulando direitos de aposentadoria, etc. 

Minha opinião não ê nova. Já. a dei na Camara, quando aqui se discutiu 
longamente um véto do Sr. Epitacio P essôa sobre lei referente a funccionario 
da Camara. 

F ui um dos poucos que votaram por este véto por entender, como até 
hoje entendo, que a boa doutrina ê a de que as leis de organização devem ser 
feitas pelo Congresso, e, não, a·penas, por uma ou outra Casa de per s·i. 

O SR . AUGUSTo DE L IMA: - Tambem votei no mesmo sentido. 
O SR . RIBEIRO JUNQUEIRA: - Ha ainda na emenda a disposição 28: "le-

gislar sobre o traba lho". 

Não constava das preliminares e na proposta ê a emenda n. 22 . 
• sou inteiramente favoravel, porque entendo que, no momento actual , em 

que precizamos estar cerca ndo o paiz de legislação adequada aos problemas 
sociaes, ê natural que se estipule, ·desde já, esta attribuição do Congresso, de 
legislar sobre o trabalho . 

Segue-se a disposição C.o n. 29 - "Legislar sobre !icen\:as, aposent'J.-
dorias e reformas, nã o as podend'o conceder, nem a lterar , -por leis es'!)eciaes." 

Consta da proposta, sob o n. 25, e era o n. 23 das preliminares. 

Diz o seguinte o parecer: "IDe pleno accôrdo". Accrescentando mesmo que, 
em principio, sou contrario ás aposentadorias, porque, em materia de funccio-
nalismo publico, tenho opiniões que talvez sejam unicamente minhas, mas que 
reputo as melhot·es . Penso que todos os funccionarios devem ser muito bem 
remunerados e tm· toda responsabilidade no exerci cio dos seus carg-os ; mas que 
cada um deve prover á sua velhice e ao futuro de sua família, mas pela su a 
individualidade por seu proprio esforço e nrco por determinações legislativas. 
Entendo que o funccionario ]Jublico não deve ser a esse respeito differente 
do industrial ou do negociante. 

Por isso digo que todo o funccionario, quer civil, quer militar, deve s,_,,. 
muito bem r emunerado, para poder, do seu trabalho, dedicando-se-lhe de corpo 
e alma durante a vida , juntar o peculio necessario para fazer face á subsis-
tencia possível, nas as·sociações -particulares; o seu seguro, procurando ga--
rantir a sua velhice e o futuro dos seus. 
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Vem depois, Sr. Presidente, o parag-rapho 1 o ao art. 21, que diz: 
"As leis de orçamento não podem conter disposições estranhas á 

-;Jrevisão da receita e á despeza fixada tpara os serviços anteriormen te 
creados." 

Era o art. 30 da proposta e 28 das preliminares. 
A emenda n . 2S das preliminares dava essa disposição como um para-

grapho ao art. 36 da actual Constituição . 
A minha opinião f oi, então, a seguinte: 

"De accõrdo: A medida que a emenda consagra é salutar. Me-
lhor, porém, caberá com o pa r agrapho 34." 

Folgo . em verificar, Sr. Presidente que o substit utivo da Commissão jus-
tamente destacou-a do art. 36, em que fi•gurava na proposta, para pol -a como 
paragraph o 1 o do art. 34, aquelle onde eu disse que a meu modo de ver melhor 
caberia . 

Segue-se 81· . Presidente, a emenda n . 3, unica constituída de um só ar-
tigo: 

" Substitua-se o paragrapho 1 o do art . 37 pelo seguinte: 
"$ 1.0 Quando o Presidente da Republica julgar um projecto de 

lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrario aos interesses 
nacionaes, o vetará, total ou pn.rcialmente, dentro de dez dias uteis a 
contar daquelle em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os 
motivos do véto, o pr?jecto, ou :., parte vetada, á. Camara onde elle 
se houver· iniciado." 

E' o véto parcial. 
Constava da prOtposta, sob o n. 33, e da preliminar, sob o n. 30.' A minha 

opinião, na bancada mineira, foi a seguinte: 
"De accGrdo . Reputo um bem o véto parcial, a cujo uso penso 

que a Constituição não se oppõe . " 
Realmente, Sr. Presidente, tenho de mim para mim, que a Constituição 

vigente não se oppõe ao véto parcial. Mas, uma vez que se decidiu r eformar 
a Constituição, parece-me de vantagem t ornar clara, como torna a emenda, a 
possibilidade do véto parcial. 

Por isso, em terceira disc!.lssão, votei a favor dessa emenda, con~o votarei 
na quarta . 

O mesmo não pude fazer quanto á emenda n. 4: V otei contra a emenda 
porque a mesma contendo embora dive1·sas partes a que sou favoravel, con-
tém outras a que sou radicalmente contrario. 

A primeira é a consagradq. sob o numero II e a que diz: 
",Julgar em grão de recurso as questões excedentes da alçada 

loca! resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes ." 
Quando tive opportunidadc de dar a minha opiniã o na bancada, disse: 

"Parece consequencia da creação dos tribunaes regionaes, podendo então ser 
estabelecida a alçada . Nada ·a op.põr . " 

Vê, portanto, V . Ex . , 81·. Presidente, que já então tinha opinião, e con-
tinuo a tel-a, favoravel a este ponto da emenda. 
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O n. III, diz : "rever os processos fin dos, em materia crime " . 
Essa emenda é nova no substitutivo. Não figurava nas preliminares nem 

na proposta primitiva da reforma. E', entr etanto, uma consequencia logica do 
-andamento que se t em dado á reforma, e apenas df~ melhor redacção áquillo 
que existe n a actua l Constituição . 

Vem, em seguida, o n. 1, do m esmo artigo, lettra d: 
"os litígios entre um Estado e habitantes de outro". 

Figurava nas preliminares sob o n . 47, e assim me manifestei : 
"Para o r egimen de dua lidade da m agistratur a , que adaptamos, 

opino pela em enda. " 
Effectivamente, Sr . Presidente, não havia razão de ser na disposição da 

nossa actual Constituição, mandando fossem á Justiça F ederal os pleitos en-
tre cidadãos h abilitados de Estados diversos . E por isso julgo de grande con-

·veniencia a disposição consagrada na emenda n. 4, lettra d, que determina 
sejam apenas da competencia da Justiça Federal, os litígios. entre um Estado 
e habitantes de outro. 

Assim, pertencerão ás justiças locaes os litígios existentes entre h abitantes 
de Estados diversos . 

VE'm em seguida o paragrapho 1•. letra a: 
" Quando se questionar sobre a vigencia, ou a validade das leis 

federaes em fe.ce da Constituição e a decisão do Tribuna] rlo Estado 
lhes negar applicaçfLO." 

Con·stava nas prelimin-ares, sab o n . 46 . 
A minha o;;Jinião foi a seguinte: 

"De accôrdo com a opinião manifestada pelo Presidente do Es-
tado, p enso ser preferível substituir as palavras "do Tribunal" pela 
palavra "JudiCiaria". 

Segue-se, log·o ãepois, no mesn1o paragrapho, a disposição contida nR 
lettra c : " quando dous ou mais tribunaes locaes interpretarem de modo 
"differente a m esma lei federal, podendo o r ecurso ser tambem interposto por 
qua lquer dos tribunaes referidos ou pelo Procurador Geral da R epublica". 

Não J:lavia essa disvosição entre as preliminares, e, senão, era proposta 
sob o numero 52. 

Declaro a V. Ex., Sr. Presidente, que estou tambem de accôrdo com 
essa disposição porque melhora os termos da actual Constituição. 

Vem depois, nessa emenda, e por ultimo, o paragrapho 5°: 
"Nenhum recurso judiciario é permittido, para a justiça federal 

ou local, contra a inte1·venç.lo nos Estados, a declaração do estado de 
sitio, e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legiti-
midade e a perda de mandato dos membros elo Poder L egislativo ou 
Executivo, federal ou estadual; assim como, na v igen cia do estado 
de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos praticados em 
virtude dellc pelo Poder Legisla tivo ou Executivo. " 

Senho1· Presidente, esta é a medida constante da emenda, que reputo de 
grande gravidade e que me levou a dar o voto contrario a toda a emenda, em-
bOl-a fosse favol·avel a disposições della constantes. 
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EJ.Ia reune, nesse substitutivo, as disposições contidas nas emendas 56 e 
75 da .proposta, ns. 49 e 69 das preliminares. 

Por occasião da reunião da minha bancada, quando se tratou das emen-
das 49 e 69 das preliminares, e que foram consubstanciadas, no substitutivo, 
no ·paragTapho 5° da emenda n. 4, disse o seguinte: (quanto á eJnenda 49): 

"Discordo, em parte, pela amplitude da medida. Ha casos em que 
a intervenção do Poder Judiciario é indispensavel para assegurar a 
·legitimidade do Poder. 

Prefíro que o tempo, o amor tecimento das paixões e o forta-
lecimento do Poder .Judiciario constituam verdadeira doutrina." 

E em relação á emenda n. 69, que, como disse, está incluída com a de 
n. 49, nesse paragrapho 5°, assim me manifestei : 

·'Contrario pelos motivos retro expostos . Ha garantias consti-
tucionaes, como a inviolabilidade do lar, a segurança da propriedade 
e outras que não podem e não devem ficar a descoberto da necessaria 
intervenção judiciaria." 

Sr. Presidente, a meu ver essa é uma das disposições mais graves da 
actual reforma da Constituição. 

0 SR. LEOPOLDh'I'O DE 0LIVEif!A: - Sem duvida. 
O SR . RIBEIRO JUNQUEIR<A: - Folgo immenso de ter lido, hoje, as consi-

derações feitas aqui pelo nosso eminente collega e meu prezado amigo, Sr. 
Manoel Villaboim, professor de direito, por estar de inteiro accôrdo com a 
opinião que, á ligeira, tive e'nsejo de expender na reunião da minha bancada. 

E' certo, Sr. Presidente, que se procurou como . que cohibir, até certo 
ponto, a força extraordinaria que es·sa medida vai dar ao Poder Executivo, 
determinando quaes os numeras e paragraphos do art. 72 que o estado de sitio 
póde suspender. 

Si a Camara dos Deputados se dér ao trabalho de lêr esses diversos pa-
ragraphos, 1, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, e examinar com cuidado as garantias 
que cada um delles consagrfl. á liberdade pessoal, verificará que muitos con-
tinuam a ficar expressamente sujeitos ao arbítrio do Poder Executivo quando 
decretado o estado de sitio, sem que a liberdade individual tenha o recurso do 
"habeas-corpus", que actuajmente tem. 

O SR. ALBERICo DE MonA_f:s: - E ssa emenda suspende as garantias e sus-
pende os direitos. O voto de V. Ex . representa o voto do espírito liberal de 
Minas. 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0MVEH1A : - Só el!e é bastante para condemnar a 
reforma. 

O SR. RIBEIRo JuNQUEIRA: - Qua nto á emenda n. 5, tive opportunidade 
de dar o meu voto contrario, em terceira discussão, como darei nessa discussão 
especial, pela impossibilidade de votar a favor de algumas das partes e contra 
outras. 

Votaria, por exemplo, com grande prazer, a materia constante do n. 10, 
que consagra a medida, estipulada sob o n. 62 da proposta e 56 das preli-
minares, dizendo: 
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"Em tempo de paz, qualquer pôde entrar no territorio nacional 
ou delle sahir, con1 a sua fortuna e seus bens." 

Nas preliminares, limitei-me ao seguinte: 
"Nada a expor, t anto m a is quanto a medida parece visar apenas 

um fim fiscal e financeiro." 
Esta medida, Sr. Presidente, apenas tira Cla Constituição actual a parte 

que diz : " independentem ente de pasasportes" . 
E entendo qu e aos poderes publicas deve ·ficar sempre facult ado o direito 

de examinar, principalmente, as pessoas que entram no paiz, para vêr si ha 
conveniencia ou n ão na immigração . Não t ive duvida em opina r a favor dessa 
disposição. 

Vem depois a que é consagrada á lettra a, do pa ragrapho 17, que diz: 
"a) as minas pertencem ao proprietario do só lo, salvo as limitações esta-

belecidas por lei, a bem da exploração das m esmas . Esta poderá ser tambem 
fe ita pelo Governo Federal ou por concessão deste, reservada parte dos lucros 
ao proprietario, no caso de n ão iniciar ou de abandonar a exploração. 

b) as minas e jazidas mineraes necessarias á segura nça e defesa nacio-
naes, e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros. " 

E ra a disposição consagrada na proposta sob o n. 63 e nas preliminares 
sob o n. 67. 

Aqui sei que vou desgostar grandemente o m eu collega por Minas, Sr. 
Augusto de Lima e o f aço, em·bora contrariado, porque gosto de ser franco 
e sincero. 

O SR. Auausro DE LIMA: -V. Ex. n ií.o me desgosta, n em m esmo quando 
diverge de mim. 

O SR. R IBEIRo J UNQCJEIRA : - Vou lê1· o que disse na reuniã o da bancada 
mineira : 

"Não me repugna a m edida, apesar dos judiciosos conceitos do 
Presidente do Estado. A a propriação das minas e jazidas mineraes 
por estrangeiros tem sido a causa em muitos paizes, de conflictos in-
ternacionaes, prejudiciaes sempre á soberania nacional. A escassez 
do tempo não me permittiu um estudo minucioso para, pesando os 
pró e os contra, formar juizo seguro. Não conheço, confesso, os gran-
des beneficios prestados ao Brasil pelas companhias esüangeiras, que 
lhe exploram as minas. Não sei mesmo si o ouro extrahido do Morro 
Velho nos fez m ais bem do que faria si a!li ainda estivesse e si os 
braços n acionaes applicados em sua extracção tivessem se dedicado 
:l agricultura." 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: -V. Ex. não conhece as terras daquella r egião; 
a r.iqueza Já é puramente mineral . 

O SR. Hrsmmo J"uNQUK!RA: - E' justamente o que digo . Agora as popu-
lações do Morro Velho fo ram, muitas vezes, chamadas para extrahir ou ro, qu e 
é nosso, m as que, no emtanto, não fica sendo brasil<~iro: 

O Sn. AuGuSTo or.: L IMA : - Como não? Grande parte de ouro, depois de 
extrahido, é applicado nas industrias locaes . 
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O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA: - Estáâ. sendo agora comprado pelo Brasil, á 
c usta t ambem dos nossos impostos, á. custa do nosso trabalho. 

O SR. AuousTo DE LIMA: - Posso demonstrar a V. Ex. que muito om·o 
fica no paiz. 

O SH. RIBEIRO JUNQUEIRA: - .As companhias veem explorar as minas, 
fazem-n'o como tubo de suoção e ellas vão, de preferencia, beneficiar outros 
paizes. 

O Sr-:. L uiz GUARANA' : - I sso seria a condemnação da entrada de capitaes 
estrangeiros no Brasil. 

O SR. RIDEIRO JUNQUEIRA: V. Ex. sabe que uma estrada de ferro, por 
exemplo, uma usina de assucar, e cousas dessa natureza trazem beneficios de 
outra ordem que não significa simplesmente o arrancar da terra o ouro que 
e !la contenha. 

O Sn. Luiz GUARANA': - Isso não significa, entreta nto, que não se deva 
permittir que continue entre nós a exploração dos nossos mineraes .. . 

O Sn. RIBEIRo J UKQUEIRA : - E u a penas limitaria, como limitava a pre-
liminar do projecto, â. exploração nacional, afim de evitar que o estrangeiro 
t ire da terra aquillo que Deus nos deu. 

O SR . Luiz GUARANA' : - Apesar do acatamento que tenho pela opinião 
de V. Ex . confesso que discordo profundamente do modo pelo qual V . Ex. 
encara o assumpto. Creio que em um paiz que necessita, talvez, como ne-
n hum outro, da immigração e dos capitaes estrangeiros, não se devem crear 
obices dessa natureza ao dese~volvimento industrial na exploração dos nossos 
minerios, que por ahi dormem desaproveitados porque nossos braços e nossos 
capitaes são insignificantes para obra tão vultosa. 

O SR. RIBEIRo JuNQUE:IRA: - R espeito a opinião de V . Ex. Por feitio 
moral sou tolerante para com a opiniã o alheia ... 

Os SRS . AUGUSTO DE LIMA, e LUIZ GU.mANA' - Apoiado . 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA: . . . afim de que os outros p1·ocedam da mes-

ma forma para commigo . 
Acredito mesmo que os meus nobres col!egas estejam com a boa dou-

trina. Esse, entretanto, ê o rpeu modo de pensar ... 
0 SR. L UIZ GUARANA'- Muito bem. 
O SR . RIBEIRO J uNQUEIRA: - . . . que exponho á Camara com a mesma 

franqueza com que os nobres Deputados manifestam as suas idêas . 
Não teria duvida em appel!ar para os capitaes estr angeiros, si a compa-

nhia organizada f osse brasileira . 
O Sn . LuiZ GuARANA': - Não faço distincc;ão, neste caso. 
O SR. R IBEIRO JuNQUEIRA: - As p reliminares do projecto da reforma co!l-

stitucional foram, si me não engano, organizadas pelo espírito esclarecido do 
i llustre "}ea,der" da bancada paulista, a meu ver, de accôrdo com o .Sr. Pre"si-
dente da Repub!ica e nellas se estipulava essa emenda pel a qual me manifesto 
favoraYel . 

O SR . Aucus·.ro DE LIMA: - A opinião de V. Ex . é a utorizadissima do 
ponto de vista do tra to da terra. E' a opinião de um lavrador de só!o fertil 
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e que f az juizo m uit o afastado da realidade do que se passa com os habitantes 
de terra, cu ja riqueza unica r epousa no sub -solo . 

E para extrahir essa r iqu eza, para incorporai-a á nossa circulação eco-
nomica, é insufficiente o capital nacional, sendo necessaria a alavanca dos 
recursos estrangeiros . 

o SR. LUIZ GUARANA' : Muito bem ! 
O SR . Auovsro DE Ln-rA : - Do contrario seremos forçados a deixar eter-

namente no seio da terra, inexploradas, todas essas riquezas de qu e tanto 
necessitamos. Basta dizer que a mineração de MolTo Vermelho faz a expio-
ração a 2. 000 metros de profu ndida de radical. E, como aquella formação, ha 
innumeras na Cordilheira do Espinhaço . Lá estão el1as, e temos m iseria de 
ouro, e não ha qu em o possa ir buscar . Oxalá viessem ao nosso encontro 30', 
40 e mais companhias! Peço desculpas ao nobre Deputado. 

O SR. RIBEIRO JUNQUZIR.'o.: - Nada ·tenho a desculpar . Já conhecia mesmo 
a opinião do meu illustL·ado collega sobre o assumpto. 

Sr. Presidente, segue-se o paragrapho 22, consagrado nessa m esma emen-
da n. 5, que assim diz: 

"Da1·-se-fL o habeas-co?·pus sempre que algu em soffrer ou se achar 
em imminente perigo de soff rer violencia por meio de p risão ou con-
strangimento i!legal em sua liberdade de locomoção . " 

E' a emenda que consta do n. 64 da proposta e 58 das preliminares . 
A respeito, tive então opportunidade de dizer o seguinte: 

"Contrario em absoluto. O paragrapho 22 contem providencia 
tida e havida , a j usto titulo, como "principal baluarte da liberdade 
pessoal." E ' uma conquista de que não devemos abrir mão . Ao arbí-
t r io ou prepotencia ao Poder Executivo armado de força prefir o a 
exorbitanci!!-, caso se dê, do J udiciar io que não tem m eios de transfor-
mai-a em IJressão. " 

0 SR . LEOPOLDINO DE 0LIVElll.A: 
a opinião de V. Ex . 

Muito bem ! Folgo immenso em ouvir 

O SR . ALBERICO DE MoRAES: - E' uma synthese maravilhosa do pensa-
mento de liberdade do nobre Deputado. 

O SR. RIBEIRO JuNQUEJIRA: - Uma das grandes belleza s que eu encon-
trava em n osso regimen era j u stamente o instituto do habeas- corpus e a evo-
lução que o Supremo Tribu nal Federal ia da ndo a esse mesmo instituto, como 
meio não só ele garanlir a ordem, como principalmente a 1iberdade, sem à 
qual não é possível a existencia da propria ordem ! 

Em seguida, vem a constante do paragrapho 32, n. Gl das preliminares e 
66 da .Proposta: 

"$ 32. As disposições constitucionaes assecuratorias da irreducti-
bilidacle de vencimentos civis ou militares não eximem da obrigação 
de pagar os impostos geraes creaclos em lei". 

Minha opinião, neste ponto, foi de accôrclo, porque enten,do que realmente 
uma vez que h a o imposto sobre r enda, nós outros, pelo facto de recebermos 
do erario publico, não temos o direito de nos furtarmos a elle. 
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O paragrapho 33, diz: 
"E' pe1·mittido a o Poder Executivo expulsar do territorio n a ciona l 

os subditos estrangeiros perigosos á ordem publica ou nocivos aos 
interesses da R epub!ica" . 

Manifestei-m e , a hi, por essa fórma: 
"A idéa aproveitavel, uma vez que, na propria emenda, se esta-

beleça o processo pa ra se julgar da nocivida de do expulsando, a qual 
deve ser declarada pelo Poder Judiciario. Do contrar io pôde dar Jogar 
a abusos capazes mesmo de complicações internacionaes." 

O paragrapho 34 estabelece: 
"Nenhum emprego pôde ser creado, n em ven cimento algum, civil 

ou militar, pócle ser estipulado ou alterado senão por lei ordinaria es-
pecial". 

E' do n. 61 da proposta e 64 das p reliminares . 
Declarei-me ele inteiro accôrdo e as razões já dei em relação a outros 

pontos. 

Segue-se o paragrapho 35, que diz: 
" Respeitados os direitos a dquiridos e a espectativa legal dos f u nc-

cionarios em exercício na data da promulgação desta lei, a aposenta-
doria sõmente p oderá ser concedida : 

aos invalidas, depois de trinta annos de serviços á União; 

aos que se ipvalidarem em acto de serviço, depois de 10 annos. 
a) o magistradp ou fun ccionario maior ele 70 annos de ida de serã 

con<pulsor iamente a1posentaclo com os v en cim entos correspondentes ao 
tempo de serviço; 

b) n enhuma aposentadoria ou reforma será concedida com ven-
cimentos superiores aos da actividade" . 

E' do n. 62 da propostp. e 67 das preliminares. 
A respeito assim . me n1a nifestei : 

"De accôrdo . Chego mesrno a ser contrario á aposenta doria , sendo 
partidario da farta remuneração, deixando a cada um, a previsão do 
seu futuro. Na imvossibilidade, porém, de ir a t anto, julgo salutar a 
em enda ". 

Vem, depois, Sr. Presi(jente, o § 36, que determina : 

"Qu ando a seg:uran ça da Republica o exigir, em caso de aggres-
são estrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha declarar em es-
t ado de sitio, pot· tempo determinado, qualquer parte do territorio na-
cional, s u spendendo-se ahi absolutamente o habeas-oorpus para os 
detidos em virtude da declar ação do sitio, assim como as garan tias 
constant es dos parp.graphos 1°, 3°, 8°, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, deste 
artigo, que o decreto enumera . " 

0 SR . LEOPOLDINO DEl ÜLIVEIRA: - Outra monstruosidade! 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA : -E' a emenda 67 da proposta e n. 68 das pre-

liminares. 
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Dizia eu então á bancada mineira: 
"Discordo •por completo, pelas r azões já manifestadas em relação 

â emenda n. 58 . L egislamos para o fu t uro e não pa ra a actualidade. 
O 8stado de s itio, entre nós , vai se tornando estado nonnal e suspen-
der o r ecurso, que consideramos "principal baluarte da liberdade pes-
soal" seria amarfanhar a Liberdade. " 

Os paragraphos F, 3°, 8°, lO, 11, 12, 13, 14 e l S da actual Constituição con-
sagram medidas cuja suspensão, durante o estado de; sitio, sem que dellas 
possa haver recurso para o Poder ,Judiciario, trará, sem duvida, grandes dis-
:;abores para o futuro, e grande m a l para o nosso paiz, pela oppressão que 
se fará sentir, no dia em que occupar a presiclencia u m cidadão que colloque 
acima dos interesses do povo os seus caprichos pessoaes. 

O § 1°, por exemplo, diz: 
"Ninguem p6de ser obrigado a faze t·, ou deixar de fazer alguma 

cousa senão em virtude da lei." 
Essa é uma das garantias constitucionaes que o estado O;, sitio p6de sus-

pender, de accôrdo com o § 36 da emenda n. 5. 
Foran1 estes os m otivos que detern1inaram o m·eu voto contrario a essa 

emenda, na terceira discussão, como me obriga a votar contra os diversos 
artigos, n a discussão especial , a impossibilidade de os dividir. 

Devo dizer, agora, apenas como motivo de rejubilamento, que tive oppor-
tunidade de lêr hontem o pa recer dado pela Faculdade de Sciencias Jurídicas 
e Sociaes da nossa universidade, em relação á r eforma constitucional e o 
grande prazer de ver ificar que quasi todo o parecer está de inteiro accôrdo 
com a op1n1ao que h a muito t empo dei á bancada mineira, e que o ".Jeader" 
da mesma bancada tem por escripto, com a minha assignatura. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V eja V . Ex . que quasi todos estão de 
accôrdo em comoater a reforma. 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA: - Permitta, agora, a Camara que aproveite os 
ultimos momentos de que disponho para entrar em assumpto, a meu vêr, mais 
melindroso, mas contra o qual tive de vota.r, com a consciencia tranquilla de 
quem pratica o bem. 

Como V. Ex . sabe, Sr. Pre.:;ident€>, fúram apresentadas em plenario, sob 
os numeras 9 e 10, duas emendas que ficaram conhecidas na Camara como 
emendas religiosas. Uma dellas, a de n. 9, foi a penas submettida á votação, 
e. embora t enh a obtido uw5oria de votos dos Srs . Deputados, foi rejeitada por 
não ter reunido os 213 exigidos para a reforma constitucional. Fui um dos 
que Vútaram contra essa emen da, e dous dias depois de ter votado, recebi· o 
seguinte tel~granuna: 

• "Hoje infligistes derrota igreja votando contra emendas r eli-
giosas; amanhã cordeirinhos catholicos vos . farão vencedor u rnas .· 
Do ut des. Tambem varias vezes vos dei todos meus votos. Os ca-
tholicos somos enormes . !Adeus, doutor! - Padre João Ghr·isostomo 

Campos . 
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'Sr. Preside'!lte, o sig'haJtario desse telegramma foi v igar io .na cidade de 
Cantagua zes, Yisinha da-quella em que re sido . E' um s acerdote a quem me 
acostumei sempre a querer e respeitar p-elas excell-entes qualidades do seu 
caracter, por sua c ultura e ibondade . !Recebido esse t elegram.ma, não tive, 
absolutamente, nenhuma dôr de consciencia, c omo não tive nenhum movi-
mento de mã:o h umor. Continu'o e continuarei a p restar- lh e a m esm a con-
si.deração de que e lle sempre foi merecedor. Continu'o e continuarei a t er 
pelo ca tholicismo o me smo r espeito, a mesma alma que até ho•je t ive. 

Nascido cathalico, baptisado na re ligião dos meus ~paes , nella cre-io e 
estou convencido de que, justamente por nella crêr sincera m ente, foi que a 
min ha consciencia me lev ou a da r o meu .yoto contrar.io- á emenda n . 9. 

·E sse sacerdote confundiu dizendo: " I nfligistes derrota ás emendas re-
l\giosas". U ma de llas nã o foi votada, .por ter ·sido retir ada : qua nto á ou -
tra, muit a .gen te suppõe que, apenas autoriza va ou per m ittia o ensino da 
r eligiã o catho1ica n a s escolas 'Publicas. Como a ICamar.a sabe , loga.res h a n o 
nosso inter ior , o·nde s e encontra grande numero de catholicos, protes tantes, 
m-ethodistas, espiritas e a deptos de outras seitas . Compreh ende -se que tris-
teza nã o haveria em uma escola pubhlca :is vezes a unica da lo-calidade, on-
·de ifosse faculta do o e·nsino .de t odas essas re-ligiões ! •Seria isso a causa de 
~onflictos constantes que ensinariam a nossa m-eninice a desde en tão ter 
in tolera•ncia r eligiosa , •porqllfe , desde o •be.rç.o, c01neçaria a discutir a ssump-
pt os de crença, o que de vi<,• fazer sómente nas pr .oprias casa;s, -ou nos tem-
plos dos r espectivos cultos. 

Foi, porta nto, consulta ndo os meu s sentimentos re ligiosos, ass im como 
os meus sen timentos de liberdade e de democracia , que v otei contra a emen-
da. Devo, aliás, dizer que, embora profundam ente eatholico, si e~ssa em en-
da t iv esse ·p.or f im ap-enas facultar o e nsino <relig,ioso ca tholico,· eu des de 
que m e convencesse de que ella fei'ia os m'eus sentim entos democratiocos, v o-
taria , igualmente, contra e lla, (apoi.ados g eraes ) , p orque a m i:nha rel·igião 
ensina devemos dar a Cesar o que é de Cesar e a D eus •O que é d e Deus . 

A m inha eon sciencia yto caso daria a Deus ; entretanto, o me u dever 
como legislador era da r a Cesar o 1que é de Cesa<r ; er a o p ovo !brasileiro, a 
quem tinha de presta.r contas dos actos que 1:1rat ico como legislador . 

O !SR . .JoAqur,;: DE •SAI.J...ES: - V . Ex . t em de dar contas aos cordeiri-
r. h os. 

O SR. CoSTA RIBEI!i> : - V . E x . mã o legisla só para os cordeirinhos, e 
tim para toda a Nação. 

O SR. R IBEl!Ro J uNQUEIRA : - Quando r ecebo vot os . dos eleitores, não vou 
indagar si são ca tholicos ou protestantes, deí stas ou athcu s, s i segu em 
esta ou aque'lla religião, rmas apenas s i são .cidadãos br asileiros , com a capa-
(•ida de de eleger . Essa é a minha unica p reoccupação. 1Si eu tivesse reoobí-
tlo o m eu m andato com vato imperativo, determinand•o que vot asse desta 
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ou daquella fórma, eu teria consultado a minha con,;ciencia, que me diria 
si eu devia ou não acceitar esse voto imperativo. ·Acceital-o-hia si ella m~ 
jeterminasse que sim e n~jeital-o-hia si ella me dissesse qu,e não. 

Não tendo, porém, recebido esse voto imperativo, cabe-rme o direito de 
agir livremente, e estou certo que os !bons catholicos não levarão em conta 
o .facto de eu te;· votado deste ou daqruelle modo, POl'que exe;rço o meu direi-
to de voto, assim como estou cel'to ele que o illustTe collega teriá recebido 
v.otos de atheus, ou de ·cidadãos que •commungam em ;qualquer outra reli-
gião, •não estando n em por isso obrigado a votar pelo r econhecimento desta ou 
daquel:a religião, como homenagem aos "cordeirinhos" que lhe deram o 
~eu voto. (Riso.) 

Assim, creio haver justificado a m'inha attitude em re lação a essas di-
'""iersas em·endas e agradeço á Ca.mara a consideraç;ão que me aca.ba de dis-
pensar, ouvindo-me com tanta benevolencia e ibondade . (Muito be·nt; m~'ito

bem. O oraào1· é vivamente cumt>rimcntado. 

O Sr. Baptista Lu:.ardo: - Sr. Presidente, a Camara acaba de ouvir, 
com a maxima attenç;ão, a palavra do il.lustre representante de Minas ·Geracs. 
Sr. Ribeiro Junquei-ra, cujo nome declino com a maior admiração, com O> 

-mais l)roíunuo respeito, palavra autorizada, não só rpelas ligações políticas 
que tem o nobre Deputado com os membros do p:u-tido dominante naquelle 
grande Estado da Federação brasileira, como por ser S .Ex. Presidente da 
Commissão E xecutiva desse mesmo partido. 

O S!l . 'RIBEliRO JuNQUEJIRA: -V. ·Ex . vê que todos os seus coJ:eg-<Ls estão 
>cta.ndo com absoluta Hberdade. 

O SH . .AuousTo DE LIMA: - O direito de -discussão é franco e livre . 
O SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIR.A: - Ha muitos outros que pensam c.orn o 

8r . 'Ribeiro Junqueka e não podem dizer o que sentem. 
O SR . RIBEIRO JuNQUEIRA: -V. E x . está sendo injusto para com seus· 

colleg-as . 

0 SR . LJilOPOLDINO DEl ÜLlVEliRA: - Quantos não est.."'.rão com inveja de 
V . E x? ! ... 

0 SR. BAPTISTA LUSARDO: -Tudo Isso, 'Sr. Presidente, e O facto ainda àe 
ter iS. Ex. um passado poli ti-co d:e grande responsabilidade, bem traduz o 
quanto de importancia tinha a palavra do iJ!ustre Deputado. 

O SR. BrAs FoRTES: - E -o ·quanto de liberal est:á tendo o debate em tor-
no da <"eforma da. Constituiç;ão, que não ~ questão fechada, tanto que o Pre-
~ldente do :Partido Republicano Mineiro, solidario com o Cbe.fe da Nação, 
aca'ba de proferir um discurso, dive~gindo de pontos da revisão. 

O Sn. BAI'TIS'l'A LusARDo: - Devo declarar ao prezado collega, que me 
dé. a honra de seu aparte, que Iniciei a minha .oraç;ão r eportandO'-me justa-
mente ao discurso do Sr. Ribeiro Junqueira, aifim de !fazer resaltar sua li-· 
b:Jrc1ade e !ndependcncia, independencia e liberdade q.ue, entretanto, deixa-
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ram de set outorgadas, já ·não direi á bancada mineira, mas á maioria da Ca-
m.ara. 

0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - 0 •Caso do .Sr. Ribeiro Junqueira é um 
ca.so de independencia pessoal. 

O SR. BAPTISTA LUSAilDO: - ,Perfeitamente; não é outra cousa . E não 
se póde f alar aqui em independencia .partidaria no tom categortco com que 
o ::tobre co!lega acaba >de o fazer. Os fa.ctos que se desenrolaram neste recinto, 
dos tramites por que t em passado a reforma constitucional, a ponto de mere~er 
do meu venerando co !lega de bancada .Sr. Vvencesleu Escolbar a affirmação 
de que esse projecto ~avia até perdido como que a com.postu.-a e o r espeito 
q-ue devia a si p.roprio estão a:hi demonstrando a verdade de minha asserção. 

Porque tudo isto, Sr. Pres~dente? 'PeJa razão unica de que ma ter la 
tão a lta significação, que diz respeito fundamental •com o futuro da naciona-
lidade, foi discutida nesta ca:sa mediante uma bitola estabelecida pelo Catte-
te, mediante uma norma da qual se não podiam afastar os senhores da maio-
ria sob pena de serem ohamados á ordem, ao cumprimento e·stricto do que 
anteriormente havia deliberado -o poder. 

O SR. BrAs FaRTEIS: - •Devo jlizer ao nol:Jre co!lega si me dá licença r•ara 
um aparte, em relaçã!o á bancada mineira, embora eu não tenha autoridade 
para tanto, que a reform·a constitucio na•l é questão aberta. Nós, que a 
apo.iamos, !fazem-al-o sincerrumente, conve·nciclos de •que ella re'J)resenta uma 
necessidade. I 

0 SR. LEDPOLDINO DEl OpVEIRA: ~ Questão H1be·rta por quem? 
0 SR . BAPTISTA LuSARDo·: - Entã.o VV. EEx. querem dizer á Cama:ra 

que houve essa liberdad€, que a reforma constitucional, imposta ·pelo Sr . 
Arthur Bernardes, fo i uma questão aberta?'! 

O SR. BIAs ·FoRTEJS: -Nem ha duvida. 
O SR. BAP"I'ISTA LuS·AliDQ: •Só o fod quando aqui se ·discutiu a materia 

ainda ha pouco referida ·pelo illustre collega Sr. Ribeiro Junqueira, a ques -· 
tão religiosa.. 

Ahi, sim,. h•ouve inteira ind<J·pend<Jncia, f,oi q-uestão aberta, e c-omo re-
sultado presenei'ámos a sessão mais gran~liosa, mais. expressiva de todo esse 
P 2riodo de discussão da r eforma; mas, no resto, absolutamente não. Por 
qua ? Pelo empenho que o Sr. Presidente da R epublica fazia. de que o projecto 
aqui apresentado, por •S. Ex. ela:borado em companhia do ·Sr. Herculano de 
Freitas, passasse na Camara e fosse, ainda este anno, approvado pelo Con-
gresso Nacional . 

0 SR . LEOPOLDlNO DE Ül~IVE!IRA: - 0 telegramma dO . .Sr. Presidente da 
Repubiica aos Governador es e P r-esidentes dos Estados pedindo o compare ci-
mento dos Depu tados mostra que a questão estava fechada, m-;ti;; para a 
ba'llcada mineira c1o que para as outras. 

O SR. JoAQUIM nm 'SALLEfl : - Mas as discussões :foram amplas, as ora-
ções aqui 1>rGferidas foram publicadas pela imprensa. 
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0 !SR. iBAP'l'IS'l'A LUSARDO: - Não 3,!)0ia<1o; V. .Ex . não p ocle dizer que 
tenham sido ampl•os os debates e que estes tenham sic1o .estamp:l!dos 
:mprensa. 

pela 

O !Sn. 'BrAs F ·ORTEJS : - P€ço licença para declarar mais uma V€Z que , 
quanto lá •bamcaCla mine ira, - pois só com est<t páv.o m-lliis intimamente -
n;;Lo :houve questão fec-hada. Os que él!poiam a reforma o fazem s incerau1ente, 
convencidos de que ·ella é de real vantagem para o paiz . O Pr·~sidente do 
nosso parti<lo não f€chou a •questão, não tendo feito tambem o P reside!lte do 
E stado. Achamos a idéa boa € vor iss-o a apoi'amcs lealmente . 

O •SR. A:Mmn:rco PEIXOTO: -O mesmo occon·e quanto á bancarl~ do Es·ta-· 
do do !Rio . 

O •SR. LElOPOLIDINO DEl Or..IvEl!lU.: - Todos são livres, todos teerr: inde-
pendencia mas votam como o P.residentae da Republica de termin:u . 

O SR. AMmrco PEJr:x;o·I'o : - .Somos -pelo menos tfuo Hvres quanto a mi-
noria, que está SUJbordinada a UJma -o-pposição .systema.tica. 

O ISR. ·LEloPOLDINO DEl 0LIVEliR.4.: - Não apoiado. O Sr . Plínio Casado 
:em votado a favor •de varias emendas . N\IJ ha_, •portant o, combate •;y;;te-ma-
tico por parte da opposição . VV. JDEx. é -que, embora todos independentes, 
rodos livres, votam sempr€ de acc-ordo com o Gove rno. 

O SR. AMElRICO PEliXOTO : - V<V . E Ex. obedecem á demaJgogia, á pra-
tica da C!}p'osição ·polr prinicipio. 

O SR. LBO-POLDINO DEJ O:urvEIRA: - E VíV . !EEx . obüeoem ao incond!cio-
nalismo. 

o 
o 
o 
o 

'SR. 
ISR . 

ISR. 
ISR . 

AMiillliCo PEIX-oTO: - !Somos re]')l'8Sentantes direct-os do ·!}Ovo. 
LEOPOLDINO J}EJ 0I.IV~l1P~~: - Como nós outros . 
ALBERICo DE 'M:oK~Es: - Acr.edi-to na li-b-erdade de todos . . . 
AMEJRICO PEDWTO: - Ne m. ']_Jóde deixar de acreditar. 

O SR . A.l,BEJRICo DE •Mon.AES: - ... e pr-iJJCiJ)almente na da bancada mi-
neira . ,Mas .devo dizer ·que o 'Partido Rcp-uhl'i camo Minei~·o, em materia de 
~·evisã.o constituci·onal, by-potheoou todo -o se u apoio ao Presidente da Repu-
hlica, e -o Partido Republi-cao10 Paulista reuniu-se nos Cam·p.os Elysios "t>ara 
dm· ao Sr. Hel'Culano de .Freitas e á :tJancada de ,s-ão Paulo todo o a poio so-
t.l·e 10 mesmo as-sum;pt-o. *credito, repito, na liber·clade, mas o apoio politico 
foi declarado solemnissima.mente. Em.prazo-me a , dentro de 15 -m inutos, le~.

telegrammas passados ao Pl'esidente d:a RJep-ublica nesS€ se ntido. 
O !SR. BIAS li'oRTEJS : - O Partid-o iRepublLcano Mineiro pre sta dedicado 

apoi-o politioo a•o ·Sír. iPl'es-iclente da Republica. Quanto á. ~-e'Visão, ent-retanto, 
o Pcesidente do m •esm•o Par<ti·clo, <Sr. Ribeiro Junqueira, clecla1·-ou a que stão 
aberta no seio da 'bwncacla . Estamos, pois, votando a -reforma - como acre-
dito o façam todos os !Srs. ·Deputados - por nos aoharmos compenetrados 
de .que el-la constitue um bem para a •Nação. 

O SR. LBoroLDIN'O DEl OLWEIR.-1.: - Ha tanta liberdade, que abi está. u 



-454-

intole rancia do " leader" da maioria, a ·cassa1· a pal·avra aos iDeputa d o:s da 
nlin or,ja oom seu s requerimentos de e ncerram.ento da discussã-o! 

o ISR . J3rAS E:oRTES : - E' um direito ela maioria, que está solida.ria com 
a J"eform a oonstitucio n a l. ISom·os deleg.ados ·de um e leitorado q we constitue 
a maioria do paiz. Consequenterrne nte em nome da n1aiü i'Ía devemos to~nar 

<!S •nossas delibe rações e estas são pela r e forma da Constituição. 
O ,SR. LEoi>or..or.No DE OLIVErRA: - 'Pdr que V. iE'x . acha ,bôa a refor-ma 

n ão 6e segue q·ue deva tra ncar a tr~buna áquelles que com ella não conco1·-
.jam e q uerem debatel-a. 

O SR . BrAs FoRTES: - J á tivemos, para. co1n .a 1ninoria, a gent ile:~a. de 
passar a,q ui uma noite inteir a , ouvindo-a, dando .por essa 1'õr:ma taJmbe m u:na 
1~rüva da n ossa to.!eTancia. 

0 'SR . LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Não apoiado ! Uma bella manifest>~ÇÜ.<.• 
de intolerancia! 

O ISR . AzEvEDo L IMA: - Vacle retro essa gentiJ.eza ! 
<O 1SR . ALBElRrco DE MoRAES: - Eu a agradeço . 
O SR. BIAs FoRTES: - Perdemos u m::t n oi te ele som no para cl [ Lt" lib.e rtl:.tcl•' 

de discussão wos nobres. DIClPUtad"5s. 
0 SR. ALBERICO DI> j\'[oRABS : - Que b ella liberdade ! I a m votrmdo D-3 1)1'01'0 -

gações de. duas en1. duas horas! 
O Srt. ADOLPHo BERGAMif1I: - Con• que f:lcilidade se muda a significação 

dos termos. 
O SR . AzilVEIDo LIMA : - Tudo é direito da maioria. P õde até tripudiar 

sobre a vontade popular .. . 
0 'SR . BIAS ]loRTES : 

minoria ; é o fa.cto . 
lPas:Samos un1a n oite en~ claro e1n •ho1ne nag.en1. á 

O •SR. AMERIOo ;pmxoTO : - E a Ca mn,ra teve até oJ}portuntdade de ouvir, 
p ela m a drugada o brEihante di &CU{"SO pronunciad o pelo Sr. Alberico de !1\'lo- -
raes . 

O .SR. ALB~>.'RIOo DEl MoRAES: - Foram •Os ultimos a:-rancos ela velhice . 
(R1eo). 

O .SR . BAPTISTA L USARDO: - Sr. P reside·nte, como dizia, a Camara ouvi u 
o à is'Curso ]}rilhantissimo proferido pelo iDeputad-o ;por N.finas Q.eraes, Sr . 
R 1beiro Junq ue ira, que , cor:n ruqueJla i·ndepen·dencia, com aque lle largo cspi-
rito de tolerancia de que é dota do e que a Camara está acostumada a r e'CO'-
nhecer em S. Ex., trO'Uxe o seu modo de pensar j}es&oal acerca d o m a gno 
as.sumpto -q ue lha ·dous mezes vem preoccupa:ndo a attcnção desta Ca1n:1.ra, 
a r efoTma constitucional . 

Pois :bem, p ela u ltima yez neste dehate, ocou po a tribuna da Camara 
vrura reaffirmar, clara e irlsophisma,velmente, a minha r epulsa ao >J.Ctual 
projecto de r eforma ~Constitucional, repulsa com a .qual, Sr . Preside nte , no 
meu 1110clo de sentiT de acco!"do c•om• o meu espirito, e m conformidade com a 
mlnha orientaçã:o ·pe n so estar presta·ndo rel.evante serviço, já. não . direi 
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áquelles que n1e designanun u·m posto nesta Casa., mas u,o pa.iz, â. ~';uçuu 

brasileira . Oom €ste meu gesto, .Sr. Prüsidente, ainda c ultuo a mcmorb. dos 
varões illustres, das excelsas figu;ras que nos legaram esS€ codigo de 1·&91, 
modelo de S8ihedoria, de ensi~:arnentos, de civilização e verdadeiro patr io tls-
mo. 

Não concordo •com a actual r eforma, e não con cordo ~)ela ~-azão prelilninae 
de não admittir que s., n1:odiiqu.e o Pacto voliti·co do 03rasH em um momento 
com-o o que atrav-essam-os. 

V. Ex., •Sr. President€, -hi-storia do.r que é, professor de direit-o constitu-
cio.nal, da lhistoria .politica do Brasil, sabe ,que o nos·so paiz, nestes 35 annos 
de regimen, n ão passou ai•nda por u.rn pe1'iodo tão cr-itico, tã,o violento como 
o actua l . 

N-o <ha, na -historia p olitica republica na, exemplo· de commoção tão fun-
da como a que se desencadeia .ele cin co annos a esta ·parte . Não !houve, até 
hoj e, uma •phase em que os poderes constituídos .tivessem de u sar por 
tão longo tempo da :medida de excepç;.ã.o do estado de sitio. Noo temos, n u, 
vida ;publica do .paiz memorda de um sitio que se houve~"€ estendido po1· 
tempo e espaço tão dilatados. Basta dizer que onze E stados da Federação se 
achavam, havia longos n1e.z<>s, sob r egimen do sitio, quando teve inicio a r e -
fm·ma da Constitu içiio. 

!Ainda ha pou co, o in uske r.epresentante de Minas fez sentir ~ue, n ão 
t a nto pelos ,e<L13eito,s m a;tecd a.e.s das 'Prisões, das seg-regações • dos elementos 
civis e milita~·es, em nume~·o incaloulavcl, m as especi-a·lmente pelo lado mo -
ral, não se de<v-eria , sob um taJ regimen, tratar-se da rBfo•r·ma constitucio nal. 

O SR. !-IoRAcro DEl MAGALHÃES: - As prisões são por causa da r eforma da 
Const'Ltuição? 

O Sn. BAPTISTA LUSARDo: Não estou dizendo semelhant e c ousa . 
.O SR. AMmmco PmxoTo: E s i estivessem soltos esses homens, que a l-

t eraria para o effeito da votação da Teforma? 
10 1Sn. L moPoLDINO DE O LIVEIRA: - .Q orador está dBscrevenclo a situaçi'i.o 

creada pel-o sitio. 
O 1Sn. _<\.DoLPHO BEJRGAMINI: - Não · estão ;pr .esos intellectuaes, lentes ca-

thedraticos? 
O Sn . BAPTISTA L usARDO : - Referindo-me, Sr. [presidente, ao estado de 

-sitio, quiz lembrar á. Camara o ambi-ente em que se iniciou e é discutida a 
r,eforma ela <Oonstitwiçoo . Este é o lado principal, a face m ais importante do 
:problema d e que não é possicvel fugi r , t ratando-se da 1·eforma .constitucional. 
E ', -conf-orme frisei, o lado moral, o a·mbiente c.reado pot· um estado de sitio 
tão prolongP.do e extenso, porq,ue em uma situação como esta não ha con-
5Ciencia livre, nã,o ha brasHei·r.o educado nos pr·inciP"ios da Constituição de 
24 de !fevereiro, que se possa sentir !bem. E esse mal estar, Sr . Presidente, 
não s6 se observa internamente, em •nosso paiz, c omo até no exter ior, en-
tre as nações que culti<vam amizade comnosco. 
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o 1SR . AMElRIOo PmxoTo: -:x-o emtanüo, o carnbi-o vae a.sc.en.dendo ... 
Q ·SR. LEOPOliDINO DEl 0LIVEliRA: - Quanto lá :refo-rma, às manüestações 

do Supremo Tribunal F'ederal, das Faculdades de ·Direito, do Instituto dos 
Advogados, dos homens ,que se especializaram nos estudos j urídicos, são to -
das contrarias . 

O SR. J-o.o\.QUIM DEl ISALLES: - A O'lYPOOição cLama contra a falta de liber-
dade de debate no caso da reforma con'-'ltiucional e está citando a opiniã-o de 
;·nnum,eros collaborad·or-es, todos estranhos ao Congresso Nacio-n al. (Ha ou-

tros a1Ja.rtes) . 
O tS R. BAPT:DSTA L uSAP.:oo: - O que ·queremos é que a Nação intei r a se 

manifeste. E que não se faça prevalecer 11essa re-forma a1J<enas -o quer-er e 
os capri-chos de uma unica i·ndividualidade. 

O tSR . JoAQUIM DE iS'ALLElS : - VV. EE~. dizem que o momento ·5 inop · 
portuno para a reforma,· por ca,usa do estado de sitio, e, no em tanto, allu dem 
a opiniões que provam ampla li'be-rdade de deb::tte do assumpto. O sitio, por-
tanto, não importa para que se discuta a reforma. 

Q SR. LEoPOLDINO DEl OLIVEIRA: - N>O ambien te poelitico a:no·rmal, em q'\le. 
estamos, o Parlamen to nii..o vota se não de accôrdo com o Cattete; é inc~:m

t<>stavel . 
o >SR . VIANNA DO CASTElLLO: Não apoiado. O Pa,rlamento vota de ac-

c·.ôrclo com a opinâJo que tem . 
O SR. LElOPDLDINo DEl OLlVEIP..A: - Vota contra sua consciencia. 
O ,SR. ALBERICo DE ii.V[o~s: - Si eu convidasse 'o p·ovo, por exemplo, 

11ara uma r e união no largo çle São Francisco afim de j)rotestar c-ontra a r e -
forma, .poderia certamente prever o destino dos que a essa r eunião cornpn.-
~ecessem. 

O 1SR. JoAQUIM DEJ SALLE,S: - Teriam >O destino de ouvir u m discwso de 
V. Ex. Eu mesmo iri-a QUVil - o . 

O SR. Ar,BERICO DE MoHAEs : - Para ouvü·-me, o Sr . Joaquim de Salles 
não precisa i:r tiio longe. F allo aqui p ertin·h<, a domicilio .. . 

O SR. BAP~'ISTA LUSAP.DO: Dlzia, eu, Sr. PresJ.dente, que era cont-ra o 
projecto de reforma constitl)cion a l, p-reliminarmente, PÜ!E' inopportüno o mo-
Jne:i1to para discussão de tão alto assumQta; d-esenvolvi as razõe~ qu.~ me le-
vavam a sustentar est-3 modo ele pensar, em face do actual sitio, tão l ongo 
no e.'lJ}aço e t oo extenso no tmn:llO, em que está vivendo r:, nacionaHdae bra-
sileira. 

Quando assim argument<,wa, o digno mpresentamte ele M'Ínas Geraes, Sr. 
Joaquim de Salles, a :proposi.tci de um aparte do Sr . . Leopoldino {!e OliveJ.r a , 
Sflgundo o qual todos os inlltitutos s:cientificcos e academias de direlto, exis-
tr>:J.tes no Brasil, se tinham P1anifestado contra a r eforma, conclui que h avia 
liberdade de pensament-o .. 

IS1·. Presidente, devo, corr oborand-o o a,parte d-o n obre co !lega, Sr . Leo-
pcldi-no de Oliveka, accentu ar 'que, quer as a,cademias de d i-reito, q11er o in-
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siitu to da Ordem dos Advogados, quer as corporações scientificas, na sua 
maioria, teem comriderado inopportu:na. a reforma actua.J.mente en1 transito 
n~sta Casa . 

Ü SR . LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA : - Nem ha duvid<õ alguma . 
O SH . B APTIS1'A L USARDO : - Tenho em mãos um parecer t·ece.nte, pu · 

blicado ha t res dias, da Universidade elo R io do Janeiro, e elaborado por 
uma comn1issão nom·eadfl para expender a opinião a cerca dv pt·ojecto em 
éleik'l.te. 

, .. A .. s C0!1Clusões são, enL gr ande parte , contrarias á reforrrta~ n1a~, preli-
minarmente, tal parecer julga inoppo t una a m eélicla, dado o ambiente em 

-que · está sendo elaborada. 
O Sa. J oAQUIM DE SALLEs : - Os suhscáptores desse docume nto estilo 

p r esos'! T oc1os os que se pode1n manifestar ·com efficiencia a l'CS[)Cito chc 
r eforma o tt;em feito . 

!0 iSR. ADOLPHO BERGAMINI: - .Admir::t- se q ue o Sr . .Joaquim éle Salles, 
que é jor nalista , sabendo da facilida de com que se encarce ram os proletal'ios 
da imprensa, venha affirmar que ha liberdade de discussão sobr .:. a reforma, 
q-uando não é permitticlo, em qualql!-er jorna l, eser evet· contra a opinião do 
Govern o. 

O SJt . BAP'1'Ú3To\ L u sArmo : -- A rraculclacle de Di~:Bito de São Paulo, 
igualn1ente se m a nifest ou por u ma eom·missão, á frente da qual estavam os 
Srs. R eynalclo Pbrclmt, .I o sé Esteves e cr eio que o Sr. Azevedo Marques. 
,Apr esentou ·um. la udo a este respeito, opinando, tam-bem, p r eliminarment<:o, 
pela 'inopportl.midacle ela reforma, õsviclo ás m ecl iélas de excepçfto s ob que 
viv-e o Brasil, na hora a-ctual. 

O Sn. ;JoAQUIM DB 'Sc\LLBs: - Nfto devemos tomar mu'to em con sideraçào 
a op in iào do Sr . Azevedo Mm·ques. 

0 SR . .ADOLPHO B ERGAMINI ; - Por que'? ! 
0 Sn. BAP'l'IS'l'A LUSARDO Não é SÜ do Sl'. Azev·eclo Mai·ques, e sim ela 

Fa-culdade <:le .S. Paulo. 
O .SR . J OAQUHif DB SA.LLES: S . Ex. t em falha s n o seu moc1o de racio-

cinar. Qua ndo l\1-in istro, d eclarou que não convidava os Deputados para a i! 
festas do Itam:u:aty, por occasião do cen tenario ela. Independe ncia elo BrasH, 
dize n do qu e os Deputados não sabiam entrar em um sal[to, e muitos nem 
tinhan1. casaca . 

O SR. Anor,PIIO ·BHRC:AMINI : - I sso não é opinião jurídica . 
.O SH. J OAQUIM DEl SALLES: -- Se, em um caso tão s'mples, S. Ex . pen-

sava por esta forma, imagine-se quando está em causa a reform a da Con-
s tituição! 

0 SI~. LBOPOLDINO DE 0I.IVEIRA:. - Pal·a V . Ex. são desequilibra dos todO:> 
os que são contra a reforn1a. 

O Sn .. ToAQUilVI DB S<~r-LIDS : - Louvo-me muito mais na opinliio do Sr. 
H erculano de Fre itas do que na do ·Sr . Azevedo l\1.arques . 

O SR. ADoi.PHO BEHCA111INI: - O IStr·. •Hercu lano de J!'reitas no momento 
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em que podia of ferecer p r ovas, nã o já de sua com·petenc ia , m as da re spor!-
sabilidade da cad eira que duran te tanto tempo pro fessou, não veio á tribun:.t 
dizc1· á Nação os molivos q ue tem para pleitear esta r eforma ; e, m a is, nilo 
ve io defender seu traba lho, que t em si c1o cr it ica do n ão só pela minoria:, com'J 
p e:a maioria e p elos proprios m e m br os da ban cada de S . E x. A pre::entou 
essa propos t a cmno não a.presen tariamos um sim ples ·projecto de r econhe-
c!m en to de utilida de publi c.c·c. 

0 SR . JoAQUIM DE SALLl!lS : 
c18 de no direito con stitucior,::d . 

Não impede q-ue S . Ex . seja u m a a utor i-

O Sr: . Aoor,PHo BERGAMINI: - - N o m oment0 em q ue !JOd ja com essa a u to -
r idade, r eYesti r de certa mages tade a. refonna con stitucional, S. E x . :>e 
esgueira e nfto ven1 á t ribuna,. 

O SI~. EAP'r iSTA LusARDO: - Sr _ Presiden t e, d izia que sob re a inoppor-
t un ida cle da r eforma teem su r-gid.o o piniões as mais valiosas, em toclos os 
m eios . 

Referi-me á Faculdade de Sflü Paulo, que a p resen t ou parecer m emoraveL 
O Institut o ela Or dem dos Aclvogados do R io de J a n e-iro , nas suas se;;-

sões sem a n aes , ve m a cOinpanhando, com g rande intere sse a n1ar-cha do prr>-
jecto através da Ca mara. E s i sobre quasi todos os 8 r t igos as opini ões, alli , 
t em :;ido con trarias, especia lmente, ell o.s se manifesta m no sentido (le iE-
oppm·tu n icla ele da reforma , p or q ue não conside ram o a mbknte a.ctu a l pro-
picio para uma larga d iSCllSfõãO, ela q ua l p udesse resu Jtàr uma obra ben e!' ica 
á Nac:ão . 

Magis tra dos d esta Ca pital, ele São P a ulo , do R io Gran de elo Sul, da 
Bah :a , têm tn.mbem expendido s ua opinião. B em m e re con1o ele uma d a'l 
m aior-as f ig u r a s do Superior T ribuna l el e Sã o P a ulo, fa lla nd o sobre a re-
forma , referin do- se a o cercea m ent o, q ue ell a r e'[)resenta., das conquis tas ma-
r avm1osas -da nossa. sc íen cia. j u ric1ica, o o n osso direito poli ti co ; esse- m a gis-
trado, qu e é, segundo os inforrnes que tenho dos h onrados r epresentante!> 
paulistas n esta Casa, um elos a stros m a is b rilha n tes daquella C'Orte de Ju s-
tiça a ffirma que, si o pro jecto vingasse n o Cong resso, tal Qual s e a -cha r -e-
dig ido, t raria, desde Jog o, ein seu b ojo, o ferm ento de u ma fu tura revolução, 

-rev.ol ut;ão que s e dar ia, não con1 armas, 111as no n1ejo sociaJ, onde se oJYG -
raria _ a l uta pel2. con quista de pr in c i·pios Q-ue e_r a m nossos e sob os q uaes 
se h avia dese nvolvido a naciona l idade bra sileira, nestl's 3;5 a nnos ele r egimen 
r ep ublicano. Nrt hy.pothese ele s er a pprovad o o JWO.icdo, c1esa ppa r ecer iam os 
noss o3 princip ias libera-es obti c1os á custa de muito san g u c, el e m u lto sah 2r 
jurid;co, de muita. dou trinação . 

... A...ssira s e manifestava esse e1n inente 111 agistraclo de São P a11lo . 
A Qui m es·mo, no R io c1e .Janeiro, vimos as opiniões ele G uim a:'àes Natn J. 

à e }IcTrne ncgl~do de BalTO~;; e: ha pou cos dias-, a n1anifes taQão ins uspcitissiln:l.. 
a o _:1ai z, á Camara e a t é ao P residente ela H epublica, do illuRtr e Sr . Ec1-
n1unclo Lins, quando S . IDx . interrogado sohre si era o autor el e })a r t e da 

r eforma const itucional qu e àiz respeit o a o J udiciario, res pondeu : 
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"Deus me livre de .concorrer para o cerceamento das liberdades, 
para o regr esso das conquistas que são nosso orgulho 8 padrão 1nais 
vivo da judicatura brasileira ! " 

A OJ1inião do Sr. Ministro Edmundo L ins - d ig o de novo - não pó(lc; 
set· suspei ta . Sabe p erfeitamente o paiz que o Sr . Presidente da Republica , 
desejando, no começo ·deste anno, a ·collabon:tção de :f'.guras inconfundíveis, 
d;o, valo.r mDral e intellectu a l, pediu a esse excel~ o m a gistrado um projecto 
de r eforma constitucional, especialmente sobre a parte judicial'ia . E o pro-
;jccto Edmundo Lins, entregue ao Presid<mte d>e Hepublica, é r epu tado ex-
cellente, não apenas , na minha desvaliosa opinião, jJorque m e falta a c om-
petencia necessaria para dizer do merito de um t1·a balho jurídico (não apoia -
clo) m a s ainda na opinião das competen cias incontes t aveis que já s e mani-
f estaram sobre esse t•·abalho, que é, sem f avor, um c1'os n1e lhores publicados 
na litteratura juriclica do Brasil. 

Ao q ue diz o e mine nte juiz, D.r. E dmundo Lins , esse proje·cto n ão fol 
a cceito pelo Presiden t e ela Republica. Parece que, obedecendo a novas idéas, 
ou a c utras lnspir:lções, não quiz S . Ex . sm·v ir- se daquelle trabalho. Da:!! i 
as fa lh:l s que se notam na reforma, sobre a qual o Sr. E·dmundo Lins s e 
Jr•.anlfc:;:tou nos t ermos a que acabo de me re ferir. Al·ém desse, outros vultos 
clf'. não men or responsabilidade ;iá têm externado o seu modo ele pensar so · 
bre '·' incpportunidacle da reform::1. . 

.Q S!L Bus F ·oR·rns: -- Mas V. Ex. coml)ate o pt·ojecto sob o pont o di'! 
vist?. da oppo.rt un.idade? 

O ~R. BAP'J'IS1'A LUSAP.no: - Digo que o projecto não é opportnno e t e .. 
nho ra:~õe~. 

i.Jú declarei os nwtivos por que não julg o o momento opportuno; achD 
<iUC e ll e não com.porta a possibilida de de se discutir, tão amplamente quanto 
SE: f az necessario, materia de tal relevancia. 

O S R. Bus FoRTES: - - V. Ex. h a <I e convir que todos os int€ressado;; 
no a s.su mpto, capazes de discutir o projecto, já se manifestaram; as Facul-
d;E1 es de Dire ito, os Ministros do Supremo 'l'ribunal, t odos os que pod eriam 
cm ittir opinifto já o fizeram. Isso demonstra que, <"Lpezar elo estado de si-
tio, :t· reforma t em sido amplamento rl\')batida. 

O Slt . BAP'riSTA L u s:.nno- V. Ex. acaba de dizer que todas as opiniões , 
que se p ediam manifestar, já foram expendidas. 

O Sr:. BIAS FoRTES : - E todos entraram no exame da questão. 
O Sr. . BAPTISTA LusARDo: - V. Ex . me arrasta para um ponto que te-

nho im mcJlSo prazer em discutir ; e a ·bf, fol go e rn ter recebido esse aPart.,:, 
C nob r e Depu tado por Minas, Sr. Presidente, colioca a rtuestão neste ponto: 
to ci os q uc pod eriam discutir o p r ojecto já o f izeram . 

O S;-: . ErAS FoRTES : - D igo que o fa cto de todos os centros intel!ectuac;; 
h av r r e1n dado s uas opiniões, não obstante es t a rmos sob o r cgimen do sitio, 
s ignifi ('" qne nfto ha essa allegad[t inopportunidade. 
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O SR . BAPTISTA L USARDO: - Os centros intellectuaes, conforme affinn~;, 
são todos contrarias ao actual projecto. 

O SR. Bgs FoRTES: -V. Ex. ha d e con cordar que são pontos de vist·'t 
doutrinarias. O que desejo assignalar é que tem s ido analysada, com intei!''l 
liberdade a r eforma co11stitucional . 

O SR . BAPTISTA L u&ARDo : - V . Ex . p ensa, e muito bem, que deve ser 
QUVida a opinião dessas aggremiações jurídicas e sc!entificas, visto que rter. 
presentam camadas intellectuaes, idoneas, ·por conseguinte, para opin arem 
a respeito . Pois bem, essas aggre·m:iações, esses centros intellectuaes, tê:11. 
a presentado o s eu modo de pensar contrario á reforma. Primeiro, pela smt 
inopportunidade, porque o ambiente em que vive o Brasil, sob a pressão 
de factores moraes pondcraveis, não pe rmitte a discussão do projecto com a 
indispe11save! liberdade; e; de·pois, p-orque as modificações feitas pela re·· 
forma abena m das nossas conquis tas e das nossas tradições, fazem-no re -
troceder, longe, per assim d·izer, do progresso a ctual da nossa cultura juri-
dica, da nossa civilização . 

.Como se pôde então d izer que estejam de accôrdo com o p!·oj~to de 
reforma'? 

As opiniões das academias, das aggremiações juridocas, são desapaix o-
nadas, visto que partem de pessoas que não vivem em contacto directo com 
a, política, não estã.o debaixo das conj uncturas em que v ivem os políticos . 

O Srt. BL<I.S FoRT·Es: - fl, Por con segu inte, não sabem das responsabili-
ciades que pesam sobre os h pmens do governo q ue têm de. zelar pelo 'bem do 
regimen e das inst '.tuições . 

O Sn . BAPTISTA LuSARDO: - Mas si são opiniões de homens, muitos dos 
quaes estadistas, homens que já tiveram tambem sobre os •hombros a respon-
sabilidade do governo, passan do ·P€los mais altos cargos da admin'stração?! 

O Sn . BIAs FoRTES: - De inteiro accôrdo . Mas não em si tuação a n ::tloga 
á que o paiz actualmente atravessa . 

O Sn. BAPTISTA LUSARDO: - Pois b em, Sr. Presi d·ente, esses espirito.s 
calmos, essas figuras doutas são desapaixonadas; nem se poàeria dize~· qut: 
todas as academias, todos os centros jurídicos, todas as aggrem'iações scien-
tificas, obedeçam aos mesmos sentimentos políticos que nos dominam . 

O Srt . JoAQU IM DEl SALu:s: - Em r elação á Universidade do Rio de Ja-
neiro, a commissão não , achou inop·portuno o m·omento para a reforma . .. 

O Sn. BAPTISTA LUSARDO : - L eia V. Ex. o final elo documento que te-
nho em mãos. Jã a r espeito se pronunci-ou o Sr. Ribeiro Junqueira . 

O Sn. JoAQUIM DE SALLES : -Diz sómente que por causa das pa ixões am -
bientes não seda este o meHwr momento. 

O Sr:. BAPTISTA LusARDO: - Justamente: por cau sa das p [tixvcs a m-
bientes . 

0 Sn . JoAQUIM DE SALLES:- Agora V. Ex. deve saber que O Sr. ArthUL" 
· •B ernardes propoz a reforma da Consbtu.ição, n a sua mensa.gem ina ugu ~al 'l 
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então não havia este ambiente . De modo que a idéa da revisão não foi inspi-
rada por paixão política de qualquer natureza. 

0 SR. BAPTISTA LUSARDO: - Quando O Sr. Presidente da Republiea se 
manifestou pela primeira vez, não Unha sique::- aquella icléa que veio na 
mensagern deste a nno - a pena d e morte ! 

0 oSR. J'üAQUIM DE SALLDS : - J.\IL<'l.S, V . Ex. n.Cl' Cdita que O Sr. A l·thm· 
Bern ardes seja tão ingenvo q ue vá p1·opor a pena de morte pa.ra este p aiz'! 
I'oiE, se os peiores assassin os d ifficilmente são condemnados á pena maxima 
de 30 annos, como suppor V . Ex . , que o S1·. Presidente da Republica t: -
vesse essa idéa? Aliás, S. Ex. não propoz c ousa alguma em tal sentido . 

. o SR . BAPTISTA LUSARDO : - S. Ex. não pror>oz n~l reforma constitucio-
nal, .mas todo munõo sabe q ue é delle a idéa. 

O SR. J'oAQUI:\1: DE SALLES: - S. Ex. insurgio-se. apenas contra esta d es-
ig ua ldacle : emqua n to os chefes da r evolução podiam sangrar á vontade os 
seus prisioneiros, as forças legaes não pod'am usar da represalia, visto 
estar em adstr ictas ás disp osições das leis que regem esses casos, mesmo e m 
época de guerra civil. 

O SR. •BAPTIS'DA L usARDo : - Dizia eu, IS1· . Presidente, retomando o fio 
das minhas cons'derações, que todas as aggremiaçõe~ scientificas do Brasil 
havia m emit ticlo suas op-iniões sobre o assumpto, manifestando-se pel::t in· 
opp ortunidaãe da refor ma . Todas essas a<>-gr-c•mü:tções - e lc>'o em ccnUt 
o apar te do nobre r epr esen tan te de Minas Geraes - representam a cli>.SS~· 

intel!ectuar do Brasil, á qual pertencem juristas eminentes . .A:ss~m. não 
deve ser despre:r.ada a collaboração, por exemplo, das Academias de Direito 
de São Paul.o, de Recife, da Bahia, do Rio Gr<tncle do Sul, do Instituto dn 

' Advogados, dos homens q ue vivem no trato quotid'ano do Dit·eito, acom]1fl-
nhando a evolução politico-socia! do Brasil . 

A opinião letrada do paiz m a nifestou-se, Sr . Presidente, pela inoppo~·

tun idad e da reforma constiÍ:ucional, e, entrando n o mcrito da questão, disse 
rt·ue a .camara ia votar u m retrocesso, sacrifi cando muitas elas conquista•> 
liber ae3 do nosso progresso e da nossa civil'.7..açiio. 

O SH. 'BAPTISTA LuSARDo: -V. J!Jx . , dizBndo que o ha.bea.•-corpus estava 
l';endo dis virtuado, entre nós, contraria, justamente, uma grnnde corret~. r.~ 

de eminen tes juristas que sustentam resid'r a belleza do inst ituto na .!nter-
r>retação que no Brasil tem tido . 

oO SR . 'BrAs ·F oRTES : - P er g unt o ao m eu nob1·c coliega, espil·'to escla -
:recido q ue 'é , .s i se conf ormaria com o 11acto do ha.beas- co?·pus immilir u m 
cidadão n o mandato de Deputado, contra a vontade da assembléa, que nã·J 
o houvesse reconhecido como eleito . 

O R. BAPTISTA Lus.rnno: - A doutrina que sustento, neste ea~o. é ~ 

seguin te: s i o Sup1·emo •.rribuna1 Federal reconhece que h a nesse g-esto clt1 
Congresso un1 direito violado, outra cousa nã-o l:he compete fn.~er senão r e-
11arar essn. violação, dando guar ida e pt·oteg;cnclo aquelle que se r.entc ferirlc> 
nos seus d ireitos. 
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0 SR. LEOPOLDINO DE ÜHVEIRA: - Essa é a doutrina que SUStCEtO. 
O SR. BrAS FoRTES : - O n obre ora'<lor me p ermitta {lUe argume nte de 

facto para chegarmos a u m a conclusão: o c'.dadão que se conside;·a legiti-
mamente eleito apresenta seus documentos á assembléa; a commissão veri-
ficadora de poderes, na sua a lta sab-edoria, r esolve não r econhecei- o e s int 
a um outro ; a assembléa v.ota nesta conform idade; o p rejudkado vae ao 
t ribuna l, reque!· um habeas-co<"P1<s .• fundamentado no direito e o nobre 
Deputado affirma . .. 

0 SR. BAPTISTA LUS.-\RDO: - A questão é muito d,',f[erente. V . Ex. não 
c i·ta um caso do Supremo Tribuna1, neste sentido. 

O 'SR . B rAS FoRTES : - Não citarei o caso de um Deputado, mas o de 
Presidente, que foi reconhecido p ela A ssembléa competente e prejudicadc> 
por out!'O cidadão, empossado, graças a um habeas- corptts, posso apor>. ta r . 
{T•·oca.?;L- se ou.t-ros apartes. ) 

O SP.. PRESIDENTE: - Advirto ao nobre orador , que está f indo o tempo 
de que dispunha para fallar . 

10 Sn. BAPTISTc\ L usArmo : - A ' v..'sta da adver ten cia de V. Ex. , S:r. Pre-
s;dente, 80U obrigado a dar por f indas a s minhas con sid erações . (_711'u'ito bem; 
muito bc·m . O orado·r é v iva?nente cu.mpTi?netnado. ) 

O Sr. Presidente: A.cha-se sobre a n1esa o seguinte 

REQUERIMENTO 

~equeiro a prorogaçãc da sessão ·por mais quatro h or as . 
Sala das Sessões, 22 de Outubro de 1325 . - 17-ia.nna elo Castello. 
Vou submetter a v otos o requerimento . 
Em seguida é approv.ado o referido r equel'Lmento elo 6r . Vianna do 

Castello. 

O Sr. P residente: - Continúa a disc ussfw especial da l'teforma Consti -
tucional. 

O Sr. Alberico de l'i,{or aes (''): - Sr . Pres ide nte , falava ha dias o mus-
trc r epresentante do . Districto F e deral, Sr. A c1olpho Her·gam!ini, affi~"'Tlando 

e 1n·ocura·ndo provar, Jenc'!o um telegramma circular elo illustre .Sr . Presi-
dente da Repub-lica, que -s . Ex . intervinha. cUrectamente na elaboração da 
refÓrma constitucional, não como s tmples -chefe de um partido de uma das 
principaes unidades da TI'eder ação, mas com o seu ]Jcder , com. a sua auto-
ridade de Chef-e da X ação, .quando o i! lustre r c11resen tanto da Parahyba, Sr. 
Tavares Cavalcan-ti aparteou-o, di7,endo que o :.\iarechal 'Deodoro da Fonseca 
rambcrn lla via intervin do. 

(*) x;; o foi r evisto p elo orador . 
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o S r:. 'l'AVAr,E.s CAVALCA.l'I'I'I: - V. Ex . tenha a bondade de r eprodu zir o 
meu aparte, tal qual foi vroferido. 

0 SR. ALBERICO DE 'i.Vl!oRAES: - V. •Ex. tem p:lcna libeNlade .para rei te -
ral- o agora . 

O SR . T AVARES CAVALCANTI : - Eu disse que o projecto pl"imitivo da nossa 
Constituição ifoi elaborado pelo Gover no iP1·ov is oric- presi.cl~do p elo Marechal 
D<:)Oclon~ da Fonseca . Disse que o 'llf>trechal havia intervindo nessa e labo-
raçã o . Eis o m e u a parte. 

O Sil. ALEEIUCO DE :i'!Lon .. IES: - Então V . Ex . acha que o 'Marechal ·Deo-
doro, o d:unda·clor e r esoponsavel 1Jela He1}ubiica, não interveiu como está in-
te rvindo presentemente o iHustre Presid ente cl ? .. Republica? 

O '8?. . AZBVEIDO LIMA : - S. Ex. foi a lém. •Contou a g rande novidade de 
haver N:::poleão inte1·vindo na elaboração do ·Cacligo Civil Francez, como si 
Napole::W pudesse -deixar de intervir, e lle, o usur.pador, o d ictador , o impe -
r a dor 1)lebéu -coroado por s i proprio, t endo o direi to. de interferil' em t oda a 
vida intiJna da França, princiipaln1ente na vidu. :!egis!at.ival 

O ·SR . ALDBJRICO DD MDRAF.JS : - 1Sr . !Pr esidente, em. virt-ude deste aparte 
do Íllu stre, estim ado e muito digno .re.p1·e sentcmte -da P aTahyoba .. : 

0 1SP.. TAVARES .C:.\VALCANTI: - }.'l'uito ,grato a V . Ex . 
O Sa . ALBE'RICo DE llfoRAm: - .. . eu , que j'á ;ha'Via lid'o algmma;s notas 

do velho jornalista Ern esto Senna, sobre a vida elo Marechal J:>eodoro, quiz 
tTa.zer p::.ra o meu discurso essas notas, c om o objectivo de comparar a in-
ter venção do illus tre :Ma r ech a l fund.aclo'i:" da Repu!Jlica B~:asileira, com a in-
tervenç.5.o do 'Sr . Dt·. Arthur da ,silva .Bernat·cles, a:ctual [>residente da R e -
publica. 

0 SR . TAVA!1<1S CAVA:UCAN'l'I : V c j.[Jmos as conclusões a que V . Ex. che-
gal"á com este .parallelo. 

O SR . A:unF.Jarco DEl oM:oP.AES: - 1St·. •P.residente, em primeiro lagar n ã o se 
póde estabelecer um pa rallelo entre as grandes responsa:biidades .{lo Ge-nera-
lissimo Deo-doro, que tinha levado a s ua classe, pele· presti-gio justo e incon-
testavel de qu e n ella di s:p unha, a formar ao lado chqu elles que a ssignaram 
o m aniEesto de 1870. 

S . Ex. tinha n ecessida de de fazer, o mais depressa possível, que a Nação 
EOntra.sse e m um r egimen consti-tu cional, e quem quize~·. 'St· . Presidente, saber 
dos momentos diffi ceis .q u e eEa a t ravessou de 15 de Novembro- de 1889 até 
24 de F evc·reiro de l S.!H, ba,sta lêr <> liv ro do g rande pr.o:pagaclOl- da R e pub!ica, 
Cam1)0S SaUcs, intitulado "Da [propaganda á Presidencia". 

~"iio se pôde, como disse, .estabelecer um p m·allelo entre a s ituação ·per -
feitamente constitucional presen te, entre uma r efonna que se tem de fazet· 
0 111 vil·tude c~c un1a Constituição preexistente, q•u e estabelece o ·curso, as nor -
mas .para essa r e·forma, e a situação ·daque!le que tinha q ue dar, o mais 1breve 
possivel , á Nação, o coc1ig0 de ·seus di·r eitos, o codigo de s u a s liberda des. 

:Mas, no ernta.nto, 1Sr. Presiden te, e u acceito- o a'P::u·te do iliustre Depu-
tado da Para.1wba, a q·ucm peço Ucenga pm·a c ha maT de amigo . . . 
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0 SR. TAVARE:S CAVALCANTI: - 'E e u lh'a concedo ~0111 a m 'üor :;r,tis-
fa.cção. 

O :SR. ALBEP.ICo DE ::\:l;o P~\Es : - ... não .porque o aparte de S. E x . fosse, 
como agora está mais ou n1enoos e sclm·ecido, uma affirmiaçã;o de que o Ma-
[·echal Deodoro ohavia intervindo !Pela fo,rç.a, -cons tran,g<mdo o Congresso 
Constituinte de e ntão . 

o ISH. '".rAVARES CAVALCAK'l'I : 

-0 SR. ALBERICO DB ::vlORAES : 
Já fiz a rec tlficaçú o nes se sentido. 
Mas, :S.r. Pl·esidente, ji".t. CJ Ue csta.m..>s v o-

ta·nÇlo a reforma constitucional, é intBressante que se estabeleça um parai -
leio entre a attit~de do Marech~l Deodoro c a ·::t ttitucle <lo illustre Presidente 
da Republica . 

>O SR. TAVAREJS e.wATJCA.N1.'I: - !Sou de opinEio q ue as ren'liniscenC;iu.s his-
toricas são sem·pre o.pportunas; pc-r isso applaudo a leml.J;·ança de V . · l'~x . e m 
fazer essas rememorações . 

0 ISR. ALBERICO DE l\iORARS (lendo) : - "Feita a l":.epublica, urgia ei<tbo -
J·ar-se a Constituiçfto, a }J.edra. lx.'l.silar do novo regime n. 

O be nem-erito GovBrno Provisorio, -e mr)enha n clo-se na execuç.ão prompta 
desse desitle;·atum, nomeou, pelo decreto n . 2r1, ·de 3 'll c Dczemb,·o de '1SS9, 
anniversa·rio do manifesto r epui:Jlica·no de 1870, uma commissão <:le cJnco Inem -
:Oros, para el<.l!borar 'l.lm pt·ojecto de Cc·n stitaiçfLO, que sen·iria de base ao::; ele-
bates do ·Congresso Constituinte. 

Formavam essa eommi~são os seguin tes j ul'is t::..s de larga norr,cada e 
de cren.;:as r econhecida-m ente r epubli-canas : Joa quim. Saldanha il1arin'ho, como 
Presidente; Americo Brasili~nse de Almeida l\olcllc, \ .' ice-Pt·esiclentc; Antonio 
Luiz -elos ·Sant os W e rnec k, Francisco Rangel Pestana e José Antonio P e -

dreira de Magalhães Castr o . " 
Logo oá.s pximeiras r euniões, Sr. !Presidente, não foi pos;;ivel q ue esta 

commissão c hegasse a um aeeôrclo cleni'fith·o, sobre a fôrma de elaborarem 
o ante-projecto da Constituição . E então, clivldiram~se esses patriotas, cad::t 
qual no s eu ·nome respectivo, tendo c omo visão unica a imagen1 da Patri :.t. e 
os dever es extraordinarios {JUe para c om clla elles tinham , e •lev;;:.r :J.m sepa -
r adamente os seus prtljectos o e Constituição . Formado esse :project c cem in-
teira. libérdade, em qUB -cada um dava o que tinha do sou patr iotismo c elo 
!:'CU SU~ber, C Oonl plena independ6Ilcia, -con1o disse, le-varam wo Governo Pro-
''isorio, e, então, o -:liarech<tl IDeodoro, r eunindo-os no dia 11 de Junh o ele 
18~0, ãs 8 h oras da noite, t em ou conhecim-ento desses projectos . 

H ouve uma tentativa d e fu são dos projectos, já submettidos á critica 
de Deodoro para qu-e forma ssem o projecto que o Gove n1o ·Pro-..·i,oc·rio teri::L 
de apresentar . 

Sr . P residente , as grandes r esponsab-ilidades elo i\iarechal Deudoro, ou 
m elh or , a r esponsabilidade quasi exclusiva p er ante a ::\'açãe cn.1. ele t a l ordem 
quf:' e ile não 110ilia deixar de tomat· conhecimento elo trabalho f eito ,r>e!O'l re-
publicanos , cu jos nomes c u ac.'ll)o df'. enunciar. J::l' in teressante, .Sr. Presi-
dente, como a vontade do il lustre Chefe do Govern o Prov isorio, do ~uncl:J.!lor 



465 

da Re:rmblica, foi contrariada nas reuniões haYi clas no .Palacio, .<Jesde 11 de 
Jun ho de 13D O até 18 do m esmo m ez . 

Faziam parte dessas reuniões, •pôde-se dize1·, os responsavcis p ela Re~ 
publica: 

De odoro ·da Fonseca, como Chefe; Ruy Barbcsa, -como 1\'llnistro c!a Fa-
zenda; Benja min 'Con~tant, Encarregado do l\1inisterio da ,Ins trucção ; Wan-
cienkoll:, ·Ministw d a ·lVIal"inloa; Flol'i<:uw lPeixoto, .Minis tro d a Guerra; Quintinc 

. r.ocayuva, dao Rel;:tções J:<::xteriores; Cesario .Alvim, do Interior; Franciscó 
Glycerio, da Ag-ricultura .e Campos Salles, da Justiça . 

Quantos nomes que enchem a nessa alma de brasileiros de veneração e 
ele s::t.udn,des! Qua·nta inspiragão, .quanto am•or patriotico, quanto inoe.ntivo 
pnxa. a hora p resente! Qua.ntos exem,plos não •poclel'iam os ir buscar, nestes 
1 umu1os ~1a tanto temp-c. fechados, par·a as lutas 'Clo n1omento actua l, para a 
grandeza f utura da Pa.tria! 

Nessa~ reuniões,. 1Dcodoro nssun1.iu a inteira responsabilid~de de suas 
v.piniõe~. 

Começa p oi· ahi, S r. Presidente, a e xt!·aordina ria differença - que quero 
pôr em relevo - e ntt·e a UJttitude claquellc que tinha >O dever -de fazer entrar 
o paiz no ,período -constituciona l e a daquel'le que, estando dentro desse pe-
riorlo, tem necessidade de perpetua•·, a meu vet·, nas rigiclas disposições da 
reforma que se ulti111a, os m a les, os odios, as prevenções ·deste instante. 

O Sn. TAVARES CAVALCA>'<TI: -Ag ua rdo a demons tração de V . Ex. 
O •SR . ALBERICO Dt~ 1\1ofUIES: - No art . ·5", .que trata ela intervenção e 

que -c onstitue, no tcxtn vigente, ·O art. 6°, onde se diz: "para restabelecer 
a ordem e a t ra.nquilidacle rros E sba.CUo.s, a requisição de s·eus r espectiV'os go-
Yernos", accrescentou Deodoro as seg-uintes palavras: "e .(los poderes lo -
caes". 

·Er-a a. primeira vontade elo .g-rande r esponsavel pela transformação do 
1 egimen. E V. Ex. sa:be, .Sr. Presidente , •que na Constit uição actual não 

exi stem essas e~pressões : "c dos poderes locaes ., . 
A ssim, logo n a. ;primeira· emenda feita .por .S . Ex. perante os seus Mi-

nistros , íbi a s ua gntncle autoridade vencida. 
O ·SP.. TA>ARES .CAVALCANTI: - O Congresso não -estava obrigado- a acceitar 

todas a.s medidas ele Deodoro . 
O ISR . ALBERICO DE MoRAms: - Vou :provar, da qui a pouco, que o Con-

gr esso actua l, não estando tambem obrigado, peia Constituição e pela sua 
natureza clectiva, a con cordar na •presente r e•forma com todas a s idéas do 
Presidente d a Republiea, não •contra riou, a;bsol uta m ente, icléa alguma de 
S. Ex., -que não ifoi vencido . 

0 .Sn. 'l'AVAREJS GAVAI•CANTI: - Não sei disso . 
O >Sn. A LP.Emco Dlil M oRAES : - E stou fazendo um parallelo pa ra cle1nonstrar 

que, n.aq'Uella Epoca, havia confortru:1or ambiente de liberdade e ele inclepen -
dcncia, que é para lamcntilr não exista 'hoJe . 

O •Sn . Azmvt~no Lt:MA: - Li um t elegrmnma pn.ssa do pelo Sr. Arthur Ber-
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:1::trdes ao .Governador ue un1 Estado, .pedindo que fizesse que seus Col-reli-
gionarios, istc t:, os membrcs de sua bancada, com,parecessem á Camara com 
assiduidade e mais que niio -deixassem <le votar nenhuma das p1·opcsições 
apresentadas á reforma constitucional . 

0 SR. ALEEP.ICO DE MORAES : - E so.bre a minoria? 
O SR. AzEVEDo LIMA : - Referindo-·se a ella em .outro t-eleg-l'ammn, :que foi 

aqui lido, e dirigido ao ISr . Costa Rego, de Alagoas . Reporte-me, port:m, ao 
despacho do Governador da Bahia . 

.() 'SR. AL~ERICo DEl MoKUJS: - Con.heçc um telegramma do illustre Sr. 
Arthur Bernardes, elogiando a actividade e a vigilancia da minoria, daquelles 
que se batem contra a reforma da Constituição. :::-rão .posso, vor isso, deixar 
de ser agradecido a :S . Ex. 

O SR. T.w .. ~r:Es CA.VALCANTr : - •V . Ex. jú tem um motivo de reconheci-
mento; felizmente. 

O rSR. ALBERICO DE )10RAES: - Já tenhn. na minha fé de officio o tele-
g;ramma de S. Ex ., que ba de na 1nesn1a figurar com honra para mim e 
que constituirá um legado aos meus fiJ.hos. 

O 'SR. TAVAH.ES CAVALC.u'iTr: - Quanto a num, o Sr. [>residente da Re-
publica nunca usou <le intolerancia. Sempre tive plena li-berdade de mani-
festar meu modo de pensar e sentir. 

0 SR. ALBEP.ICO DE •MoR .. ms: -0 art. 22 do .proj (}Cto diz: 
"Durante o manda;to, qs Deputados e •Senadores, não serão presos nem 

processados crilninalmente sem Hcença ·ela Camara." 

O Marechal Deodcro accrescentou a este artigo a seguinte nota: 

"Tratando-se ele crimes comn1uns, o homem sério, verdadeiro, de 
caracter nobre não admitte esse dispositivo." 

E V. Ex. sabe, ·Sr. J"residente, que a Gonstituiç;i:ío vigent!.' manteve esse 
artigo. 

0 •SP... TAVARE:S CAvALCAl Tl: Nem podia deixar de faze l- o; era uma ga-
rantia para o cc·ngressista. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES : - O :J\1arechal Deodoro da Fonseca, por con-
seguinte, foi vencido ainda na annotação que fez ao art . ·22. 

O Sr:. LEoPoLmxo n:m OLIVEliRA: - Por ahi se vê que os constituintes de 
81 não eram os taes sonha(lores a que se referem muitos . 

O Sr:. ALBERICO DE "foP.J,EJS: - O art. 25; que trata da Camara do Depu-
taf.os, d :z: 

"A Camara dos Deputados é constituida de representantes dos 
Estados e do ,DistJricto Federal. " 

O proclamador da Republica adCLitou essa nota : 
"Inclusive das mulheres, menores e outros eleitores em vez de 

habitantes?" 
Era 'Uma nota interrogativa, a qu,e elle acc:r.escentou mais: 
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"A bem da U'lliâ.o, o nun1e1·o de tDermtados deve ser o mesm-o em 
todos os E stados . " 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : 
!lninino. entre n ós foi DeodoQ·.o. 

P.or alü se vê q ue o precm·sor do voto fe-

O ISP.. ALBEJPJCO DE l\1:oP.ADS: - I sso mostra ainda que elle tinha larga vi-
são dos m ales do momento ·presente . .. 

0 SR. TAVAilGS CAVALCANTI: - E' indiscutível. 
O SP. . ALr:Emco DEl J'.1"oP-<IEJS : - ••• julgando, como ante-hontem, procurei 

aqui demonstrar em discurso -que teve a benevola a;ssi:stencia de V. Ex., com 
apaTtes que Inuito me• honrara m, que 'OS m·ales q·ue agora. nos· affligerr, re-
sultam da desigualdade de •representação. 

Pois bem; Deodoro affirmavu : 
"A bem da Uniã-o, o numero de iDeputados deve ser o mesmo em 

todos -os Estados ." 
O SR TAVAREJS CAVALCANTI : - P eF.feitamente . 
O .SR. ALBEmco DE MoRAEs : - Sabe a Came.r a e os que lêm a Consti-

tu·iç :I:o que, a inda n este p a rti-cular, o m arech a l Deodoro da Fonseca, funt1a -
ciot· elo r egimen. -o dictador, o r esponsa:vel pela trans>i'ormaçã.o opere.t1a em 
nosso systema de governo, a:quelle que tinha a seu lado todos os camaradas 
do Exercito e -da Armada .. . 

O .SR. AZElVEDO L nilA : - E que nã.o era juu·~sta . 

O SR. ALBERICo DE MoP.MJS : - . . e que não era ju:l'ista, f-oi vencido . 
Quer o mostr ar o que >é a vonta.de patriotica de um e a exigenc:a indo-

mavel de · outro. 
O ma·rechal Deodoro deixou-se ven cer, tanto que na Const ituiçã o adual 

não existe este dispositivo . 
No art. 29 em que ha r eferencia á d uração do mandato dos Senadores, o 

G~neralissimo annotou o seguinte : 
"Nove annos é muito" e accrescentou : não poderá ser re-

e:lcito na m esma •legislatu ra." 
··Wê V. Ex . que, tendo permanecido o período de 'llOYe a nnos para O'!! 

Senador-c::. •O ma:recha;l \Deodoro foi derr ot ado. 
O' projecto -do Go·verno Pruv!~or!o da-va a o Congresso o direito de mobili-

zar e dispôr das -forças . Deodoro fez uma objecção, acha ndo que as forç;as 
de, viam ser mobi!'zadas pelo Ohefe do !Poder Executivo e essa idéa de S . Ex. 
prevaJcceu. 

Foi a primeira e unica victmia, mas todos nós comprehenüemos que 
niio p odia deixar de ser a s&im. 

Ao a d. 4•3, em 1que se trata de eleger o Presidente e Vice-Presidente da 
R epublica, .Deodoro accr escentou: " A. ele içiio ·do Presidente deve ser f eit a 
;;epa.ra.da e em dia clifferente da do Vice-P.residente, isto é, em dias diffe-
re ntes" . 

Sabem todos quantos manuseiam a Constituição que essa vontade de 
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D-codoro, expressa. por semelha..'lte fôrma, n ão fo i acceota. pelos constituintes 
de .!Jl. 

:'\o art. 48 , artigo -de grande importanc'a, em que se dizia : 

"O Presiclene e V:lce-P1·esiclent e, e scolhidvs I•<'l·O .p-o vo por .e lelt;ãu 
directa, iformando os E3ta.dos circumscripções eleitoraes, ten do cada. 
qual um nume;·o ue eleitores jgua! ao decu.plo de sua repr esentação 
no Congresso . " 

Accrescentou o i!lustre militar: 

" •Deve ser o numer o de eleitor es ig ua l e.111 <:ada Estado ". 

V e Y. Ex . , •Sr . Presidente, que se tivesse prevalecido o. kléa patrioücs. 
<lt- J.Jeodoro da F onseca, naJquella noite de 8 de Julho de 1890, n ós hoje n ão 
ter!amos, como temos, a p.olitl.ca completa.m ente desor ganizada p ela prepon-
<.:erancia absoluta, incontrastaYel e insophismave! de dous ou tres E stados 
da União contra as demais u nidades d&. F ederação. 

lllas, ainda neste caso, Sr. Presidente, D eodoro fo i vencido. 
0 SR. TAVARES CA\'ALCANTI: E foi vencido por que prevaleceu a idéa do 

suffragio directo. 
O Sr.. A LBE:uco DE ::\forMES : - Foi vencido, mas q uero m ostrar que o foi 

Em uma época de formação constitucional. 
O SR. AzEVEDO LIMA : - Actualmonte os correlig ionarios elo Sr . A rtht:r 

I ' Bernm·des tambem élizem que elle cedeu em muitas elas emendas . Acredito. 
:\1as no que não cedeu foi com relaçã.o ás pertencentes ao s it io, ao habeas-
corpus e á inten;ençãio no>; Estados ; não ·cedeu nem nunca cederá. 

O SR. LEOPOLDIXO DE OLIVEI?~~: - Antes de ser organizado o a n te-proje-
eto, eu já. declarava que o Sr. Arthur Bernardes não cederia em causa al-
guma . 

O S;:. A.LBEPJCO DE l\fOP.AES: - Artigo 64 : "O Supremo Tribunal se com -
r.õe de 15 membros, nomeados ~Je lo Senado da lJniii.o, de entre os 30 j u izes f e-
cle,·a.es nul."i.s anti:; os e jtL1' iscD1ts1dtos ele p r ovciCkL ill1tst1·ação." 

A esse artigo, accrescentou Deodoro - "Nomeados pelo Governo segundo 
a antiguidade e sómente entre os juizes federaes". - E n tão, disse c;om mui-
ta graça e com profunda perspicacia: "O juiz professa a ju s ti ça ; e que pro-
fessa o advogado?" 

Elle nlío queria que para o Supremo 'rribunal fossem apenas advogados, 
mas que os J\'Iinistros do Supremo Tribunal fossem escolhidos de ent re os 
juizes mats antigos, mais provectos, mais probos e de maior sabedoria n o 
julgar. 

::\Ias, neste caso ainda - e é a these que v enho demonstrando - D eo-
dm o foi Yencidc. . 

O art . 72 diz o seguinte: 
"O Estado se constituirá livrem ente, elegerá o seu g overnador, confiarú 

o Poder L egislativo a uma ou duas Camaras, etc." 
D eodoro acerescenta - "Ba~ta urna." 
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Sabemos, Sr . Presidente, que não prevalcC'eu a idéa do Chefe do Pro-
visaria. 

Art. 89: "Todos são iguaes perante a lei e a Republica não admitte pre-
r0gativa alguma de nascimento nem de sangue, desconhece qualquer fóru 
de distincção, ele nobreza, honras, condecorações ou titulas." 

Ann otou Deodoro: " Desconhecer fóros de distincção, maximé na classe 
militar, é absurdo." 

Tambem não prevaleceu . 
Assumindo perante a nação a r esponsabilidade de suas idfas, a respon-

sabilidade de sua deiT?ta, Deodoro da Fonseca fez constar de urna acta la-
vrada ás 9.15 minutos da noite ele 8 de Julho ele 1890, assignacla por João 
Severiano da Fonseca Hermes e Alfredo Ernesto Jacques Ourique, com todos 
os demais m embros do Governo Provisorio, as suas idéas que, depois, como 
todos nós sabemos, não foram consubstanciadas na Constituição de 24 de 
Fevereiro, a não ser uma só, a que dava ao Govet·no a faculdade de mobilizar 
as forças e que a Constituição consagrou. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, como se conduziu o digno soldado expoente 
maximo de nosso Exercito, aquelle que, em dado momento, encarnou as as-
pirações do ;,ovo brasileir o, o programma dos r epublicanos, o manifesto de 
1870, que teve como um dos signatarios a figura inconfundível daquelle que foi 
l.'.ntepassado de V . Ex . , que se chamou - Qu intin o Bocayuva. 

Agora, que fi z constar dos Annaes da Casa este documento, u m tanto 
raro, m o.stran do o a nimo, 0 !PTOposito de bem servir á n ação, o respeito á 
vontade daquelles qu e, de·nt r 0 em pouco, eram chamados para, com o constituin-
tes, votar definitivamente este Codigo e:l..'trao.rdinario de liberdade, n o qual 
não devemos presenterr:ente tocar, passo a mostrar a vontade do illustre 
Sr . Presidente da R epublica, que, indoma vel e ferrea, não admittiu uma só 
voz que contra ella se levantasse. 

Não chego ao extremo, não chego á. intolerancia de pretender que o Chefe 
c:::. Nação, seja elle qual fôr, em um momento de reforma constitucional, deixe 
de ser ouvido, de tei· opinião, de reunir seus ar:Jigos, de dizer o que pensa, 
principalmente qua ndo é tambem chefe do partido de um Estado que tem 
na r epresentação naciona l o maior numero de Deputados. Fazer o Con-
gresso, á revelia do Presidente da Hepublica, a refor ma constitucional, seria 
attestado do divorcio com pleto entre os poderes da Republica, attestaflo da 
inharmonia, da dissonancia, ao con trario do que a Constituição exige para 
fülicidade do paiz, para felicidade ela P atria. 

Não é o que prégo, não é o que desejo . Estranho, e por isso mesmo 
crnsuro, o illustre Sr . Presidente da Repub!ica, não tendo apresentado ao 
<>leitorado idéas revisionistas, antes dizendo que para executar seu program-
rna de Governo, a Constituição vigente não precisava ser retocada, depois de 
eieito fosse pouco e pouco mudando, até que na mensagem de 1924 esboçou 
logo um programma de revisfLO constitucionaL 

No correr desse progTar.Jma, citou S. Ex. o art. 9Qo . Disse que compe-
tia ao Congresso Nacional o movimento da reforma, e apenas s uggeria umas 
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tantas m e didas, en t r eganao-nos a nós out ros a res ponsabilida de que a Consti-
tuição exige de nós , assim com o .a pa p el de consulta r os v erdadeiros interes-
ses nacionae s, para que, s ervidos pelo saber e pela experien cia, transformas -
semos em dis pos ições ríg idas aquillo que esse saber e essa experiencia di-
c ta ssem a o nosso patriotism o. 

A pr incip io , S. JI:x . assim procedeu e julguei que um ambiente de liber-
(~ad e, n ecessari.u e ind! spen sa vel pa ra ob~a dessa natureza, fosse aquelle den-
tro do qual t ivessem os de nos agitar. 

P u:·o e ngano. Vou a.gora estabelece1· o parallelo. 
A Ca mara sa be o que cons ta das em en das, conhece-as perfeitmente bem 

.• irá vêr qu e e llas c0ns ubstanciam , s ó e tão s órn ente - p ermitta m o esforço 
de expressã o - a vo n tade manifestada na sua mensagem pelo i!.Jus tre Sr. 
Presidente da Republica. 

N o estu do da reforma nào n os podemos det er, Sr . Presidente, porque 
\'. Ex. n ã o ign or a que os que a dvog a m a Constituição de 24 de F e vereiro e, 
por isso, se batem contra a r eforma constitucional, não teern te mpo de exa-· 
mina r a m a t eria , de coordenar idéa s , não teem tempo siquer de descançar: 
a s pror ogações se fa ze m continua damen te, üS prazos s e encurtam. 

0 S R. ADOLPHO BERGAM I N I : - Suppr imem -s e os prazos. 
O SR. ALBERICXl DE MoRAES: - Entra mos pela noite, na vigília que a maio-

r ia n os impõe , e V. E x. sabe que o s omno é profundam ent e p ertu r bador. 
L embr o-me de ter lido que, no fin a l da guerra russo-ja poneza , quando 

cs soldados moscovitas já r'1ão tinham, sobre a fortaleza de Porto .J..rthur, as· 
c upula s e antemuraes q u e os resgua rdavam dos certeiros ·at a ques, do m.urti-
fero bomba rdeio das t r opét!? nip ponicas, em pequen o numero r esistia m ; re-
corda ndo-se, nos a rdor es da luta, da ima gem longínqua da Patria , resistiam, 
a peza r ele es ta rem quasi a pe ito descoberto. 

D :?itados s obre os des t r oços da fort a leza , q ua n do ess e pugillo d e bra vos 
.ou via o toqu e de recolhe1· p a r a desca n çar , v en c idos peio s omno , permane-
ciam por sobre as m u ralb[.ts e muitos delles e nco"ntravam a morte, somno-
mais pr ofundo, qu e vinha da r continuida de per petua a o somno q ue a fa-
d iga tinha feito nelles começar. 

Não sahia m d<ts amura da s, n ã o se resg ua rdavam e soffr iam ali m esmo 
os ataq ues m ortífer os (los in imigos . 

Assim estamos nós . Os Deputados da maioria se r evezam; SS . E xs . , Sr. 
P residente , se re ve2a m ahi nessa cadeira ; 1nas nós , da minoria~ 
Pm r eduzido num ero , não nos podemos revezar . Somos como aquel!es solda-
dos ve ncidos p elo somno, cab idos, e na impossibilidade absoluta de c oorde nar 
!cl.éas, de apanhar notas, ele faze1· um s er viço completo. 

O SR. TAVAHES CAVALCAI'iTI : - No em t a nto, V . E x . t em feito d iscursos 
lli uit o bellos e proveitosos, q. despeito da s vigilias. (Ap oiados.) 

O SR. ALBERIOD DE :!vi oP.AES: - Obrigado aos nobres coll egas, m as t a lvez 
>:eja um delírio p elo ca nsaço da vig ília. 

Sr . Presiden t e, desejava eu compar a r os itens da m ensagem à o Sr. Pre-
fiiàem to <hl Republica com a~; em endas que cc nstitu em , in tot1t-nt, 0 projecto-
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de reforma constitucional. Não -o pude fazer; mas, temos aqui, na m e nsa-
gem, pagina 8, alínea 4: 

"A permissão expressa do véto parcial, victorioso na melhor dou-
trina e já adaptado em vari-os .paizes e, entre n6s, por alguns Estados, 
virá evitar que leis bôas e uteis deixem de t er execução, por causa 
de uma ou outra disposiç;ão considerada inconveniente pelo Poder 
Executivo. 

Ainda que se não adaptasse a expressa 11rohibição das caudas 
orçamentarias, como é essencial, o véto parcial seria remedio efficaz 
contra o respectivo uso, quando inconveniente ao equilibr i-o orçamen-
tario e á normalidade das finanças publicas." 

Vê V. Ex., Sr . Presidente, que o Chefe de Estado, aqui, expressa a s ua 
vontade sobre o véto parci·al e, ainda mais, sobre a prohibição das caudas or-
(amentarias. 

O SR. TAVARJ~S CAVALCAN'l'I: - Não me parece que expresc>e a vontade: 
emitte uma opinião, a meu vêr, valiosíssima. 

O SR. ALnEmco DE MORAES : - Estou de accôrdo com V. Ex. no tocante a 
essa opinião, que chamo de vontade ferrea, pelos motivos que venho escla-
recendo quanto ao véto parcial para as leis orçamentarias e á prohibição 
das caudas. 

Nã.o ataco a idéa; estou apenas mostrando que Deodoro da l•'onseca, vi-
ctorioso na revolução de 15 de Novembro, cheio de poder, deixou-se vencer, 
para que triumphassem as idéas dos Constituintes, e assignalando posterior-
mente que as emendas que ahi estão - absolutamente todas, sem exclusáo 
de nenhuma - consubstanciam a vontade do Sr . Presidente da Republica. 

A proposito, convém salientar o seguinte: é que o illustl·e Presidente 
pleiteava tão sômente o véto parcial para o -orçamento, dizendo: "E isso si 
não se tiver de prohibir a cauda orçamentaria." 

Quer dizer que, em questão de <véto, o illustre Sr. Presidente se conten-
tava, ou com Q v·éto parcial para as materias orçamentru:ias, ou com a pro-
hibição formal da,s ·caudas sobre assumptos. não pertinentes aos orçamentos 
da Repuhlica. 

E foi -se então concedendo ao 'Sir. Presidente da Republica muito mais do 
que ·S. Ex. •Pedia., porque era pre·cioo •conceder ao Poder E 'xecuti:vo mais 
fol·ça e mais poder, e por isso se lhe concedeu mais for.ça e mais poder. 

O !SR. TAVARES CAVALCANTI: - \Penso 'CJ·Ue o Congresso andou. acertada-
mente. 

O EIR . ALilERICo DE :MoRAES: - O illustre ·&.·. Presidente da IRepu:blica de-
sejava "a creação {le juizos e tribunae.s regionaes · Q.U de circuito, com com-· 
petencia de sPguru:la inst.1.nda em certas materias". E' o de que trata o art. 
5•, a pagina 8 da mensagem. E coano todos sàibemos, ha uma emêrtda !i. 

Constituição que ot>rata. da creação '<los tt·iibrunaes regiónaes. 



- 472 -

O SR . TAVAREs CAVALCANTI : - -Mas, se era uma ne cessidade reclamada 
pelos interesses geraes, e á qual já se tin'ha procurado pr-over em uma lei 
ordinaria, ·como não 'hav;ia de figurar na refot"ma constitucional? 

O 'SR . ALs;;;mco DEl MORAES: - Mas, m eu objectivo é mostra~· que o Sr. 
Presidente da R epublica quiz, sabe •querer, e obteve a r eforma constitucio-
nal, tal q ua l a delineou, dtmtro de moldes que n ã o pude.-am de fo rm.a alguma 
ser transpostos por qualquer dos representantes da Nação n esta -Casa nem 
p ela Camara, porque as proprias emendas que foram apresentadas em ple-
nario desa.ppa.:::-eceram de modo q u e não posso descrever, porque já ante-
hontem, quant!o narrava o 'desapparecimento de uma em enda, não fui muito 
fe"iz e o nobre coilega Sr . Armando Burlamaqui tl'icou muito aborr ecido com-
migo .. . (Ri-sos). 

Mas, á pagina 9 da mensagem, encontra-se ainda o seguinte : 

"VII - A liberdade de commer'Cio,, q ue não pôde n em deve ser 
cerceada em tempos normaes, precisa enc ontrar limites constitucio-
naes que pernüttam, sem abolil-a e sem o uso do estado •de .sit io, res-
tringil -a quan:do o exijam os altos interesses do paiz .. . " 

0 .SFl. TAVARES CAVALCANTI : 
0 S!t. ALBERICO DE MoRAES: 

as enwndlVs . · . . 

Foi uma das lições da g uerra. 
V . Ex . justi.:llica, com seus apartes, t odas 

O •SR. TAVARES C.WALCA:r>TI : - E' pravavel que haja alguma em que te-
nha ·de •concordar com o nobre orador . 

O ·SR . ALBERICO DE MoRAEs: - . . . e eu com m eus argumentos, não as es-
tou atacando. 

Apenas mostro ·a vi"Ctor ia do S r . J>residente da R epublica em todas as 
suas idéas, com exclusão, completa, absoluta, daa idêru; do Poder que tem, pela 
Constituição, a attribuiçiio vrivativa de reformar a mesma Constituição . 

A Camara sabe q u e ·ha uma emenda so'bre natura lizações. Na Consti-
tuição vige!lte se fall a em estabelecer normas !Uniformes para natura lizações-

O -illustre 1Sr. P residente da R epubli-ca faz considerações s obr e o p onto 
e, no «-rtigo VIII, declaru : 

" A questão da eg;ualda!ie de direitos dos extrangeiros e nacionaes não 
p óde t er .um car~Vcter tão absolu to como a lettra da Constituição parece pre-
screver . 

A jurisprudencia tem, ê certo, procurado n o espírito do estatuto f unda-
m ental o meio de rem.zdiar os .graves perigos que aquella egualdad.e entendi-
da de modo absoluto, geraria fatalmente contra a seg.urança do paiz e o pru-
prio futuro da nacionalidado. 

Preferivel ser li., porém, q ue a Constituição prescreva os limites daquella 
eguai dade, em attenção sóm ente á segurança publica, a deixal-a ao a rbitr io 
insta vcl da jurispr.udencia . " 
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0 SR. '.rAVARES CAVALCANTI: -V . . Ex. sa;be que, já antes, a legislação se 
tinha 'Visto !forçada a admittil: a expulsão dos extrangeiros como remedio de 
defesa nacional. 

O •SR. ALBERICO DE Mo-RAES: - Ha, como disse, uma em.enda consubstan-
ciando a idéa (to .Sr. -Presidente da iRepulblica, quaS'i. litteralmente exposta e 
manifestada . Na pagina 9 da mensagem de S . EJx., encontra-se o seguinte: 

"Grave e de premente actualidade é o m-omentoso problema da 
prQp-riedade e explültação das minas ... " 

Ha unm emenda em .que ·se cogita da exploração das minas, de a,ccôrdo 
oom a vontade do Chefe da Nação. 

Finalme-nte, o Presidente da RepubJi.ca, no artigo VI, diz: 
"i>.. extensão dada ao instituto do ha!Jeas- corpns, desviado do 

seu conceito classico, por interpretações qllle acatamos, é outro mo-
tivo de excesso de trabalho no primeiro tTi<bunal da Republica." 

Vê-se por a.hi que S. Ex. justifica a nwdida, pOJ:que não quer excesso de 
trabalho pelo Supremo Tribunal : t1·op de zéle . . . 

O .SR. AnoLPHo BEJRGAMINI : - E os julgamentos das ac ções decorr entes 
dos .novos institutos não darão tralbalho? 

O SR . .ALBEPJCo •DE MoRAEs: - O illustre Presidente da Republica obteve, 
como disse, emendas •C-onsubstanciando todo o seu programma. Eu p ergunta-
ria á Camara: rq.ue € que .tem. de mais a reforma, do que aqui11o que aqui se 
encontra? Absolutamente nada. A Camara reuniu-se :para fazer a re!forma 
constitucional de ac•côrdo com a vontade do f'residente da Repub-lica. 

Está assim, 1Sr. Prestdente,, estrubelecido o para;l!elo que propuz fazer ao 
assomar a tribuna. •Entre a vontade bondosa e intelligente do g.rande res-
ponsavel do regimen, o inciito mare•c.hal Deodoro, a 15 de novembro, na re-
união do J?alacio do .rtaJinaraty, e a vontade do actmal iPresidente da Re-
publica, lha:via, sob•retudo, uma ,g,"ande differença: é ~ue, n aquella época, 
havia pressa e lllrgencia -de •se estabelecer ·o élo indissoluvel entre as antigas 
prCYVinvias do Bra:sil, firmar os principias g a rantidores da nossa libet·dade, 
esta:be~ecer de modo definitivo as aspirações do povo 'brasileiro, atravéz a 
longa P<"Upaganda da Republica. Era preciso dizer ao 'Povo, que a victoria 
era completa,, no direito escrip1:o e insophismavel da Constituição de 24 de 
fevereiro. ·Mas, hoje, nesta RepubJi.ca constitucion al, tendo qu e obedecer ao 
art. '90 da Constituição, sem nenhuma p.<'essa, que, como V. Ex. sabe, é sem-
pre a inimiga inveterada da perfeição, a Camara dos Deputados fonnula uma 
refovm.a ·constitucional, e nem o fructo da nossa experiencia, nem os resul-

tados do nosso saber podemos deixar nas dobras dessa J:ef.orma! 
O rSrr . AZEJ'/EJDo ,LIMA: - Sómente a vontade do Presidente ela Republica. 

O ISR. ADOLPHo BEJJWAMJNI: - Presidente q·ue jurou a se us deuses des-
organizar tudo. 
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O SR. ALBEl!fiCo DEl MoRAES : - E todo aq.uelle que se ergue para se ma-
nifestar c ontra a obra de rS·. Ex., foi •considerado vara log'o inimigo do go-
ver·no, opposicionista in<veterado . 

Defender a liberdaóe, ded'enóer a Constituição é atacar a vontade indo-
mavel do Chefe da Nação . 

Eu sei, .Sr. Presidente, que entre os ·membros da maioria governamental, 
muitos estão •com os seus nomes riscados da a;m.izade de .S . Ex., sómente por-
que tiveram a coragem de fazer qualquer objecção, ou faltado ás sessões 
nocturnas, não obedecendo assim á vontade soberana de !S . Ex. 

Mas, nós outros, que combatemos como verdadeiros advogados da Con-
stituição de 2-± de fevereiro, nos sentimos satisfeitissimos com a execução 
completa que demos á tarefa a que nos impuzemos. 

O SR. PRESIDl'lNTID: - L embcr-o ao nobre Depruta do que falt a m apenas 
cinco minutos para expirar o t empo de que dispõe . 

O Sn. ALBERICO DEl MoRAEs: -Agradecido a V. Ex. p elo avdso . 
rKão dei, Sr . iJ?residan te, aos volunta riosos do momento, um só dos minu-

tos que o Regimento m e concedeu. Falei em todas as discussões, impedi do 
meLllor modo }Jossivel, obstruindo-a, a passagem da reforma, desde q ue rvi 
que os ar.gumentos podiam fazer alguem mudu de idéas, mas não podiam 
fazer a1g uem m udar de votos ... 

0 SR . ADOLPHO BERGAMfNI : E' a affil'maçàJo do Sr . Rego Barros . 
O •SR . A . .LBERICO DE ::.VloRAES: E m meio de tudo isso, Sr. P r esidente, te-

nho ainda Qlma esperança - a r esisten cia no rSenado . O Senado da Republi-
ca ha de resistk, recebenóq de nós o exe.r:n.plo da nossa independencia, o 
exemplo do nosso amor á Jiberdade, o exemplo da nossa tenaci{!ade . E si, 
por infelic idade. {lo Brasil, a outra Casa não puder obstar a passagem da r e-
forma, ne ste ar,no, pa>Ya o anno nús estaremos aqui con1Jbatendo do mesmo 
modo, ,convencidos talvez de que, em um ill].Omcnto de rnais !i.berdade, novos 
horizontes se venham abrir ao povo, hoje quasi algemado, sem poder pe:!)-
sar, sem poder sentir, aJfim de que esse mesmo ;povo 'Possa em maruifesta-
oões inequivocas impôr aos seus ~·epresentantes a sua vontade soberana . 

O Sn . TAV~s CAVALCANTI : - V. Ex . vae muito lbem, mas não entr e na 
demagogia . 

O SR. ALBERICO mJ MoRAES : -O illustre representante da P arahyba, que 
m e honra com a sua atttenção, diz que vou bem, mas não entl:e na demago-
gia . 

Pois bem, Sr. Pcesidente, quero entrar na demagogia ]Jara <lize1· que, 
dentro da Constituição da 24 de feverei~·o, encontramos r em.edio para todos 
os males, mas si aquelles que em face do art. 90 da Constituiç ão, teem obri-
gação de fazer a reform:L constitucional, con sultando os a ltos interesses da 
Nação e defendendo as liberdades já conquistadas, se desviarem desse oami-
nho. o povo terá então o óireito de se revoltar, não contra os que, ás occul-
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tas, .constrangeram o Parlamento a vota.r essa reforma, mas contra aque11es 
que se sujeitaram a essa hl:n.posição. 

O .SR. T AVAP.ES CAVALCAN{rt!: - O que {;1uero dizer é que um espírito equi-
librado, como o de V . Ex., nã o deve pregar a r evolução. 

O .SR . ADoLPHo BEJr.GAMINI: - A oppressilio, ás vezes, é ·tal que os espíri -
tos mais equiUbr a.dos a ppellam para a revolução. 

O SR. ALBERICo DE 11\tioRAEJs : - Espoco, 1Sr . Presidente , que o povo não t e-
nha necessidade de fazer uma re voluç.ão ainda maior, que é a de proclamar 
uma nova HepubJi.c:a; mas espero tarnbem q ue o Congresso Nacional para o 
anno, si passar essa reforma no Senado, saiba ou.m.prir o seu dever, não 
permittindo que nella fi gu~·em restricções das nossas liberdades, o desappa-
recimento das nossas liberdades, o eclipse <la nossa individualidade, da nessa 
vontade, como a disposição que suspende o habeas- corptts e a que prohibe o 
Supremo Tribunal de tomar .conhecimento dos actos praticados na v.igencia 
do estado de sitio. 

'.re nho a inda essa esperança, Sr . P 1"esidente . E por isso não proclamo des-
{ [ e já. a ne.cessida.de da revolu ção. Mas si , 1JaA"a o anno, a materia vier de 
novo á tona com essa fórm~, a.qu i estarei, e espero em Deus possa levantar· 
o ·povo, para que elle defenda oá s ua liberdade, :iá que a mi·nm'ia. não o poucle 
faze1·. (Jl1ttito be·rn; ·rn ·uíto be7n. O orador é feliai.tado . ) 

O S1·. Azevedo Lima (*) : - Sr . Pres'idente, já vae adeantada a hora c 
não me p roponho •..:ontrib u ir pru:a .q ue augmente a !fadiga da Camara e 
especialmente a Llos seus Ll'unccinarios, cujo of'fiocio os obriga a aqui estarem, 
sempre, p resentes ao apanhamento dos debates e á. traclucção dos mesmos . 

Baldados t eem s ido todos os nossos esforços . A experiencia nos vem 
demonstrando, desde o primeiro tw·no por que 1passou o presente projecto de 
reforma constitucional, que nada de1nove a ma-ioria ·do proposito de compel-
lir á. ·ultima votação, afim de que seja r em eüido ,;;, outra Casa do Congresso 
o triste fru<;to elas preoccupações do Presidente da 'Republica, que mais se 
afert·a em enfeitar-se, de futuro, com glorias ele autor ele olJr a cspuria e 
reprovavel elo q.ue forrar a !RepulJ'ica ao desgosto de ser anolestada com um 
clocnmcnto imperecedouro contra a cultura jur id'ca e a clvilizaçiio contem-
poranea, tamanhos são os dislates de ordom politica, administrativa e cons-
titucional que elle contém . 

Como. porém, ent..·e out1ras •pro"'ridencias qu e agora constituem innovadio 
no Sllb~tilutivo apresentado em segunda discussão, haja surgido o inciso n 
Ck'l. segunda. Pm(>nd<J, o .que prescreve ao 'Poder l&gislativo a attribuição pri-
vativa de ler;islar sobr e o trabalho, r eputo ele todo ponto opportuno r elemb:·:H· 
que me não parece possa essa clau>;ula, agora objecto das cogitações elo Sr . 

( *) Não foi revisto p<>lo orador. 
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Herculano de Freitas, trazer aos trabalhado~·es brasileiros a esperança de 
melhor f uturo á sua sorte e de mais solida protecção contra a ganancia da 
absorvente exploração patronal! E nã.o o c reio, 'Sr . Pcesidente, porque a 
nossa liberal Constituição de 24 ele fevereiro de .1:8.91, que em tão má hora 
houve por mal a maioria do Governo emendar para peo~:. já contêm disposi-
tivos á somb1·a dos quaes, pelo menos, o programma min1n">o do proletaria-
do universal poderia encontrar abrigo e protecção, si o Presicl;:nte da Repu-
blica não e·stivesse o:bstinado no rproposito de invocar D texto constitucional, 
não para salvaguardar os direitos dos cidadãos ou as prerogativas das classes 
sociaes, sinão apenas para o exercicio inflexivel e inexoravel de seu incon-
testavel poder! 

Ainda não ·ha muito, na ultima Conferencia Inter·nacional do T rabalho, 
realizada sob os au·spicLe>s da ·Sociedade das Nações, esta grande !ficção inter-
nacional, gerada em um momento de convulsão universal, p elu terror panico 
da burguezia apavo•·ada •com as consequencias catastrophicas da coná:!agra-
ção universal; na ultima conferencia do Trabalho, como dizia, o delegado go-
vernamental brasileiro - e convém declarar, desde já, que não teve assento 
nessa confer encia nenhum delegado prol{,tario do nosso paiz - o delegado 
gove.-namental brasileiro, que exer.ce na Europa, em uma das ·nossa lega-
ções, um cargo de qualquer natureza dip1omatica, o Sr. Castello Branco 
Clark, invocando os termos da Constituição, que o Presidente Bernardes vem, 
sem d.escontinuar, •concul·c4ndD, subvertendo, espezinhando, o 'Sr. Castello 
Branco, para pasmo dos ouocos representantes das nações filiadas á socieda-
de Internacional, e ahi presentes, appellou, afim de articular desmentido con-
tra as irrotorquiveis arguições formuladas pelo delegado operaria belga, o 
.Sr. Cocnelis Mertens, para as circumstancias a,cauteladoras da nos13a O:m-
stituição ·e adduziu, como prova da operosidade do Congresso Brasileiro, de 
seu adeantamento e •Cultura, o facto de terem circulado pela Camara brasi-
leira, projectos de lei concernentes á legis~·ação social mais adeantacla e con-
sequente á grande lição da moderna sociologia. 

Concretizando exemplos, S. ·Ex. declarou, com semcerimonia que q~asi 

frisou por inconcebível auqaoia, que a obra de elaJboração legislativa brasi-
ledra relativa ao Codigo do Trabalho constitue um padrão de g'loôas para os 
Deputa dos e Senadores nacionaes . 

A limitação ela duraçãQ do traJbalho diario a oito horas - dec:larava S. 
Ex . - é obrigatoria no Brasil, po~· lei que abrange todas as emprezas do 
Estado, taes como ferro -carris, explorações industriaes, arsenaes e outras . 

Ao demais, - adclitou Q delegado official do .Brasil - os rpatrões particu-
lares conferem, "ex-autolitate ·propria" , condições equivalentes aos seus em-
Pregados e operarias. 

Não sei em que se estribou o desembaraço do nosso representante diplo-
m.atico, com o exercício cu;nulativo de delegado do Governo brasileiro n a 
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Conferencia Internfllciona1 do Trabalho, para a.vançar proposição dessa na-
tureza que, si fosse verdadeira, souremodo, coiJJfesso-o, J:lonrarla os legisla-
dores brasileiros,, ·e, so:bretudo, as classe·s patronaes do Brasil . 

'Ü ·delegado lbe' ga, •Cu.io nome 3icabei, J:la pouco de pronun-ciar , Sr. IM.er-
tens, si não tem .convivido no Brasil, nem privado na intimidade oas classes 
laboriosas da nossa te<Ta, é , todavia, •hornem sufficie·ntemente informado, 
não só s01bre a legislação operaria de :todo o mundo, mas, ruinda, sobre a pra-
tica. e execução das m esmas, e teve, então, occasião de r ebater os conceitos 
exarflid.os ·pelo delegado brasileiro em nome do Governo nacional, em defesa 
da •supposta generosidade e benevolencia dos patr.ões brasileiros, para de-
c1arar q•ue, si de fa;cto, no Brasil, se ratificaram convenções de trabalho, si 
esta nação promulgou leis protectoras do trrubalho dos adultos, dos menores, 
dos varões e das mulheres, nada indika., porém, tenham sido e.Jias obset·va-
das e cumpridas pelos detentores do •capital, ou fisc:a:~zada a sua execução 
por meio de representantes das autoridades publicas. 
Dec1arou elle (lê) : 

"Tom.emos, por exemplo, o Brasil, onde •ha uma lei q,ue prohibe 
o tl·a'balho dos meninos. Os factos assigna1ados pelos trabalhadores 
organizados deste paiz, permittem-nos a:ffi.rmar que os meninos são 
empr egados no trabalho desde a edade de sete annos. Antes de vir á 
tribuna para expôr as leis soc~aes de seu. '])aiz, seria necessario -
eXJclamou o repcesente belga, r eferindo-se ao nosso delegado. - co-
n1eçar por a.pplicar as leis votaclas" . 

Em seg;uida passando revista de 1nostra nos di·versos pai7-BS que se teem 
occupaclo na lE~gislação so·cial,, tornou a re'fer·ir-se o .Sr. JVLertens, 
.f'atria, nos seguintes termos (lê): 

á nossa 

'"I'omem.os um ultimo paiz, o B!:"asil . Hnntem, quando auscultei 
detidamente o discurso do 1S•·. Branco Clarlc, delegado official do 
Brasil, julguei que estava sonhando. Quando nos 'C1escrevia em ter-
mos tão fa.gueif!J s esse paraizo terrestre, que deve ser o BrasQl, 
'pensava na viagem que vae faze•· o director pela Ameri·ca do Sul, e 
clizia, {!e mim ·para mim, que seria mu~to fe)iz se pudesse penetrar 
secretfllmente em 'l.!ma das maletas diplomaticas, afim de ter occa-
sião de viver nesse paraizo ... 

Quando, po~·ém , alguns momentos depois , tornei a lêr meus 
documentos e apurei de •que m a neira são tratados os trabalhadores 
desejei que Deus me livrcsse de semelhante pa iz. Em principias de 
março, •houve mna grév e ele trabalhadores de tecelões no Rio, e ou-
tra de fcrro -viarios em Santos. Estas duas gi"éves, estas duas ex'-

. pressões da ·U'berdade de associação, fora m smf.t'ocadas 'Pela força mi-
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litar. Nesta mesma ci<l.ade do Rio, no fim do a nno ·P3.Ssado, no mez 
de setembro ou outubro, operou-se uma rarda ·contra as organúzações 
syndicaes e seus militantes . . Sem nen'hum motivo, fm·ann encarcera-
dos os dirigen tes das associaç;ões syndicaes; uma parte delles foi 
deportada para o üyapoolc no Pará, onde r eina endemi·camente a 
febre amrurella, onde faz extremo .calor, onde a vida é d.iHic il. Eis 

a hi como se respeitam .. ness.e paiz. ideal, o direito de associação dos 
trabalhadores. Quando os tralbalha dores se arrojam a edita r perio-
{]icos, são estes censurados e suppl·imidos, co:rr.o o foram ultimamen-
te dous periodicos proJetarias do R io. Estamos abrigados a affirmar 
que, precüoamente no momento em qu e o honra<1o delegado nos ex-
plica o estado de seu paiz, tão adm'rave!mente organizado acha-s•} 
elle debaixo da le i m a rcial, até 31 de dezembro de ln25 . sob pretex-
to de per'gos de revoluções. mas, na realidade, para vencer o di· 
rei to de associação dos trabalhadores". 

Eis ahi , rSr . Presidente, como se sentiu autorizado o Sr. Mertens, a o 
concluir o seu discurso, a emprega!:" as seguintes e expressivas palavras : 

"Diga -se o que se quizer. Mantenho todas as accusações qu~ 
profe1i, e a ccrescento que tenho em minha collecção varias do-
cumentos que não •mostrei, porque são demasiado compromettedorcs 
para o Governo breasi!ejro. " 

r 
rSr . Presidente ning!llem poderá, de animo imparcial e isento, desmentir 

.n. sit:.taçi'::o profundamente anomala em que se encontra o proletariado bras i-
leiro, explorado pela burguezia pecuniosa e especuladoca do Brasi!J quasi to-
da felizmente ·representada pelos detentores do capital extrangeiro invertido 

tm industrias protegidas, abandonado, de outro, pe lo poder publico, que S.;l 
não soccone da-'> p!"ovidencias constitucionaes e das medidas ~autelatorias 
consubstanciadas 61r'J leis orcl.inaria,s, afim ele zelar pela saucle, pelo bem estar 
e pela independencia economica das classes !abor iosas. 

Os operarios do Bras:! chegaram, no momento em que mais accesos 
vão os ance:os de reivindicação, á in<fima situação de párias, de ilo tas, .Ja 
sudras, vi c f mas da obra de clespr:;,zo e das persegu:ções officiaes, submetti · 
dos ainda a o r egimen excep.cional de um sitio que se prolonga , afim de que 
se fatigue, ainda que se nãq sacie, o appetite voluptuario do Governo, a ex-
pandir-se na pratica dos Jl",aiores attentados -contra as liberdades publicas . 

0 SR . ADOLHO BERGAMIX+: - J'll:uito bem . 

O Sn . AZE:'.'EDO 1.-Ii1.1A : - O Codigo do Trabalho ahi se encontra estaciona-
·l'io,, na ordem do dia da Carnara . Para eHe, os membros da m aioria, ou , pelo 
menos, o lea,der omnipotente desta Casa .. . 

O SR. A . .ooLPHo BEP.GA:MINI : - O leader ela ·balburdia? 
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diatam.ente <votado. 

- 47~)-

não requer ur.gencia, afim de que seja imme-

0 SR. ·LmOPOLDINO DE 0LIVEIIRA: - Já está. transformado 
preguiça . 

em codigo da 

O •SR. AZE!VEDo LIMA: - Jlá se pensou até, Sr. Presidente, após quatro 
annos de interm~naV1e1 gestação, •conka os dispo·siüv;os do nosso Regimento, 
fazel-o regressar ao tumulo da commissão especial, onde a;cabará de corrom-
per-se, longe das nossas vistas, <para satis!fação da lburguezia apata•cada do 

Brasll que ... 

O ISn . ADOLPHO BERGAMINI : - Não a.dmira, porque o capitalismo pluw-
cratioco •Ohegou a tal ponto que um Se·nador a'l~firma ser proteecionista "a 
outrance". 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - quer por intermedio do Centro Industrial, 
para t:~sse effeito se dirigiu, en1 officio espe cial ú 1Ca1nara queixanUo-- s~ df! 
impraticabilidade do Codigo do Trabatho, Utteralmente traduzido dos pro-
jectos de -convenção da, Con~ere·nda ·de Washington, 1)elo ex·-Deputado por 
PernamlbUJCo, •Sr . Andrada Bezerra. 

Certo, <.os synd!c:ctos dos patrões, um col1i; ·o protecto;_· do tt-aba lhu ja•ll'-li5 

se afigurará conveniente e exeq·uivel. 

o que admka, porém, /Sr. P .r esidente, é que Deputados brasileiros - e 
entre estes 0 eminente p r ofessor da Faculda de de Medicina, Sr. Afranio 
Peixoto, e o representante desta Capital, .Sr. Ni·canor Nascimento, que se 
diz partidario dos prog1·am1nas so·cia!istas avançados - houvessem ainda 
.que, •COm rwetel' ição das fo;rmulas regimentaes., acceito a possibilidade de , já 
encerrada a terceii·a discu ssão da materia, poder a Commissão Especial, que 
nesse capitulo deu por .concluídas as s ua s funcções , .modifi car, emendar ou 
retocar o •projecto refec·e nte ao !Co digo do Trabalho . 

•Si a Gamara já 1)0clia ter transformado em lei essa obra de •Santa Engra-
cia, á qual se oppõem os interesses ITl!ateriaes e, em certa me-dida, até in.con-
fessaveis oda burguezia nacional, sem que !houvesse 110 nosso texto donstitu-
ciona l a emenda que agora nelle se encaixa, porque, sinão, para acenar com 
promessa :hypocrita aos trabaLhadores brasileiros, se lhes pret endem con-
quistar com essa proposição utopica, de que a !Camara nunca se servirá e da 
qual não t em necessidade si, porventura, si dispuzei:" efffectivamente a atten-
der ás c-onveniencias, aos interesses e ás aspirações dos ·trabalhadores na-
cionaes ou dos que, no Brasil, assentariam domicilio, afim de ·contribuir, com 
o esforço e as energias proprias, para a gi·an deza nacional ? 

.Nfw tenho fé na o'br a desses legisladores superfi!Ciaes, desapparelhaclos 
dos mais elementares ·e comesin•hos prini.cipios da sciencia soociologica moder-
na, os quaes avocaz-am a si a arclua missão de reformar o teX!to contitucio-
nal em v~gor . 
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O Sr . Hel'ctúa11o de Freitas, o typo classico e p erfeitamente caracteliza-
do do politico displicente e pouco preoccupado com a sorte dos pob r·es brasi-
leiros que vegetam nas ·camadas ·inferiores da sociedade ; o ·sr. Herc."Ulano 
de Freitas, ·por ·culpa do qual se vae perpetuar, na nossa Carta Magna, o 
fdo e l'!Jrripilante deJi.cto de se cercearem as liberdades seculares dos cid'l.-
dãos, o ,S•·. Herculano de Freitas., cuja mentalidade <não se dignou des•cer 
até o nível do-s conhecimentos vulgares da sc.iencia s ocia l moderna, antes pôz 
de man.iJfesto que retrocedeu á politica absoluta e rotineira; o Sr . Herculamo 
d" Fl'f-i t.as nem s:quer tresleu a magnif 'ca, a exhuberante literatura social 
recente , ob•·a de eS'fOl'ÇO inaudito da ger ação n ova de estadistas europeus, 
compeJ!j dos a adaptar medidas assecuratoria s da felicidade proleta r,a, leva-
dos a tanto, n ão por expontaneo .gesto de longanimidade poliUca, n.as pela 
força irresistivel, pela onda incoercível dos triumphos da classe, que vão em 
toda par te, sem embargo das •bar.-eiras formJdaveis q ue lhe oppõe o capit a lis-
mo a r r egimentado, demolindo os ·prejuízos e con qu istando lentamente, pouco 
e pouco, ás v.ezes, pelos meios persuasorios, pela acção directa, pela convic-
ção e r·eio exem•1lo, a consciencia dos políticos burgu.ezes, refractar1os á no-
va ordem social-economica, a.gora em começo de •consolidar-se, ampliar-se 
para formação de um mundo q u e não assenta apenas nas f ôrmas utopica.s e 
apparentf'·' da liberdade democ.ratica, mas 
integral, mercê da c onquista definitiva do 

I 

h a de converter-se na democracia 
poder •poublico pelas classes labo-

riosas, g.raças á dictadura irresistivel do proletariado, da vanguarda prole-
t aria ele todo o m undo . 

Os ruídos atordoa!}ores cujos ecos ainda não chegaram aos ouvidos des-
cuielosos do 8r. Hercula no de Freitas estão por abi mostrando a percepção 
dos esta.distas . penetrantes que a questão do trabalho, a legislação social, as 
medidas que consultam as convoenienc.ias dos proletados e os inter esses das 
classes laboriosas não são attendielos simplesmente nas fôrmas vãs e enga-
nadoras do text o constitucional, mas teem de ser , dentro da Constituiçã o, ou 

fó ra della segura.!:lente, talvez melhor fôra .della, levadas a cabo, ainda que 
a hypocris ia, a falsidade e a solercia dos 'I}o!itico·s militantes criem aos tra-
1-::t lhadores os tropeços e os embaraços, levados a eff eito para sat lsfaç.ão 
de a m bições in confessaveis elos patrões gananciosos , quasi todos extranho:3 
ii. nossa propr'a nacionalidade . 

Vim , portanto, a tribuna, Sr . Presidente, para reclamar a V. Ex., n es-
ta hora, em nome elo oper~J.riado nacional, .que se n ão prolongue mais a si-
tuação de espoca i·ndefinidll- da carta do trabalho q ,ue se adha sobr e a Mesa 
rln Camara, a fig ura r na ordem do dia . 

E mendar a Constituiçã.o, dizendo-se nella que será attribuição do Con-
gnsso legjslar sobre o traba lho, é cousa inutil, innocua, de que n [ •o cogitam 
Gs trabalhadores brasileiros . 
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O que querem, o por que aspir~m, o que muito almejam é que a Camara 
seja sincera e l2a1; cumpra sua promessa e cunverta em gesto mais largo o 
simples esboço dos seus desígnios. O que elles querem é que o Sr. Vianna do 
Caste: lo, 'honrado leaàer da maioria, ao envez de andar po,· aqui, em sessões 
successivas, a requerer urgencia .para votações imm·ediatas de filigranas . .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI : - E de disposições offensivas dos direitos 
publico". 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - ... cuide com mais interesse, mais lealdade e 
m::..is ded,icação da sorte dos nossos •patrl·cios que vivem com, mão diu<'na e 
nocturna ela;borando a grandeza naccíonal, contribuindo com fracção dos seus 
esforços e ·com par·cel!a de sua saude para que se locupletem com os dinhei-
ros do erario nacional os grandes felizardos C1'eados e d2senvolvidos á som-
bra rlB a~-vore pluto-olygarchica da política indígena. 

Invo<'o as benen1erencias e a :grandeza de coração do Sr. Vianna do Cas-
tel~o para ,que, na proxh11·a sessão .. uma vez ren1ovido esse n'lalsinado trnn1-
bolhc> da refo!'I!1a ·Constitucional ponha sua autoridade de leaàer ao serviço 
dc·õ iTnbalhadores brasileiros. 

O 18R. ADoUPHo BmWAMINr: - 81 o Prtsldent,; da 'R&publica qmzer, eHe 
o fsrá. 

O .SR. AZl!lVEDO LIMA: - Requeka S. Ex. se vote immediatamente, sem 
detença, o projecto qu;:, i-nstitue em Jel, 0 programma m.:inimo e insufificiente 
de .garantias ao proletariado nacional, já reconhecidas por todas as legisla-
ções do mundo oulto 

Depois do grande mal e da ,grande desgraça •com que se affligirá, a;nnos 
SL :ecc .. ssivos, a nossa terra; 1nal e desgraça ·cujo remorso irá incid:r, em 
grande parte, sobre a consciencia do ho·nrado leaàer ·desta Casa, - a refor-
ma ·constitucional, - •procure .S. Ex. delir a macula de sua collaboração no 
attcntad o contra as nossas tradições derramando por sobre o prolete.riado o 
ba.lsam.o ·conso!ador do seu requerimento, para que se precipite ao Senado a 
carta tão a'mejllià.a pelos trabalhadores patr1cios e já ei'tacionaria, na Ca-
m:,ra, ha cm·c;L de cinco annos. 

Er-a o q u e tinha a dizer. (M·wito bem; muito 1Jmn.) 

O Sr. Adolpho Bergamini faz um historico i·esumido do andamento da 
Reforma Oonstitucional na Camara, exarninando a attitude da maioria e a 
da minoria em face dessa questão. 

O Sr. Presidente: -- Não ha mais oradores inscriptos. (Pa1tsa .. ) 

Em seguida, é encenada a dis·c·ussão especial da Reforma Constitucional, 
fkando adiada a votação. 
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SESS;\.0 DE 23 DE OU'l'UBR O 

O Sr . Valois de Castro ("') : - Sr. Presidente, deve r ealiza1·- se, hoje, 9. 

ultima votaçãü do projecto de reforma r;on st:tucional, para ser envi~~do ao 
Senado . 

Elntr"l as m ultiplas questões q'llC maior interesse despe1·taram o estu do 
d esse importa n te projecto, m er ecem especial m enção a s refere ntes á.s em t> nclas 
9 e 10, sujeitas á deliberação da Cam ara n o prim eir o t urno da discu ssão . 

Fui signatario dessas emendas, imprcopr iamen te denomin adas "religio-
sas". A primeira fi r mava u m •c-or ollario q ue viscer a lnten te se pren de a um 
dos prin cipias basicos da Constituição q ue é aquelle q ue garan te a plen a li -
b er dade espir itua:l; a segunda reconhecia um fa;c to: ser a religiã o ca tholica a 
da maioria dos brasileir os . 

Eu, portanto, as assign ei, n ão porque se tratasse de postulados religiosos. 
lEu as considerei sob um ou t r o aspecto, sob um ou tro prisma, t en do em 

vista, pr incipalmente , o inoffuscavel cunho social que as caracterizava. 
Os hrilhantes oradores que as comibateram mão quizeram attender essa. 

race do problema, 'Parecendo de:ooconhecer que o sen timento religioso é um. 
facto indis·cuti vel e r epresent..1. u ma. somma inex.gotavel de energias civkas 
e moraes. 

Bem o disse . o eminen1te Arcebis-po Coadjuctor do Rio de Janeiro, nesta~ 
pala'Vr as. 

"Mas ha um ponto que interes~a á communidade nacional, c os nossos 
homens publl<: os , algun s a o men os, a inda n ã o most ram b em ava lia r , 

Todos sinceramente querem o s oerguimento moral, cada vez maior , do 
povo ·brasileir o. ~iuitos principalmente se esfo1·çam para isso . E no entanto, 
ainda ha homens que timbram em p1·e5clndir desse grande fac.tor de valon -
za.ções moraes que j á existe, está a:hl á vista e · á mão - o senNmento r eli-
gioso do po uo brc•si leiro» . 

Era tambem a :sso que a·:ludia o <benemerito Sr . iP!'esidente .da Republica 
na sua ·notavel mensagem, endereçada" ao Congresso, por oc.;;asião da aber-
tura dn pre>:en te sessão legislativa. 

:Sr. Presidente,, s6 as crenças fortes e a plena p0sse de si rn?-smo fazem 
os grandes cidadãos e os grandes .• povos . 

Não tomamos parte, n em e u nem o nobre collega , representante da Para-
hyba, nos deibates a qui travados ·por occasião da discussào das emendas. As-
sistimof;, em silencio, essa memora'Vel sessão de mais ãe seis hor as, a com -
panhando as differcntes phases da discussã{) , sob a impressão de trinteza em 
diversas circumstancias . 

Não fallamos, g uardamos silencio, mas esse si~encio n ão signi-ficava que 
tive~.s~mos deixado correr á revel in. o lnteref<se pela causa, que tiLo ju sta-

mente abalou á alma brasilei,·a. Deixo á delicadeza da Camara adivinh a r q u al 

(*) Proferido na h1J1·a do expediente. 



-483 

o m otivo e o al<:!ance desse si.:encio. iPareceu-nos que essa attitude conviria 
mais para o ·bom ex.ito da .causa. 

O SR. WALFREoo LEAL : - Muto bem. O nosso .caracter de Ministros de 
religião ·POderia nos fazer considerar .suspeitos. 

O SR. VALors DEl CASTRO: - Venho interromper, agora, esse silencto po;-
dois motivos: prime iro e n t re as var:as referendas desfavoraveis á Igreja Ca -
tholica devo ·destacar uma dellas 1Jara fazer as minhas considerações, no sen-
tido de reivindicar ·para nossa doutrina e para n ossa fé os titulas da s u a inne-
gavel superioridade; em •Segundo, quero dizer á Camara o intuito que tivemos, 
quando apresentamos a emenda n . 9, foi precisa e excl usivamente tornar ex-
plicito aquU.:o que está impU.citamente c ontido n a Constituição, como se fe:~ 

em o u tros pontos ·da reforma que são m eram ente elll cidativos . 
Contestou-se aq ui a s ublimidade da moral ·Christã; e n<trettanto, o pro-

prio Rénan con fessa "a moral evangehca é a mais a lta creação que tenha 
lO'ahido da consciencia lbumana e o mais bello codigo de vida perfe ita, q u e 
nenhum .moraUsta jámais traçara". 

E ' um facto indiscutível que a moral evangehca é a mais ·perfeita e o 
christianismo é a religião mais e levada que o mundo tem eonhecld j. 

D uas verdades que .par ecem s uffie ientemente evidentes , por ~i mesmas, 
e q u e todo o homem de •boa fé, por menos ao cor rente que seja d:t his::oria do 
espírito humano, ::tcceitará como taes. Mas, estamos em u m tempo 1im que· 
é preciso demonstl'a r a .propria evidencia . 

Aqui se affirmou que a s tnaximas que lemos, h oje, no Evangelho , r.av iu.m 
sido em it tidas muito tempo antes de J esus, pelos ·p hilosophos e sabios da anti-
guidade, pelos lP'atãos, os Confu cios, os ,Sakia-Mouni. E' verdade. Nik> c-on-
testo, o que p óde h aver de b-ello e de elevado nos escriptos .dos antigos sabios 
da Grecia e do Oriente , nem direi que a moral date de Jesus. Dous mil a nnos . 
a ntes de Ohristo, Moysés ti'!1.ha fe ito •conhecer ao povo judeu ess8 admiravel 
Decalogo, que ainda é ho•ie o funda mento de todas as legislações do mundo· 
civ ilizado, e que veneramos como pa:avra ins·pi.ra da de Deus. 

Ma:s tarde os videntes de I srael traçaram em seus escriptos, :1a cena 
de tres mil annos, .princípios admiraveis de caridade e justiça t.JU '! me1·ecem 
veneração igual ás max!mas evangelicas. 

Nessa 'fonte, certam ente, foram beber 'iLS s uas mais nobres inspirações 
os srubios da antiguidade. O phi~osopho pagão Porphirio diz expressam m:te 
q ue Pythago ras tin:ha consultado os hebreus; H ernüppo accres~enta Ql c elle 
transportou .para sua philosophia muitas das crençan ,jãa:cas. 

O m esmo se deve dizer de Thales, o.rigin ario da Phe!~ieia que, c~rtamente, 

lembrava-se dos primeiros versi.culos do Genesis, .quaT.rln <cizia que a agua é o 
e lem ento primitivo das cousas, e que D eus é um espírito, tendo formado tudo· 
da agua . 

Ha muito t empo, ·S. Justino, o .primeiro <CPologista do C·hrist\anl~mc . fazia 
notar aos gregos do seu tempo que tudo o que os seu~ o.abios tinham escripto 
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ãe mais bello sob1·e o hon1em e sohre Des deviam a ~-Ic ... ::,~~é·:: e ao~ ~ivros inspi-
rados dos h e breus que haviam .consultado en1 sua~ v1a;;2 11 s pa ra o E gypto. 

QuC;n1 conhece a ·critica n1oderna e a sciencia Jus~v1·ica contt~n1poranca, 

está ·habilitado a este nder as m esmas conclusões a toJo:;: os livros sagrados 
do extremo oriente. Basta lê r a esse r osp.eito a Memoria sobre L a u - t seu do 
orientalista Abec Remusat . 

Que com para ção estabelecer entre esses escriptos, onde não brilha senão 
aqui e acolá o relampago fugitivo da r evelação primitiva, desfigurada pelas 
paixões e ignorancias da ·humanidade, e este admiravel Eva n gelho, encerrando 
a primeira e a ultima palavra, a moral a mais pura em que tudo ê divino , 
em que tudo t1·az o cunho da justiça e da sa ntidade absoluta ! ? 

Que h a de semelhante entre os escriptos dos antigos philosophos e essaB 
maravühosas bemaventuranç&s, pela qual Jesus abriu o seu ministerio pu-
blico? 

Bem o disse o fundador do •positivismo, que par·a avaliar a sub<1imidade 
do catholicismo basta ver alguns dos homens •que elle .formou como um São 
Francisco de Assis, um S . 'l'homaz de Aqui no e um S. Vicente de Paulo, e . 
nos nossos dia s di rei e u, um D. Bosco, um Cu ra d'Ars e essa graciosa car-
meíita de Lisieux, Samta T.herezinha do Men;no J esus. 

Agora, tratando da segunda questão que ê o objectivo dãs m inhas con-
siderações, devo dizer que

1 
a emenda g• adaptava-se perfeitamente á índole 

do .nosso regimen e n em o que aqui se disse, nem o que se publicou na im-
prensa em contraposição a ella me convenceram em contrario. 

Nesse assumpto de lib ~rdade relig'osa e do ensino fac ultativo da religlão 
nas e scolas, fóra das hora s escolares, ha muito t em po tinha o meu espírito 
formado n as licções do m~stre extraordinario, t a lvez o maior dos constitu-
cionalis tR.S amer i<:anos, o jnesquecivel Conselheiro Ruy Barbosa. 

Seja -me licito ao recorr er a esse thesouro inexgotavel de saber, aprov~i
tar-me do capital accum u·2ado dos .seus ensiname n tos profundos do direito 
amer icano que são feitos pesta hora para esclarecer a opm1ao e o povo de 
que aqui somos r epresenta;ntes, tanto mais quanto a r epetição dos luminosos 
conceitos desse eminente homem de Estado tem um valor inestimavel, pois a 
elle coube a :rnmensa res·po.nsabiiic1ade de ser o organizador da nossa vida 
c onstitucional. 

:Senhor P residente, m:na •Constituiçã.o ê p or ass;m dizer a miniatura poli. 
tica da physionomia de u ma nacionalidade; ·quando não seja pois um falso 
testemunho levantado ao ·povo a que se destina, t<em de lhe esboçar em gran-
des trar; os o sentimento geral . 

Ora, teria a Const:tuição de 24 de feverei ro rompido, abertamente, em 
materia espiritual com a índole brasileira, impondo-lhe um pacto con s ti tu-
cional que.· a opprimisse? 

Ha por ahi uma f eição particular de radic:.es, emanação da França vo: -
tairiana, revolu cionaria, jacolJ:na e c omi 'sta, que imaginaram engendrar a 



-485-
·, 
t heoria da n ossa Constitu ição á luz das tendencias, das despreoccupaçõe~. elas 
reacções e das idiosyn crasias i ral1cézas. E ' u m erro gr avíssimo. 

O lai-cismo escolar, -como se •pratica na França e que alguns pretendem 
]Jaturalisar aqui, não ê senão a liberdade religiosa entendida ás avessa:>; 
a intolerancia e o sectarismo tomaram taes -proporções que Maurice Barrés, 
em uma sessão do P a rla m en to F rancez, em 1910, dirigindo-se á ext rema es-
q uerda dizia: " Vous n' êt es pas n eutres ; v ous êt es anti-ca tholiqu es "; e Gus-
tavo Le Bon no seu livro- A P sycologia Politica, disse : E' um espectac:ulo 
entri s tecedor a •contingen cia em que .se veen1 professores da Sorbonne, aca-
demicos , r eduzidos á tris t e condição de interpret a r em ao sabor das idéa;; do 
dia os factos h istoricos passad os e isso sõm ente para agradarem a os m est res 
da Univer sidade . 

A lg uns levaram o seu temor até o ponto de não se atreverem a pronu.r.-
ciar o n ome de Deus em seus manuaes . 

O q·ue é mais humilhante é ver um homem emi-nente como Lavisse Pl·es-
tar- se a taes miserias, de sorte a s upprimir .na sua ultima edição da Historia 
ele F rança os nomes de San ta Gen oveva e -de ·Santa Clotilde, espo.sa de Clovis , 
quando er am imprescindi veis a s r efer encias a esses nomes ." 

O ·SR. '.l'IIIERS CARDoso: - Nesse mesmo Le Bon se encontL·a o que foi o 
assalto aos bens l'eligiosos !l'la França .. . 

O •SR. V ALOIS DEl CASTRO : - F elizmente, a Constituição federa.lista do 
Brasil não tem a mais remota descendencia nas margens elo Senna. A sua 
embr yogenia é exc'lusiva e notoriamente americana, com uma estirpe de seis 
seculos do T amisa, venerava a s ua primeira avoenga na Magna Carto., as 
ultimas nas cartas coloniaes e nas Constituições das colonias emancipada~, 
tudo genu ina e dire-cta .progenie dessa liberdade ingleza que mmc a se sepa-
rou do evangeLho e da c r uz . 

O SR. F oNSECA I-lERMEls: - A n ossa Co-nsti-tuição, .porque é sabia, faciHta 
a liberdade de todos os c ultos, sem o-pprimir a nenhum , e tanto que é -conhP--
cido o progresso espantoso da -religião catholica, sob o n ovo r egirnen. 

O SP.. VALOIS DI~ CASTRO : -Não se fala, é verdade, no nome de De us, na 
Constituição a mericana, mas isso não impede que a religião dos Estado:-
Unidos se ja a primeira das insti t uições políticas e sob essa Constituição a 
viela rel igios a te l1'ha u m ampar o mais estavel e uma relação mais declarada 
com os grandes actos elo .JI:staclo , em .qualquer ponto de terra . 

T enho po-r cer to, escreve T o-CJqueville, que os amer icanos -con sideram a 
r eligiã o inelispen savel á m antença das instituições r epub licanas. E ste juizo 
não é peculiar ahi a uma -classe ou a um partido; pertence a toda Naçã o e a 
toda s as sit u ações sociaes . 

A sepa ração entre a egreja e o (Estado, tal qual se p ratica naquell"l pai'!, 
não separou a Nação do christianismo . O que aã não -se tole raria e nem a 
n ossa Con stituição tolera é estabelecer clistincções legaes entre -confissões re-
ligiosas, obrigar á frequen cia dos templos, crear em bar aços ele q ua lqu e r na -
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tureza ao exerciocio da religião, contrariar de qualque·r modo a liberdade de 
consciencia. 

Foi esta liberdade religiosa, de accordo ocom a >hermeneutica americana. 
que transplantamos para a Constituição brasileira. Esta exclu e do progrom-
ma e5colar o ensino da r eligião, visto que o declara le igo, mas não impede 
que os ministros da relig ião, fóra das horas escolares, no proprio e n sino reli-
gioso seja dado, ·quando exigido .pelos paes, pelo edificio da es·cola. 

O f'R. VlRGILio DE LEMos : - Na p ropria es•cola, não pôde s er. A nossa 
Constituição 1aicisou até o predio escolar. 

O SR . THoMAz AC'CIOLY: - Temos o exem.plo no Ceará. 
O SR. VALors DE CASTRo: -Eu accr·escen tar ei o exempío de ·Minas Geraes . 
O SR. Vmcrwo DE LEMos: - A nossa Constituição laicisou até o '];}redio, 

dizendo que o e nsino será l eigo nos estrubelecimentos .public as. 
O SR. V ALOIS DE CASTRO: - O ·predio n ão, é o ensino e n as horas officiaeR. 
A neutra lida de entre as re ligiões ·não deve ser considerada como p-rofis-

são de agnosticis mo ou materialis mo do Estado, senão como expressão da suu.. 
lncompetenc ia e do seu respeito entre as varias denominações religiosas. 

O SR. THIERS CARDoso : - Segundo estou informado o ensino religioso· 
consta dos r egulamentos escolares do Estado de Minas. 

O SR. VIRGILIO DE LEMos: ·-Os re gulame ntos não valem çontra os p re-
ceitos claros da Constituição. 

O Sn. VALOIS DE CASTRO: -'-E' isso que eu contesto. Não ha na Constitui-
ção dispositivo a lgum que prohiba o ensino religioso. Assim o entendem os 
americanistas. 

Já disse , anteriormente , p or.ganisador da nossa vida constitucional foi , 
incontestavelmen te, o Con selheiro P.uy Barbosa e são precisamente os seus 
ensinamentos que eu estou a.qui r epetindo. 

O SP.. VIP.GILJO DEl LEMos: - Mas eu não pens o pela cabeça de P.uy Bar-
bosa. P.eputo-o um grande mestre, mas t e nho a minha consciencia livre 
para ];}ensar. Nesse assum.pto, s i elle pe.n s ou como V . Ex. diz, errou. 

O SR. VALOIS DEl CASTRO: - E eu pensando com elle e como elle tenho a. 
segurança de que acer tei. 

" ·Mas "nenhum principio d e direito -constitucional se •que branta", diz um 
grande jurisconsulto amer;cano, o juiz Cooly, "quando se fixam cllas de acç;ão 
ele g raças e jejum, quando se p om eiam ·capellães para o exercito e a marinha., 
quando se abrem as sessões legislativas , orando, ou Jendo a Biblia, quando se 
a nima o ensino religioso, favorecendo com a immunidade tributaria as -casas 
oconsagraclas a o culto . " 

'·Vêde se a n da fóra da logi 'Ca o 'bom senso americano. O E stado exige de 
todos os ci dadãos o imp osto de sangue . Ninguem lh' o póde recusar, a titul•> 
de que o seu credo o aborreça. A o reclamo desse dever se a listam os exer-
citas e tripulam as esquadras . :1.1as esses Iidadores, que se apr est a m a mor-
rer, n.)s ca mpos ele batalha, Dll nas vagas do oceano, pela segurança, pela Jr: .. 
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tegridade , pela honra nacionaL, não aiYjuraram, vestindo as armas, a con-
sciencia religiosa. L evam comsi·go a s ua fé, o seu Deus, as s uas esperanças 
na immor-talidade, o culto de seus .paes . E stes lhes lembra todos os domin-
gos o sacrifício c hristão, lhes falla, nas tribulações, do conforto esl}iritual, 
lhes evoca, em p resença da morte, os compromissos eternos de sua alma. 
Quem lhes .ha de ministrar, nos quarteis, nas escolas militares, nos vasos 
de g uerra, os officios divinos? Quem, no leito do hospital ou -:;ntre o fogo 
dos .combates, ihes dará os soccorros do céo? Quem? si a lei fechar -os esta-
belecimentos milita res aos ministros do 'Evangel,ho? si as ·forças, que mar-
cham para a guerra, não se acompanha-rem de ministros da religião ? si a 
r igidez das -obrigações militares não conhecer os mandamen tos s upremos 
da vida cb ristã? Ha de o soldado fiel pagar, do soldo, ou da etapa, os 
seus ·capellães? Póde -o ·SOldado moribundo, na tenda, ou no campo, man<:~ar 

por elles ao povoado? De onde acudirá o valimento apostolar ao marinheiro, 
que expir·a na solidão dos mares ... 

0 SR. THIERS CARDOSO: - Ain da ha •POUCO, no .Paraná, foram requisita-
dos capellães para as for ças legaes. 

O SR. VALois DEl CAS'l'RO: · - AHudü·ei a esse episodio da lugubre histeria 
da revolta. 

" . .. ao .conscripto qae agoniza nas r efregas de uma .campa nha entre 
as armas da Patria c as do inimigo? Si o marinheiro e o soldado t eem di-
r eito á medicina .ào corl}o, e ao E stado incum'be o dever de lb 'a suppr ir, 
como não t erá direito o soldado, -o marin11eiro á c ura d a a lma , e ao gov,orno 
poderi.. ficar o arbitrio de não lb'a dar? A que titulo o ·civ ismo, vestindo-me 
a blusa, ou a farda, me sequestra as relações religiosas, e, sobre me exigir 
o ·sacrifício da v ida, me impõe a morte do atheu?" 

Eu senti .profundame nte a anoma,iia desta situação nos d ias tPnebroscs 
desse crime, •horrível, prati-cado co•ntra a nossa ·Civilizaçã.o e que foi a r e -
volta do dia ·5 de julho do anno .passado em SÜ.o lPaulo . 

Subi com as primeiras forças de Marinha no dia 6; ás 8 horas da n oite 
estavamos no alto da serra e depois de ter sido dispensado á guarni-,:5.o 
alguma cousa .que supl}r1sse o jantar de que todos estavamos .privado, puz-
me a conyersar em um grupo de tres marinheiros do Tire Naval. Filhc;; or; 

norte e com essa candida simplicidade desses nossos p a tricios daquellas pa-
ragens, me diziam e lles: Como se~ia bom que tivessemos padres par,-. nos 
acompanhar! Parace que teríamos mais animo para combater e mais ccra-
gem para morrer. 

E depois se vem dizer que não se attenta co ntra a liberdade e n em se· 
cons trange a consciencia cb ristã ? ! 

O ·Sn. AUGUSTO DEl LIMA: - A Cruz Vermelha ê u m symbolo, é uma 
expressão do que vale a fé. 

0 SR. VALOIS DEl CAS1'RO: - Ainda ,ha ·POUCO O nobre Deputado !}elo Hio 
de J aneiro r eferiu-se â r equisição de capel!ães para as forças legaes, que 
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operavam em Catanduvas. Pois .bem, uma .boa parte da guarnição, cerca de 
1. 200 homens, foi solicitar do major -Raul Pereira de Mello, providencias ao 
general Azevedo Coutinho para <:onseguir um ou dous sacerdotes em Santa 
Catharina e, deste modo, satisfazer os reclamos da consciencia catholica do,;; 
soldados da guarnição. 

"Assim ·banir do quadro militar, em nome da liberdade, o elemento re-
ligioso, é estabelecer, debaixo desse nome, a mais odiosa das servidões, e 
paga r com a ingratidão suprema os serviços do marinheiro e do soldado. 
Os americanos abominariam essa falsa i-gualdade; porque homens realmente 
livres não se pagam de formulas mcntidas, e acima de tudo execram a O!.J-

pressão, que se abrigue sob hypocrisias de especioso liberalismo . Não qu~ze
ram, pois, animalizar o 'homem de guerra. Viram, olaramente viram, que .1. 

multidão armada, sem o freio do respeito christão, é como as fl·ras doma-
das, que acrubam fa talme rüe por rkvorar os domarl0 r<>s . 

" Estudem o desenvolvi:.n -:mt.o ela. criminalidale rni ~ itar entrE? nós, e hão 
de verificar, tenho .por ·certo, q'..l.: a Jelimtuencia adqu;riu, nessa esphera, ex-
;pansão notavel e c rescente, desde que se Yarreu dos quarteis a infl t1·enci~~ . 
.civilizadora do culto . Os nossos exer-citos de mar e terra constituem, hoje, 
a este r espeito, pela mais errada i·ntelligencia das nossas liberdades •Con-

stitueionaes, uma exeepção absurda entre os povos civilizados. Das c ousas 
sérias, em nossa terra, por 

1 
via de regra, não se cogita. Mas o soldado bra-

sileiro :ha de sentir um difi. que o estão desnaturando, e tornará nas pro-
prias mãos, pacifica, mas resolu tamente, a causa da sua reconciliação reli -
giosa. Ou então, al de nós! quando o atheismo de fuzil e baioneta se in-
fls.mar nas explosões da crueldade. 

O SR. THIERS CARDOso: - A França se p enitenciou nas aperturas ela 
guerra mundial. 

O Sn. VALOIS DEl CAsTno: - "Nos Estados Unidos nã,o se conhe-ce esse 
risco; porque o senso 'POli ti co, incapaz de taes eclipses, sempre lh es mostrou 
que a discipli·na da terra não se mantém sem a disci-plina do céo, e o seu 
senso liberal os convenceu de que bruta!izar no abandono da r eligião era. 
conferir á increduEdade os privilegios recusados ao .culto." 

Abi está porque o constitucionalismo americano repelle essa unifornü-
dade athéa, cuja superstição professa a R epublica no Brasil, e que não 
estava, certo, nos intuitos dos seus fundadores . Desde 1876 que eu escrevia 
e prégava contra o consorcio da Igreja .com o •Estado; mas nunca o ;fiz em 
nome da. irreligião : sempre em nome da liberdade . Ora, liberdade e reli-
gião são socias, não inimigas. No ha religião sem liberdade. "O despotismo 
é que passará sem a fé : a liberdade não passa", dizia Tocq uevHle, edificado 
pelo espectaculo dos Estados Unidos. " A religião", insistia, "é muito mais 
necessaria nas r e publicas do que nas monarchias, e muito mais ainda na,; 
r epublicas democraticas do que em todas as demais. Como não houvera d e 
perecer a sociedade, si, afrouxando o laço .politico, não estreitasse o vincuio 
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moral ? E que será ele um povo, senhor ele si mesmo, si não á'ôr s ubmiss o a 
Deus ? " E a mesma im-pressão que o a.ba,la v a, a esse grande pensador po-
lítico, ao estudar O A n tig o Regimen e a Revolução: " 0 pov o, se quizer ser 
livre, h a ele ter ·convic·ções religiosas . ·Em não tendo fê, servirá" . Essas as 
idêas q u e nos prdpeliam h a tantos annos, quando vimos o padroa:do im p e-
rial e n car cerar os bispos . 

O SR. SIMÕ-ES LoPES : - 1En1 todo o caso, con'Vém assi-g n a lar que esse 
caso ele encm'ceramento de bispos occor reu n a monarchia ; nu nca se de u 
na republi•ca. 

O SR. VALOIS DE ICAS1'RO: - <CeL~..amente, isso é um facto sabido. Ade-
mais, o regimen na monar<:.h ia era outro e nem e u estou advoga ndo , aqui, 
a união ela Igreja com o Estado. 

Quando adaptamos a Constitui.;;ão de 189-1, tínhamos os olhos fitos no;; 
Estados Unidos ; e o q u e os Estados Unidos nos mostravam era a liberdade 
religiosa, n ão a liber dade materialista . Naquelle ;paiz a incr edulidade pos-
sue tambem o seu .grup o, q u e advoga a trib utaçào dos •cultos, a .suppressão 
dos -capellães, a a b olição -do juramento, a substituição, n as lei.s, da mora:! 
ohristà pela mor al natu ral. ·Mas esse programma , .formulado alli ha trinta 
ann os, de finha enkystado na seita que o concebeu . "Nós somos u1n :POVO 
cbristão", diz o juiz Kent, um dos patriarchas da jurisp!rudencia ameri-
cana "e a n ossa moralidade política est[L profundame nte eTixertada no chris-
tianisino . " 

"As Constituições não se acloptam para tyr·annizar, mas para escudar 
a •consciencia dos povos . "A nossa Constituição", diz um escriptor ameri-
cano, que tratou ex-professo o assum·Pto, "a nossa Constituição não crio'1 
a nação, n em a religiã o nacional . Aehou -as preexistentes, e estabeleceu-se 
com o intui t o de as protege1· sob u ma fot'ma republicana do governo" . Ora, 
a condição de nós outros é icle.ntica, por este lado, [c dos Estados Unidos. 
Antes da Republi<:a existia o Brasil ; e o Brasil nasceu christão, cresceu 

christão, -christão continúa a ser até hoje." 

Eu substitui1:ia essas clausulas por outras que seriam acceitas por ess<:> 
grande espírito. O Brasü nasceu catholico, tendo o seu .berço á sombra da 
alta cruz, abrindo pela primeira ve~ os seus braços sobre o sólo virgem da 
nossa Patria. O Brasil c-resceu ,catbolico, graças ao verbo do apostolado 
trazido p or esses missionarios do Novo ,Mundo e que aqui se immortaliza-
r am sob os nomes de Manoel da Nobrega e José .A.ncbieta . 

'Ü SR. T HIEJRS CARDoso : - Muito bem. E ' uma verdade -que não pôde 
ser offusca cla. 

O SR. VALOIS DE CAsTRO: - O -Brasil .conti-núa •catholico até hoje, afer-
vorado pelo zelo do seu vi1·tuoso episco.pado, auxiliado por um clero illus-
trado, E'w solicito no -cumprin'lento dos seus deveres. 

"Log·o, si a ReJ)ubllca ve iu organi7.ar o Brasil, e não es1nagal-o, a for-
mui<~. da liberdade constitucional, na R e.pu'blica, necessar iamente ha de se!· 
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uma formula christã. As instituições de 1891 não se destinaram a matar o 
espírito religioso, mas a depurál -o, emancipando a religião do jugo oHicial. 
Como aos a mericanos, pois, nos assiste a nós o jús de considerar o !Prin!ci-
pio ehristão eomo elemento essencial e f undamental do direito brasilei<ro. 
Nesta verdade se encontram todas a s garantias da l iberdade e todas as ne-
cessidades da fê . " 

Fé e liberdade ! Possam ellas cada vez mais estender as suas raizes no 
coração do povo brasileiro. F é e liberdade ! ,Duas virtudes que sem-pre con-
stituíram o fundo da noss a existencia, o symbo·lo que a representa - a 'ban-
<l.eira e a cruz, sejam os objectos constantes da nossa veneração . Amemos 
por igual a nossa religião, na defesa da cruz e do seu ensino que são as 
!fontes etern<ts de ineffaveis consolações e de risonhas e promissoras es))e-
ranças. (.Muito bem; ntuito be?n . O orado1· é vivament e cztn?,pri1nentado. 
Palmas 1woiongadas no reointo.) 

REF'ORIM.A. CONSTITU1CIONAL 

Vctaç;ãc da R ef-orma Constitucional (discussão especial) . 

O Sr. P1·esidente: - Vae-se proceder á votação, em ultimo turno, da 
Reforma da Constituição. 

:De confor:rnidade ·com o 1 § 2°, do a rtigo uni co da Resolução da Camara, 
d e 6 do corrente, o ·encaminhE•mento da votação será feito em .globo, uma só vez, 
para todas as em•endas, pelo prazo maximo de 10 minuto-s. 

Votação da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

N. 1 

Substitua-se o art. ·6° da Constituição pelo seguinte: 
" Art . O Governo Federal não 1poderá intervir em nego·cios peculiares 

aos Estados, sa:Ivo: 
I) para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado e m ouro; 
II) para assegu'I'ar a i11tegridade nacional e o respeito aos seguintes 

princípios constitucionaes: 
a) a fôrma republicana; 
1J) o regimen representati V·O; 

c) o ,governo 1Jresidencial; 
à) a independen cia e harmonia dos Poderes; 
e) a t emporariedade das fun cções electivas e a responsabilidade dos 

funceionarios; 
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f) a autonomia dos municipios; 
g) a capacidade .para ser eleitor ou elegivel nos termos da Constit uição; 
h) uma regimen eleitoral que pe1'mitta a representação das m i-norias; 
i ) a inamov ibilidade e vitaliciedade dos magistra dos e a irredu ctibilidade 

dDIS seus vencimentos; 
j) 'OS ·direitos politicos e lndividuaes assegurados 'P·ela Constituição; 
k) a não reeleição dos Presidentes e Governadores; 
l) a possibilidade de r efoama ·consti t ucional e a competencia do Poder 

Legislativo para decretai-a ; 

III) para garantir o livre exercicio de qualquer dos ,poderes publicas 
estadoaes, por solicitação de seus legitimas representantes, e para, inde-
pendente de solicitação, respeita da e eristencia dos TILesmos, pôr termo 
á guerra civil; 

IV) para assegurar a execroção das leis e sente.nç,aJS fuderaes e ·reor.ga-
nizar as finanças do E staclo cuja capaJcidade para a vida autonoma se 
demons tra r pela cessação de pagame ntos de sua divida f·u ndada, por mais 
de dous annos. 

1. o Cabe, privativamente, aos Congresso Nacional decretar a inter-
venção n o·s Estado-s ,para assegurar o 1:espeito aos principias constitucionaes 
da Uniã o (n. li); para deci·clir oo legitimidade ele poderes em caso de du-
plicata (n. III), e rpara r eorganizar as finanças do Estado insolve n te (n. IV). 

§ 2. o Compet e, privat ivamente, ao 'Presidente da H e pubUca intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar a intervenção ( § 1°); quando. o Su-
premo T·ribuna! a requisitar ( § 3°); quando qualque r dos poderes publicas 
€stadoaes a soJi.citar (n. III); e, inde.pendentemente de provocação, nos de-
mais casos comprehendidos neste artigo. 

§ 3 . o Compete, privativamen te, ao ISUipremo Tribunal F ederal req ttisitar 
do Poder Executivo a inter ven ção nos E stados, aürn de assegurar a execuçfw 
das sentenças lfederaes (n. TV)." 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (panb encaminhar a votação): - Sr. 
Presidente, impossível é e n caminhar a votação do substitutivo a o pro.jecto 
de reforma .cons titucional durante o exig uo prazo de 10 minutos, deixado 
pelos .Senhores do Governo áq uelles que estavam anim.adc·s d<J desejo de es-
tudar, t a n to quanto pudessem, a reforma do estatuto basico. 

E' o ultimo debat e travado, nesta Casa, e m torno do assumpto . Hoje 
m esmo, talvez, seguirá o projecto para o SeP~'l.do, onde já se prepara o R egi-
m e n to apropriado a nã o embaraçar a sua marcha na Casa Alta do Parla-
mento Nacional . 

Não me sendo .permit t ido examinat· o trabalho apresentado pela Com-
missão elos 21, limito-me a estas declarações. 

Votei seffiiPre contr a todo o projecto ; como eu, os meus honrados e in-
treopidos companheiros ele opposição. P ugnámos, a rdente e desassombrada-
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mente, contJ,a. a reforma do pacto constitucional. iPelejámos em favor do 
seu debate amplo . Esfc.rçâJmo-nos, sem desfallecimento, em favor das liber-
dades publicas e venceríamos r uidosamente, não f ôra o trabalho desenvol-
vido pelo Sr . Vian na do Castello, m.odi!kando o Reg•imento da Casa, llro-
m ovendo a ret irada de emendas, t r ancando a tribuna parlamentar á oppci-
sição. Não fôra isso, teria sido -estrondosa a v ictoria desta meia duzia de 
homens, que t iveram a co-rage1n de declarar a. sua opinião e defender a v-on-
tade nacional. 

0 SR. A LBERlCO DE 'MORAES: - •MUitO· bem . 
O •SR. LEoPOLDI::'o!o DE OLIVElRA : - Qujz o leader da m~ioria esmagar-nos 

sob o peso de um trabalho immenso . Realizou sessões aos domingos; não 
permittiu que repousassemos nos feriados; fez sessões nocturnas, levando al -
gumas até madrugada; mas jâlnais conseguiu a:bater o nosso animo. O can-
saço physico, tantas vezes sentido, nã,o quebrou a nossa resistencia moral, 
que nos manteve a postos até o u ltimo instante . 

Estam os contentes com o ' esforço despendi<lo em qJem da ,propria na-
cionalidade e do fu turo da Patria, cer1:os de que serem os julgados -com j us-
t iça 1por aquelles que estudarem, mais tarde, este momen to da vida po!itica 
do Brasil. 

Pu7~mos ao serviço da Re:r:mblica t odas as nossas energias ; batalhámos 
sE.m um t itubeio, ainda mesmo premid-os pela certeza ele que acabarüvmos 
perdendo na lu ta, porq u e i1mpossivel nos seria evitar o esmagamento pela 
compacta maioria desta Casa. 

Vae jJara o .Senado o projecto de refQrrna approvaclo pela Camara, com 
infracção da Constituição da Republica e do nosso Regimento !Interno. 

Nisto estamos vencidos, mas vi-ctoriosos nos -oonsidera!IDos no julga-
mento da opinião nacional, que é aqueHe para o qual appellamos, e no qual 
con.fiamc!S, seguros de que será devidamente amreciado o ·nosso comba te, não 
para que tenbrunos postos, cargos -publ<icos, como rec-om;pensa, mas .para que 
o no·sso nome seja apontado como de quem soube honrar a Patria e o seu 
mandato. {jlfu4to bem; mrui.to bent.) 

O Sr. Alberico de Moraes (pa•·a encaminha?" a votação) : -Sr. Presidenc 
te, estamos em ul-timo tunw, no momento de votarmos definitivamente as 
emen das que reformam a Constituição de ·24 de Fevereiro . 

O .Senado da 1Republka Já se prepar a par a recebe1· a obra da Camara 
dos Srs . Deputados . Foi h ontem apresentado liJquella Casa o no,vo Regi-
mento, lj)elo qual -se tem de operar, tamlbem -lá, a revisão do cocligo funda-
mental da Re!publica . Apresta-se aquella assembléa, segundo me consta, 
os .seus salões já estão sendo :forrados de veHuclo; a eça ·sobre o qual ·se têm 

ds collocar a Constituição e as liberdades publicas j â está sendo montada; 
os cirios que vão illmninar, não só o cadaver dessaJS liberdades, como as ca-
b eças encanecidas dos venerandos Senadcil"es, nas interminaveis sessões no-
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· ctuxnas, ü:tn1'bem já foram encomn1endaclos . As ses~ões no cturna s no Senado 
da Republica vão começar dentro eun breve . 

Felizmente, Sr. Pres idente, para nós, o 11osso traba lho não está perdido; 
o afogadiJ.ho de-ssa ·Oibra, a p1·essa, sempre inimiga da. pe·rfe ição, e a t eimosia 
que a toda ella presidiu, determinou a infr a cçã.o ele um dispositi vo consti-
tucional; de fórma que, mais do que a nossa t enacida de, mais do q ue o nosso 
valo'!' de ar.~u.mentaçãJo, i:n.Jlr]ng,indo esse dispositivo, elle será a c-ausa da 
nu llidade de tcodo o esforço r eformista da CamaTa. 

Sei bem que as le is fundan'le ntae s não opodem sof.frer , no SUoj'}rerno 'l\ri -
lnmal, a sentença ele nullidade . A Constituição cl e u vida. e orientação aos 
orgãos do :Poder puhlico. ·Esses or.gfws não se .podem •contra. e lle vo<ltar; mas 
ta.mbem sei qu e os constituintes de 91 tra çaram normas rígidas, dentro do 
Pacto de 24 de Feverei ro para a respectiva •r eform.a e que uma vez não obser-
vadas essas ncnnas , 'Como observa;das não foram, o !Suprem.o Tribuna l póde 
perfe itamente tom.ar conhecimento da. reforma -e achar que ella não foi 
elabora da em ·conformidade com os dispositivos cJa,ros d·o art. 90 . 

. Nenhuma emenda. alcançou o num ero de votos favco:av eis exigido pelo 
art . 90, isto é, n enhuma dellas reuniu 143 yot os . I sso constitue, a meu 
ver, vicio insanavel de ~Jl ena nullidade de todo o n osso tra 'balho, felizmente 
para nós, f elizmente para a ,patria . 

Quero fazer oo.nstar do m·eu d iscurso a op-initão de JoiDo Bal'!balho. sdbre 
a .exigencia de dous teroos da .totalidade dos membros .de .que se ~OilllPÕe a 
Camara ,para que as em endas á refo•rma -constituci!Jna l t enham o seu curso 
natu ral e 1\}0ssam r ealmente ser incorporadas á Car t a de 24 de Fevereiro: 

"Considerando attentamente os te rmos do art. ·9 O e comparundo-
os com os de outra s disposições refe•rentes á votação por dous terços, 
vê-se que ha diHerença. .quanto aos daque !lc . 

O art. 33, § 2', exige pa.ra a condemnaçã;o do !Presiden te da Re-
publica pelo Senado dous terços de vo.tos dos m en'lbros presentes . 
Para ·a aclopção de leis vétadas , o art. -31, § •3·0 , oxige do us terços dos 
suf.fragios present es . P a ra a ruppr ovação, pot· uma C..'l-mara, das emen-
das ~-e~Jellidas pela outra, o m·t. 3•9, § 1", tam i!Jem impõe a condição 
de dous treços elos anem•bros presentes . 

Entreta nto, o art . 90, depois d e r eferir·-se á qua.rta pa r te pelo 
menos (que considera indis1Jensavel l')ara apresent açi:Lo da proposta.) 
elo-s 'õ11e1n'bros d e q ualquer da s Camants do C ongresso Nacional, es-
tatue a approvaç-i1o da 1n·opost a por dou.s terço·s dos v ot os em uma e 
-em outra. oCamara e, tratando da ap prova ção da r eforma, diz: por 
maioria ele do ns tBJ:·ços dos v otos nas duas Cmna ras do Congresso. 

O art. ·9·0, a ssim, ne m. ·Consa gra em seus ter-mos a limitação 
-constante -dos o•utros artigos citados , não se r eferindo com-o elles 
a v otos dos membr os presente-s, r.em se ex prime de modo q ue induza 
a s uoppor- se, por argumento, q tle qu izesse esta,belece-r ta l ilimitação . 
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Teria usado dos ?nesm.os termos, s·i hot;.vesse q1;erido a mesma 
cousa . Não o fez e tornou-se mais exigente, querendo dous terços 
da totalidade dos membros de .cada Casa do [Parlamento•, por consi-
deração da excepcio-nal gJ·avidrude e imp·m·tancia da r eforma consti-
tucional, que subn1etteu a condições e processos, mais rigorosos que 
os prescr1ptos para as leis ordinarias. " 

.Sr . Presidente, a o.pinjão de A1·a ujo Castro tambem está de ·ruacôrdo 
com a de João Barbalho, isto é, elle entende serem necessarios dous terços 
da totalidade dos membr-os que -compõem a Camara, para que as emendas á r e-
forma possam ter vüubiliãade e serem incorporadas á 'Constituição. (Lê): 

"Afigura-se igualmente log>ica a inter,pretação de Barbalho, se-
gundo a qual não só para a aoceitaç:ão da proposta corno para a sua 
approvaçã.o se .tornam necessarios dous terços da totalidade dos mem-
bros de cada uma das .camara.s e nào sim>plesmente dos m embros 
presentes." 

Ruy Barbosa;, descrevendo a fórma por que se deve e'labo-rar a reforma, 
lambem assim se expressa : 

"Basta dizer que uma só legislatura, em duas sessões a nnuas 
consecutiTas, cujo trabalho não seria in·8Xequivel encetar e concluir 
em l.'Bis ou oito mezes poderia reformar a Constituição nas suas dis-
posições mais importantes. Adoptada em tres discussões, :por dous 
terços das duas Cap1.aras, no den·adeiro rnez de um anno e approvada, 
pelo m esmo modo, em 1\'l:aio do subsequente, a reforma teria &'!.tis-
feito os requisitos constitucionaes da validade e introduzido na lei 
organica da Nação as alterações a que se propuzesse . " 

Assim, Sr . Presidente o nosso constitudonalista m aximo, Ruy Bar·bosa, 
acha que são necessarios dous terços das duas Cam.at·as para •que se consi-
derem preenchidos os requjsitos da viabilidade da .reforma constitucionaL 

A Constituição Braslletra, toda vez que quiz ,dizer que os dous terços 
não são a totalidade dos +nembros de que se compõe a Camara, u sou tlo 
adjectivo "presentes" . 'Da mesma 1'6.rma, as constituições dos E s tados bra-
sileiros ilispuzeram: 

"P.aR<~.' - Art. 86, § 1° diz: As emendas só podem ser appro-
vadas por dous terços dos votos presentes. 

A LAGÔAS - Art. 144, § 1. 0 - Acceita a p-roposta p.or doltlli terços 
dos membros presentes. 

S.U'\'"TA .CATHAPJNA - Ar:t . 92, § - Acceita si obtiver dous terços 
de vot os dos membros presentes . 

MINAS : - Art . 121- Acceita por dous terços dos votes prese:ntes 
em uma e outr a Camara 

S. PA<JLO - Art. 65 - De dez em de z annos o Congres-so pro-
ceder á á revisão d a Cons tituição. N enhuma alteração s erá feita sem 
que obten ha dom; terços à08 voto.1 presentes. " 
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O il!ustre representante de ,s. 1Pa.u1o, leader de s ua ·bancada, o sr. .Her-
culano de Freitas, foi cCinstituinte da Constituição de :S. !Paulo e foi o re-
lator na •reforma; o a.rt. 6-5 f-oi emendrudo .por occasião dessa reforma para 
que se tornasse mais claro, diz o pa recer, e no emtanto -o-s expressos votos 
presentes lá estão para que duvida não possa •haver quando se tiver de re-
formar a Constituição do grandioso Estado. 

Eis por que não posso acc-ei.tar a condemnação dessas expressões razão, 
pois tem João Barbalho, quando diz .que sempre que o !egisladm -constituinte 
quiz esclare·cer os dispositivos ·oonstitucionaes em :materia de votação - ac-
crescentou ao substantivo - m·entbros - s uffragios, que é synonimo de votos 
- o adjeetivo presentes e, si no a rt . 90 disse apenas dos votos - é porque se 
trata de dous .te1·ços da totalidade. 

Sr. Presidente, aoceito in totu~n a argumentação de João Barba! h o, com 
a qual está de ·pleno accôrdo Araujo Castro, com a consag•ração da o];}inião 
de Ruy J3m1bosa. 

Assim, ·sr. Presidente, si procura rmos no Direito Constitucional com-
parado o estudo de dispositivos identi.cos á nossa Constituição, reguladores 
do proces.so de refoi·ma em diversos paizes, veremos que essa comparação 
ainda ·abona a opinião ·firme que temos de que a reforma constitucional, 
que estamos votando, não ohedece ao es,pirito e á lettra do art. 90 da nossa 
Carta Magna. 

O a rt. 30 ·da Constituiçã;o Ar.gentina diz: 
"La Constitución 11:mede re<f,orn~arse en el todo ó em calquiera de 

sus pa,rtes. 
'La necessidad de reforma debe ser declarada por el CongreEo 

con e l voto de dós terceras partes a! menos de sus miembros; pero 
nó se efectuará sinó )Jor una Conven·ci6 n convocada a! efecto. " 

Gomo vê, V. Ex., duas terças partes dos membro-s do Congresso julgam 
da necessidade da re·fo•nna. Esta, porém, sO pa•derá -ser a;p.provada por Con-
venção. 

A Constituiçã.o da França, segundo expõe -claramente A . E sm<=in no 
S!'-li tr·atado de :Ddreito Constitucional Oom:pa1·ado, o seguinte: 

"L'Assemlblée Natio·nale ne .peut •J:}rendre des deliberations por-
ta.nt revision does !ois constitutionelles qu'à la m ajo-rité absolue des 
rnembres composant l' Assemblée Nationale" le chiffre sur leque] 
doit être calculée cette majorité est fourni par !e nombre addici<m é 
·ae sieges, d'un coté, !e Senat et, d 'autre part, la Chambre des Deputés 
aujourd'hui 314, d'une part, et 626, d'autre part, soit 940 au total, 
sans q1~'on défalque les sieges vacan·ls, les 1ne1nb1·es absents, les 
abstent-ions, bu.lletins blanes e nnls." 

"C'est cl'ailleurs, la moindre exigence qu'on pouvait manifester, 
si l'on voulait, com.-me clans la 1Jl1tpart des Constitutions, 1tne ?najo-
r-l'té exceptionelle en m1atiêre de rE>visi-on." 
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<Sr . Presidente, já foi a,ffirmado aqui que a Constituição dos Esta.dos 
Unidos da Amer ica do Norte não exige, em materia de reiorm'a da Consti-
tuição, dous terços da totaJi.daàe des mem'bros do Congresso. ·Muito embora 
o processo de reforma da Constituição Americana seja muito differente do 
da Constituição Brasileira, as affirmativas aqui feitas não procedem. 

A Constituição Americana diz, no art. 5°, que as propostas de reforma. 
devem ser a;pprovadas por "two thir ds of both Houses." Tivesse eu de 
traduzir as expressões do referido artigo 5, com o rigor que o assumpto exige, 
e eu dizia - dous terços do Congresso - ou dous terços oas -duas Camaras 
e nunca dous terços das duas Casas no sentido de qt~01"Wm . E tanto assim é, 
Sr . Presidente, que os dispos-itivos da Constituição Americ-1.na que a.cabo de 
citar, quando t raduzidos officialmente ,para e hespanhol, italiano e francez, 
conservam uma fôrma inilludivel no sentido do que venho provando. 

No trabalho de Louis Vossion, que foi consul da França, em iPhilaJdelphia, 
escripto para commemora.r o centenario da Constituição Americ_ana, se en-
contra a seguinte traducção : 

"Le Congres, toutes les fois que les deux t-iers des 1ne11tb1·es des 
de1tx chambres !e jugement necessaire, proposera des amendements à 
.cette Constitution, etc." 

Vê V. Ex . , Sr. Presidente, a clareza da traducção do te:>.."to da Consti · 
tuição Americana. 

O constitucionalista. ifaliano G. Gra.sso commentou e verteu para o se ;J 

idioma a Constitu ição americana . 
O art . 5°, em estudo, tem, em itaEano, a seguinte fôrma : 

"I! Congresso, quando due tersi d elle due Cmncre le retenanno 
necessario, etc . .. " . 

Kão duvido, Sr. Pres:qente, que por um jog-o de synonimia, bem divertich 
e interessante, venham interpretar as palavras .deses artigo pela seguinte 
fôrma : 

Oamera quer dizer CapJ.aras; Camara quer dizer casa; casa quer üizer 
quorum; quorum quer dize r a metade e mais um; logo, são dous terços da 
1netade e mais um! 

Assim, Sr. Presidente, não ha. trecho que escape 11em Constituição que 
resista. 

r:Mas, Sr . Presidente, mais alto do ,que tudo, sem necessidade d.e recurso 
a interpre tações de qualq1.jer natureza e a estudos de ·Dire~to ·Constitucional 
Comparado, a expressão da nossa .Constituição, dizendo "dous terços dos vo-
tos" e não "dous terços <le votos", bem indica que o vocabulo "votos" um~t 

vez determinado, mostra <que a fracção 2j3 se refere á totalidade dos mem -
br os que compõem esta Assemblé'a. Eis por que, Sr. Preside n te, estou con-
vencido de que as emendas qu.e vamos mandar hoje para o 'Senado, não 
havendo obtido os dous terços que o art. 90 claramente ex~ge, não teem con-



- 497-

dições de viabilidade, segundo as expressões já .citadas do grande juris.eon -
sulto Ruy Barbosa. 

•O .SR . íPRESlDENTE: - L embro ao nobre orador que está findo o temPo de 
que dispõe para o encaminhamento da votação . 

'O SR. ALBERICo DE iJvioRAES: - Sr. !Presidente, V. Ex . me annuncia. que 
o t empo está findo . 

IJ)~scuti a r e forma constitucional, não com elevado saber .. . (não apoiados.) 

0 SR. ADOLPHO BERCAMINI : - Com grande proficiencia . 
oQ SR . . ALBERICO DE MoRAES: - ... mas eom patriotismo, e defendi a obra 

dos constituintes de 91, porque nella via e continuo a ver as disposições ga-
-rantidoras da nossa J',berdade e a base segura do futuro da nossa nacionali~ 
dade, e porque, Sr. 'Presidente, m a is uma vez o declaro, não .posso concordac' 
em que se vote em pleno estado ele sitio uma r eforma constitucional. (M1~ito 

bem; muito bem . ) 

O Sr. Azevedo Lima (") (para encaminhar a vota.ção): - Sr. Presi-
dente, é a ul tima vez .que n6s, membros ela minol'ia, nos manifestamos soblre 
este memoravel projecto, este tristemente memoravel projecto de reforma 
constitucional. 

Em todos os t u rnos da discussão, sem solução ele continuidade, os repre-
sentantes da opposição politica n a Cam ara dos Deputados empregaram o me-
lhor dos seus esforços para neutralizar os effeitos da redacção da proposta 
de reforma, oppondo-lbe tambem todos os obstaculos, para que n ão lograsse 
a marcha accelerada, que só conseguia após alteração do texto regimental. 

.Nenhum de nós, sem exce.pção, se furtou ao patriot~co dever de •compa-
recer a esta tribuna, afim de combater, com perseverança, tenacidade e con-
vi-cção, o aspecto r etrogado e retardatar io àa obra consu i!:lada . 

Da maioria, desta immensa maioria, da incommensuravel maior'a, tres ou 
quatro oradores, entre os quaes avultam os Srs . Ribeiro Junqueira, do Estado 
de Minas, o Sr. Manoel Villaboim, professor de d'[·eito na Capital de •S . Paulo, 
de onde é r e-presentante, o .Sr. Luiz Silveira, do Estado de Alagoas, e não sei 
se mais algum, todos, Sr. Presidente, em tão escasso numero, não se atreve-
ram, não se abalançaram a defender a obra excommungaila pela opin'ã.o pu-
blica e malsi.naila pela consc',encia nacional . . . 

O SR. AI,BERICO nm MoRAEs: - Esses orad-ores, a que se refere V. Ex., 
todos elles condcmnaram o trabalho. 

O SR . AzEJVEDo lLIMA: -Todos, quer o Sr. Manoel Villaboim, quer o Sr . 
Ribeiro ,Tunqueira, 'Presidente do directorio do !Partido Republicano Mine'co, 
quer o .Sr . Luiz Silveira, quer ainda o novel Deputado, recentemente empos-
sadc, .Sr . Clodom'.r Car!'loso, representante elo Maranhão, todos, invariavel-

(*) Não fo\ r evisto pelo orador . 



-498 -

ILente vieram ã tribuna, não para defender a reforma, mas para vG.rrer "-
sua t<>stada, resalvar a sua responsabilidade . 

o SR. ALBERICo DE MoRAES: - E sses oradores vieram ã tribuna para 
apoiar com a sua argumentação toda a argumentação expen dida pela minoria, 
desde o começo dos debates. 

o SR. AzEVEDo LrlliA: ~ iDa maiorh. propriamente, dos que acompanham, 
sem d·.screpancia a opinião governamental, ninguem veio á tribuna, afim dt. 
defendet· a obra, cuja autoria impropriamente se attribue ao Sr· Her·c:1Iano 
de F •!'eitas. O proprio relator da ComnllsSii.C> do-::. Vmte b Um, eminente pro-
lfessor de direito na F'aculdade de São iPaulo, esquivou-se ao pezar e ãs dif-
ficuldades de vir defender essa reforma constitucional. E mais: nem si quer 
compareceu ás sessões para assistir ao desenrolar dos n ossos libe!los . 

Assim, Sr . Presidente, o que -sahio da C.amara não recebeu defesa, não 
obteve as honras .de quem lhe advogasse a causa, não t:ez jús á argumentação 
e ao zelo dos partidarios do Governo. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEs : ~ ::\lão teve a o menos um oatrono da maioria, 
em nome da Assistencia Judicim·ia! 

O SR. AZEVEDO LrMA: - 'l'er:a sido a r evisão, na Camara, votada e Jogo 
transmittida á outra Casa do Congresso, depo'.s, por assim dizer, de um 
t!·ansito -clandestino , si nós outros, r e]'}resentantes da minoria, não hou'vess·e-
mo.s ini ciad o o debate, não •houvessemos intérpretado a opinião publ'-ca, ]'}ro-
nunciando-nos com todo o1 ardor das nossas convicções e t'odo o empenho 
baldado da nossa conscien cia revoltada. 

Malogrados !foram os nossos esforços. Afinal, dentro em breve, seguirá 
rumo do •Sena do a proposta malclita, a nefanda, s',nistra, a ignom' niosa pro-
posta constituciona l. 

Jli lá na outra 1Casa do Congresso se começa a urdir tambem a reforma do 
seu Reg imento Interno pa ra que, como aqui, siga seu caminho para a etapa 
derradeira o fruto pêco e Olltomn'ço da nossa decadencia po!it'ca. 

O SR. Au:RRrco DE MoRAEs : O .Senador Miguel de Carvalho já encom-
mendou a eça á Santa Casa. 

O Sll . AzElVRDO LIMA: - O Sr. Arthur Bernardes, os seus correligionarios 
na ing loria tarefa de desfazer a obra de n ossa civilização podem ufanar- se de 
ter levado a effe ",to a perpetra(:"ão, a consummação d-~ seus desejos, contra a 
conscienci::t unan'me do p ai;!: . 

Se é titulo com que se possam honrar o gove!·no e a politica que o prest!-
gia, esse de transpot· toão:l os obstaculos e de vencer todas as resistcncias 
da vontade nac'onal, podem os governantes gforiar-se seguramente de 0 te-
rem alcançado, certo, dentro de espessa e plumbea atmosphera, creada pelo 
sit:o, a tripudiar :<obre as aspirações populares. Tudo conseguiram; conse-
guiram uma emenda que manda supp·rimir, de cabo a cabo os direitos dos 
cidadãos e as garant'as constitucionaes, em épocas de sitio; conseguiram 
compr:mir e cercear a amplitu de do "habeas- corpus"; co-nseguiram fazer pe-



-499-

sar sobre a -consciencia dos representantes da Nação o receio da C€ssação das 
immunidades caso desrespe!.tem a incontestavel suz;eran1a de El-supremo; 
conseguiram, Sr. Presldente, a.pertar e reforçar os vinculos da dictadura, 
mas, antes de se enfeitarem com e~sas tristes glorias, terào os dominadores 
hodiernos de confessar tambem que conseguiram o nunca lou vavel triumpho 
de pôr de luto a civilização brasileira. (.Muvto bem; 1n1~ito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (pa·ra encaminha?· a votação) : - Sr. Presi-
dente, é a ultima vez que o Regimento permitte manifestar-me ácerca da 
reforma constitucional. Desejo reiterar os protestos vehementes que hei for-
mulado -contra a mane'~·a ·por que o Governo da Republ~ca se E~mpenhou em 
compelir o Congresso Nacional a outorgar uma Constituição que collide com 
os sent'mentos nacionaes, que infringe, viola e suffoca as ·clausulas liberaes 
que a Carta de 24 de Fev<>reiro sabiamente inscreveu. 

O egregio brasileiro, o genial R uy Barbosa, batia~se, é certo, para que se 
operassem retoques no monumento juridico qu€ tanto nos e nvaidecia. ·soli'ci-
ta.va, porém, ·o mestre illustre se augmentassem ainda as garantias .da nossa 
liberdade, não passando pela m ente de ninguem fosse possivel, em pleno 
seculo XX, votar-se uma r eforma ·nas condições dessa que ahi está . 

Menos ainda, •Sr . Presidente, poder-se-hia suppõr que a modificação pre-
tendida fosse executada pela fôrma por que o foi. A Nação inte',ra está as-
phyxiada, amordaçada, agrilhoada, por um sitio sem precedentes. Ninguem 
se pôde sentir com a liberdade necessaria para expender as s uas idéas e pu-
gnar . pela realização e conqu',sta dos seus ideaes. 

>Circumstancias puliticas -que impressionam a todas as unidades da Fe-
deração, neste momento, manietam os r epresentantes com assento nesta e na 
outra Casa do .Cong-resso, e os impedem de divergir do Presidente da Repu· 
bl'.ca, que se a.proveita desta situação excepcional para reduzir os Deputados 
como o tem feito , á categoria de burocratas, funccionarios ou empregados d'o 
Estado, pass:veis de censuras, publicamente feitas em r epetidos telegrammas 
cir:::ulares enviados aos presidentes ou governadores de Estados, algun:> dos-
quaes publicados até m• imprensa. official das circumscripções do paiz. 

Ajunte-se ainda, Sr. Presidente, que estava fô ra de todas as previsões, a 
poss:bilidade de se transformar em lei o projecto que soffreu os mais vivos 
e incisivos ataques. a critica mais severa, o ·exame mais r'.goroso, sem que 
uma palavra de def.esa se fizesse ouvir, para ao menos ficar consignado no~ 
Annaçs da Constituinte Revisora, de modo a esclarecer aos ·posteros os moti-
vos reaes ou a-pparcntes, que levaram .esta Casa do Congresso á tentativa 
infel'z de r eformar a .Constituição de 24 de Fevereiro . 

A minoria parlamentar, de peito aberto, ·Com toda a sill!ceridade, declarou 
dusde o começo que a inop·portunidade da obra pretendida e os termos em 
que e!la está vasada, a levavam a impugnai-a, por todos os me ios legaes e re-
g ulares ao seu alcance. E satisfez o compromisso assumido, não deixando um 
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instante siquer, de vir á tribuna expender Otl motivos q ue robustecell, a con-
vi.cção de que essa reforma era, por todos os titulas, prejudicial e ruinos3. 
aos interesses e d ',rei tos da conectividade. 

Não fomos sómente nós, Sr . Pre·sidente, representantes da minoria par-
lamentar, mas representantes da maioria do povo brasileiro, que fulrninamo3 
a obra revisora. O nosso illustrado e integro collega Sr. Basil'o de Maga-
lhães, um dos espíritos mais cultos, mais operosos e mais devotados ao es-
tudo das questões nacionaes (apoiados), não poude amoldar- se á .discip-Fna 
ferrea que o Cattete implanta. Na Juta entre as ordens que o "leader" go-
vernista, com tanta solicitude, executo_"va nesta Casa, e a propria consciencia, 
de homem, erudito e dedicado ao exame p ercusc'ente das questões pohticas e 
sociaes, o 'Sr. Basilio de l\1agalbiies não poude furtar -se ao dever de assomae 
á tribuna para conc1emnar a mór parte das emendas á Constitu:ção. 

Qu!çá, fo~se S . ·Ex. o primeiro a chamar a attenção da Camara pura 05 

effeitos desastrosos dessas decorrentes . 
'Demonstrou S. Ex. ·quão ',nnominavel era o delicto de se suspender u 

paragrapho 1 o do art. 72 da lei basica, debaixo do estado de ·sitio . Não se 
trata de uma garantia, mas de um direito que a todo cidadão brasileiro e a 
todo extrangeiro aqui res'.dente assiste de fazer ou deixar de fazer alguma 
co usa sómente quando a lei lh'o determine imperativamente . Faz parte dos 
d:reitos do homem! n::i.o foi só o illustre represelrtante mineiro que, fazendo 
parte da maior'a, impuglnou a reforma . ü illustre jurista, professor de di-
r eito da Faculdade de ·São Paulo, Dr. iiV1anoel Pedro Villaboim, tambem se 
revoltou contra a limitação do "ha:beas-corpus" e o fechamento dos tribunaes 
debaixo do estado de sitio. Impugnou emendas o .Sr . ,Deputado >S.dmões L opes, 
f-õ'l- o tambem o Sr. L uiz S'Jveira . 

O S;·. F(ibeiro Junqueira, distincto e digno representante do Estado d~ 
Minas, presidente da Commissão Executiva do Partido Republicano Mine:.ro, 
igualmente expôz, com <j.bundar.cia de argumentos, que, não só o instante 
era inop·portuno p a ra se faz.er a r eforma, como ainda S . Ex . havia negado 
seu voto a essa mesma r eforma por consideral-a má . 

. L ogo após haver s'do reconhecido Deputado pelo Maranhão, o Sr . Clo-
domiro Cardoso, não se furtou, não se esquivou de vir á tribuna .offerecer as 
razões pelas quaes é contrario ás emen das. 

E que assistimos nós, Sr . Presidente? O p r esumido autor deste ·t rabalh0 
a declinar da responsabilidade, com o asseverar, pelos corredores, que é méro 
escrivão da reforma. Tem uma vez ve'Q tributar, ao menos, a consideração 
devida aos seus companheiros de maioria, justificando, domo ao m eu vêr 
lhe cumpria, o trabalho que lhe é imputado. 

Fertil e solicito, impetuoso e iracundo, cabelleira eriçada, anda pe!:t.> 
bancadas, azafamado, o "leader" da balburdia; mas, nem uma vez, nem uma. 
ve z sequer, nem ao menos em resposta ao seu colJega de representação e 
Presidente cl.a Commissão Executiva do Partido Repu blicano :\'rineiro, occupou 



-501-

a tribuna para def&nder o Pres'.dente da Republica, que levou a Camara á. 
posição em que se acha nesta jornada revisionista. (Pausa.) 

Esse trabalho vae para a outra Casa do Congresso. Confoo que não ,;e 
realizará o maior attentado á nossa nacionalidade. Estou confiante em que '> 

Senado Brasileiro, que se tem mos trado ma'.s resistente, mais liberal e maU> 
independente na defesa dos inte1·esses da conectividade -elo que esta Casa do 
Congresso, cumprirá seu dever, oppondo todos os obstaculos no sentido de 
salvar o B!·asil desta macula indelevel nas nossas tradições de liberdade! 
(Jviniio bem; muito bem.) 

O Sr. Baptista Luzarclo (") (para encaminha1· a votaçü.o): - Sr. Presi-
dente, seria de meu .profundo agrado si eu pudesse neste instante, no curto 
prazo em que é permittido u sar da palav>a, congratular-me com a Camara 
dos Srs. Deputa.clos e dirigir desta tribuna as minhas saudações a o povo bra-
sileiro e até mesmo entoar si me fos:;e possivel, um verdadeiro hymno ao 
porvir de nossa nacionalidade. M'as, •S1r. Presidente, por mais que eu quizesse, 
por mais que 'sso agradasse •á minh:~ consc!encia e correspondesse ás m inhas 
predilecçõEos intellectuaes, declaro a V. Ex. que o não .posso fazer 

1Como poderia congratular-me, daqui desta tribuna, -com a Camara e com 
a Nação, si t enho a convicção plena de que o povo brasile<ro não está sat\~· 
feito (mu-ito be1n), de que o paiz não bate palmas a esse acto legislativo, :L 
cujo ultimo tramite estamos agora assistindo? 

Sr. Pres idente, quem nesta altura contemplar os rote '•·os de nossa hi5-
torla politica, quem repassar o olhar sobre os factos mais pa lpitantes q:.~ ., 

definem a nacionalidade brasileira, desde o seu tempo de colonia - p rime!ro 
imperio, segundo imperio - até a R epublica ele nossos dias, não pof!erá com-
prehend9t· como é que justamente no per',odo republicano, sob 0 reg-imen à 
sombra do qu al se fez a prosperidade, a grandeza material, moral e intell<" .. 
clual de Brasil, possamos, n esta hora. ver o retrocesso a r~ ue nos levou UlLI 

capricho . 

Sr. Presidente, quem acompa!)ha a nossa evolução política , quem observa 
o que foi a formação do Brasil, as lutas aqui travadas entre seus primeiro:;; 
occupantes e aquelles que lhes qu'zeram arrebatar a posse, francezes, hollan-
clezP.s e ing!ezes ; quem m.edlta no esforço desenvolvido atravez de secnlos 
para manter unida e cohesa esta terra de oito milhões de kilometros qua-
drados; quem contempla os effeitos grandiosos que afinal nos deram a i.nde-
penclenda, o 7 de Setemb;·o, ás margens do Y-piranga, e os que se desenru. 
!aram em torno do acontecimento de 19·22; quem estuda a Constituinte do 
P·rimeiro Impcrio e o Acto Adclicional, examinando o largo periodo de ~() 

annos, durante os quaes os nossos destinos tiveram a clirecção segura e feliz 
do grande Pedro II; qu em , acompanhando assim a nossa brilhante rota. 

(*) Não fo!. r evisto pelo orador . 
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chega mais proximo á R ep u bl'ca, observa a lei de 1871, do ventre l!vre , qu~ 
constitue .e xtraordinaria conqu 'sta, e a de 1888, c oncedendo a !libertação com-
:p;eta do elemento servil; quem analysa r detida m ente o ep-isodio de 89 - con-
clue com segurança que o B rasil, embora não tenha sido das :pr:1neiras na-
ções do mun do que conseguiram essas admiraveis conquistas, na senda do 
progresso, e m compensação collocou-se entre os que mais lon ge e mais alto 
lavaram os grandes ,princípios do liberalismo . 

..Se, examinando o acto patriot'.co -da procla m ação da Republica, estudar-
m os essa obra gigantesca que é o codig o politico de 1891, modelo de sn.hedoria. 
e de liberdade, veremos que a h i se traçar am linhas firmes, precisas, dent r o 
das quacs se p oude desenvolver a n ossa c u ltura , ·o nosso progresso, todas a ~. 

mani·festações do n osso evolver ; ver ificar emos que a Con~;t',tuição que regeu 
a ~ação ·brasHeira até hoje , no período republicano, poude concretizar toda·; 
as doutrinas, todos os prin cípios, m edia nte os q.uaes se tem conduzi:do o Brasil 
afim de r ea!iza1· o seu "desidera.tum" de grandeza e de prosper klade. 

O SR . ARMAKDo BURLAli1AQUI : - A revisão, e ntretanto, eru. mu ito r<i· 
clamada . 

O Sr: . BAP"::STA L USAP.Do : - Chegar e i lá. Quando sah.i.J.mos, a p 6s uma 
v erdade:ra reYolução, de r egimen profundamente centralizado, para o reg:mcn 
federativo em que vivem os; quando devia haver, e houve de fa.cto, choqu e d <?-
idéas e divergencias mais ou menos profundas, que conseguiram O .'! 80 u.rti-
gos da Consti~u : ção vigente ? 1 

Precisam<=nte o q ue ac·ma apontei. A' sombra da cons trucção dos !10mem; 
de 91, sob o P?gimen por elles ins tituído, o Brasil veio firmando a sua 7t·a~1-

,tJeza, veio consolidando o seu p rogresso, veio acompanhando galhardn.men~" a. 
evolução universal . 

P ara que, po·s, Sr . Presidente, em 1D2 5, h avemos de adaptar uma Consti-
tuição que nos fará retrocede;·, que nos fará. recua r de muitos annoH, que ntl.' 

afastará da civilização e nfto nos p ermit tirá seguir os aperfceiçoamentos ''"-
cultura juridica? 

N ã o se pode;·á levantar aqui uma voz sique r af'.m de contestar o deser, .. 
volvimento estupendo que o :Sr asil tem experimentado n estes 35 a nnos. !! P.l 

que te\·e a traçar-ih e as n ormas d e ag'r o •Pacto f undamenta l da Republica . 
Pm·que, então, alterar para peor a l·ei basica, que a ss im nos tem sido 

tão propicia ? 

·Quem fal!a , Sr . Pres ilente, - e aqui r espondo ao apar te do illustr•· 
.Sr . At·mando Burlamaqui- é o representante de um pa.ttido que t em, como 
um ãos pontos capitaes do seu p rogramma político, a r eforma d o estatuto dP. 
24 de :"'e vere ir o . 

Em que condições, porém, pleiteamos a re visão constitucional? Em fl!! '' 
circumstanc;as somos rev'.<>io n istas? Sempre para aperfe içoar a Ca,.ta Magn:t 
dü Republ:ca, ~empre par a alargar as liberdades, sempre para realizar 0 sonh0 
à>; Ruy Barbosa. q uando escreveu em sua plataforma : ''Sim, poder-se-ha toca1' 
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na -Constituição, mas respeitando· sempr e o art. 72, que -se relaciona com as 
liberdade publicas . Sim, poder-se-ha tocar na Const'ituição, mas ampliando 
a~ liberdades, nunca as restringindo." 

E' este o programma 1)olitico a que tenho m e devotado : era1n estes os 
ideaes ·que eu queria viessem consagrados na -presente reforma da Consti-
t uição, ·afim de que, -então, .com o ardor que V. Ex. lha de ter .notado que 
batalho sem•IH·e, eu pudesse :congratular-me .com a Camara, p e,a elabora-
ção de um novo codigo que viesse demonstrar que nos 1na ntivem ,~ á altura 
elas tradições da grande assemb:éa de 1891, não demolindo nem detur,pando, 
mais sim aperfe içoando e tornando mais progr essiva a obra monumental 
que a Constituinte nos legou ! (Mui to bem.; muito bem . O orctdo?· é CU'rnpri-
•rnentado.) 

O Sr. Presidenle: - D e accôrdo com a resolu ção da Cam a r a vou sub-
m e tter a votos, p elo p-rocesso nominal, a emenda n . 1. 

Os S rs . que aj}provarem a emenda n. 1, responderão 
{JUe re jeita r em, responderão - não. 

Y ae-se proceder á chamada . 

si-rn - e os 

O Sr. Hei lar de Souza (1" Sec1·etnr·io), p rocede á ch a mada dos Srs . Depu-
tados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 140 Srs. D eputados. 
O 81·. 1" Secretario vae '])roceder á leitura dos nomes elos Srs. Depu--

tados que responderam - sim. 

O Sr. Heitor de Souza (1" Secreta,··io), procede á le itura dos nomes dos 
seguintes Srs. Deputados que responderam - si.m. 

Dorval Porto, IJ\1onteiro ele Souza, Paulo Maranhào, Eurico Valle, Prado 
Lopes, L yra Castro, Arthur -Lemos, Clodomir Cardos o, Raul Machado, Do-
mingos Ba1·bosa, Arthur Collar -es Moreira, Tioclrig u <>s Machado, Pedro Bor-
ges, Ai·mando Burlamaqui, Hibeiro Gon çalves, Nelson Catunda, Moreira da 
Roch a, José Accioly, H e-rm en eg-ildo Firmeza, 'l'homa z Accioly, L eiria de An-
drade, Juvenal Lamartine, Georgino Avelino , R aph ael Fer nandes, Alberto 
Maranhão, Vvalfredo L-eal, Bianor de (l\ITe de iros, J oão El ysio, Mari o Domin-
gues R ego Barros, Joaquim B a ndeira, Agamennon de Magalhães, A ustre-
gesilo, Daniel de Mello, Solidonio L eite, Gentil Tavares, Gi-lberto Amado, 
Carvalho Neto, Brupt ista Bitterrcourt, Rodrigues da Costa, Alfredo R uy, 
Wande rley Pinho, Afranio Peixoto, Uibaldino de Assis, Pacheco Mendes, Fiel 
Fontes, Marcolino d e Banos, Virgilio de L emos, •SfL Filho, Homero IP1r es, 
Pinheiro Junior, Geraldo Vianna, H e itor de Sou za, Bernarcles Sobrinho. 
Bethencourt da Silva Filh·o, Nicanor do Nascimento , Oscar Loureiro, Cesa-
rio de Me llo, Vicente Piragibe, Horacio MagaJ.h1ies. Norival de F reitas, Gal-
dino Filho, Fonseca Hermes, Luiz Guaraná., Ameri-co Peixoto, Faria Souto, 
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T.biers Cardoso, José de Moraes, Joaquim de Mello, Bocayu va Cunha, .&lvaro 
Rocha, •Manoel Duarte, Oliveira Botelho, Gudesteu Pires, José Gonçalves, 
AlberUno Drumond, Joaquim de ·Salles, J osé Alves, Vianna do Cast eno, 
J osé Bonifacio, Francisco Valladares, Bias Fortes, Frap.cisco P eixoto, Vaz 
de Mello, Emilio Jardim, Baeta Neves, Basilio Magalhães, João Lisboa, Au-
g usto de L ima, Zoroastro Alvarenga, Bueno -Brandão Filho, Eduardo do 
Amaral, Waldomiro Magalhães , Gariba lc1i de 1\!Iel.Jo, Francisco Campos, Fi -
delis Reis, Nelson de Senna, Camillo Prates, Honorato Alves, Julio Prestes, 
Cardoso de A-lmeida., Salles Junior, Ferreira Braga, •Pires do Rio, Heitor 
Penteado, Herculano -de Freitas, João de Faria, Valois de Castro, Alves de 
Castro, Olegario Pinto, Ayres da Silva, Severiano Marques, Pereira Leite, 
!Plinio Marques, F'erreira Lima, Ado!p•ho Konder, Celso Bayma, iE!yseu Gu i-
lherme, Lafayette Cruz, Firmino Paim, Getulio Vargas, Domingos Masca-
renhas, Simões Lopes e Barbosa Gonça.l ves. 

O Sr. Presidente: - Responderam - sim 124 Srs. Deputados. 
O Sr. 1 o Secretario vae 'J}roceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu-

tados que r esponderam - não . 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Sec?·etaTio), procede á leitura dos nomes dos 
seguintes Srs. Deputados que responderam - nào. 

Chermont de lVIiranda, 'I;avares Cavalcanti, F. Solano da Cunha, Costa 
Ribeiro, Rocha Cavalcanti, f.-ui z Silveira, Simões FiJ.ho, Braz Amaral, Pe-
reira Moacyr, Azevedo L im a., Alberico de Moraes, Ribeiro Junqueira, Leo-
poldino ele Oliveira, Annibal -de Toledo e Martins Franco. 

O Sr. Presidente : - Responderam -não - 16 Srs. Deputados. 
A emenda n. •1 foi ap-provada .por 124 votos -contra 1•6. 
Vem á. Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado a favor àa emenda n. 1, nos term'Os da declaração 
que fiz por escripto no 2-• turno . 

Sala das Sessões, 23 ele Outll!bro ele HJ25 - Solidonio Leite. 

O Sr. Presidente : - :passa-se á votação da 

ElMj;l~'DA SUBSTITUTIVA N . 2 

Substitua-se o art. 34 dq. O:mstituigão velo seguinte: 

"Art. Compete privq.tivamente ao Co n.gresso Na.cional : 
1•, orçar, annualmente, a Receita e fixar, annualmente, a Despeza e 

toonar as contas de am!bas, relativas a cada exerc.Lcio financeiro, prorogado 
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o orçan1ento anterior, quando até 15 de Janei ro não estiver 0 novo eu1 
vigor; 

'2·0 , a utorizar o Poder .ExecUJtivo a contrahir emrr)'l·estim.as, e a fazer 
outras operações de credito; 

3", l~gislar sobre a divida publica, e estabelecer os meios paTa o seu pa ga.-
mento; 

4", regular a arra.cadação e a distribuição das r endas .federaes; 
5", legislar sobre o commer cio exterior e interior, vode ndo autorü,a.r as 

limitações exigida s p elo 'bem publico, e sobre o alfandegamento de portos c 
a creação ou sUJppressão de entreposto.s; 

6°, legislar sobre a navegação dos rios .que banhem m ais de um E stado, 
ou se estendam a territorios estrangeiros; 

7", deternlinar o peso, o val<Jr, a inscripção, o typo e a denominação 
das moedas; 

8", crear bancos de emissão, legislar sobl·e ella, e tributc'1.l -a ; 
·s•, fixar ü ,padrão dos p e·sos e medidas; 
10, r esolver definitivamente sotbre os limites dos E stados entre si, os do 

D1s1:Tioto Federal, e as do territorio naoiona,l com as .nações limJtro<phes; 
1J, autorizar o Governo a declarar guerra, si nào tiver Jogar ou malo-

grar-se o recuTso do arbitra1nento, e a fazer a l)az ; 
12, resoiver definitivamen te sobre O·S t r atados e convenções com a s na-

ções esbrangeiras; 

13, mudar a Capita l ·da União; 
14, conceder subsídios a;os E stados na hypothcse do ar t. 5°; 
15, legisl:lr sobre o serviço dos coneios c telegraphos f ederaes; 
1·6, adoptar o r egimen conveniente á segurança elas fronteiras; 
17, fixar, annualmente, as forças de terra e n'll'.J.r , prorogada a fixação 

anterior, quando até 15 de Janeir'O não estiver a nova e·m vigor; 
18, legislar sobre a orga nização do Exercito e da Armada; 
19, conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo terrlbrio 

c1o p a iz, para operações m.ilitares; 

.20, dcclaraT em estado de sitio ~m •oru mais ipOintos do t erritorio nacional 
na emergencia de aggressão por forças estrangeiras ou de commoçáo int2rna, 
e appl'OVrur .au sus pemder o :siUo que houver sido •declarado pelo 'Poder •Exe-
curtivo, ou seUJS agentes rcsponsaveis, na ausencia do Cong-resso; 

21, reg uJa ,r as condições e o processo da ele ição pa ra os cargos feclerael:! 
e:..n todo o 1paiz; 

22, legislar so'bre o direito civil, ·comrnercial e crimdn al da R epulYlica e o 
pr<>cessual da jiL<itiça f e de ral; 

2·3, estabelecer leis sobre natura lização; 
24, crear e su1pprimk empregos publicas federaes, inclusive os das Se· 

cretarias das Camara.s e dO·S 'l'ribunaes, fixar - lhes as attribuições, e esti-
pular-lhes os vencimentos; 
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25, organiza,· a justiça 'federal, nos term os do al't . 5.5 e s·eg-uint.es da 
Se.cção III ; 

26, conceder rumnistia; 
27, commutar e perdoar as penas impostas, 1por· crimes da r esponsabili-

dade, aos funccionarios federaes; 
28, legislar sobre o trabalho; 
29, legis'lar sobre licenças, aposentadorias e reformas, ni1o as .poden do con-

ceder, nem alterar, p or leis especia.es; 
30, legislar sobre a o·r·ganização municipal do Districto Fede ral , bem <:omo 

sobre a policia, o ensino superior e os demais serviços q ue na Capital foren:.. 
reservados para o Governo da Unii1o; 

31, submetter á legislação especial -os :pontos do territorio da Republi<'-<~. 

necessarios para a fu ndação de arsenaes, ou outros estabe1ecimentos e insti-
tuições de conveniencia f ederal ; 

32, regular os oasos de extradição entre os Estados; 
:>3, decretar as leis e resoluções necessarias ao exerddo ·dos poderes qué 

pertencem á União; 
34, decreta.r as leis organicas para a execução completa c1a ·Consti-

tuição; 
35, prorogar e adla.r suas -se~sões . 

§ 1 . o As leis de orç•amento n ã o podem ·conter· disposições extranhas 
á previsfto da receit<"t e á desJ?eza fix8-da ·para .os serviços anteriormente crea-
dos. Não se incluem nessa prohibição : 

a) a autorizaÇão para abertur a de creditas sup.plementa.res e para ope-
.;ações de credito <:amo antecipação da Receita; 

b) a de.terminaçã,o elo destino a ·dar ao saldo do exercicio ou do modo 
de cobrir o "defcit" . 

§ 2 . o E' vedado ao Congresso conceder· c reditas i! limitados. " 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com a resolução da Carnara. vou sub-
meüer a votos, pelo processo nominaJ, a entenda n. 2. 

Os Srs . que approvarem a emenda n. 2 responderão - .sim - e os que 
rejeitarem , responderam - não. 

Vae-se proceder á chatnada. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretario, servinrlo de 1°) procede á 
chamada dos .Srs. Deputados, para a votaçã,o nominal . 

O Sr. Presidente : - Responderam á chamada 141 Srs . D eputados. 

O Sr . 1 o ·Secretario vae :p.roceder á leitura dos nomes dos Sr~ . Depu-
tados que responderam - silm. 
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O Sr. Domingos Barbosa (3° Secreta1·io, servindo de 1 °) procede á. 
leitura dos nomes do.s seguintes iSrs . Deputados ·que responderam - sint - · 
Dorval P-orto, 'Monteiro de .Souza, !Paulo Maranhão, Eurico Valle , Prado Lo-
pes, .Lyra Castro, A~·thur Lemos, Ghennonrt de Miranda, C1odomir Cardoso, 
Raul ~'Uaohado, Domi-ngos Barbosa, Arthur 'Colla res Mcll'e ira, Rodrigue s J\fa .. 
c hado, Al'!llland-o 'Burlanllaqui, Ribeiro Gonçalves, Nelson C.atunda, Moreira da 
Rocha, José Aocioly, Hm-menegi<lcl.o Firmeza, Thomaz Ac.cioly, -Lei.ria ele An-
drade, Juvenal LamaJJ:tine, Geo·rgino Avelino, Jk'1.phael Ferna ndes, Alberto 
Mara.nhão, Tavare s Cavalcanti, Wwlf'redo Leal, 'Bianor de Medeiros, Mario 
Domingues, Agamemnon de Magalhães, Austregesilo, Daniel de Mello, Soll-
donio Leite, Rocha Cav-alcanti, Luiz •Silveira, Gentil 'I'avares, Gilberto Amado, 
Carvalho Netto, •Baptista Eittenc{)\urt, R-odrigues da Costa, Alfredo Ruy, 
Wanderley Pinho, Afranio P e ixoto, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, Fie! 
Fontes, .Braz do Ama·ral, Mat·celino ele Barros, Vigi!io de L emos, Pereira 
Moacyr, •Sá Filho, Homero J>ires, !Pinheiro Junior, Geral de, Vianna , H eitor 
de Souza, B ernardes •Sobrinho, .Bittenco urt da -Silva FiLho, Nicanor Nasci-
mento, Oscar Loureiro, Cesario de Mello, Vicente Pi-ragi·be, Horacio ~Iaga

lhães, Not·ival de Freitas, Galclino Filho, Fonseca H erm es, Cesar Mlagalhãe~. 
Americo Peixoto, Faria ·Souto, Thiet'S Cardoso, José de Morae~ •. J'oaquim de 
Mello , Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, Manoel Duarte, Oliveir:t Botelho, 
GudeS>te·u Pires, J~sé G-onçalves, Albentino 'D:·ummond, .Toruquim ele Salles, 
.Tosé Alves, Vianna do Castello, .Jo-sé Bonifacio, Francisco Vallada.res, Bias 
Fortes, Francisco Peixoto, Vaz de ·Me llo, Emílio Jardim, Baeta Neve s, Basilir, 
l'ITiagalhõ..es, Joã;o Lisboa, Augusto de Li!1113., Zc.roastro AlYarenga, Bueno 
Brandiio Filho, Eduardo do Amaral, Waldomiro Magal.hães, Garibaldi de Mello, 
Francisc-o Cam;pos, Ftde.Jis -Reis, Nel-son ele ·Senna, Crumillo Prates, Honorato 
.P.dves, .T-ulio Prestes, .Cardoso de A1me ida, Salles Juniar, Ferretra Brruga, Pires 
do Rio, Heitor !Penteado, .Her-culano ele Freitas, Fabio Barreto, João ele Faria, 
Valois de Castro, Alves de iCaJstro, Olegario lPinto, Ayres da Silva, Anniba'l 
Toiedo, Severino 'Marques, Pereir.a Leite, Martins Franco, Plini-o- Marque~. 

Ferreira Lima, Adolpho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guilherme, Lafayette 
Cruz, Lindolpho Collor, Firrn!i.no P a im, Getulio Var-gas, Domingos Masca-
renhas, Simões Lopes e Barbosa Gonçalves (1'30). 

O Sr. Presidente: - Responde ram - si11t- 130 Srs. Deputados. 

O Sr. 2" Se-cretario vae proceder a. le itut':t dos nom.es dos Srs . Deputados 
que respondcrmn - não. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Sec?"!Jlario ) procede á leitura dos nomes elos 
seguintes •Srs. Doputados que responderam - não - João Elysio, Octa.vi<> 
Tavares, F . .Sol-ano da Cunha, Costa H.ebeiro, Rego Barros, Joaquim 'Beirleira., 
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;Simões Filho, Azevedo Lima, Luiz Guaroná, llibeiro Jun q ueira e L eopoldino 
i'!e Oliveira. 

O Sr. Presidente: - Responderam - ncío- 11 Srs. Depu tados. 

A emend:i!. n. 2 foi approvaé1.'1. por 130 votos contr a 11. 

Passa-.se á votação da 

EJMENDA SUBSTITUTIVA N . 3 

St!bstitua-se o § 1 o do art. 37 pelo seguinte: 

"~ 1. o Quando o Presidente da Republica julgar um ,projecto de lei, nc 
todo ou em parte, il1C011Stitucional ou contrario aos interesses nacionaes, o 
vétará, tot-al ou pa.rcialimente, ·dentro de dez dias utei•s a contar daquelle 
em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os !motivos do vé~o. o pro-
jecto, ou a parte vétada, á Camara onde elie se houver inicia do." 

O Sr. P r esidente : - De accôrdo com a resolução da Camara vou s uu-
lll1etter a votos, peio .process·o n ominal, a emenda n. 3. 

Os Srs. que aJp,provarem a emenda n. 3, responderão - si1n - e o:; 
que rejeitarem, responderão - não. 

Vae-se proceder á chamada.. 
O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1"), procede á chamada 

dos Srs. Deputados, .para a votação ncmi•nal. 

O Sr. Presidente: - Hesponderam á chamada 134 Srs. Depu tados . 

A .Sr . 1 o Secretario Va€ nroceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 
que respomleram - sV,n. 

O Sr. B ocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1"), procede á leitura 
dos nomes dos seguintes ;Srs . DeputaJdos q ue responderam - sim - Dorva; 
Porto, Ml()nteir o de Souza, iPaulo Maranhão, Prado rLopes, Lyra Castro, Ar· 
thur Lem·os, tChermont de Wranda, Clodomir Cardoso, Raul Macha,do, Do-
mingos Barbosa, Arthur Colla.res Moreira., Rodrigues Machado, ArmandC> 
Burlama;qu.i, Ribeiro Gonçalves, Nelso;n rCatunda, Moreira da Rocha, José 
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Accioly, Hermen egildo Firmeza, T.homaz Accioly, L ail·ia de . \.nclraJc, Juvena.l 
L a martine, R a phael F ernandes, Al·berto Maranh ã u, Tavares Cavalca n ti, W a l-
f redo Lea;J, Bianor de Medeiros, Joii.o E lysio, Mn.rio Domingues, Costa Ri -
beiro, Joa quim Bandeira, Agamem.'n.o-n {!e ::.l![agaihãe8, Daniel de ·Melio, Soli-
donio L eite, Rocha Cavalcanti, .Luiz Silveira, Gilbert o Amado, Carvaillo Neto, 
Baptista Bittenc.ourt, Rodrigues da Costa, Alfl"edo Ruy, W~ande!'léy Pinho, 
Afranio !Peixoto, Ubaldino de Assis, 'Pacheco M·endes, Fiel Fcaltes, Braz do 
Amaral, 1M:a1·colino de Ban·os, ViTgilio de 1Lemos, Pereira M<owcyr, Sá Fil ho, 
Homero Pires, !Pinheiro Junior, Geraldo Vianna, Heitor de ·Souza, :Cernardes 
Solbrinhc•, Beltencourt da Silva FiLho, Nicanor do Nascimento, Oscar Lou-
reiro, CesaTio {!e Mello, Vicente Pirag-il:;e, H a racio Miagalhi!.es, Norival de 
Freitas, Fonseca H ermes, Cesar Ma.galhães, Luiz Guaraná, Americo Peixoto, 
Faria 1Souto, Thiers Cardoso, José de Moraes, J·caquim de ::\icl!o, Bocayuva 
Cunha, Alvaro R o•cha, Manoel Duarte, Oliveira B otelho, Gudestcu Pires, José 
Gonçalve-s, Albertina Drummond, Joaquim de Salles , José Alves, Vianna dv 
do Castello, .J.osé Bonifacio, ·Bias Fo1·tes. Francisco Peixoto, Vaz de Mellc; , 
R ibeiro Jun.queira, Emilio J a rdim, Baeta Neves, Basilio Magalhães, Joãc L is · 
boa, Augusto de Lima, Zoroastr.a Alvarenga, Bueno 'Brandão Filho, Eduard<, 
do Ama,ral, W .a.ldomiro Magalhães, Ga:ribaldi de Mello, Fra:ncis·co Campos, 
Fidelis Reis, Nelsc•n de Senna, 'Camillo IPrates, Honorato Alves, .Julio Prestes, 
Ca1·doso de kbmei{la, •Sanes Junior, Ferreira ·B1·aga, Pires <lo ·R io, Heitor 
Penteado, Herculano de Freitas, 1F a1bio Barreto, .T-oão de Faria, Valois de 
Castro, A lves de •Castro, Olegario !Pinto, Ayres da Silva, •Severiano 'Marques, 
Pereira Leite, 'Martin s Franco, Plinio Ma.rqu<es', .Ferreira L ima, Ad.o-lpho 
Konder, Celso 'Bayma, ·IDl;y1seu tGui~hJorme, Dom'ingo·s Barbosa, Lindo.l•phú 
Collor, Firmino Paim, Getulio Vargas, Domingos Mia.scarenhas, Simões Lope~ 
e Barbosa Gonça,lvcs. 

O Sr. Presiden.te : - Responderam - si;n - 127 Srs. Deputados. 

O .sr. · 2" Secretario vae prOiCeder á leitura. dos nomes elos Srs. Deputado~ 
que r espondera1n - n ão . 

O Sr. Domin~;os Barhosa (3• SecretaTio, se1·vindo de 1") procede <'\. 
leitura rlos nomes dos seguintes Srs . Deputados que respcn.deram - não -
Oct avio T avares, F. .Solan.o da 'ÜUIJJha, Rego Ba.n·os, !SimõBs F ilho, Azevedo 
Lima, Alberico de M<>raes e ·Lafayette Cruz . 

O Sr. Presidente : - Responderam - não - set e Srs. Deputados. 

-~ em enda n, 3 f·ol approvada p or 127 votos contra sete. 
Passa-se á votação da 
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E M E NDA SUBSTITlJ TIVA N. 4 

·Eubstitu ::tm -s~ os arts . 59 e 60 da Constituição pelo seguinte : 
'·Art. A' J'I ~tir;a Feder a l compete : 
- Ao ,Su premo Tribuna l Feder a l : 
I, processar e julgar orig inaria e priva tivamente ; 
a) o Presidente da Repub lica, n os crimes communs, e os Ministr os de 

Estado. nos casos do ar t. 52 ; 
b) os n1inistr os dop lomaticos, n os c.·imes comm uns e nos de r esponsa.-· 

bi lidade; 
c) as causas e con flictos entre a U nião e os E st ados , ou entre estes, nns 

com os outros ; 
d ) os litígios e as reclamações e nt re nações estr a ngei ms e a U n iilo ou 

os Estados ; 
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, ou entre este~ 

e os dos Estados, assim como os dos juizes e tribunaes de um Estadc c.o~n 

os JUizes e os tr 'lbu naes de -o utro E sta do; 
II, julgar em grf!o de recurso as questões e=edentes da alçada legai r e 

solvidas pelos juizes e t r ibunaes federaes ; 
li I , rever os processos fi ndos, em ma teria crime . 
-· Aos juizes e Tribuntes F ederaes : p rocessar e julgar: 
a) as causas em que a lg uma elas partes f un dar a acção, ou a i!desa, em 

disposição da Const itu ição F e deral; 

b ) todas as causas propostas contra o Governo da U nião ou F azenda 
Nacional, funda das em disposições da Constituição, leis e il'egulamentos do 
P oder Executivo, ou em contrac:tos celebrados com o m esmo Governo ; 

c) as causas proven ientes de -compensa ções, reivindicações, indemnizaçã.o 
de prejuizos , ou quaesquer outras propost a s pelo Governo da União contra. 
par ticulares ou vice- versa; 

d) os litígios entre u m :pls tado e hab;ta ntes de outro ; 
e) os pleitos entre Est a dos estrangeiros e cidapãos brasileiros ; 
f) as açç;ões movidas por estrangeiros e f undadas, qu er em contractol'5 

com o Governo da União, q uer e:n ccnvenções ou tratados da Uniã o com 
outras n ações; 

g) as questões de direit o m arit imo e navegação, assim no oceano c omo 
nos rios e lagos do paiz; 

h) os cr 'mes politicos. 
§ 1." Das senten ças das justiça s dos E stados e m ultima ins tancia havera 

r ecurso para o Sup r emo Trib unal F ederal: 

a) qua ndo se ques tionar s obr e a vig enc.ia, ou a v al idade das leis f edm·aea 
em faJce da Constit uição e ~ decisão elo Tribunal do ESitado lhes n egar a p · 

plicação ; 
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b) quando se contestar a validade de leis cu de actos dos Governos do:, 
Estad-os em face {1a Constituição, ou das leis federaes, a decisãJo do tribunal 
do Estado considera:r válidos esses actos, ou essas leis impugnadas; 

<c) quando dous ou mais tribunaes locaoo interpretarem de modo diffe-
rente a m·esma lei federal, paodendo o re.curso ser tamhem i·nter.posto pot• 
qualquer dos tribunaes referidos ou pel-o Procurador Geral da Republi c..-,.. 

d) quando se tratar de questões de direito criminal ou civil interna-
donaJ. 

§ 2. o Nbs ·Caso.s em que houver de ap:pUcar leis dos B•stados , a Justiç:a 
Federal oonsult.aTá a jurispruden.cia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, a,..., 

justiças dos Estados ccmsultarão a jurisprudcncia dos Tribunaes F'ederae.;, 
quando houv.ereln de iliterpretar lds da União. 

§ ·3 . o E' vedaJdo ao Congres·so commettE:r quaquer jurisdicçã.o fed eral ás 
justiças dos .Estados. 

§ 4 . o As sentenças e ordens .eLa :magistratura federal são executatia3 
pGr off.i.ciaes j1.1ili.ciar'ios da União, ac~ quaes a policia local é obrigada a 
pres'k'l.r auxilio, quando invocada vor elles. 

§ 5. o Nenhum recurso judiciario é pcrmittido, paJ!·a a Justiça F ederal 
ou -local, <iontra a intervenção nos 'Estados, a declaração do ·estaJd o d!l sit1o, 
e a verif.icação de .pode<res, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a 
perda -de mandato dos membros do Poder Legislativo ou Executivo, fe deral 01J 

estadual; assim como, na vigencia do estacJ.o de sitio, não voderão os trfbu 
naes conhecer doo actos praticados em virtude delle pelo Poder L egislativo 
ou ExecUftivo. " 

O Sr. Presidente: - De accôrdo corn a resolução da Camara vou suo-
metter a votos, pelo prooesso nominal, a emenda n . 4 . 

Os Senhores qu e G\Jppr ovarem a em enda n. 4 reSlYo,nderão - sim -- e n;; 
que rejeitarmn, Tesponde-rão - não. 

Vac se proceder á chan1ada. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Sec1·eta?'io, se1·vinclo de 1°), procede á. l.!ham a<la 
dos Srs. Deputados, para v.otação nominal. 

O St•, Presidente : - Responderam á. chamada 136 Srs. Deputado,. 

O Sr. 1 • •Secretario vae Pl'Ooeder ã leitur a dos nomes dos Srs. Depntad~ 
que re;1pO:ndlel<arrn - sint. 
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O Sr. Bocayuva Cunha (2" SeC1·etario, se1·vindo de 1 °), procede á leitura 
dos nomes dos seguintes Srs. Deputados q ue responderam sim: Dorval Porw, 
l\lontôro de Souza, Paulo Maranhão, Prado ,LQII)es, Lyra Castro, Arthut 
Lemos, Raul Machado, Domingos Barbosa, ArthUJr OoHares Moa:-eira, Ar-
mando Burlamaqui, Ribeiro Gonç,alves, Nelso.n Catunda, J\'[oreira da Rocha, 
José Accioly, Hermenegildo Firmeza, Thomaz Acci-oly, iLeiria de Andrade, 
Juvenal Lamartine, Rapha;e>l Fernandes, Alberto M<M"anhão, Tava re::. Caval-
canti , WaJ.fredo Leal, Bianar de Medei.ro\S, Mario Dcxmingues, Rego :&-'trros, 
Joaqu im Bandeira, Agamemnon de Magalhães, Daniel de Mello, S'olidorut. 
Leite, Gentil Tavares, Güberbo Amado, Carvalho Netto, Baptista Bittencourt, 
Rodrigues da Costa, Afu·anio Peixoto, Ubaldino de Assis, Pacheco l\fendes, 
Fiel Fontes, Braz do Aa:naral, Marcolino de •Barros, Virgilio de Lemos, Ho-
mel'O \Pires, P inheiro Junior, Geraldo Vianna, Heitor de !Souza, Bernaril.es 
Sobrinho, Bethencour,t da ·Silva Filho, O:scar Loureiro, Cesario de Mello, Ho-
racio ·Magalhães, Norival de FJ'eitaJS, Galdino Filho, F'anseca Herntes, Cesar 
Magalhães, Luiz Guaraná, Americo 'Peixoto, Faria Souto, Thiers Cardoso, 
José Moraes, Joaquim de .Mello, Booeayuva Cunha , Alvaro Rocha, Manoel 
Duarte, Oliveira Bote-lho, Gudesteu Pires, José Gonçah'es, Al•bertino Drum-
mond, Joaquim de Salles, José Alves, Vianna do Caste11o, J.osé Bonifacio, 
Bias Fortes, Frandsco :Peixoto, Vaz de Mello, Baeta Neves, Basilio J\>Iaga.-
lhães, J oão Lisboa, Augusto de Lima, Zoroastro Alvarenga, !Bueno Branàãt. 
l~'ilho, Eduardo do Amara1, "Wlaldomiro iMagalhães, Garibaldi de Mello, Frar, 
cisco Caa:npos, Fidelis Reis, Nelson Senna, •Camillo IPrates, Ho11orato Alve11, 
Julio [prestes, Cardoso de AlmeWa, tSalles Junior, Ferreira Braga, Pil'es dú 
Rio, Heitor . Penteado, Hercula!lo de Freitas, Fabio Barrebu, João de Faria., 
Valois de Castro, Alves de Castro, Olegario Pinto, Ayres da Silva, Annibal 
T·oledo, ·Severino Mar.queJ>, P er·eira Leite, Plinto Marques, Ferreira Linu., 
Adolpho Konder, Elyseu Guilherme, L i:ndo1pho Collor, Firmino Paim, Getuli<• 
Va.r.gas, Domingos J\>Iascarenhas, !Simões Lo•pes e Barbosa Gonçalves (116 1 • 

O Sr. Presidente: --Responderam- sim- 116 Srs. Deputados. 

O Sr. 2• Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Sr~. Deputado.!! 
que responderam - não. 

O Sr. Domingos Barbosa (3• Sec~·etario, servindo de 2°), procede ~ 

leitura dos nomes dos seguintes !Srs. Dep"Utados que resvonderam - não. 
Chermomt de Miranda, Clodornir Cardoso, Roda:-igues Machado, J oão Elysi<>, 
Octavio Tavares, F. Solano d.a Cunha, Costa Rtbe.il'O, Rocha Cavalcantl, 
Luiz .Silveira, Alfredo Ruy, Nogueira [E>e.nido, NicamOO' Nascimento, AdO.liJho 
Bergamini, Azevedo Lima, Vicente :Piragibe, Alberico de Moraes, Rtbeir<:> 
.Tun.q.ueira, Leopoldino de Oliveilra, Martins Franco e Lafayette Cru'C. 
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O Sr. Presidente: - Responderam - não - 20 Srs. D eputados. 

A emenda n. 4 :Doi approvada vor 116 votos contra 20. 

Vênl á Mesa e são •s uccessivamente lidas as seguintes 

DECLAP~ÇÕES DE VOTO 

N. 1 

Declaro ter votado a favoc da ~enda n. 4, nos te rmos da dec!araçãc. 
que fiz, vor esaripto, no .2• turno. 

·Salll. das Sessões, ~3 de Outubro de 1925. - Soliclonio Leite . 

N. 2 

Desclaro ter votado pela emenda n . 4, con t,·a resa! va constante da decla-
ração j á feita a nteriormente, relativamente ao § 5°. 

Sala das sessões, em 23 de Outubro de 1925 . -Braz do Ama1·al. 

O Sr. Nicanor do Nascimnto (p ela orclem): - Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra para enviar á mesa uma declaração de voto. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

DECLAP.AÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado contra a emenda n. 4, porque não posso destacar 
a parte incluída no § 5°, de outras disposiçc·es com as quaes estou de ac-
cõrdo. 

Como esta parte é principalissima, prefiro votar contra toda a emenda. 

Sala das sessões, 23 de Outubro de 1925. - Nicanor Nasci•rnento . 

O Sr. Presidente: - Passa-se á. votação da 

EMENDA SUBSTITU'.riVA N. 5 

Substituam-se os arts . 72, 75 e 80 da Constituição pelo seguinte : 
"Art. A Constitu ição assegura a brasileiros e a estrangeiros resi .. 

dentes no paiz a inviolabilidade dos direit os concernentes á liberdade, á se-
gurança individual e á propriedade, nos termos seguintes : 
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§ 1.• Ninguem pôde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coi• 
sa , s enão em virtude de lei. 

§ 2.• T odos são eguaes perante a lei. 
A Republica não admitte privilegias de nascimento, desconhece fóros de 

nobreza e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas prero-
gativas e regalias, bem como os títulos nobiliarchicos e de conselho. 

§ 3." Todos os indivíduos e confissões r eligiosas podem exercer publica 
e livremente o seu culto, associando -se para esse fim e adquirindo bens, ob-
servadas as disposições do direito cornmum. 

§ 4." A R epublica só reconhece o casamento civ il, cuja celebração será. 
g ratuita. 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter secula r e ser ão administrados pela a u-
t oridade mun icip a l, f icando livr e a todos os cultos r eligiosos a pratica dos 
respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde qu e não offe nda m a 
moral publica e as leis . 

§ 6° Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimen tos publicos. 
§ 7.0 N enhum culto ou igreja gozará de s ubvenção offic~al, n en1 t erá re-

lação de depende ncia ou allian ça com o Gilverno da U niào, ou o dos Es-
tados. A representação diplcmatica do Brasil junto á Santa Sé não implica 
violação deste principio. 

§ s.• A todos é licit o associar em-se e reunirem -se livremente e sem annas, 
n ã o podendo intervi r a pol~cia senã o para mant er a ordem publica. 

§ 9. • E ' permittido a quer.-1 quer qu e seja representar, mediante peti-
ção, aos poderes publicas, denunciar abusos das a u toridades e promover a 
r esponsabi lidade dos culpados. 

§ 10. Em tem po de paz, qualquer pó de en trar no territo r io naciona l ou 
C'.e lle sa hir, com a sua fortqna e seus bens . 

§ 11. A casa é o asy lo in v iolavel do individuo; ning u em pó de ahi pene-
trar, de noite, sem consentimento do morador senão para acudir a victimas 
de crimes ou desastres nem ele dia senão nos casos e pela fôrma prescriptos 
na lei . 

§ 12. Em qualquer ass11m pto é livre a m a n ifestação do pensamento pela 
impren ;;a, ou pela trib una, sem dcpendencia de cen sura, r espondendo cada 
um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei det erminar. 
Não é p ermittido o a n onyrna t o. 

§ 13 . A' excepção do Ilagrante delicio, a pnsao não poderá execut::u·-se 
senão dep ois de pronuncia do incliciad<O, sa lvo os casos determinados em lei , 
te mediante ordem escripta da autoridade competente . 

§ 14. Kingu em poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, 
salYo as excepções especificadas em lei, n em leva do á prisão, ou nella det ido, 
si prestar fia nça idonea, n os casos em qu e a lei a admittir. 

§ 1'5 . Ningu~m será .sentenciado senão pela autoridade competente , em 
vi r tude de lei anterior e na fórma por ella regulada . 
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§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciaes a ella , desde a nota de culpa, entregue em 
24 horas ao preso e assignada pela autoridade compe tente, com os nomes do 
accusado e das testemunhas. 

§ 17. O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por necessidade, ou utilidade publica, mediante indemniza-
ção prévia. 

a) as minas pertencem ao proprietario do sólo, sa lvo as limitações esta-
belecidas por lei, a bem da exploração das mesmas. Esta poderá ser tam-
bem feita pelo Governo Federal ou por concessão deste, reservada parte dos 
lucros ao proprietario, no caso de não iniciar ou ele abandonar a exploração; 

b) as minas e jazidas mineraes necessarias á segurança e defesa n acio-
naes, e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros . 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondencia. 
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. 
S 20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. 
S 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as disposi-

ções da legislação militar em t empo de guerra. 
§ 22. Dar-se-ha o habeas-corptb.s ·semp,-e que alguem soffrer ou se achar 

em imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão ou constrangi-
mento illegal em sua liberdarle de locomoção. 

§ 23. A' excepção das causas, que, por sua natureza, pertencem a juizos 
especiaes, não haverá fôro p rivilegiado. 

§ 24. E' g-arantido o livre exercício de qualQuer profissão moral, intel-
lectual e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes 
ficará garantido por lei um privilegio temporario, ou será concedido p elo 
Congresso um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o 
invento. 

§ 2G. Aos a utores de obras litterarias e artísticas é garantido o direito 
Exclusivo d r eproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro processo me-
canieo . Os herdeiros dos a utores gozarão desse direito pelo tempo que a lei 
determinar. 

§ 27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica. 
§ 28. Por motivo de crença ou de funcção r eligiosa, nenhum cidadão bra-

sileiro poderá ser privado de seus direitos civis e politicos nem eximir-se do 
cumprimento de qualquer dever cívico. 

S 29. Os q ue allegarem motivo de crença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis ela Republica imponham aos cidadãos 
e os que acceitarem condecorações ou titu las nobiliarchicos estrangeiros per-
derão todos os direitos políticos. 

'§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão 
em virtude de uma lei que o autoriza. 

§ 31. E' m antida a instituição do jury. 
S 32. As disposições constitucionaes assecuratorias ela irreductibilidade 
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de vencimentos civis ou militaers não eximen da obrigação de pagar os im -
postos geraes areados em lei. 

§ 33. E' permittido ao Poder Executivo expulsar do territorio nacional 
os subditos estr angeiros perigosos á ordem publica ou nocivos aos interesses 
da Republica. 

§ 34. Nenhum emprego pôde ser creado, nem vencimento algum, civil ou 
militar, pôde ser estipulado ou a lterado senão por lei ordinaria especial. 

S 35 . Respeitados os direitos adquiridos e a espectativa legal dos fun-
coi.ona.rios em exercício na data da promulgação desta lei, a aposentadoria 
sómente poderá ser concedi.da: 

aos invalidos, depois de trinta a nnos de serviços á União; 
- aos que se invalidarein em acto de serviço, depois de dez aHnos. 
a) O magistrado ou funccionario maior de 70' annos de idade será com-

pulsoriamente aposentado com os vencimentos correspondentes ao tempo de 
serviço. 

b) Nenhuma aposentadoria ou reforma será concedida com vencimen-
tos superiores aos ela actividade. 

§ 36 . Quando a segurança da Republica o .exigir , em caso de aggres-
são estrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha declarar em estado de 
sitio, por tempo indeterminado, qualquer parte do territorio nacional, sus-
pendendo-se ahi absolutamente o habeas-co1·pus, para os detidos em virtude 
da declaração do sitio, assim co1no as garantiae constantes dos §§ 1°, 3°, 8°, 
10 , 11, 12, 13, 14 e 18 deste

1 
artigo, que o decr<:tG enumerar. 

a) Não se achando reunido o Congresso, e ::crrendo a Patria imminente 
perigo, exercerá essa attribuição o P oder Execu~-ro Federal, (art. 48, n. 15). 

b) Este, porém, durante -o estado de sitio, restrlngir -se-ha, nas medidas 
de repressão co 1tra as pessoas, a impor: 

a deten~;ao em Jogar não destinado aos réos de crimes communs; 
- o destel'ro para outros sitias do territorio nacional. 
c) Logo que se r eunir o Congresso, o Presidente da Republica. lhe rela-

tará, motivando-as, as meqidas de excepção que houverem sido tomadas. 
à) As autm·idades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis 

pelos abusos commetticlos." 

O Sr. Presidente: - De accõrdo com a resolução da Camara vou sub-
metter a votos, pelo processo nominal, a emenda n. 5. 

Os senhores que approvarem a emenda n . 5 responder ão - sim - e 
os que rejeitarem, responderão - não. 

Vai-se proceder á chamada. 

O Sr. Domingos BarJ:>osa (3° Secretario, servindo de 1°) procede á 
chamada dos Srs. Deputad.os, para a votação nominal. 

O Sr.Presidente: - Responderam á chamada 136 senhores Deputados. 
O Sr. 1 o Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 

que r esponderam - sim. 



517 

O Sr. Domingos Bar bosa (3° 'Secretario, se1·vinclo àe 1°) p r ocede á 
leitura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam - sim: 
D orval Porto, Mont eiro de Sou za, Pau lo Maranhão, Prado Lopes, Lyra Cas-
t ro, A r thur Lemos, Raul Machado, Domingos Barbosa, Arthur Collares Mo-
reira, Pedro Borges, Armando Burlamaqui, R ibeiro Gonçalves, Nelson Ca-
t u nda, Moreira da Rocha, José Accioly, H ermenegildo Firmeza, Thomaz Ac-
ciolY, J uvenal Lamartine, Raphael Fernandes, Alberto Maranhão, Walfredo 
Leal, Bianor de Medeiros, Mario Domingues, Joaquim Bandeira, Agamemnon 
da Magalhães, Dan,iel de Mello, Solidonio Leite, Gentil Tavares, Gilberto Ama-
d o, Carvalho Neto, Baptista Bittencourt, Rodrigues da Costa, Afranio Pei-
xoto, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, Fiel Fontes, Braz· do Amaral, Mar-
colina de Barros, Virgilio de Lemos, Pereira Moacyr, Homero Pires, Pinhei-
r o Junior, Geraldo Vianna, Heitor de Sou za, Bernardes Sobrinho, Bettencourt 
da Silva Filho, Oscar Loureiro, Cesario de Mello, Horacio Magalhães, Norival 
de Freitas, Galdino Filho, Fonseca -Hermes, Cesar Magalhães, Luiz Gua-
raná, Americo Peixoto, Faria Souto, Thiers Cardoso, José ele Moraes, Joaquim 
de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, Manuel Duarte, Oliveira Botelho, 
Gudesteu Pires, José Gonçalves, Albertina Drumond, .Joaquim de Salles, José 
Alves, Vian!1a do Castello, José Bonifacio, Bias ]'ortes, Francisco PeL'Coto, 
Vaz de Mello, Emilio Jardim, Baeta Neves, Basilio Magalhães, .João Lisboa, 
Augusto de Lima, Zoroastro Alvarenga, Bueno Brandão Filho, Eduardo do' 
Amaral, Waldomiro Magalhães, Garibaldi de Mello, Francisco Campos, Fi-
de!is Reis, Nelson de Senna, Cami!lo Prates, Cardoso de Almeida, Salies J u-
nior, Ferreira Braga, Pires do Rio, Heitor Penteado, H erculano ele Freitas, 
Valois de Castro, Alves de Castro, Olega rio Pinto, Ayres da Silva, Severiano 
Marques, Pereira L eite, Plínio Marques, Ferreira Lima, Adolpho Konder, 
E lyseu Gu ilherme, Lindolpho Collor, Getulio Vargas, Pinto da Rocha, Simões 
Lopes e Barbosa Gonçalves. 

O Sr. Presidente : - Responderam sim - 109 Srs. Deputados. 
O Sr . 2° Secretario vae proceder á leitura elos nomes dos Srs . Deputados 

q ue r esponderam - não. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario), procede á leitura dos nomes dos 
seguintes Srs. Depu tados que responderam não Chermon t 
de Miranda, Clodomiro Cardoso, Rodrigues Machado, Tavares Cavalcanti, 
Octavio Tavares, F. Solano da Cunha, Costa Ribeiro, Rego Barros, Rocha 
Cavalcanti, Luiz Silveira, Alfredo Ruy, Simões Filho, Sá Filho, Nogueira Pe-
n ido, Nican or Nascimento, Adolpho Bergamini, Azevedo Lima, Vicente Pi-
ragibe, Alberico de Moraes, Hibeiro Junqueira, Leopoldino de Oliveira, H on o-
r ato Alves, João ele Faria, Annibal de Toledo, Martins Franco, Lafayet te 
Cl·uz e Baptista Luzardo. 

O Sr . P r esideiite : - Responderam - não - 27 Srs . Deputados. 
A emenda n . 5 fo i approvada por 109 votos contr a 27. 
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O projecto de Reforma Constitucional vae ser remettido ao Senado. 
Vem á Mesa e são successivamen te lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

N. 1 

D eclaro votar pela emenda n. 5 com as resalvas já feitas nas votações 
anterior es, relativamente aos paragraphos 22 e 36. 

Sala das Sessões, 23 de Outubro de 1925. - Braz do Linoara!. 

N. 2 

Declar.o ter votadQ a fa....,or da e me nda n. 5, nos 1ennos da declaração que 
fiz, por escrilYto, no 2" turno. 

Bala das Sessões, 23 de Outubro de 1925. Solülonio L eite. 

N. 3 

Votei con t ra a emenda n . ·5, •por ser contrario a o que dispõe o § 36, 
do art . 7'2. Penso que -o a dverbioo absoluta•rnente, al!i introduzido, pó de dar 
e nsejo a interpretações ql~ não estão no espírito do legislador e entendo 
tambem que se faz nesse texto Iarrnentavel ~onfusão en tre direitos e garantias, 
qua.ndo se ma:nda sus,pendef <lurante o sitio as garantias con stantes do·s para-
graphos 1", 3", 8", 10", 11 •, 1·2• ·e 13°, .o que m.e parece absU«"dO. 

Sala das Sess-ões, 23 de Out ubro de 1·925. Annibal B. Toledo. 

N . 4 

Declaro que, s i estivesse presente no mc<1nento da votação da enmnda 
n. 3, t er -me- hia manifestado tam'hem contra ella, como o <fiz em reiação 
a outras. 

Sala ela s Sessões, 23 de Outubro de Hl25. - L eopoldino d e Oliveira. 

N. 5 

Ao se proceder á ultim!a votação das emendias con s'titucionaes, deix<t 
bem claro o voto que dei ás medidas que vão se·r en'Vliadas ao outro ramo 
do 'Poder Legislativo. 

Tendo sido englobadas em cinco emendas, contendo, poc.tanto, materias 
divernas, necessarias e acceitaveis umas, com outras perigosas; e , j á tendo· 
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deixado .oom claro 1ninha humilde opinião na pn\me ira clisc u.ssão, vetei 
n os de'!nais turnos em f avor de .cada gl' UPo de emendas, resa;l<Vando se~re 
o .ponto de v ista em que me havia •COHocado. Co!mo repu'b·licano que deseja 
-ver sua pa;bria carruinhar sem IJN:;ipeçc-s, penso que ao se fazer uma r eforma 
desta nrutu~·eza só se deve vi•sar -o bom pu bliao . Ora, e ntre a,s medidas ap-
provad:as existem a lgurnas que •ao -con trario daquelle üm podem traz;er , si 
"Vie.rem a se in corporar definitivamente na nossa le i m,agna, para Q futuro, 
effeitos prejudici·aes, p elo qu e manda o meu patriotismo não deixa r de para 
ellas chama1· a attenção dos 1neu s •vares, -como o fiz, ce.rto de que um me-
llTor estwdo nos demais tramites por que tem de pa.ssar a r eforma venha 
a cor-rigir es-ses p-ontos parl"'<L que o nosso trabalho de hoje perdure e dê oe 
fru ctos bons que a Nação eleve esperar da actividade de seus representan tes . 

S a la das Sessões, 23 ele Outubro ele 1925. - Monte·iro àe Souza. 

N . ,s 

H.eitet·ando declal'ações ELnter-i-ot·e,, desejo fique constando da acta q ue 
dei meu vc.to fa.voravel , n-o ·seu conjunto, ás emendas ns . 1, 2 e 3, 'LTIJaS con-
trario ás de 1:.s. 4 e 5. Si, porém, a votação houvesse sido fetl'ta disC'l'iminada-
mente, teria formulrudo as seguLntes o:bjecções mais importantes . 

Em relação ao •art . 6°, penso •que a i-nterven ção fina n ceira só deveria 
ser motiva'ila rpela falta do 1)agamento da divida externa; m as n esse caso, 
independentemente de qualquer .prazo. 

A1·t . 34, ns. 1 e 17: a pr.oro,gação eras leis annuas só dev eria •ser peJ·-
m ittida a o propl'io .Legis lativo, o .que não está •claro, não devendo ainda 
fallar -se em data certa, o que occasionnrá em·baraços e duvidas. 

Art . 34, n . 28: A eme nda é excellent.e, poréa, incompleta, pois con -
v ir ia to.rnar exp,resso qure na. f•aculdn.d.e de leg·isla.r soibre o trabalho ha sobre-
tudo, o p-ensamento de pr-otegei-o e est rubelecer as limitações do d]reito de 
pro-priedade e da liberdade de -contractar, necessarios a. interesse collectivo. 

A.rt . 34, § 1 . o: Essa emenda nâJo dmped.e os Qrç:.amentos rabiloni;'OS, visto 
já ser il111p1icita a sua prohibiçã o 11~1 lei .constitu ciona l vigente, e explicita 
nos regimentos das Camara:s; demais, não é das caudas que vem o mal, 
senão da execução .da qei . As le1tra.s deste parag~ra,pho revelam ignorancia. 
da materia orçam entru:·,ia, como quer em r estabelecer a tabella B, excen1rica 
n a carta ·constituciona l, e permittil'e1n rtod•os oos abusos das autorizações de 
opt r ações de creditas, rque .iá hoje siio feitas do modo mais amplo , in.c1P-1er-
minado e qurusi clandestin o e inconvemien:te. 

Na emenda n. '3, é u til a. ü w uldade do 1Ato parcJ.M das le'Ís do orça-
men to, <p er igc·sa, poré·m , a d e to•das as demais , o qu e v em ain da rrestringir as 
attribuições rlo L egislativo. Qua ndo m.uiio, :poderia ser permittido o véto-
parcial das leis rreferentes á ó:espeza e receita publicas, paJJ:·a conter a ten-
,j encia natura l .fi os pa:rlam.entos de ampliar a quella. 
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N,o que diz respeito ãJs emendas •ns. 4 e 5, sou ~·ailicwhnen.te con tran0 
ao § 5° daque lla e pM·a graphos 22 e 36, da. segunda, que lb:nita,m a acção 
do .Judiciario na defesa das liberdad<>.._s pUJblicas e ampliam o con;;eito ao 
estado de sitio, que é a vergonha do regimen . 

Favoravel, entretanto, ás medidas que providiencia= sobre os tr i'bunae.s 
;·egionaes e c onduzem a maior rapidez na distribuição da justiça. 

Contrario á alteração .no § 7°, do art . 72, que considero inepta : 1", 1)'0r-

que a representação diplomatica não pôde j;imais significar dependen cia , 
allianç;a ou subvenção; 2•, porque a repa·esentação diploma tica junto á San ta 
Sé já existe, dentro da Constituição v igente ; 3°, porque essa deda,ração 
viria dar razão aos que co.mb&.tiam essa rep.resentaçãJo, como inconstitucio-
nal; 4°, porque é cavilosa a sua redacção facultativa . 

Reporto-me, no mais, á declaração que fiz por occasião de votar as 
emendas da proposta prb:ntiva, sobre o reccmhecimento da religião catholica 
e a liberdade do ensino r eligioso. 

_4Jnda me ma,nifesto contrario ruos pa1·agraphos .10, 17 e 33, do artigo 77, 
pelas limitações de Ji.berdade humana, oondernnadas pelo inte1·esse colle-
ctivo. 

O jacobinismo ·que as inspira é indigno do espírito americano, no seu 
sentido mais be:lo e mais humano . 

ContPario tamben1 a o § 35, do art . 72, que f ere a conveniencia publica 
I 

presa ao direito dos funccionarios e ignora todas as tendencias modernas 
da legislação social, que pr ocura este11oder a apo,s.entacla<ria a todos os qu e 
trrubalham, sem li!rnitações de tempo, •senãJo ·das que decorrem da organizaçã,o 
scientifica da, instituiQi'i.o . 

F avoravel, en t retanto, ás medidas de detalhe consignadas nos par<ligra-
phos 32 e 34, do mesmo art . 72. 

E de um modo geraj, faço restricções á reéLacção 'pouco feliz de quasi 
todas as emendas. 

São essas as ponderações a que a minha consciencia me obriga, ao votar 
a r eform.a constitucional . 

N ã o tivemos tem,po nem ensejo para ·discutil-a amplamente, ·como o 
a.':!sumpto o exigiria. Si o fizess emos - o que ainda esperamos fazet· - diria-
mos que a reforma é necessaria. Necessaria, porém, em um ambiente amplo 
de liberdade. Necessaria em um sentido mais radical e mais patriotico. O 
q ue o paiz exige é que se altere de modo mais profundo o seu cocligo po-
liLico . A experiencia do de 1891 tem sido n efasta á NaçãJo, divorcia ndo-a cada 
vez mais da política ou tornando essa cada dia mais indligna daquella . Não 
t endo creado nenhUJma lijJePdade nova, a Constituição Repubiicana tem per-
mittido o cerceamento de todas as que já ·conqulstára a demot.racla brasi-
leira. Demais, - hypertrOI[Jhia elo Executivo, - prONocador de revoluções, 
d<>3contentamento e 6/bu.'los, tem s ido fUJilesta a.o desenvolvimento a.dmlnls-
trati\'0 do paiz, sob todos os aspectos. 
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:Po•r outro ladio, a Federaçà!o vae pondo em perigo a unidade nacional, 
oreada através de p erigos e soffrimentos, pelas gerações que nos · pl·ece-
deraiU. 

As-sim, a F1ederaçã,o, o regi.m.en presidencial e ainda a de claraçã-o d e 
direitos, ccmo está redigida, sem consultar o interesse conectivo, são os tres 
grandes m-ales d:o regiunen vigente, que deve e ha -de ser r efonn<!iclo nos seus 
f undamentos. Es-sa reforma, porém, ha de sahk da m ediocridade que inspi-
rou as idéas da a ctual, e crear para o Brasil um novo regimen, dig no da 
sua grandeza e dos seus destinos. 1Por nossa parte estamos convencidos, de 
que, presentemente, o r egimen que ·se impõe, é o da ·Republica unitaria e 
pa rlamentartsta . 

.Sala elas :S•essões, 2-3 -de Outubro ele 1925 . - Sá Filho. 

N. 7 

·Declwro ter votado, pelos m•otivos exposbos da tribuna, em t odas as dis-
cu ssões e encaminhamentos que m e foi possivel fazer, contra todas as emen-
das á Constituição de 24 de Fevereiro de 1891-

Não quero, ne m de leve, que paire a m enon· duvida sobre a minha con-
duota; n ãio tive, -proxima ou remotamente , a m e n oT pa rcella de r esp-onsa-
bilidade no crime nefamdo premeclitadio e posto em com eço de execuçã o, qual 
a deformação da Lei Fundamental. Ao -cc.ntra~·io, esgotei t odos os r ecur sos 
ao meu alca nce para ev itar -o attentado . 

O atro·peio, a ;pr essa, os golipes de forç:.a, as violencias de toda ordem e 
as violações de toda nrutureza; as sessões prorogadas are alta noite, os tra-
balhc.s extra01·dinarios, ; os tntcs usados j'Jal'a v encer - rws- a mim e aos m eus 
nobres, cultos, destemerosos e imperterrito.s c ompanheiros de m inoria - não 

nos abalaram e nem cansaço sentíamos, animados p ela consciencia de que 
pugnavamos .em pr6I do povo e na defesa da n essa cul tura jur ídica. 

:F'izemos a ·critica do rprojecto sem t émpo sique r para um es tudo á al-
tura da m ag-nitude da questão. Não importa; sobra á nossa attitude em 
sinceridade e vam:iotismo -o que, quanto a mim, lhe falta em illustraçãc o 
brilho. 

Não vise! brilhar; cruiz apenas -cumprir o meu dever·. 
Sa la da.s Sessões, 23 de Outubro de 1925 . - Adolpho Bergamint. 

O Sr. Simões Lopes (pela o·rdem) : - Sr. Presidente, pec1i a p~lavra 

pwra mandar á Mesa a seguinte dedlaração de VO'tu. 

Vem á. Mesa e é lida a seguinté 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que de accõrdo c om os meus discursos e votos anterior es, votei 
oom r estrlcçií.o as emenda..<J de ns. 1, 4 e 5, ,por não concordar com -os para-
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graphos 1° e 2°, c.la 1ei ·n. 11 § 5'\ .Cfa d~ n. 4 e pa!l:agra.p-hos 7° e 36, da 
de n. 5. 

Sala daJS 1Sessões, 23 d<e Oututlro de 1925. -- Sinti513s Lope3. 

O Sr. Octavio Tavares (p13la o-rdem) - P edi a palavra, Sr. Presiden-
te, para •retnetter A -Miesa minha declruraç:ii.o de vo•tu . 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DE}CLARAÇÃO DEl VO'J:10 

·Collerente com o n1eu modo de apreciar a r efonma. -constitucional, que, 
ern ultinw turno, aca.ba ·C!e ser votada na tpresente sessão legi•si-at!va, t!Uero 
que fique consignado que lhe n.e.gue! o moeu veto, .p.or considerai-a um erro 
gravissi.mo, desde que se a1ttencla a.o momento e á maneira tp.m· que foi el!a 
concebida, clelineada. e, rpur fim, aqU!i a;pprovada . 

, Não era por tal fórma que este ramo do P 'ode1· L egi·slativo .devia fazer 
os retoques de ,que a;caso esteja a necessitar o nosso Codig.o iP.ol!itico. 

Iniciar e Jevar por d~amte, através de todas as resi-stencia s e o.p•pugna-
ções d:a opinião nacional, a r .efmn1a da Constituição, quando a Capital do 
paiz e uma vastíssima exte:tjsão {lo n1es1no soffrem, ha mais de u1n anno, c•S ri-
gores do estado de sitio; modificar re[letidamente o Regimento da Camara pa.ra 
limitar a liberdade da palavra, de modo a circumscrever a discussão das 
emendas constitucionaes :o>. limites que seriam considerados demasiadamente 
o.ppressivms e restri·ctos para -o debate do n>ais ins1gnif1CJante p.rojecto de lei 
ordinaria; adaptar -o systema de agglomerar emenda~ de natm:ez>l. diversa e 
de im]}ortancia v:o-.riavel para cre:u· a.c. espirito de disciplina partidaria da 
maioria a contingencia de approvar todas pela impossibilidade de rejeitar 
al.gum<Vs sómente; adulterrm· éLe gCllpe, intl'oduzindo de ucrna só vez toda est a 
vasta série de emendas no seio da nossa. Com;tituiçào, •o espírito de li'lJera-
lismo que lhe havia insuflado a Constituinte d€ 91 - incontestavEfunente 
a m a is elevada e a mais n:ob.re assem'bléa politica que a Histeria conhece 
neste ruai:!l, .... tudo l·sto, P::V1'a considerar rupenas alguns aspectos da questão, 
fm·á por forç.a <Odiosa a tarefa que a Camara aea1ba de levar a te<!'Il"Mo. 

ão alimento a estulta ,pretenção de estar melhor orientado do que os 
meu"i dignos collegas desta Casa . Sendo, porém, o mais obscu ro entre qua ntos 
fazem parte da representaçãJo n~wional, sinto que -e.m. assurmptos como est e 
cada um deve revestir-se qa mais J)>rofunda sinceridade e inspirar-se exclu-
sivamente nas suas convi•cç.õ·es e no seu amor aos princípios. E , assim, ouso 
levantar a voz entre taJntos espíritos es-clarecidos, q ue divergem da minha 
opJnião. 

O <principal objectivo vi•Sado na <presente reforma., vê-se bem que é -arnnar 
o Executivo de poderes aii\dfl. mais amvlos, que 1he permittam arcarr- victo-
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r iosa.mente .ccun 1oda's a.s revoluções que acaso v enha;rn a se pr ocluz..i.r em 
nosso -paiz nos dias q 111e ·se vãJo .segui!r. 

Desejo muito estar agora em erro. Acredi-to, po.rém, que d·esta reforma, 
realizada assim em tãJo manifesto desaccordo com a opirúão ·brasileira, o que 
v erem o·s sahir .será .um immenso movim'Bnto ·de pr.e>testo. 

N ão .ser á m uito diffLoil unesm o que a contra-revisão venha a ser a ban-
-deira de toclGS os descontentes de amanhã. 

Seja, pc•rém, •como fôr, na oqua'lidad~B de humilde representante de Per-
nan:rbuco, terra de t r a dições liberae~ •tiLo a[-raigadas, e on de tantos .sa.crificios 
de sangue têrrl sido feitos pela cau~ da democracia, julg>o-me no dever de 
eJdmir-me a qualqu~r parcella de CUI'I'liPiicidade na obra desta reformu. 

rpel'tenço á maioria da Camara. Tenho da-do aqui o meu aiYoio ao GO>-
ver no, sean1pre q·ue este tem ·necessitado de e1ementos para defendB·r a -or dern 
'legal . 

Disco;rdo, ,p-o-rém, neste terreno, ela revisão con-stitucional. •Só assim me 
jU!Igo -cc-1n a -necessaria au toridade m:o-ral para continuaJr a ap.oiar o Govern" . 

.Sala das .Sesaões da ·Caanara, 2-3 de Outubro de ln25 . - Octavio Tavar"~ . 

O §r. Tavares Cavalcanti (pelct onZem): - Sr. P r esidente, pedi a pa-
laVlra para en viar á .M;e.sa a -segu inte decl-aração Cle voto : .(Le i 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VO'l'O 

Declaro que vote1 contr<t a emenda n . 1 á ·co-nstituição, não ~>ó peJa, 
,razões q ue externei, a o vootwr-se em 1" dtiscussãJo ~ emenda q ue autoriza. 
a interven ção finan ceira, •COiliiio ta.m/bem povque não estou de accôrdo com 
a inter vençã,o para asseguraL· al-guns dos :principias -co-nstitucionaes enume-
rados na mesrrw .. 

Votei a .-fav-or da em<mda n. 4, cumprindo-me, t odavia, decJa,rar que 
teria votado contra a ul-tima .pa,rte do paragrapho 5°, si fosse possive-1 des-
tacu.l -a . Rea;lm ente si lliG Pod'er Judiciario, nã,o é licito conhecer ela conve-
n iencia o u inconVlerúencia, op,portun1dade ou inopportunidade do estado de 
sitio, nem por isto ê menos certo que a este poder não póde ser defeso 
conhecer dos actos que constituam lesões dos direitos para dar a estes a 
dcv1da reparação. 

Outro·sim, votei oonúra .a, emenCla n . 5 porque não posso conoorclar com 
as r estri-cções aJO instituto do hasbeas-c01·pus, .palladio das liberdades indi-
viduaes, .cuja segurança é 1.lJ1Il dos objeotivos maximcs das constituições 
hotiierna.s. 'I'am,bem nãJo sei .como se possa suspender ·absolutam ente esta 
garantia, mesmo com -o estado de •Sitio, .quando ella é o meio que póde asse-
gurar a constiotucionalidacle das m.edida s do sitio que n ão é um intei'r egno 
constitucional . 
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Declaro, todavia, 1que t ·eria dado o meu v.oto ás demai:. a lterações, 
constantes da alludida emenda que se me afiguram vantajosa.s para a causa 
publica. 

SaJa daJs Sessões, 23 de OutulJ.ro ·de 192·5. - :r a vares cavalcctn'ti. 

O Sr. Rodrigues Machado (pela OTdem): - Pedi a palavra Sr. Presi-
dente, .para envi·ar á Mesa a seguinte declaração de voto: {Lê) 

Vem á Mesa e é lida a .seguinte 

DECLARAÇÃO Dlli VOTO 

Ainda mna vez, declaro que vote-i contras as emendas ns. 4 e 5 do 
projecto de reforma da Co.nstituiçãJo, como fiz em todas as votaçõe•s ante-
riOI·es, pe1os motivüs exposto.s na tribuna .e demais razões ·expendidas pelos 
varios ·Oradores que trataraJm ·d!o assumpto, deelaradamente os Deputados 
J?linio CaJsado e (Mianoei Villaboim. A minha impugnação se ~"efere unica-
mente ao final do paragrrupho 5° da emenda 4•: - "assim como, na vi-
g,encia do sitio, não poderão os trivunaes conhecer aos actos praticaaos mn 
1;irt1~ae delle pelo Pocler LegislatiVo ou Exec1~tivo" e os paTagrrupho.s 22 e 
36 do M't . 72, da emenda n. 5, isto é, a restricção do "habeas-corpus" e a 
S1tspensão absoluta cluranre O estaclo de sitio, .que julgo attentatorias das 
conqustas libe.raes do povo tbrasilei<ro. 

·Sala das .Sessões, em 23 de Outubro de 1925 . - M. Rod1·igues Machado. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

.Deelaro ter vota<1o cpntDa a ~·efornla constituciona;], em sua segunda 
pha.se, vela impossibilidade em que me encontrei de disti·nguir com o meu 
voto as .boas das más emendas, em virtude de, na 2a discussão, se terem 
fundido em cinco as 76 emendas ao ;p·r.ojecto inicial. 

Já não é pouco que se discuta a reforma dentro do estado de sitio, 
com uma liberdade de fav·or, e sob as paixões irrefreavels ele uma Juta 
que nem o Governo, nerrt ·o Congresso consideTa extincta, tanto que nem 
aquelle solicita, nem este decreta a suspensão da medida excepcional em que 
temo~ vivido ha qua.si tres annos, humilhados .perante o estrangeiro,, e sobre-
tudo perante as tradições de nossa histoil"ia 'que nos aponta um IInJPerio 
mais tra~quillo do que tem •sido a RepubHca, turbulenta, diga-·se de passa-
~;"em, porque tem faltado a-os seus governos a autoridade dos que se fundam 
no voto real da Nação·. 

Ag1g.ravando es.ta s ituação d,e liberdade limitada, fóra do ·Congresso, !re-
forma-se em um fechar de olhos, por obra ainda das paixões do momento, o 
nosso Regimento Interno, intr·oduzindo-se-lhe disposições draconianas, com 
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supprimlr O!ó inter;;t!c\üS tnttlspe!J.!:!WYeJ.S Ú l'eflexao elltr€: dOUS acbos de ma-
teria tão grave, com adoopbar o encaminhamento globaà das votações, facto 
sem preoodentes na lei interna da Garoara, e com pea"mittir o encerramento 

das discussões, contrariando neste ponto o espírito inilludivel do art. 90 
da Carta Politica. Admittido o pt·ecedente de se poder encerrar· a discussão, 
tão legitimo seria fazel -o depois de duas sessões, corno depois d.e uma, tanto 
depois de duas -como de uma hora., ou até ·depois de ter fal1aõ.o apenas um 
orador, o que vele dize[·-se supp.rhnida a dlsc:L:s s:.w. 

Gousa ma.is grave ainda nessa reforma de emergencia, on1 sua segunda 
phase, é a fusão em oinco das 76 emendas iniciaes, de mane1ra a tornar 
impossível a selecç:ão pelo voto, como notei a principio, entre as eme.ndas 
que a Camara approvaria de <bom grado e as que ella possivelmente rejei-
taria, ·si não se visse na -conting~ncia em que esteve de approvwr estas para 
não reJeitar aqueilas. 

E' de lembrar-se a esse proposito que na Constituinte de :91, muitas 
emendas constavam de mem'bt•os de phra.se destacadas e até de simples va-
Javras. Era o r espeito integral á opinifio e ao voto. do ·constituinte. 

Hoje, chegou-se ao despro:posi<to de reunir em uma só emenda, a ma-
teria sem n enhurn nexo approximativo dos mrtigos 72, 75 e 80 da Consti-
tuição vigente . E' assim que na emenda n. 5, se trata da representação ào 
Brctsil jt<nttJ <t Sa·n.ta. ,-,é, da. ltflerdade: de e'li.t1 wr Ot• sahir diY t e!·ritort.o nacio-
nal; àa p1·apriedade e explo1·ação àas minas; da 1·estricção ào "habeas-

C01'P1ts;'; dos im1J.Dstos sobre veriiCVm.entos i neàuctiveis ; àa expulsão àe es-
t1·angei1"0s; da creaçcío àe 01np1·egos e esti1J1Llaçcío àe vencilmentos; da aposen-
·tacloria à os tuncciona1·ios publicas; da àecla1·açcío ào estado àe sitio . 

IE' .::orno se vê, a :perfeição no desprezo pela .opinião individual do 
Deputado e pela opinião co:llectiv~:>, da Camara . Quem votasse pela r epre-
sentação do Brasil junto á 'Santa ,Sé, neria ·de votar concordando com touas 
as medidas diversissirrms de que se compõe a eanenda, as boas, as más e as 
pessimas. E vice-versa, :quem discordasse de uma das medidas enfeixadas 
nessa emenda, vota,ndo, teria de discorda.· de todas. E assim quanto á.s ou-
tras emendas. Deputado:;; houve que se declararam cont1·arios a p artes ae 
umll. emenda, votando, entretanto, a favor deltas, porque não queriam re-
jeitar as outras pwrtes -com que estavam de a,ccôrdo, visto que toda a emenda 
devia ser vo,tada em conjuncto. De sorte .que si a decisão .da Camara fosse 
tomada separ·a damente, en·, l'elaçãJo a cada r>arlk da!s emendas, teria tido dl-
verso r esultado do que o qu~ 'se a.purou em ·relação á emenda ruprecia,da no 
seu todo. 

E é quasi certo que a lgumas dessas medidas teriam si.do rejeitada::.. 
P.referi, pois, votar co.ntra todas a apoiar medidas, como, vor exemplo, a 

que exclue a ifuncção do Poder Judieiar.l!o, em relação a wetos d& Exeoutivo 
e do L egislativ.o, .<JJurante o siti-o, qua.n do m ·ais se faz preoisa a intervenção 
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moderadora daJqu.elle .poder, em um paiz <:omc, o nosso em que s6 cem havido 
excessos por parte .clJos oun·o3 élous . - So!ano da (]Unha. 

SESSÃO DE 26 DE: OU'l'UBHD 

O Sr. Pinto da Rocha: - Sr. Presidente, vou pedir licença a V. Ex. 
e á Cama,ra para ler o discur so que ce.nciuno profe1ir. 

O assumpto cl~ que procendu tratar já .por mim tem sido bastas e tão 
largas vezes {[eoaticlo, .m·a na tribuna da imprensa, ora ·na cadeira que tenho 
a honra de reger na Faculdade de Dil·eito desta Capita l, que m e :fôra facil 
discUJrsa r sobre elle sem as notas de que lanço mão. 

Como, porém, a materia é ele alta responsabHidac1e politica e jurídica eu 
não desejo que minhas prulavras cor ram ao sabor das minhas paixões, e re·-
solvi '!)Or isso escrevel-as, para que, assim, a Camara me possa faz-er inteir'~ 

;u~tiç.e. . 

Quebro hoje o m eu ·firme ·proposito ele silen cio nesta Camara, simples-
!:W"nte em attenção á. grandeza dos pr in cipias de um :progr amma: que de ho-
me:ts não desejo, nem vou tratar. 

Animam-1ne e !inspiram-me pensam·entos de elevruda ponderação que, du-
rante um quarto de seculo 1intransigentemente alentaram a minha fé e a n1'i-
nha existencia; pouco, muito pouco ou quasi nada me importam os homens 
e cts pa;xões, nue ainda neste momento perturbam o ambiente em que a Pa-
cri::L respira . 

E por.que desejo sinceram ente dominar os impulsos impetuos os dos m eus 
pendores particlaPios de homem como qualquer outro, venho a esta t r ibunn. 
trazendo escdptas as minl1as razões, calmam ente e:x.postas, E: meditada's as 
minhas -palav ras, por bem qe não as deixa r ao saJbor das discussões desorden a -
das ou á. vontade elas 'interru~:J-Ções com ·que o e·stado dos espíritos dos meus 
eminentes c ollega.s, !POrventu ra en tenda gentilmente ·brindar-me. 

Vou entrar neste duello das consciencias políticas e, pois, não posso, não 
quero nem devo deixar ele saudar com o ferro ·da mais delicada aggressão, 
antes das estocadas, os meus illustres,. gardingos e thyuphaclos adver-sarios, 
r epresen tantes elo R io Grartde do Sul dictatorial e positivista. 

Não é contra esses honrados patríci os que eu voa dirigir os m eus golpes, 
mas contra os IJrincipios 1basicos da ag;gremiação p arüiclaria a que 1pertencem e 
que t['O galharda,mente aqlli p er sonificam, gE:neraes, ministros, diplomatas, 
tudo gente de prol, da majs a lta linhagem na Republica. 

Eu entendo, Sr . Presidente, que não devo manter-me silencioso no mo-
mento de se discu t ir a r eyisão da Constituição federal e desejo exam inar 
esse problema, por um aspecto que m e parece nov o, essencial, e .bas ico, as-
p E-cto -pelo q ual ainda nennum dos ·bril'hantes em>iritos desta Ca,sa o tratou, 
n €•111 o estudou , mais ·particula rmente, qualquer elos ;formosos talentos da mi-
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noria, ainda mesmo os meus queridos e esforçados compan h ei ros e amigo:, 
da Allia nça L ibertadora . 

Não v a e nestas palavras, oSr. Presidente, ;por minha f E de cava lheiro o 
affirmo. nem '11m .Ja ivo, .si•qué r', de c ensu ra, d e agastamento ·ou de 1eve extra-
nibeza. Cada um !de nós é senhor do seu espirito e de collocar a questão no 
terreno ·que melhor parecer ao seu ponto de vista doutrinaria . 

O assumpto é tão alto, tão vasto, tão bello e tão empolgante que se me 
afigura odioso e vexatorio prendel-o e prendermo-·nos n ós nos fer r os da d is -
cíi;lina pa rtidaria e dos momentaneos interesses da s facções . 

Pouco me importa a opinião -elos que me declaram divorciado dessa dis· 
ciplina! Em tal assumpto, quem m €< d á ordens, lliJ)pla usos e censuras é a m i-
n'ha consciencia, fortale<Cida 1por vinte e cinco anno·s <le lu tas e de opposição, 
intransige nte a os triump·hadore s e senhores da força e das ·posições , sem Per-
guntar a ·quem q u er que fosse o caminh9 a seguir, as armas a emp r egar n os 
a t aqu es aos dominadores, ou ás opiniões dos p a rtidos em luta, aos quaes 
nunca pedi consel'ho , n em permissão, nem alentos pa ra cump rir o qu e eu en-
tendia s er o me~ dever . 

E f oi ass im .que n ã o lhesit&i um moment o em romper 'Opposição ao saudoso 
est a d 'sta do Rio Gra nde do ·Sul, o eminente Julio de Cas tilhos ; a o home m po-
li ti co ·e ao ca ud ilho de maior prestigio que já teve a Republica, dura nte os 
seus 34 ann os de a ccidentada existen cia, o Senador Pinheiro Machado· ao 
governo d o nobre é n i'io menos saudoso :Marechal H ermes da Fonse·ca, n o p e-
rioõo e no aug-e ,el o ·se u 'lnaior poderio ; e e.ssirn ainda hoje 1ne conservo n ::» ... 
m a is intra nsigente e irreconciliavel opposição a o governo, á. a dministra çã o, á 
polihca e ao •partido do eminente :Sr . P res iden te ,do Rio G rande do ·S ul, q u e 
<u r eputo, em minha obscura op·:nião, g overno, a dmin istra ção, p olítica e p ar-
t ido ne.f<tstos á vida .da Patria e do r egime n. 

0 .SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - N ão apo·:ado . 
O ·SR. IFIN'l'O DA R oCHA : - O apai'te de V. Ex . me h om·a muito , p orque 

~e l que vem do coração e é ·ditaclo por "?el11a a m iza de {JU e n i::<o se extingue . 
F aço justiça á. in tegPida cle de ca.racte1· {]os meus briihan tes a dver sar;os, 

en t r e os ·que.es en contro v elhos a mig os p esso::.es e antigos d iscíp ulos to f1os da 
encantadoras v ;rtudes e tale ntos, acre·clita ndo que IS,S . EEx . estã o sincera-
•:,l en tc conven cidos do contrario e que repu tam, em suas iimp:das conscifm-
das, t u do isso u ma felicidade, e uma provWen ci::t m oral d~t R epublica, taJ. 

como um dia , nes te r ecint o, a ffirmou, e m an·oub o ele m om f: n tanBa facun clia , 
aquel!e formoso espírito, a;quel!e engenho preclar o, t fto ·h a bilidoso e tão a r -
teiro, do ex- Zeader da m.aiol': a que emigro u pal'a o tf3enado, o 1neu q uerido 
amigo, o Sr. Antonio Ca rlos, qua ndo s e lhe en sejou oppor tunida de de re -
t nJcar a um -el os mais distinctos soldados da esquerda parlamentar. 

Mas r e levem-me os emine ntes c ollegas qu::> eu t en h a es ta op inião e a 
exponha lealmente nesta trilbuna, como, aliás o ven h o fazendo ha be m u m 
quarto de seculo ou 1na.is. E que não so u eu s ó uma voz isolada no asse-
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verar essa de clara çã o, provam-no tres revoluções e va1·ias tentativas da mes- . 
ma espeoeie, em 30 a nnos. e, f!)Or 'ultimo, a eleição de 192·3, a qua:l mandou 

a esta casa sete Deputados portadores de 50.000 votos, que tantos foram os 
Sl~ffrag:os recebidos !pelo br;lhante e illus tre Dr. Assis Brasil, candidato á 
senatoria, em antagonismo ao actual Senador, o honrado e distincto Sr. J oão 
Vespucio, em um pleito a que .bastou .Jigeira amostra de garantias lfe>deraes 
para que ·se •houvesse v erificado a victoria, afinal conquistada e sempre an-
nunciada pela oppos•ição regional, s; as urnas fossem, a;!gum dia l;vre e a 
i iberd~,de ga rantida. 

Entre os b ons espír itos que, ha dous a nnos, aqui representa m as con-
sciencias opprirniida·s vela ·peor das dictaduras, !figura um escalracho que não 
poude ser mondado pela divina vontade do El-Supremo, revivido, por obr~ e 
graça de C'lot:lde, no pampa riogra ndense . E sse escalraoho, Sr . P res:dente, 
é c i m ]Jortuno e obscurissimo Depu,tado, que tem, neste momento, a honra 
e o descoco de 1J e•rturlbar e aiborrecer a paciencia da .Camara. 

,Antes de IProseguir, para entrar no estudo do •problema da re'Visão con-
stitucional, desejo pedir a V . 1Ex . , '.81". !Presidente, a exce·lsa bo1;clade de m ·l 
advert ir, sempre que, involuntariamente, me exceda em conceitos ou em lin-
g uagem, e á Cam ar a o favor de me r elev a r a rudeza, que, n em de animo é 
nem de coração pretendo magoa r a lg uem, se ja el!e o m eu maior inimigo : 

.Sr . P residente ~ ·Spu, 'ha •25 annos, um int ra nsigente rev is ionista d<1. 
Constituição Feder al, e .nesse sentido a evolução do meu espírito é a prova 
e a garantia da s incel'i-dade in ta.n,givel cúm que desde o primeiro jnstante 
appla udi a idéa e o proj ecto ela r evisã o constitucional. Fui, lea lmente o af-
firmo , um dos mais adep t os da ousada doutrina de Campos ,sanes, .q1ue· trans-
formou o art. •6° d o es tatuto ibasico de ·:?.4 de 1Fevere1ro em musculo regulador 
e dominador da vida orga,nica da Republ ica, no seu coração, irrcautamente 
(.squecido de que, já a este. tempo, -depois das notaveis e successiva s expe-
riencias, n em mesmo o coração humano é intangível e resiste, galhardamente 
ás ousauias do bisturi de um cirurgião de pulso firme, sciencia profunda, e 
consc·!encia austera. 

Fui sempre .pela revisão, qu,and ?n>ê-me ; ain·C!.a hoje o sou, a ssim penso e 
!'l.ssim o declaro, embora sentindo muito o ter de divergir dos m eus quer!do:'l 
e brilhantes collegas de representação, pois que, neste assumpto, sou um 
<'onvencido, úm !fetichista, um ,fanatko irreductivel. 

P oderei, entretanto, ceuer em todos os pontos alcançados p ela reform a : 
em dous, porém, é-me h -qmanamente impossivel tra n sigir: QS qu e se r ef erem 
ao art . 6o e os .que respeitam á defin içêJo ou !fixa ção dos principias constitu-
cionaes da união, causas sobre as quaes, ·O meu pauperrimo espír-ito r ep·uta 
1mprescindiveis , essencialtssimos, inadiaveis, os esdarecimentos insophisma-
v eis de uma revisã o segura, para tranquillidade e triumpho t erminante do 
"regimen republicano livre e democratico", de qu~ r eza o <preambulo do esta-

t <::. tu t o iba sico de 124 de Fevereiro. 
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E reputo, imprescind:vel, n esses pontor;, a re;visii.o, pRxa, de uma vez por 
tddas, trazer o Rio Grande -do Sul dtctatorial a o conv ívio con·stitucional e 
federativo da União, visto .como ·considero a Constituição de 14 ·de Julho de 1891, 
àominanto no meu Estado, ·uma aberração na luminosa. .parabola do direito 
publico constitucional brasileiro. 

Não corruprelhendo com o · :;;e possa .consentir '!Je:Hse verdadeiro disparate, no 
momento de se reformar a Constituição Feder al, que foi o paradygma de todas 
as constituições estaduaes e sómente não logrou' ·sel-o para a do R i o Grande do 
Sul, que diverge, na rfórma e no f un'C1o: nos aspectos ext ernos e na essencla; na 
redaccão e na substancia; nos principios philosophlcos e nos concei tos jurl-
tl lcos, da lei basica da R epublica. 

Podem asseverar os sophlstas, .podem jura r os meus em!nentes r,atnc-os 
gcvernistas do Rio Grande do .Sul, podem todos os espiritos da poJ:r.:ca de 
hoje invocar os t estemunhos e os d epoimentos das grandes inteEi;tenc:e.;J do 
·saudoso Germano Hasslolrer e do rSr. J oão Luiz Alves, duas das me'hcr6S C6-

rebrações brasileira s que o Governo Na-ci onal tem ouv"ido, pod,;,m me!>"!:n.o ·;c.;:;ar 

em massa C:ontra a evlde 11cia n1erid~ana ; eu peço lice::Ç;a p.a=a r~.s:s:::~ á. ~n'la 
• conservar-me firmemente na r acLcada convicção em que mr; cr.co:::~ro, de 
que o Rio Grande do rSul vive, .h a trinta e quatro annos, !':Ob o do!ll:'.oio de 
uma Constituição inconst!tucional; de uma carta que, p6de c z:o:--se, ::;! -:;u-
torgacla, e não de um estatuto livremente adaptado peia. or/n:f.o V:vs s:u2 -i -
lhos; ao reg 'men ele uma dicta dura sociocratica e não no de U:T'..a de:no~rac:~ 

liYre; sob o gue.nte -de ferro da vontade uni pessoal ãe U;;! ho:z::~m; g-J·~·erru:.dJ 

por deocetos, editaes , avisos , telegrammas e ordens secrêtas. e não por lgis 
emanadas de um Poder Legisla t ivo independente e or;:;an 'za<io pelo mo:Jeln 
prefixado .na Constit uição Federal, com o pri ncip:o fundrur!.e::nai :ia lin:ão . 

Eis o •que me p.roponho demonstrar de m odo percm]}:or o e de fôrma a 
ficar bem cla ramente exjposto rque, logicamente, jur:'.dicamente, nobremente, 
:não pôde ser f eita a revisfto da 1C'onstitujç~o bras:1eJa, sem deb:ar assegur-1-
dDs, sem soph ismas, sem contradições, sem emrbr~ste:;; ind:gnos de uma fp oc,<t 
de rara e rfecu nda 'cultura moral, sciemtirfica e jurídica, o que sejam ou quan-
tos seja m os princi:pios constitucionaes da Un'ão aos quaes f z referen cia <:a.-

tçgor:ca o art. 63 do nosso pacto federal, quando eleter mina peremptori,; -
m ente que : 

"<Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que ado-
ptar, 1·espeitados os p?·incipios oonstitucionaes da União ." 

o texto desse artigo ·se .compõe de duas .partes distinctas: uma formal 
e precisa, a primeira; outra condicional, a segunda. 

A P·rimeira : cada Estado reger-~e-rha pela Constituição e pelas l<~is Qu~ 

adoptar, contém a confirmação das autonomias locaes, já determinadas no.~ 

a rts. 2, 4, 5, 6 e 9; ao passo •que a segunda ,parte : r espeítàdos os princLpios con-
Siitucionaes {la Un'ão, contém a ~ondição imprescindivel pa ra que os Estados 
se possam reger pelas constituições ~ leis que adoptarem. Si essas const1-
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tui~ões e tambem as leis que os Estados adoptarem não respeitarem os prin-
ci]1ios constitucionaes da Uniii.'O, taes leis e taes constituições não j}Oderão 
r eger a v:da das unidades f ec1eradas da R epub.Ji.ca bras ile:ra e , nesse caso, ou 
n~ r eferidas constituições se amoldam aos principies constitu cionaes da União, 
ou esta tel1á de intervir nos negocies pec uliares a os Estados, para, .como de-
t ermina o § ·2°, do artigo 6" "manter a fó rma repubf cana federativa" . 

Conseq uentemente, ê indispensav el saber e fixar com segurança "o q·z~e 

sejam 01~ q1~aes sejam os p1·inoipios constit1~oionaes c"la União. " 
Sr . Presidente. Antes de ferir este ponto essencial, eu desejo que a Ca-

mara em s ua alta munificencia me perdôe uma divagagão que reputo neces-
sar ia á m :nha ~1osiç;ão singular nesta Camara. 

!Sou f ;liado ao partido re)}ubl'cano federalista do Rio Grande do Sul, fun-
<.l:1 õo P'2>lo egreglo e grande ·estadista e formidavel tribuno que f oi Gaspar rJa 
Silveira Martins, a luminosa ·cabeça, a austera conscoencia, a torrentosa fa-
r:m:dia que a m ;n:ha querida terra teve a suprema ventura de cre"ll" entre a~ 
~~Jr,rias mais p uras da sua grande h:storia . 

O programma tradicional classe par tido adoptou, e ainda hoje a dorJtF.>.. 
('erno principios -cardeaes - o regimen parlan1entar ~ a rev isão constitucio-
nal, além de outros que são corollarios desses, basicos 0 Impresc:ndiveif\ ~' 

sua ex:sten cia de força Ol'ganizada politicamente . 
:Mas a rev:são constitucional não a prega o meu partido para transfol·-

TllZ.Çào immediata do regin'len presidencial em parlament~u. sen5.o tambem e 
precipuamen te para qu e Ele adapte a Constitu':çwo d o E stado ás rex1gencias 
sub;;tanciaes da Constituiçãl'.> F ederal. 

A •plat aforma, com que se apresentou aos s ulffr::LJgios da Nação o eminente 
81· . Dr . Arthur Bernardes, actual Presidente da R epublica, não promettia a 
revisão da C'onst:tuição Federal, mas deixava campo aberto a esse ideal, as-
severando que não o com1batia: tanto m e bastava tpara r·eceber como reoe!b~, 
cem decidida sympat'h :a esse programma politico do futuro governo. 

'l'al qualmente já tive ensejo de amfirmar iniciei, :ha 25 a nnos, a campa-
nha revisionista na impref\>Sa do meu Estado, t a nto no sentido de se refor-
mar o estatuto basico da. '\Jnião, como para tornar p ossível a adaptação da 
ca:·ta !Jositivista do R io Grande do 'Sul aos princípios constitucionaes d>1. Fe-
cln· ;~ çi'io Brastleira. 

O grande e genial espi~·ito ele Ruy Barbosa fundou o .civilism o e abrh: á 
crmscienc'a brasileira a ·sua c onsciencia ele polit:co, de jurista, de constitu-
cionalista, à c repu.blicano, demonstrando a imprescind:·vel necessidade da re-
visão, e eu me fili ei á doutrina 'do d ivino Mestre, tendo em 'seguida a honra 

eX<·elsa de ser o secretario geral do P a rtido L iberal, de \].Ue elle fo i o chefe 
m.premo, o gu ia mosaico, o inspicadur fecundo e n obilissimo . 

N unca ::LJbandonei, durante Ulli quarto de seculo, esse ideal que tive a 
honra de ver f ortalec'do pelas lições invulneraYeis e supe-riormente orientadas 
da ma'or ccrebraçi:Jo da Amel"ica . 
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Vendo-o surgir agora á tona da discussão, consubstanciado em um pro-
:ccto de reforma constitucional, em cujos textos eu encontrava consagrados 
![Uasi todos os J>rincipios do programma do meu partido, não tive duvida, 
Jlii.O podia hesitar, mandavam a minha consciencia partidaria, a minha con ... 
sciencia <1<:: jurista, e. minha co.nsdencn .. ele riograndense, que lhe desse o meu 
applauso, a minha adhesão, o meu voto. F1oi o que fiz ; cumpri o meu devet· 
conforme o meu criteri·o. 

Bem sei iqll.le ha muitos esPíritos illustres, contraries -á actual I'€1visão e 
no projecto ele reforma; uns, !}Orque julgam viciosa a sua origem; outr·c,s, 
wn·que não a -consideram .opportuna na situação geral elos espíritos, oppri · 
mida a alma nacio•nal •pelo estado ele .sitio, pela censura rpolidal, pela revol-
ta extensa e intensa que agita a sociedade brasileira. 

Entre esses figura o eminente chefe d:1- Alliança Libertadora do R !O 
Grande do Sul, o m~u clistincto e illust re amigo, ,Sr. Dr . Assis Brasil, a. 
cujo's merecimentos intellectuaes ~ mora.es e a cujos irnmensos serviços á 
Patr:a e :á Republica, eu presto as homenagens ela minha velha, affectuosa 
e elevada consideração; mas não importa . 

Para ·mim, p•a ra o meu ponto ele vista, ao m eu obscuro espírito essas con -
si6E-rações não teem a menor influencia :· penso de mado contrario, j [L nesse 
sentido e pela 'imprensa m e justiJfLquei, estou rplena.mente agradecido á mi-
n!ha. conso1enda ·qu e- não m e censura e isso me iba.s-ta. 

E' possível que 1~1e acoimefn de egoísta, de egolatra, ele insensato; tam .. 
bem m<" ê ind ifferente ; estou com o programma do meu pa rtido, com o pro .. 
gramma em cuja confecção não -collaborei, mas que acceitei na r igidez do<; 
seus princi[Jios, na d' lexilbiliclade das :suas •concessões e das sua.·s rpossibili'dades. 

Feite.s estas ruffirmações, volto ao assumpto 'que desejo estudar desen .. 
volviclamente .no plena.rio desta 1Camara; isto é, .que, a. meu vêr, a reforma da 
Constituiçãc.. F ederal, inicia da e já approvada em terceira discussão, é im-
prescindive'l <Para tmzer ao redil elo regimen !federativo a <JIVelha desgarrada, 
n R io Grande do Sul, ·que .ha mais de trinta annos está fóra do éonvivio elos 
seus pares . 

E porque se trata da revisão constitu·cional, i)ennitta-me a Camara que 
eu comece <"Xructamente: por esse problema o estudo 1que ·.pretendo fazer. 

O art. 00, da Constituição Federal, admitte que: "a Constituição poderá 
ser reformada, por iniciativa do Congresso Nacional, ou das Assembléas dos 
Estaclo's. " 

ISão duas as fontes originarias de. reforma constitucional: - a iniciativa 
elo - Congresso Naciona l - e - a iniciativa - elas AssembJ.êas dos !Es-
i.'l.oos. 

Para que tenha r ealização a seg unda hypothese, o § 1" .elo art . 90 exige 
e Impõe ·qu e : "quando fôr solicitada. a reforma pelos Estados, o ha ele ser : 
1°, por dons terços das unidades federadas; 2°, no decurso ele um anno; 3°, 
l'f·presentado cada Esta.do pela m a ioria de votos da sua Assembléa. " 
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Esse p rin:ci,pio ,que o estatuto de 24 de F evereiro consi.gna taxativamen te 
no a rt. •90: e seus paragraphos é, e não pôde deixar de ser, consider a do um 
"dos prin oip i os constit1<cion (Les d(L União", a •que f a z r eferencia pre cisa 0 

art. 63, como sendo um dos taes que os Estados são obrigados a r espeitar, parfl. 
se poder em r eger .pela Constituição e pelas leis que adaptarem. 

Vejamos, portanto, como ~Jrocedeu o Rio Grande do .Sul, qua ndo adoptou a 
sua .Constituição, relativamente a esse principio constitucional d<t União. 

E ' textua l a relação do a rt . 76 e respectivos p aragraphos da Constitui .. 
ção sul-rio-grandense, que vou r eproduzir: 

"A Constit u :ção poder á ser reformada, ou por iniciativa do Pre-
s iden te ·dO Estado, ou em virtude de ,petição da maioria do-s Con.i3e-
lhos l\1unicipaes . " 

Como se vê desse texto formal, a Assemb!éa dos R epresentantes não tem 
" iniciativa da refor m a constituc:onal; muito embora tivesse sido urna As-
<-ernbléa Constituinte ; a in iciativa da r eforma compete :' 1°, ao president e do 
E stado; 2°, aos Conselhos Municipaes. O principio constitucional da Un!ão, 
referente a esse problema capital, n i'Co fo i respeitado Pelo .Estado do R kl 
Gr:cnde do Sul, porque a Constit uição Federal n ã o deu a iniciat:va de t a l r e -
forma : nem ao Presidente da Rep ublica, a pezar de ser elle -o Chef e da Nação : 
n em aos m unidpios, não obst a nte sererm estes as •cellulas mães da Repu-
blica :feder a tiva, com tal impor tanc;ia <fundamenta l, que o estatuto basico de 
24 de Fevereiro lhes ded\ca, em synt hese fo rm:da vel e ;11a gistral, o art. 68, 
t;tulo III elo seu texto, sagrando e consa gran do corno base essencial do r e-
gimen a a u tonomia dos municípios . 

A differença é raclicaliss'ma . E ntretanto,. essa dif.feren ça se accen t u::t 
e vae até á opposição completa, n os dispositivos dos paragraphos 1° e2o do , 

" Qu ando a reforma for promov:da por iniciativa do presiden te, 
c urrrp r iFa, a este vublicar o resp ect ivo !pla no, o qual vrevalecerá si, 
·dentro de tres mezes, fõ r a:pprovado pela m aioria dos Gon·seJ.hos 
1\l[u nici.paes . " 

Pelo dispositivo desse paragrapho, o Po·<:.,;idente f.!~ E stado engen dra um 
plano que publ:ca e aos ·Conselhos Municipaes compete, a penas, J.eni:ro de 
tres mezes, approval-o; em discu ssão n ã o se falla ; de em endas a esse plane. 
pres;dencial não se cogita ; n inguem poderá collaborar nessa r eforma que, 
ccmo a deusa da mythologia, já sahe prompta, acabada, perfeita e invulne-
r avel da cabeça do presidente, para o domínio publico, com um destino Pré-
v'a m ente e stabelecido: a p:provação ou rejeição da maioria dos Conselhos Mu-
n lcipaes. 

A Constit uição da R epublica exige, .quando a inicia tiva da reforma partir 
dos Estados, dous terços destes r·epresentados pelas m aior ias das suas assem-
b iéas ; a Const 't uição elo R :o G ra nde do Sul, que r a reforma seja da in iciativn 
presidencial, quer düs Conselhos Municipaes, estabelece apen as a m aioria 
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destes. Isto é, no caso concreto, os ·conselhos 'l\1unicipaes do Rio Grande dtl 

Sul são a.ctualmente, se me não engano, setenta e quatro; quer dizer que. 
tendo 38 eonselhos approvados o plano presidencial da reforma, j 'á publicadc,, 
pouco importa ,que {)S 36 r·estantes o regeitem, muito embora esses 36 tenham 
muito m:'l.ior população do que os 38 approvadores. E essa hypothese é per-
ll:eitamente acceitavel e possível : o presidente determinar{• que 38 municípios 
dos menos .populosos lho mandem as ·suas adhesões ao plano apresentado e 
tudo estará consummado, principalmente se fóra desses 38 ficarem os mu -
n:tCipios de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Bagé, Uruguayana, !Santa Mi!.-
ria, Livramento, Alegrete e S. Gabriel, de maior população e onde é sup>!-
rior a cultura do l!Jstado. 

A conscicncia jurídica c politica do Rio Grande do Sul terá de se curva" 
á impos'.ção reÍormista elo presidente, obtendo a approvação da maioria do:. 
Conselhos Municipaes, de 38 dessas circumscripções administrativas, que ma·: 
comportam um te.rço da .população estadoal. 

iN o paragrapho 2° elo art. 76, determina a Constituição sul-riog~·andens~: 
"Si a reforma fôr ped'da pela maioria dos Conselhos, o presl-

den ~ ,:· dará publicidacle á pet:ção, expondo-a á apreciação publica du-
rante tres mezes; findo este 11razo, si aquella maioria mantiver o se;, 
pedido, o presidente promulgará a reforma." 

Desse texto s'.bilino, assim propositadamente redigido, se conclue, sem :t. 
menor duvida, que á maior'a dos Conselhos cabe apenas o ài1'eito ele petiçãCJ 
para 1·e[orma. : é nesse dir·ei to de p etição que consiste a iniciativa de tae.:. 
corporações. O presidente dará publ!,cidade â pe.tição, expondo-a á aprecia-
ção publica durante tt·es mezes; e, passados esses tr·es mezes, a mesma maio-
ria dos Conselhos dirá si mantém ·ou não a petição; no caso aHirmativo, o 
Presidente promulgará a r eforma. Quai reforma? A que fôr apresentada 
em plano pelos ·Conselhos 1\l[uniC:.paes? Não, porque estes só t eem o direita 
de pedir; logo : a r·2forma será proposta pelo presidente, a pedido da maioria 
elos Conselhos, redigil-a-ha, expol-a-ha á apreciação publica e promulgal-a - ha 
nos termos do paragrapho em apreço: quer dizer, em ult',ma. analyse, sú o 
presidente tem a iniciativa da reforma. 

·Em todo caso, quem não tem essa iniciativa é a Assembléa; essa, po;;!-
hvamcnte, não é ouvida nem admittida em tal apreciação. E si e:;sa cor-
poração não pócle tomar parte na reforma da Constituição estadoal, comu 
poderá intervir na reforma ela Constituição Federal? Seria um ab~urdo poder 
o mais e nüo poder o menos . Mas, pela lei 'basica do Estado, a A.ssembléa 
não pó de -o menos, logo não póde o maximo. 

IE por que razão se dá essa anomal'a? 
E por que 1·azão sómente no Rio Grande do ·Sul se nota esse defeitl'> 

capital? 
Vel-o-hemos, quando chegar o momento de ·estudar o capitulo referent:~ 

ao legislativo estadoal. 
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Sr. Pres:dente. 
A Constituição 'l.Jositiy'sta do Rio Grande do 1Sul é radicalmente contra.-· 

ria ;, c.:mstituição Federal, desde o preambu!o a t ê o artigo unico do titulo Vl 
e ul timo exciusive, porque até mesmo em relação aos di spos':tivos do art . ?i. 
e seus .paragraphos, a Constituição r iogro.ndense fere de fJ:ente os p <·in d p io:> 
constitucionaes da União. 

:sr. Presidente. 
O prcambulo do Pacto fundamental da T{epubl':Ca affirma que 

"·::\'ús, os representantes do povo br asileiro, r eun:ãos em Congre!'S·, 
·Constitu inte, para organizar um regirnen LIVRE n: DEM OCRP:.rrco, est::t. -
belecemos, decretamos e prom.ulgamos a seg uinte Constitui<;àú •1:> 
Republ.ica dos Estados Un'.clos do Brasil " ; 

a(> passo que o preambulo da Carta de 14 ele Julh o de 189 1, reza . 
"~ós, rePTesenta ntes àa sooiedade riograndense, reunidos em A:.-

sen1bl2a Constituinte, para organizar o Estado do Rio Grande ô~ 

Sul, decretamos e promulgamos, em nome da Familia, da Patria e d .... 
I-!un1aniàaãe, a seguinte ~Const:tuição politj cn. do Estrtõo do R io G-ran-· 
de do ·sul." 

A Constituição exalta o povo uras·ilei1·o, para o qual org·an'za um regi--
men lim·e e élemocraiioo; a ConsUtuiçã.o 1JOSit<1vista. substitue o povo pela so-

ciecüule>· n ã o se preoccupa com o regimen lh;re e d.emocn·ai'ico, ao q u a l não 
a1!u de se.q uer ; estabeler.:e Dj regimen sociocrati.co~ e ~ nstit1!e- se en1 r;tolne da 
Fa1niUa, da ·Pat!:ia e da IIun1aniàaõ.e, forn1ula religiosa da philosophia -co~

teana . 

Fundamentalment8, pois, sob o ponto de v'sl<t Philosophico, a Constitui-
ção do R io Grande do Sul piverge abertam8nte do paradygma q ue a Consti-
tuição da Republica adopto~t e offe r cceu obirgatoriamentc, no ponto de visb 
dos prin cípios const'.tuciona13s àa União, ás Con stituintes dos Estados, quando 
estas houvessem de organizar as respectivas unidades autonomas feuerada~. 

A Consiituicão Federal confirn1a, a1npla e declaradajnente, a origern de-
n1oc:rtica da sua. organização, rcfer!.õa no prea1nbu1o, quando, no art . 28 affi l'-
Jna que ''a Ca.n1ara dos 1Deputado::; se con1põe de rep;·esentantes do povo, 
cldtos pelos Estados e pelo D;stricto F eüeral . " 

)-\.. Cal'ta constitucional do R l-o Grande do .Sul não se rüferé, n ern un1a r;f) 
yez, ao povo, que pa1·a elle não existe . 

Quem lêr o commentario de João .Barb-a.iho, com a t,-iplic:e autorichclç; 
que o djstinguia. de constituinte da R t })Ublica, de constitu~ional'sta emer!to 
c de magistrado notavel, convencer-se- h::L c1e que el le considerava as pal:l -
vras do preambulo, como enuncin.t: o e n.fLrr:nação U.e pr:.nc1Pios constitucio · 
naes que n<71o poderiam s0r esquecidos ou repu diados pel o~ Estados no mO·· 
m ento éle sua organização :política 

·Mas n ão jnsh:timos n-esse ponto c pas;.;arnc8 a outros c1e ntôr vnlla. . 
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>O .Srt . GETULIO VAHGAS :_ - Aliás, a sociedade J·iogJ·anclensc é formada [JC ju 

povo e não po!· fantasmas. 
O SR . !Pr::<~TO DA RoCHA: - Mas sociedade niio é, p-ositivamente, a mes!1:a 

c ousa que povo . iSi o fosse, a Constituição do R :o Grande do Sul ter'a dite,, 
em logn.r de socieclacle, o povo r iogranclense. Quem a redigiu foi um homerr1 
de altissim o t a lento e reconhecidam en te ·positivista; não adaptaria uma pa · 
lavra por outra, sem razão . 

.Sr. Presidente, a <ConstitL1ição Federa! estai.Jelece taxativarm·nle no art~

go 15, que : 
"São orgãos da soberania nacional o ;poder Legisla ti v o, o ExP.-

cutivo e o Judiciario, harmonicos e !ndependentes entre si." 
Esse é, incontestavelmente, tt1n p1"incip·io co11stitucionc!l rla União ; :nsr,. 

ph:smavelme nte, irrecusavelmente, ninguem pod<'rfL, com bOa fé, com l•:::tl-
àade, corn lin1pcza de conscienc:a, asseverar o contr:trio . Isso é funclamen ~ 

t~1 i : a Constituição, que ·poderia adaptar qualquer outrc.. principit, rt'!Hlblicanu, 
prefer iu esse que estabeleceu, decretou e foi promulgado -- a doutrina da 
d!visão tri- partida dos poderes ; os tres aspectos classicos da manifesta(;Üo ., 
exerc;icio da soberania nacional : o J:.&glslativo, 'o Ex-ecutivo e <> .Judiciarlr ... , 

harmon icos e independentes entre s:., o que implica necessariamente a impos-
sibilidade absoluta ela reunião dos tres poderes em um mesmo detentor, o: .. 
c ,q:yercício de -qualquer fur.cção elos tres aspectos lia soberania por m:i.03 õo 
titular de um dellcs. 

rConsequentemente, parece-me em búa Iogica e bOa h<J nc1eneuLica consti· 
t u ciona l , qu e dev 'a appar ecer na Carta. positivista do TUo Grande do Sul um 
artigo corresponrlente a esse, assim red'g ido : 

"Sã:J org·ãos da autonornia estadual o Poc!er Legi:-~lativo, o Ex~· 

-cutivo e o Judicial harmonicos e indepencl.,ntes entre si ." 
Não havel·'a nesse caso nem sombra de inconstitucionalidade ou simplc..'l 

divergencia . Ao contrario , aj)parecc no titulo II dessa lei fundam enatl, sob v 
titulo -- . Do gove1·no elo Esta!l& - c, seguinte arl. ·6•; 

"O apparclho gover nalivo tem por or·gão~ a .Preziden c:ia do E'· 
tado , a ~.ti.ssen1bléa dos Representantes c a ~tl:.lr;~stralura, que fun 
ccionarão h armon':camente, sem prejuízo ela independencia que entrt·. 
s i deve1n g uardar, na orbita da sua ~·espcctiva t:Ol11P·Ptencia, definida 
nesta Constituição." 

A Givergenc!a, entre os textos constitu.c'.onae:< àa Uniiio c do Estculo, é 

completa.. Não ha tres poderes, pelos quaes se manifesta. a soberania ou a,. 

auto·nom1a, ha tres orgã,cs ele um a!)lpai·elho; c, embora mn.nclc o texto que 
esses trcs orgiios funccionem harmonicamente, sem prejuizo da independenr:i::l 
que en~re si devem gua.rdar, na orb:ta da sua respectiva competenc:a, cssH. 
harmonia e essa inclepe n<lencia não existem nem porler1 existir, porque logo-
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a seguir, no a rt. 7", a Constituição do Rio Grande do Sul, t ratando da Pre-
s'!lencia do Estado, determina taxativamente: 

"A 11uprem,a direcção governamental e administrativa do E stado, 
compete ao 11residente," q1te a exe1·cm·á liw·emente, confonne o be-m 

p1tblico, inter1;retado de accôrdo CO?lt as leis." 
E' o •Presidente - o El Supremo; exerce a direcção governamental e ad-

ministrativa do -E stado livrwtente. sem fisca!'zação de quem quer que seja; 
apenas confo1"?l1e o be?n p1~blico, phrase vasia de sign ificação, bem publico qu e 
a Constituição não define, não diz em que cons!clte, que ninguem sabe o qu<> 
seja, e, além disso, interpretado de accôrdo com as leis. 

Mas que leis são essas ? 
O .SR. GETuLio VARGAS : Nào sei qual o Presidente, no B1·asil, que nãi> 

exerça a suprema direcção -governamental e administrativa . 
O Sa . PINTO DA RocHA: - Sei disso, mas nada tem com o caso. Most~arei 

o motivo por que faço essa affirmação. 
V. Ex. espere a sequencia do meu raciocínio e estou certo d·e que, si nãa 

concordar comm.igo, pelo menos reconhecerá a m inha inte'ra lisura e :.. m.inha 
completa bôa fé . 

São as leis a que se refere o art. 20, quando estabelece as attribuiçõe .~ 

do Presidente, isto é: 

"Como chefe s1tpremo do Governo e da adminl.stração, compete 
ao Presidente, com ,plena r esponsab '.lidade: 

1", promulgar leis, que confo1·me as r egras adeante estabelecida:;, 
forem ·de sua comnetencia ." 

Vejamos quaes são as regras adeante eatabelec-idas para a confecção das 
leis. 

E' o que vamos encontrar no texto categorico do art. 31, capitulo Vl . 
que trata da decretação das leis. 

" Ao Presidente do Estado, -compete a promulgação elas leis, con· 
forme d'spõe o art. ZO , n. 1. " 

Ora, vejamos como são feitas as le is n o Rio Grande do Sul; quem tem 
a iniciativa dessas leis, quem as concebe, quem as confecciona, quem as 
aiscute, quem as promulga. 

J:liz o art . 32: 
··Antes de promulgar uma lei .qualquer, salvo o -caso a que sf:> 

r efere o art. 33, o :presidente fará publicar com a m aior amplitude •; 
respectivo projecto acompanhado de uma detalhada el\.).JOsição d~ 

motivos. 
§ 1.0 O projectp e a exposição serão enviados directamente aos 

intendentes mun:eipaes, que lhes darão ·a possível publicidade noe 
respectivos mumc111IOs . 

§ 2.• Ap6s o decurso de tres mezes, contados do dia em que o 
projecto f ôr publicado na séde do Governo, serão t?·ans?ltittidas ao 



-537-

Presidente, pelas a utoridades locaes, 'toclas, as e11wnclas e observaçõe~ 
que jo1·e1n f01"11VUladas por q1wlq1&e1· ciclaclão habitante elo Estado . 

§ 3.0 Examinando cuidadosamente essas emendas e observações, 
o PTesi({ente 1nanterá inalte,·avel o pToiecto, ou modifical-o-,ha de 
accúrdo co1n cts q1~e JULGAR procedentes . 

§ 4.0 Em am.bos os casos do paragrapho a nteceden te, será o pro-
jecto, m ediante pro?nul.oação, converotido em lei do Estado, a qual 

será revogada, si a maior:a dos :Conselhos Municipaes representac· 
contra ella ao Presidente." 

Si tudo isso, que ahi fica transcripto ips'is verbfs, não é polarmente op-
:;:osto aos princípios constitucionaes da União, no que diz re-o ;;eito á confecção 
das leis, não ha na terra dous polos oppostos e a n oite e o dia s ã o perfeita-
mente iguaes em intensidade de luz . 

A Constituição da União estabeleceu peremptoriamente, no a rt. 15, a 
e:xistenc'a. de um Poder L egislativo, especialmente c1C?!'1·inado á conf~~~ã:J das 
leis brasileiras e, no art. M, determinou que esse poder fosse conectivo e 
exer,ciclo pelo Congresso Nacional, com a sancção do Presidente da R epu-
blica; no paragrapho 1°, deste artigo, estipulou que o Congresso ::-;racional é 
composto de dous ramos: a Camara dos Deputados e o Senado : no a~t. <:~· . 

dá á Camara a iniciativa d'O acUamento d>t sessão legislativa e de todas as 
leis ·de jmpostos, elas leis de fixaçã o de forças de terra c mar, da discussão 
elos j)rojectos offerecidos pelo Poder ExecuNvo, a declaração da procedencia. 
ou improcedencia da accusação contra o Presidente ela R epublica, nos termos 
do a<rt. 53, e contra os Ministros de ·Estado, nos crimes, connexos com os do 
Pre;o.;r!ente da 1:-cepublica. No a1·t. 2 '1 e seus 35 paragraPhos e no art. 35 com 
as suas quatro alíneas, estabelece as competencias privativas do Congresso 
Nacional para o exerc~cio das suas funcções especificas. E, finalmente, nos 
arts. 36, 37, <38, 39 e 40 descreve e prescreve sem exeepção de qualquer espe-
cie o -processo determinado para confecção das leis, ou tramites insofismavei~ 
a que deve obedecer desde o primeiro momento, um projecto até se trans-
formar e m lei do paiz, podendo entrar em vigor. 

,E nesse capitulo, art. 3'7, parag1·a.pho 1°, institue a solemnidade iruprcs·· 
cindivel, essencialissima, substancial da sANCÇÃo e do VÉTO, f órma unica. in-

substituivel, p ela qual o !Poder Executivo collabora n a confecção das leis; de-
clarou peremptoriamente no paragrapho 2° que o silencio do Presidente, du-
rante o decendio, importa em S'ANCçÃo; crêa a discussão unica. seguida de 
votação nominal na .Camara iniciadora, e no caso de lhe ser devolvido o pro-
jecto de lei sem a SANcçÃo do Executivo, manda que esse projecto seja re-
metticlo á outra tCamara para, übe clecendo aos mesmos tramites ser, f inal-
mente recambiado ao {Presidente, como l ei, para a méra fórmalidade da 'Pro-
m ulgação; offerece no paragrapho 4° as formulas ,constitucionaes da SANCÇÃO 
e da promulgação; no art. 38, indica a fórmula pelo qua l o Presidente ou o 
Vice-Presidente do Senado fará a promulgaç;ão da lei que não a . obtiver do 
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Executi Yo, nas 48 hon:s prefixadas . Nos artigos 39 e 40 legisla pm·a os casos 
dos projectos emendados ou rejeitados em uma das Camaras, tendo sido ap-
prcYa<.1os en1 outra . 

E esse processo, cu:dadosaihente descripto e prescripto pela ConstituiçJ.'J 
F-ederal para elabor:H_;ão das leis brasileir as, é ISOlemnemente postp de 
parte, re-;eitado, contrariado, substituído po;· outr o totalmente d:verso, dàLL· 
metralmente diverso, cli::unett·almente opposto, polarmente contrariado pela 
Constituição do R'ro Grande do Sul, que prescreve normas, princip;os e pro-
cessos differentissimos para a fabricação das ]eis. 

O Executivo da União, o Pres'.dent-3 da Republica, apenas coJ!abora na 
feitura da lei, pela SANCÇÃO ou pelo VÉTO. 

Ya C'on:;i ituição Rlogranden;~c, o l'res1dente conce·be o r,roje<.:to, redige-v, 
formula - o, expõe-n'o á aprec',ação publica durante tl'es mezes; recebe as 
emendas que qmllquer habitante do Estado, portanto, extrangeiro ou não, 

lhe remette directamentz ou po1· intermedio do Intendente Municipal ; apre-
cia-as ou não as aprecia; acce=,ta-a.s ou reje:ta-n.s, n1anterH. inalteravel o 
pr ojecto, ou n1odifical-o-ha como quizer e entender "eg undo u sua vontadf: 
soberana e don1inaclcra; c,' ern qualquer caso, pron1ulgará o projecto conver-
tido em lei e só a revogará Si a ma;oria. dos Conselhos Municipaes repres'"n-
tar ·contra. ülla . 

Estr. ultima hypothese, Fla repr·csentação da m aioria dos conse!hog contra 
urna lei pl,omu13'&da peta Presidente, nnncu .. Bú ··verif=.cou, e, en1 n1:nha opinião, 
nu nca se v erifica:"'á. porque, na quasi unanirni cl ade, os Conselhos n1:unic;1paes, 
como os Intendentes, são obra exclusiYa da vontade do Presidente do Estado, 
que os indica e os faz eleger, como chefe q ue ·é do PaxiJdo, que os reconhece, 
reelege ou manda substituir á •SU::!. inteira discreção, porque, pelo dispo8iti"vo 
do art. 20, '·o Pres'ãente é o chefe se premo do Governo e da administra-
ção "' e pelo "texto impresso do art . 7° - a suprema dil;ecc;ão govern amen-
tal e a.dministrat~va do E stai!o pertence ao President._, '~ ue :;t exerce l'lvre-
•nente, conjor-me o bem 1Jl~blico, que elle e só elle interpreta de accôrdo com 
as le'.s; leis que elle e só ellc crêa, fori!lula, discute, impõe, promulga e exe-
cuta, livremente, sem collaboraç;ão, <:em fiscalização ele ninguern, dictator"al-
mente, absolutamente, tyrannicamente, despoticamente, ainda com o contra-
peso do texto forma! do art. 34, que ass:.m 01·dena: 

"Xão poder<i.o sej· objecto de lei as medidas de natureza essen-
cialmente administrativa, q1te serão clecretaila.s pelo Presidente, sem 
oàsen:anci.a do 11rocesso estatwiào." 

De modo que, em 34 annos de rcgirnen republicano, o povo brasileiro, 
que tem a desventura de viver no Rio Grande ú.o -Sul, e guvernado lJOr de. 
eretos, telegrammas, editaes, avisos, ordens secretas e meros papagaios do 
Presidente do Estado, porque leis confeccionadas pelo processo constitucio-

nal, positivista e aberrante, consagrado nos arts . 31 a 34 da Carta de 14 de 
Julho de 1r;91, ha apenas seis - a cb r es ponsabilidade do Presiclente ; a de 
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Drganização judicial ; a eleitoral; a do ·C'odigo do P1·ocesso Civ:,l, Commerclal 
e !Penal, e não me lembro no momento quaes sfw a s outras duas . 

Foi p or essa fôrma absurda, inconstitucional, ;ncomp:üivel com a cultura 
juridica e pollt:ca do Rio Grande elo ·Sul, que o dictaclor jfl rohegou á. suppr.:),;-
são do con1rD.erc.~jo de exportação a e certas 1nercadcrias; á à-ecretação i. ! me ... 
didas reguladoras -do commercio interestadual, por meio de ed:taes; fo i po r· 
e~sa fónna absurda, inconstitucional e incompaüvel com o s imples bom senso, 
que o clictador c11egou a instituir officialmente o d',slate, ea:zJo1·tação pwra den-
tro) como potlerei demonst rar, sem receio de contestação séria, si fôr posta em 
duv'.cla a minha affirmação. 

D SR. SIMÕES LoPES: - V . Ex. critica não h aver .para as leis da Assem-
bléa dos Repr-esentantes o véto elo Pres:id-en:e do Estado? 

O SR. PINTo DA RocHA : - Não existe véto nem sancção . O Presidente 
elabora, p romulga e impõe as leis ao Estado elo Rio Grande do Sul. 

~o ·SR. !S.nuõEs LoPES : - :1\1:as o 'Véto não é un1a nrerog;ativa dn Pres1clente? 

O •SR. lPIKTO DA -RocHA: - ~\ão existe semelhante cousa no Estado . 
lO ·SR. GE-TULio VARGAS : - ·Então, é un1.a dictac1ura que pecca por falta. 

de poder . 

O SR. PJNl'O 'DA Roc:H'A: - Peque ou não peque, não é esse o systema 
adoptado pela Constitu:ção da União . 

O SR. SBrõss LoPES: -São modos ele interpretar . 
ü Src PINTO CA RoCHA : Não são mo'dos ele interpretar . Quer V. Ex. 

voltar ~.l.O urgtunento de que a Cantara j á se manifestou a respeito? 
lÜ S!,. SIMÕES .LoPES : - V" . E x . póde ter muito tal ento, mu~.ta capaci· 

dade, m f!.s a Camara do;: Deputados j'á ' interpretou essa Constituição por meio 
ele um parecer fo;·mal elo Sr. João Lulz Alves . 

;O ·SR . Pa<To DA RocHA : -Queira V . Ex . desculpar-me, mas a jurispru-
dene:ia da Camara, •como a dos tribunaes, var :.U constantem.ente . O que, en-
treta nto, está. em apreço presentemente, é que a sancção e o véto são dous 
p rincip:os constitucionaes da Unifw. 

O SR. GE'l'ULIO VARGAS : - li1as os Esta dos não são obrigados a segu ir to-
dos esses pr'.ncipios . V. Ex. está. estendendo muito essa interpretação . 

O SR. PINTO DA RoCHA : - Não estou estendendo. Tenham os nobres col-
1egas a p3.c:1ene1a de ouvir o 1neu raciocinio. NfLo vim aqui, con1o vulgar-
mente se diz, com os p és clescalsos; tt"ouxe um chinello. 

0 :'lr:. GETULIO VARG.\S : -Mas é mu:.to velho. (R·iso .) 

O SR. PtN'ro DA RocHA: - Velho é o vinho elo ;porto, e não deixa po< 
isso de ser cxcelientc . Quanto mais velho o cha11~pagne, m elhor . Na Carnal~, 
ha muitos Deputa dos velhos, que cliio m agni.ficas contas ele s i . 

Ouçam-me, com tranquillidade, o meu prezado collega Sr. S',mões Lopes, 
<:uja amizade antiga não h a dissiclio politico capaz de ,·ompe r, e o querido 
an1 \~o Sr . Getulio Vargas . 
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l() SR. SIMÕES FILHO: - V . Ex. omitie a circumstancia da sancçãu ou 
1·etcrenàun~ das camaras m unicl'paes. 

O SR . PINTO DA RoC HA : -E' illusão de V. Ex., não ha semelhança entre 
esse regimen e o da Constituição Federal . 

O Sn. SIMÕES LoPES: - E' o systema americano. 
O Sn . PINTO DA RoCHA: Desculpe-me. Não é nem os jown-meetlfngs 

americanos, n em o referenàuiYI~ suisso. 

O SH. SIMÕJ,:S LoP:ms: - Mais ou menos. 
O Sn. PINTo DA RocHA: -Não ha mais nem menos nestas questões. l11:a.J, 

adm.ittindo que seja o regimen americano ou suisso, a verdade é que não é 
o da Constitu'.ção Federal. 

O SR. GETULIO VARGAs: - Agora, na r eforma da Constituição, foram de-
finidos os princípios ccnstitucionaes da Un'.ão, a que os E ·stados devem ol:Ji~

decer e entre elies não se mencionam nem a sancção, nem o véto. 
O SR . PINTO DA RocHA: - Não era necessario, pois são já c-onsagrados na 

Constituição. A reforma não attingiu esse ponto . 

O SR. GETULIO VARGAs: - O novo texto define, ·precisamente, quaes os 
prlncipios a que os Estados devem obediencia, e ahi não se encontram dispo-
sitivos referentes á sancção e ao véto. 

O SR. PINTo DA RocHA: - Não era prec:zo fazel-o, porque no systema de 
leg~slar brasileiro se diz ~ue a sancção e o véto são absolutamente impres-
cindíveis. A Con stituição o declara . 

ü Sn. GETULio VARGAS; - A opinião de V. Ex. é muito valiosa, mas não 
mo c!.ta o nol>re collega um autor, um commentador da Constituição, siquer·, 
que apoie os conceitos que emitte. 

0 SR. PINTO DA ROCHA: - Tire V. Ex . da Constituição a sancção O '> 
véto e diga-me o que fica. 

O SR. !GETULio VARGAS: - O .orwdor está deslocando a questão . Digo quo 
a sancção e o vêto são princípios constitucionaes a que os Estados devem 
obed1encid. . 

0 SR. PINTO DA R OCHA : - E' princ1p10 constitucional, a que OS Estadtos 
sãv forçados a obedecer, aquelle que determina f açam elles as suas leis de 
::.ccõrdo com o paradigma dado pela Constituição Fede1·aJ. 

O SR. SIMÕEs LoPEs: - P6de V. Ex. \nforma,· á Camara quaes as 
Cc,nstituições estaduaes que consagi·am o véto e a sancção? 

O SR. PINTO DA -RoC:HA: - Informarei a V . Ex., na occasião competent.-:. 
P~direi, por emqu.anto, que V. Ex. me faça o obsequ:o de mostrar qual a 
.Constituição de Estado que não consagra esse princ',pio, além da do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. GETULio VARGAS: - O orador deve informar primeiro qual o dis-
positivo da Constituição Federal que estipula que este é um principio obriga-
torio para os Estados . 
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0 SR. PINTO DA RoCHA: -Já o disse. A Constituição da R epublica dete!'-
m iua que as leis sejam elaboradas de confm•m',dade com os princ ípios que 
e !la define admitavelmente . 

0 .SR. GETULIO VARGAS : Leis federacs. 
O SR. P INTO DA R ocHA : Está claro . E a Constituiçilo do Rio Grand3 

do Sul devia adaptar, quanto ao processo de le.:; 'sla r, o s ystí:m a determinado 
pela Constituição fedem!. 

0 SR . SIMÕES L OPES : - Ahi é que está o engano de V . Ex . 
O SR. PINTO P.A RocHA: - Não ha engano. 
O .SR. SIMÕES LoPES : - Não púde haver u niformidade. 
O SR. PINTO DA RocHA: - Não quero uniformidade ; desejo o respeito, 

s~mplesmente, aos princípios con5'1itucionaes da un:ão . 
O SR . SIMÕES LoPES : - Queremos o respeto ao regimen republican o. 
O SR . PINTO DA RocHA: - O regimen estabelecido pela Constituição ~ 

aquelle que nella se encontra; o mais é absolutamente aberrante. 
O SR. GE'l'ULIO VARGAS : - O orador não explicou outra cousa : é que no 

Rio Grande ha le'.s em que o .presidente do Estado tem a faculdade de inicia-
tiva, mas essas são em n umero muito restricto. A l ei orçamentaria, plolr 

I' 
exemplo, é toda da competencia rla Assembléa. 

O SR. PINTO DA RocHA: - Estou fazendo um estudo da Constituição do 
Estado, em lntc ira bôa fé .. vW. EExs. me interrompe;u a cada momento, •. 
sou obrig:ulo a responder, afim de não ser indelicado . A -Camara, assim, ao 
envez de ouvir-me durante uma hora, t erá de ouYir-me durante cinco . 

O Sn . GETUMO VARGAS: - Ouvimos V. Ex. com todo o p:·aoor. (A1JOi{u:l:os) 

O SR . PINTO DA RoCHA : - .Acceito os apartes, que muito me honram, 
mas elles me forçam a interromper meu t·aciocinio . E os nobres collegas ve-
rão que, no decurso do meu trabalho, toclas as pet'guntas que fazem estão jã 
respon didas. 

O 1SR . PRESIDENTE : - Lembr o ao orador que está finda a hora desünada 
a o expediente. 

0 1 :SR. PINTO DA RocHA: - Peço a V. Ex. me conse!~ve a palav!·a par a, 
em outra sessão, conc!u:r as m inhas considerações. (.ilf11ito bem,· nutito be.m .) 

0 SR . PRESIDENTE : - V. Ex. será attendido . 

SESSÃO DJ;; 27 DE OU'.rUJ3.RO 

O Sr. P into da Ro cha : - Sr. Presidente, proseguindo nas conside-
rações que tive hontem a >hon ra de inj,cial\ .com respeito á Constituição E sta-
dual do Rio Gramde do 'Sul, quero fazer uma r eferencia a tres pequenos in-
cidentes ·quo se produziram durante c depois dos momentos em que occupei 
a attençito ela Camara. 
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A Noite, o sym:pathico 'Vespertino desta cidade, honrou-me hontr~m corn 
un1a gentil noticia a respeito do insignificantisshno diseurso .C'tue tive a llu!lra 
do pronunciar, a proposito da discordP.ncia que e u affirmo e ntre a Car ta So-
ciocratica do Rio Grande do Sul e a Constituição F ederal. 

Fazendo uma allusão v elada e espirituosa ú, obscuridade vulgar ·io n". eÚ· 
non1é vulgar, a A Noite .affir1na en1 letras .garrafaes que eu tJie i tardia-
mente . (Riso) . 

O ·Sr. . NIC\.KOR ·NASCIMEl~'l·ro : - V . Ex . ha ele .convir ·que, como "pi~ldiL ' ', 

é bôa . (lf-iso) . 
O .SR. PIKTO DA RocHA : - :Mais vale tarde .que nunca, 81·. P1·esidente . 
Entretanto não é e:xactu o que af.fir!na A rtoite . 
Como Y . Ex . sa;be, apezar de ter ~1assado a o Senado, o proj ecto de r .. -

forma Con,;tituciona!, poi· dispos:tivo do § ·2° do art. 90, da L ei BP-sica da 
Repubiica., tem de ·voltar a esta Camara p anL soffrer tres novas dis.cussoes; 
cons-equenten1ent2, ccn1o ~ünda não foi dcfinHivainente votada a refon·na, au 
venho •J'!luito a tempo com as c·onsiderações que estou externando . 'C:m vista. 
dessa ra zão, pois, o que n~e p-arece exacto é que fazendo tal a llusão, o nou-
ciarista estava a dormir, o que não admiro, tra t a ndo-se da .A No·ite (Ris o ). 

Sr. Presid-ente, ·honten1, quando tive ensejo ele me referir á ConstituiçfLo 
do Rio Grande do Sul , .notaEdo que •por expressa declaração de dous artigo.; 
desse Cocligo Politico, o P~esidcnte do l~stado ,é o Supr-emo ·Chefe do Governo 
e da administração do E3tddo, o meu eminente .colleg-a e prezado amigo .Sr . 
Getulio ·vargas, honrand0 -1Ylé con1 um aparte n1e perguntou se eu podia intt. -
car um presidente ele HepublictL .que niio [osse o su.premo Ch eEe da Nação. 

Respondi -lhe, Sr. 'Presidente, que esse argumento nada tinha ·com o que: 
eu acabava de enuEciar . Hoje desejo responder a S . Ex . q u e conheço uma 
Constituição, a ·brasilei•:a, que não con sidera o Presidente da H epublica , Chefe 
Supremo de cousa nenhuma . ~ão .ha em todo o contexto da Lei Basica (la 
Federação bra·sileira um só artigo, paragrapho ~ou alinea e1n que tal decla-
raçfto se faça . P ... pena:=; ao Supren1o rrr!buna1 é reser·vada essa designn.ç[Lo . 

O Sn . I..JEOPOlDI~o DE O:r..rvEn~tt : - Pela ~constituição, o Presidente da Re-
pub!ica pódc, por si , exercer o comma.ndo .supremo das forç;as de terra € mar . 

O SR . iPINTO DA HoCHA : - Das ,constituições elos p ovos ·cultos que est ào 
consignadas na. compilação de :Dareste - não dão tal tratamento ao c hef€ do 
poder executl\'o - Franca, Gri'i.-B>·otanha, Belgica, Luxemburgo, Allemanha, 
:Baviera, \',:-urte·Jnberg, Bade, .... -\ustria , Fiungria, Croatio.., Suissa e todos o .=; 

cantões - L-ei d2 Garantia do 'Papado, I-Iespanha, .Suecia, Noruega, RuJna-
nia , Canadá, e 'Estados Unidos . Ao toào 20. 

_-\o contrario, concedem esse tratamento ao Chefe do ·P od-er E}(ecutivo, 
Saxe, Italia, Portugal (rmonaTehia), Dinamarca, Russia, S erv-ia, Gt·e.cia, I>A:e -
xico, P cnsylvania, Argentina . . Ao toão .10, sendo que a Pensylvania nü.o é 
independente nem soberana. O Hio Grande do Sul sociocratico, contt·a.rianrlr, 
o Bl'asil democratico, preferiu a companhia dG Grão Ducado de Bacle, dos 
Reis da Italia, dos Reis da Servia e da Grecia, e das Soberanias Argentina 
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e Mexicana, de.svianclo-.se totalmente c1a op inião de to'Clcs os Estados da Fe-
deração bras ileira . 

E ' verdade que nós , ibrasilelros, gerahnente c n1 art igos de i111pre nsa. 
temos o veso de dizer que o Presidente c'a R epublica é o chefe supremo ou o 
1nagis trado Sl!prerno da Nação . Isso, ;porém, P·ePJnitta -s-e - tnc a CXln·essão, não 
passa ·ele u m cacoc·te . 

Mas n o F~io ·Grar:.de elo S.ul o caso n'lÜda de figura : nfLo é a in1.prens.a, 
não ê o vulgo, não somos n6s que dedig ra1nos por esse altissin1.o tratatnento 
o P r esidente elo F~stado : é a letra expressa dos artigos 7 e 20 da propria 
Carta :Sociocratica a autora dessa supremacia , quando preceitúa : 

J.\. s u prc1na clirecção governan1ental e administrativa elo Estaclo 
·cornpete ao :Pres-iãente ... 

Como ohefe Supremo do Governo e ela administração, compet•3 
ao Presidente .. . 

·Con1o \ T. Ex . vê, :S t'. P residen te, o .caso n o I-tio Gra,nc1e do Sul é offi-
cial, é c·on stitucional : o 'Presidente é 11ositiva1n<mte El Z.np1·emo . 

O SR . NICANOR NAsciMENTO: - E' -un1 caso de sinceridade . 
O SR . PINTO DA RocHA: - A.s ·constituições que acabei de referir e qtw 

dão a o .chefe do executi-vo essa denon1inaç8.o ou essa considera.ção, s[to todas 
de 1nonarch ias , •com excepção das do l'IIeõ~ico e ela Argen t ina, q u e, no entant o, 
s~ contentan"l todas cllas e·rn affirrnal-o un1a só vez, ao ·t}asso que a. cartn, 
sociocratica o <Ieclara •p-rimeiramente no art. 7° e depois no m·t . 20, •como 
se não "bastasse uma só € o .Jegislador .constituinte pretendesse tornar bem 
clara e 'bem expressa, bem affirn1ada e baTn segura essa SUlli'en1acia governa-
men tal e adn1inistr a tiva exer cida li·vrc~Jn,c'i~"te pelo !Presidente . Olto vezes n :) 
seu t exto a Constituiçf.to So-cio~rati{!a, en1preg-a os :vccabulos - lim·e e Ziv r c -
?nente . :C·essa~, quatro são r epetições de t extog -da ~constituição Feãera l que 
a ,Carta ~s ociccratica. transcreve . J:::testan-1 quatro : u1na, a .prjn1eira no art . 1 o, 

q u a ndo se refere ao exercício da autonon1ü1. c1o Estoclo; as oulra.s tres, n os 
a r ts . 7°, 10 e ·2:ií , para declarar que o .Presidente eJ~erce li·vr emente a SU11l"e·-
Ina direcção g-overnn.n1ental e adnlinistra u,-a e que livren:ente escolhE-rá u n1 
vice- presidente que serft seu immediato substituto em caso ele impedimento . 

•Sr. Presidente, q u em. pocler-ft negar, com respon sabilidade scienüfiea c 
seriedade .de lc.gis lador ·honesto qulf~ a sancç:t.o e o véto do ~Presidente da R e-
pu b li.c<l· não sejam p r incipias eonstitucionaes da Unirw, ela categoria daqu el-
les que os Estados silo obrigados a respeitar, quando organ i~an1 a constitui-
ção e as leis pelas ·qua.es terão de reg-er os seus destinos ? ~Jinguen1, nesta 
Casa o negará, tenho essa convicçi"w . E' o to.·to do art ig-o 16 que o affirma 
e In·oscl~eve ta:xati•varnen te. 

E onde estão na Constituição do ·Rio Gran le c1u Sul, qucn1 j[t, teve a ven-
-tura de alli os encontrar, esses principias constitucionaes da Unifw ? Nin-
gucn1; lH~n1 c1e tal se cogitou jún1ais . 
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AfJ'irmam com um leve sorriso zombeteiro, os ·pa la dinos do constit<'cio-· 
nalismo rio grandense que a Carta de 14 de julho de 1&9 1 não falia nem póde 
fallar em sancção e véto 1)0rque 'O systema de Jegi-ferar é outro e não os 
admitte . 

Exactamente; é por isso que eu affirmo : 
·1 • - Conseguintemente s i a sruncção e o véto n ã o existem no system a. 

rio grandense, é porque . elle se aJas teu por -completo do paradigma est abe-
lecido pela Constituição Federal e não respeitou a determinação do art. 63; 
si a tivesse respeitado, aquelles üous princípios figurariam n a carta do Rio 
Grande do Sul como fórma unica e ·possível da collruboração do Presidente da 
Republica na confecção das leis; e no Estado gaúcho, o dictador não colla-
bora na elaboração das leis, é elle o autor unico a concebel-as, r edigil -as, 
apresentai-a e a promulgai-as. 

:2• - A sancção e o véto são dous princípios iruherentes ao processo de 
elaboração das leis brasileil·as . Sem sancção. não ·h a lei que entre em vigor: 
de tal fôrma que se o Presidente da Republica negar a sua sancção dentrv 
de 10 dias uteis, devolvei-o-ha á Camara, onde o projecto tiver sido ini-
ciado . Nestas condições, o pro.iecto soffre o pr ocesso indicado pormenor: -
sadamente no § 3° do art . 27, sendo o projecto enviado novamente ao 'Pre-
sidente para o effeito da promulgação. 

Como, pois, negar qtae dous princípios essencialissimos ao processo de 
legislar estabelecido pela Constituição Federal, sejam nos estados causa s de 
somenos importancia no processo de elaborar as leis locaes? 

Para o exercício do Poder Legislativo Federal no rcgimen de collahora-
(;ão do 'Executivo a sar.cçU.o e o véto são da esscncia desse exercício; para o 
exer.cicio do ,Poder 'Legislativo estaflual no 'Rio Grande do Sul a sancção e o 
véto não existem, n ão sãp substancias . Não comprehenc1o. 

De modo que, arredada a sancção e o véto do sy\sterna constit:ucion cl 
do Estado, fica a •promulgação elevada á culminancia de solemnidade de pri--
meira categoria, a maxi111a, a suprema, a esscncialissima solemnidade em 
todo o processo de gestação das leis. 

E assim apparece em pleno flagrante de monstruosidade essa anomalia 
que ê a unica em todo o mundo culto: o Presidente do Rio Grande do Sul, 
sociocraticamente organizado dentro da Federação democraticamente fun -
dada. e ·realizada em t odo -o seu organismo politico, é , ao m esmo tempo o 
titular depositar ia do Poder Execut ivo e o titular depositaria üo ·Poder Le-
gislativo, em t oda a sua plenitude, porque a Assembléa dos Representan tEs 
que foi incluída naquelle systema exquisito c excepcional, serve apenas 
para _mascarar a anomalia que eu acll!bei de demonstrar e para dar ao longe 
a impressão de que alli, 110 extremo sul, tambem foi 01bservada, ·pela carta 
de 14 de Jul:ho, embora com outros nomes, a divisão tri -partida dos poderes 
inherentes á soberania naciona l e ás autonomicas locaes federadas. 
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Sr . Presidente; é tal a segurança da mi111ha argumentação neste assurr.-
pto que não faço mais do que repetir o q·ue affinnarn toclas as Constituições 
elos Estaclos com uma excepção unica - a elo 'Espírito •Santo, .que modi-fica c 
processo nos arts. 40 e 41. 

·Fica assim res·ponclid<o o aparte com ~1rue honrou hontem 
Deputado pelo Rio Grancle do ·Sul, o meu querido amigo Sr. 
Si-mões . 

o nobre 
Ildefon so 

I 
I· 

Só os constituintes do Rio Grande do Sul não entenderam assim e crea-
ram um .processo n ovo de legislar, tok"1lmentc diverso e oppüsto ao processo 
federal . 

0 SP.. NICANOR NASCIMlli'<'l"O: V. \Ex. dá licença para aparte que reve:a 
justamente a muita estima que J.he tributo ? O processo sociocratico u sado 
pela legisla.ção gaúcha representa uma tendencia contemporanea . V . Ex. 
veja que ella se realiza na Italia, com Musso!ini; na Russia, com a organi-
zação dos soviets . 

O SR. PINTO DA RocHA: - Como direito a constituir, estaria talvez de 
accôrdo com V. Ex. 

-ü Srr . NICANOR NASCIMENTo: - E ' uma observação méramente historic,l. . 
O SR. PINTo DA RocHA: - E' :observação historica. E' facto de direito a 

constituir; no direito constituído, absolutamente não, porque o que vigora 
é a Constituição de 24 de fevereiro. E com a Constituição de 24 de fevereiro 
é absolutamente incompatível o systema de legislar, quer da Russia, quer da 
Italia com Mussolini, quer do Rio Grande do Sul. Nós temos a .lei basila!·, 
a Constituição, que ainda não foi revogada, ainda não foi reformada . Nãc-
compre.hendo -como a Constit u ição do Rio Grande do .Sul, que deve seguir o 
paradigma da Constituição Federal, se afaste completamente delle para tet· 
adO'ptado, já ·ha 34 annos, o systema sovietico e o fascismo muss(}!inico, qu-e 
nào estavam, sequer, no nascedouro . 

O SR . NrcANOR NASCIMENTO·: - Quero apenas assignalar a -coincidencia . 
O SR. PINTO DA RoCHA : ' - lmssa coinciclencia é resultado da crise poli-

t!Ü<"1 da Europa vel'ha mas não de uma ·Crise politica da joven America, por-
que ha 34 annos, sem se sonhar em semelhante cousa, o Rio Grande do Sui 
instituía esse systema sociocratico de legislar, ao passo que a Constituição 
Federal estabelecia o r egimen democratico em toda a sua essencia . 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Em toda a sua apparencia, 
O Sn . PINTO DA RocHA: - Se tem sido cumprida, não discuto. 
·Sr. Presidente, V. Ex. e a Camara vão vêr que a Assembléa dos R epre -

sentantes, incluída pelo art. 6° da Constituição sul riograndense, entre os 
orgãos do appat·elho .governativo ·do Estado, se é orgão, tem uma vida des-
afinadissima . 

E' um instrumento cuj os dispositivos estão reduzidissimos á expressiio 
mais simples, alguns dos quaes existem apena como elemento de symetria 
decorativa e -nada mais. 
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Pelo que se conclue !ogi<:amcnte do .cap·itulo I.I, secção II do titulo IJ da 
Constituição estadual, dedicado ás attribuições privativa s desre orgão do 
apparelho governativo do Estado, a assemibléa dos Representantes é um in-
stituto meramente orçament ario . Segundo reza o art. 46: 

'·.Compete privativamente ú Assembléa: 
1°, fixar annualmente a despeza ·e orçar a r e·ccita do Estado, 

1·eclct?na.nclo pm·a esse fi·m do Prcs·iclente elo Estado todos os dados e 
esclarecimentos ele q·ue ca1·ecer; 

2°, crear, augn1cntar ou s upprin1ir contribuições, taxas ou jm-
postos com as limitações impostas na Constituiçã.o Federal e nesta; 

.3P, a1ttor-iza1· o Presidente a contrahir empresLimos e realizar 
outras '()perações de credito; 

4°, votw· todos os 1tLeios indispensaveis á ma.nu.tenção cios se,·vi-
ços de tttil;cladc p ·u.blica cr:EADOS roR LEI, se1n ·intervi?· 1JO?" qua.lquer 
fónna n a 1·espectiva o1·gctn.ização e execução ; 

5°, detern1ina r a n.1udança i.en1pora ria ou clcfiniti\":::t da CapitaL 
do Estado; 

6°, res·olve r sobre os lin1itcs ter1·itor:aes do l~stado, na, jôrr, na d1> 
CLTt . 4° ela Constitttiçcio Fedcrctl, não podendo dispensa,· a informa-
ção do Presidente do Estado; 

7°, processar o Presidente e c oncorre r paru. o seu julgame ntc;, 
con forn1e dispõe o art. 21, n0s crln:.e s de responsabiliàudc, e inter-

i 
yir no processo qpanto aos ::: 1·:n1es comn1uns n a fórma do a rt. 23; 

8°. ü:zei' apuração da eleição do P1·esidente e receber delle a dre·· 
·Claração a que se refere o art. J.G: 

9°, fixa r o subsidio do Presidente e dos Repr esentantes .·· 
Examinemos essas n oYe attribuições privaUvas d[!. Assmnbléa e vejamos 

quaes as ,que ·podem ·SOl' consideradas de natureza lcgis!ativa. 
A. 1Jrimeirn : "iixar annualmente a clespeza e orç;ar a receita do E st a-elo,., 

é sem duvida u ma altribuiçã.o legislativa de natu~eza orçamental'ia; a 
se[)u nàct : "crear, augn1entn.r ou s upprilnir contt·ibui~õc s, t:lXUS ou impostos. 
com as limitações especificadas 11 a Constituição F-edel'al c n<~sta :' , tambem é, 
sem duvida, Uina attriij:>uiçEo legislativa ·orçt.unc7l!.~ria, rnas ,ha. a. reparar que 
se para C!ese1npenhar a tYrhnei'l·c, funcção a _..tss~n1bléa é obrigada a recla-
mar elo Presidente todos os daclos e inform<lÇÕcs de q ue care-cer ; vara des-
empenhar a segu.ncla a ~'1. ssen1hléa. apenas ten1 attr:buiç.ões pc1as quaes 11óde 
crear, augmcntar ou supprimir mas só não as tem para -diminuir contribui-
ções, taxas ou impostos ; pôde c t·ear novas, póde augrnentar as existentes, 
pôde supprimir t odas, mas não põde dimi nuir nenhuma . 

A terceira, "autorizar o Pt·csidente a contra'hir emprestimo .~ e realizar 
outras operações de credito " 6 sem duvida un1a. attrib uição legi.~lativa. tam-
bcn1 de natureza orçan1entaria; n12...s, por isso n1esn10, não é •prohle1na qu!:! 
de1nande rnui!:n. sc;.e11cia ou n1uitB competcneia. l egi ~latiYa . 
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... L\. c;ua·rta: .. Yotae todos os n1eíos indisp-ensaveis á n'!anutençã.o dos ser-
viços de u tilidade publica cr·e::.;.clos por lei, sem intervir por •qualquer fónmt 
na respectiva. organização e execução ". 

Essa attribuição é, sen1 d uvida, legislativa, n1as está. impJic.itan1entc con-
tiãa na anterior do nu1ne1·o ·wm, : "fixar annualm-entc a desr>eza elo Estac1 0 H, 

e ío i redi g·ida en1 separado para ·dar a !n1pressào t1e .q u e a l!.ssernbléa t c rn 
n1uitas attribui~õcs . Entretanto, repare1nos na habilidade <;011.1 que essa attri-
l;uição d.a i\.SSClTI~Jlêa fica reduzida a un1 acto nLccanico, sen1 o n1e nor rnere-
cimento, dando-lhes a mera funcção de caixa -1·egistradora.. A Assembléa é 
forçada a votar os n1cios itndispensaveis á n1anutenção àos ~:.:ervi~os çreados 
por le"i, sen1. intervir de qualquer fó:!."JTI::L na respectiva org::tnizaçã:o e ex e-
cução . 0Ta, como o Presidente é que faz as leis, decretos, editae3 , aV 1~Sos r.: 
telegran1.1na,s; e .con1o o ·Presidente ·é que tem a con111ctencia ·prhrat iva, co1no 
<:hefe supremo do governo e da a:dministra~ilo de, pelo n . 3 do art . 20 -
"organizar, refo!·rnar, ou supprimjr .os serviços, dentro <las v 0r.bas on;an1en-
tarias", quer dizer aquella attribuiç5.o romantica da Assernbléa qu e o Pre -
si dente crêa o scr\·iço que entender, non1e ia o pessoal, organiza-o co1no qui-
zcr, dú.- ~he os o-rdenados que rt.solver , se1n que a .Asscn1.b l0a ·cu aue1n que~: 

cr.ue seja, intervenha na sua exccuçã.o, 11cn1 n1csn1o para ífJscalizar ; nHlS ape -
n as vota por obrlg aç8.o , sern tug .~ :!.~ n ern n1 u g ir .. os 1nei os ind.~svcn::w:v eis a 'J 
paga mento das despezas q u e o E l- Supremo entender c delibe r a !.' cre::tJ', por ~ci 
que e ile 1110S!110 faz e executa . 

A qtt.t·nta.: "dcter!nina r a n1udança t en1poraria ou dcf~nitiva da capital do 
E~t:::tdo~' não é de natureza orçan'! ent:?~ ria é, sen1. duvida, le.gls:iati'Ya, tnas que 
quasi n~io e:dsLe, porque CCincHrnentc será posta crn pratica . 

~t\. se::cta : "resolver sobt~c os ErnitDs territoriaes do Estado, na fú rn1a d o 
a r t . -1°, da Constitu içtt.o Fecl ~l· DJ , nâo podenclo clistJC?'t.sG-r a i.nfo1~?11,ação elo 
l'1'Csiclente" .. nfi.o é de natu r·eza or(;;anlCrJt.a.rin, n1J.S n~L o pod!a. deixar de estar· 
inc1uida nas attL~ibuições -da A.ssernblfn., por11.ue é i ~ma cx.igene:ia do art . 1° 
da. Consti t uição Federal ; no entanto, serviu a r;ua inclusão no art. 46, que P:;ta-
Inos analysando, p-ars.. dimi:auir aiT!da mais o valo1~ da. .A .. sscntbléa, e n esse 
intuito, lá ficou, enxe-rtada n o texto do -dispositi\'O .constituciona l da lJnião, 
a 11hr ase final : "n~io poàend o di~ pensa!· a infortnaçãü do Presidente··, por-
C!'.! <" ô o l<;l-Supremo, o dominador a b soluto, o a utocrata do Parnpa . 

.. l"L se tinta : '' .processar o Presidente e ·ConcorTBi~ para o seu julgo.n1cnto '' 
não é urna funcçã.o or ça111entaria ne n1 legislativa , é u1na funcção judicia!. 
Mus, n.inda assin1, nfi.o é privativa dn. Assetnbl(:a., porque e:~ta apenas COli-

ü·i~)UC , ·cotno detei..~nl.ina o art . 21, .cotn clez dos seu s n1en1.hros para, em con-
junto COill. o Supremo rl'rlbunal: .cor.stltuir o tribuna l espcc!al que c1ev0rg__ 
flln·ccionar . Isto nos easos de .crimes de responsabilidade <lo Pre:;idente, por-
que nos el e c1·ln1.es con1n1u.ns , o D'ictador é julgado pelas jus tisas ~on1n1uns do 
Es tado, con1 o assentilnent o da A .. s~·.clYlbléa p~~ra a ~"[lronunc:)a, Cürno dcter -

n1ina o u.rt . 23 . 
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.A oitava : "fazer a apuração ela eleição elo Pt·esidente e receber <.telle a 
declaração de que reza o art. 1•6, não é uma funcção legislativa nem or ça-
mentaria, nem requer 'llln grande conhecimento de Direito Publico Con s ti-
tucional para ser desempenhada. 

A nona: "!fixar o subsidio do Presidente e dos Representantes " , está. 
im.plicita no numero um que manda fixar a clespez.o1. annual do Estado e só 
de quatro em quatro annos é que :'1. Assembléa desempenha essa funcção . 

No art. 46, a Constituição determina que : 
".Só á. Assembléa côínpete Jançar impostos sobre exoportação; 

immo.-eis ruraes; tra nsmissão de propriedade; heranças e legados; e 
sobre titulas de nomeação e sobre vencimentos dos f unccionarios do 
Esta do . " 

São cinco os numeras üeste artigo, que eu reuni em um só; como fo i r edi-
g ido o artigo, ·parece que além das nove attribuições do artigo anteceden te 
a Assemb!éa t em mais essas c:nco . Mas como o § 1 o declara que a exporta-
ção de productos do Estado e a t ransmissão de •Propriedade deixarão de ser 
t r ibutadas, logo que a arrecadação elo imp-osto chamado territorial ~stiver 

convenientemente regularizada, é claro que duas dessas competencias priva-
tivas da Asr;embléa tendem a desappar ecer, reduzindo-se, portanto, as attrl-
buições desse orgão do apparelho governativo . O § 2° dá tambem compe-
tencia exclusiYa ii. Assembléa para crear taxas de sello , quanto aos <lo-
cumentos sem caractc1· fe<teral e quanto aos negocies da economia do Es-

tado ; e contribuições •PO.Staes e telegr aphicas quanto aos Correios e T ele-
grap11os que ·por conta do Esta<lo forem estabelecidos . São essas duas attri-
buições exclusivas c1esnecessarias, perfeitamente dispensaveis, porque ambas 
estiio incluidas nos numerps 2 e 4 do art . 46, quando dão á Assembléa a 
competencia privativa para crear contribuições e taxas, com as limitações 
especificadas na Const. Fe<leral e na estadual, e votar todos os meios ne-
cessarios á manutenção dos ser viços <le u tili<lade pub!Lca •creados por lei. 

Esses numeras 1 e 2 do § 2° <lo art. 47 eram excusados e foram inclui-
dos só para o effeito de fazer crer que a Assembléa não seria UJl1 orgão 
inutil e teria um grande numero de attr;buiç:ões privativas. 

Quanto ao § 3° üesse artigo : 
"Compete exclustvamente ao município o imposto <le decima 

urbana." 
é cousa totalmente alheia á competencia 'privativa da Assemóbléa e foi i:J.-

crustado á força no capitu~o que trata das attribulções do orgão orçamenta-
rio <lo apparelho governativo do rEstado . 

Os outros dous arts. 48 e 49 não são attribuições privativas da Assem-
bléa - um, o 48 dá-lhe uma faculdade porque diz textualmente: Poderá ~

Assembléa tributar a importação de mercadorias, e o 4-9 manda que as reso-
luções <la Assembléa sejam promulgadas pelo Presidente, como leis do Es-
tado, Jogo estabelece mais uma competencia deste e não daquella. 
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De tudo isto se vê que a Assembléa não é depositaria do Poder Legis-
lativo, e, sim, apenas uma corporação com algumas funcções realmente or-
ç;amentnrias ; ou seja uma excrescen cia, visto como essas attribuições priva-
tivas, já muito r esumidas em numero e muito restrictas pela inter venção 
obrigada do Pres idente, ficam totalmente ::mnulladas em face do dispositivo 
elo n. 7 do art . 20 que determina ta xativamente : 

"Como .chefe suprenw do Governo e ela administração, compe le 
l'IO Presidente, com -plena responsabilida-de : preparar o project~ orça-
mentario da receita e da despeza elo E stado, para ser offerecido á 
Assembléa no com eço da sua sessão . " 

Que fica r estando, pois , 'á Assembléa relat ivam ente a os orçamentos? Uma 
só c o usa : homologar o que lhe fôr -remettido pelo Dictador; tanto mais 
quanto é positivamente certo, em face do n. 8 do mesmo art. 20 , que o ['re-
sidente compete, como Chefe •Supremo do G overno e da administração, isto: 

"Contrahir em·prestimos e realizar outras operações ele credito, 
de ac-côrdo com as e:x;pressas autorizações elo orç;.amento" . 

mas r epare-se bem n este final: 
"discrimina ndo na applicação as clespezas que, neste, estiverem con-
templadas en gloibadamente. " 

Isto significa a·p-enas que a Assemb.léa tem que votar~ queil~a ou não 
queira, englobadarnente as verbas .que o !Presidente detcrmin:u·, sem direito a 
pedir-lhe ·que se explique de que m odo vae gastar ou applicar essa verba : 
a Assembléa vota e não bufa . 

De t udo isso, se conclue que a Asse:m!bléa não é, nem equivale ao !Poder 
Legislativo da União; que este P·oder está. em toda a sua latitude, nas miio:3 
do depositaria do Poder E xecutivo. 

Entretanto, ha ain{!a a ~1otar 'que além das iuncções executivas e legisla-
tivas , o Presidente elo Estado dispõe mais de attribuições que deveriam cabe!' 
exclusivamente ao JucÜciario, a lgumas em virtude de disposição da proprh 
Constituição clictatorial de 14 de junho ·ele 1891; outras em v irtude ele lei ou 
decreto do proprio !P1·esidente didaclor, e laboradas pelo systema ou Delo pro-
cesso adaptado nos a rts . 311 a 34 ela r e feri<la Carta . 

Entre as pTi-m.eiras, figura esta, no numero 21 do art. -20, como competen-
cia do Che.fe .Supremo do Governo : 

"Organiza r e dirig ir o serviço r elativo ás terras do Estado, fican-
do res11eitadas as 11o~ses de boa fé nellas existentes, desde que os in-
teressados •provem pelos m eios regulares a cultura effectiva e m o-
rada àlwbitu al a nteriores ao dia .15 de novemibro ele 11&89 . " 

"Organizar e dirigir o serviço r elativo ás terras do ;Estado" e nada mai~, 
dever ia ser a attribuição .privativa do Presidente . O -restante .o_ue se Tefere á 
apreciação elas pessoas de boa ifé ou de má. fé existentes n as terras do Estado, 
e que diz respeito á prova ela cultura effe-ctiva dessas t e rras e da moraéh 
hab:tual <los interessados, anterior a 1'5 de n ovembro de 89, é assumpto da ex-

• 
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clusiva competemcia <lo poder Judicial, que não pócle andar misturada á elo 
Executivo e do Legislativo. 

Quanto á s seg1mdas, vamos demonstrar a affinnação dessa formidavel 
anomalia. 

O governo elo Estado, ou n1elhor, ·pm·a usar a technologia constitucional 
da Carta ele .14 de junho de 1891, o apparelh o governativo do· Rio Grande elo 
Sul, pelo orgão .do chefe supremo que é .a Presidente, tem a ·Competencia pn-
vativa do n . .10 do art. 20, "organ izar a força ·publica do Estado, dentro da. 
verba orçamenta:ria destinada a este serviço, dispõr della, distribuil-a e mo-
bilizai-a, conforme as exigenc ia s da n1anutenção .(la ordem, segurança e inte-
gridade do t erritorio . Si o alistamento volunta rio não bastar· ao preenchi-
m ento dos qua dres, cada mwrücipio, na proporção do numero dos se us ha bi-
tantes, ser á obriga do a supprir, mediante sorteio, o contingente que os deve 
completa r. " 

Como se v ê, é ·pura e perfeita or>gan!zaçã o militar com serviço obr iga-
torio por sorteio. 

Ora , como quer que ao Exercito Nacional fosse a pplicada a legi~lação d0 
Codigo P ena l da Armada, com toda a sua formalisUca processual, o El-Su-
.premo do Rio Grande do Sul ex tendeu á sua Brigada Policial es·sas m esm a:> 
legislações - a penal e a pro.cessuaJ - para os casos delictuosos occorrentes 

11a força militar sul-riograndense. 

• 

E assim ifor am alli creados - a auditoria , o •con selho de hwestigaçiio e o 
conselho d e guerra .para o 1processõ e julgamento dos of'ficiaes e praças que 
clelinquirem. 

Na esph era das instituições federaes, o soldado ou officlal que commet t e 
um delicto é pr oces sado ·pelo auditor, é -submettido a conse lho de invest igaçã.o 
e em s eguida a o conselho de gue rra. 

Succede o inesmo aos s oldados e officiaes ela s fo rças do d;cta do r ~ ül-r;o

g rande nse . 
O delinqu en te é p rocessado pelo auditor, r esponde a o conselho de inves-

tigação e, de pois, a o de gue r r a . 
:::--ío Exer cito b r asileiro sempre que o ·Conselho de g uerra profer e uma 

sent<cnça, abs-olvendo ou conclemnando, recorre ex -offic io para o Supremo 
T ribunal Militar que decide em ult ima ins tanc!a. 

No R co G r a n de do .Sul, o .caso muda de ,figura . Da sentença pro [c~-r ià·l. 

pelo oco.nselho de guerra, a bsolvendo ou conden1nanclo, cabe t ambem o r ec:ur-
so d e a ppelaç;ão ex-officÜJ, .ni1o par a o .Supremo Tribu11al do Estado, que é 
a ult i ma inst a n cia das justiças rio-grandenses, mas ·para o p r esidente do .C:o-
t a do, q ue, no u so da attrib uição .que a lei p o·r elle m esmo decretada ou pro-
mulga da, c onfirma a s entepça ou a ref orma, para b a ixar ou augmen ta r a 
pe n a , conforme póde , quer e e ntende . 

E como o C odigo P enal militar applica em <:ertos casos a pena ãe morte, 
o P residente do .R 1o G rande do SuL, Tecebendo a app ellaçiio , .p úde ref ormar 
a sen tença para condemna r o r éo a ser passado pe.las a rmas . 
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Sr. Presidente, posso asseverar a V. -Ex . que era a ssim ao tempo em 
.que eu residia no Rio Gramde do Sul, e exer.cia a minha ·proüssão de acl vo-
gado . Fui por ·duas .ou tres vez;es patrono de delinquentes processados por 
essa fórm a e tive de arrasam· a appellaçüo para o 'Presidente do Estado. 

$' possível que as cousas se t enhàrn. modiücaão. I sso pouco importa 
para a procedcncia das minhas o:bservaçõe;~. 

Si j á. :não succecle o mesmo hoje, a inda bem; mas já. s uccedeu. Quantos 
r éos f oram assim injusta e incons tit u cionalmente conàemn ados a altas penas 
que .cumpriram? Como r esar.ci r a esses clesventurosos os damnos Que sof-
f r eram em virtude de uma lei draconiana, .barbara, indigna do nosso tempo 
e da nossa .cultura juricli·ca? Si o processo ele legislai·, no 'Rio Grande do Sul, 
fosse o mesmo que a Constituição F eder a l a daptou e prescr eve, nunca teria 
sido ·posta em v igor a lei ou decreto que iniciou no Rio Grande do Sul a. 
p-raUca monstr uosa dessa anomalia . 

j\'[as não ·creio que r;e tcn!1a operado qualquer· mudança par a melhor, n o3 
domínios da dictadura sul-riograndense. 

'E assim, .;Sr. Pre-sidente, se ·verifica n o Rio Grande d o Sul republicano, 
a hypothese unica em toda a America, de um. governo em que um s ó homem 
reune as f uncções inherentes a.os depositar los dos ú 'H>' .poderes, o que na pro-

. pria constituição elo ú\1exi.co, a rt. 50·, é. expressamente prohibido. "Le pou-
voir Sll'prême de la Féderation se divise, a u point de vue ~le son excrcice , en 
pouv oir legislatif , pouvoir executif et pouvoir •judiciaire . Deux de ces pouvoirs 
ou un plus granel nombre ne pourront jamais ·être réunis entre les mains d 'une 
seulc per sonne ou eorporation, ni !e pouvoir le;;islatif être ·confié a u x mains 
d'un seu! individu. (DARESTT!l, Le const'it1~tion moderne, vol . 2" .) 

Mas o que torna 1nais grave ·esta anomalia é que ella se clá ha 34 anno.o; 
contra expressa . . p·rohibição do art . 7G da !Cons tituição l<~ederal : "0 c idadão 
irivestido em funcção de qualquer ·dos tres poderes ifederaes n ão poderá exer-
cer as de outro". Tambem est e não é um principio consti tucional da Unif,o? 

Devo affirmar ainda {]Ue o .que estou dizendo, r elativamente aos proces-
sos dessa natureza, não póde ser ·contestado, porque foi encaminhado ao Su-
premo Tribunal de .Justiça um rec.urso, redigido pe lo nosso eminente collega, 
Sr . Plinio Casado, na sua J.Frofissão de advogado, r ecurso em que S. Ex . 
r eclamava contra urna reforma de !':entença pe.!o chefe do Poder E xecutivo, 
eieYando para 30 annos a pena de prisão no processo de un'l solcla clo , 

Per gunto : é possível continuar uma situação de t a l ordem? 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - E qual f oi O solu ção do T ribunal? 
O SR . PINTO DA RocHi\, : - Nã:o •posso informar a V. E:-::.: parece {fUe 

esti1 pendente . Não estarei longe da verdade . .. 
Não estarei multo longe ·da. vcrdac1e se a:ffirmar a inda e tambem q ue, domi-

nante m esmo rel:Llivamente ú •Philosoph.ia positiva, ins piradora da situ ação po-
litica no meu ·E stado, o Presidente, ou melhor, ·D m·gão da ',Presidencia no appa-
relho governativo reune c ·confunde <::m suas mãos as f uncções do poder t em-
para,], ou de nhefe s u premo do Governo, .com as do poder espii·itual, ou de 
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chefe supremo do partido poJ:tlco q·ue dirige e orienta, e isto está em. ple-
nissimo desacôt·do com a doutrina do mestre de Montpellier amplam=ta 
desenvolvida nos quaü·o volurnes ela s ua Politica Positiva, mas - sobretu do 
clanl e su·periormcnto imposta no quinto dos seus opusculos de Philosophia 
social, de março de 1gzs, no qual Augusto Comte dissertou soberanamen te 
em Gonsicle1·ações sobre o tJOcler estJi1··itual . Sob esse aspecto, Sr . Presidente, 
eu niio avançarei -nenhuma heresia, se affirmar, -com as pa lavras de Comte, 
que no Rio Grande elo Sul a orga nização regida pela Constituição de \1.4 de 
julho de l S·Dü, " 0 a mesm't elo 11m a socieehtcle org<'.nizada sob o ascendente d:) 
mahometismo, o nele os dous poderes e~; tão desde a origem confundidos . 

Sr . Presidente . 

Essa anon1alia que fere quasi crucntan1entc u. organização política 
federativa c democratica elo Brasil, não se teria dado n o Rio Grande d o 
Sul, se a Carta ele 14 ele julho tivesse obedecido á. prescripção insophisma-
vcl üo art _ ·6 3 d-1. Constituiçi'to I<'edoral, "n!SJlCitando os tJrincitJio s constit·u.-
ci.cnacs dcL União . . n 

•Deixa n do de -pa·rte o precioso argumento que meu querido amigo e dis-
tincto collega Sr. Getuli o 'Vargas, hontem me apresentou, referen te aos '[}rin-
ci;;>ios conslitucionaes da União l[Ut estão enumerados na r eforma constitu-
cional a ctual, -deixando de parte esse a r gumen to, que 0 acceitavel, mas que , 
no momento, não p6de vlngc<r porque a reforma da Mag·na Carta ainda es~a 
em elabo·ração e não sa~emos se ella será. ou n fLo reali7.acla, quero slmplos-
nlcnte repetir a pergunta : 

Mas que sfw ou quaes são os princípios con stitucionaes da União ·? 
Não o direi eu . D!J-o-á a autoridade r econhecida ele J oão Barbalho . 

E prefiro essa autoridade a qua lquer outra, sem ol'fensa das 
muitas que nfLO cit o neste momento e poderia citar, po-rqoe João Bar-
balho, além de mestre e constituinte da Republica, disc utiu o pro· 
j ecto de Constituição e; exactamcnte sobre este assumpto, foi um dos 
paladinos da eloutrina que, victoriosa, se converteu no texto actual 
da Con stituição Federal. 

Foi elle quem, seguido pelo grande espirito de Nina Ribeiro e 
outros, como ::\![eira ele Vas·concellos, conseguiu -que o texto do pro-
ljecto em discussão, no ponto em ap·rcço neste momento, ficasse r~ 

digido como está no art . 63. 
No commentario com que o mestre, o con s tit uinte, o constitu-

cionalista e o magistrado do Supremo T ribunal enriqueceu a Uttera-
tura jurídica do nosso paiz, deixou elle assignalados quaes são o:::: 
pri ncípios constitucionaes ela Unlüo q ue os Estados devem r espeitar 
n as suas con stitqiçõ<-)S e leis, sinão quizerem soffre-r as consequencias 
da interrupção. E a f.s im se exprime f r ancamen te João Barbalho: 

"Mas quaes são esses princiPias constitucionaes l1a União? E stá 
visto que não podem ser sinão aquelles que a clla servem de base, 



- 553 

sobre, o.s q u u.es ficou ·constituido pn;o p:.tcto do ~4 ue fevere iro ele l:~n . 

Fen:onendo-se o texto ·constitucional, desde o preambulo, vcem-s·~ 

acloptn.dos o.s seg·uintcs: 

- a libe r cl:.tue inclividual e s uas garantias (•·cg'i?nen livre, pre-
amlnilo, ileclarc~ção de direito, tit. IV, sec . II) 

- a demo·c·ra-cia ( •·egi'flten clemocrat·ico, pream.JJulo, 15, 41, 73 ) 
- a representação politica (•·eoimcn .-epresentativo arts . 1, 28 e 30) . 
- .a lfórma repuhli·camL (arts . 1, •6, 2° , 41 e 90, § 4°). 

{) r egimen ·f.eder::Ltivo (u.rts . 1-6, § 2° e 30, G.3 e 90 § 4° ). 
Com a fóuna r epublicana - a temporariedade das funcções p o-

líticas (arts. 17, § 2o, e 28, combina;dos e arts . 31 e 43) e - a respon-
sa-bilidade política e civil dos gestores de funcções .p ub :icas (arts . 50, 
57, § 2", e 82) 

Com a f ecleraçào - a autonomia e a igualdade po!itica elos· E:.s-

tados .(a·ets. 2, '!, õ, ·6, 7, § 2" , .3·0, ·62, e •90 § 4°) 
A divisão do poder :pu~:>lico nos tres ramos - L egislativo, EÃ"C-

cutiv o e Judiciario - sem a qual não póc1e estar seg-ura a liherc1G!él.e 
e antes ·corre os maiores perigos - bem como a fa~·uldade de 

emenda1· e ref01·mar ::L Constituição adoptacla, entr am como elemento 
f u ndamental em toda a organização política tendente a e s tabelecer 
um Governo Jtberal c c1em.ocratico ; são .garantias supremas, cuja 
ausencia fraudaria o r eginE·n estatuído . E, pois, devem considerar-
se ·como clau sulas inc1cclina >·eis elas con stituições estac1uaes . 

A. Constituição Feder a l t em po1· exis te·ntes no organismo 110li-
ti-co -de ·cada Estado os refe ridos tres -poderes (e a estes se r efere se-
p arac1arn<mtc: l eg isliaUvo (arts 4° e inO) exectt:tivo (m-ts 7°, § .3°, e 17, 
§ ·3°) o jud·idct1'-i.o (a1-ts. 59, n . 1, c e § 1°, 60 a, 62, e 64, 4°). I gual-
mente tmn ·como consagra,cla em tocl'as as· constituições estaduaes a 
!faculdade ele reforma" . 

Oi·a, Sr . Presidente, Dada di-sto se obsm·va no Rio Grau ele do Sul, onde 
a Constituigüo ele 14 de jul'ho de J.S·n, 110cle-se a[firmar, é o av esso ele toda 

essa doutrina f undamental na União. 

E , o .que é de 2amcntar p1·ofundamente, os legislacl ores constituintes do 
Rio G,·anc1e do .Sul erraram c'{)nscientemente, erraram P'·opositada.rnc nte . 
c:vf:::.staran1- se da exlgcncia constitucional da Unifto, &'l.bendo qlie f azian1 
ex:on:tamc-ntc o contrario elo que c10viam. 

E des ta minha ousada aflirmativa ha prova document al, litteral, inso-
phism avel, ·C[U C resistir[c a ·qmüquer replica em contrario . 

Essa prova ·concl•udonte, e, quanto n. mim, .quanc1o em rnin·ha obscm·a e 
tacanha ·intelligencia posso ·eu consic1eral-a, está e m u m dispositivo da, :p1·o-
.vria •C.'Lrta sociccrati.ca de 14 de junqlo ele 1891; não fui eu o inventor apai -
xonado que a ·produziu, foi a. im.posi•gão da verdade que, não podendo s~r es-
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magoada, escapou, esgueil·ou-se subtilmente da -consciencia ele quem a escre-
veu e incrustrou-S:l para sempre no texto do art. ·G2, § 1° daquelle estatuto 
basico. Assim está elle 1·ecligiclo textualmente: 

"O territoriao do Estado, sob o ponto de vista. administrativo, 
será divi<l.iclo em municípios. 

"§ 1.0 Gad'a um dell es ser>i. independente -na gestão dos seU5 
interesses poou!im·es, -com ampla ífaculdade de constituir e regulr~r 

os seus se1·viços, 1·espeitaàas as ll·is1Josições cZ•:J- Constituição. " 
Repare bmn V. Ex., 1Sr. Presidente·, na reda.cção o esse texto : o municí-

pio, no Rio Grande elo Sul, não é sómente a utonomo na gestão eLos seu s iu-
teresses ;pecuHares, é mais .que a.utonomo, é incle1Jenclente. 

Pa.o:a ·constituir e reguhvr os seus sei-viços, o m unicípio tem ampla fa-
euldade; é tudo quanto se ·pó de desejar de libm·al, de ultra-liberal, de super-
hipei'-!·ibm·al. 

Mas. como sue-cede aos Estados, que, 1mra se regerem pela Constituição 
e leis que adaptarem, teem ·de respeitar os pr·incipios C:onstit1~cionaes ela 
União, os municípios no .Rio G•·a ntle elo .Sul, para serem independentes na 
gestão dos seus interesses .pecu'liares, com am.pla íaculdacle de -con sti>tui.J.· e 
regular os seus serviços, teem de respeita1· . .. (e ahi é que está o segredo, ahi 
é que estú a oha.ve do problema ) •não os princípios constitucionaes ele que 
fal!a o art. 63 da. Constitlliçâo Federal., mas sim as C,~spos-ições da Constit-ui-

ção . A diHcrença é -capital, é ~onniful.vel, é substancialissima. 

'De sorte q ue, o Estado elo Rio Grande do .sul, na sua \formação autono-
ma, não póde, e não dcYe, e não quer respeitar os pri-nicipios constitucionaes 
c'!a 'C'nião, isto é, aquelles princípios que são fundamentaes e basieos; n>,a.s 
os municípios no Estado elo Rio Grande do !Sul, >na sua formação independen-
te teem de respeitar, não já esses prinicipios -constitucionaes basicos, funda-
mentaes, essencialissimos, mas, apenas, as s'hn1Jles cUS2J Osi.ções da Constit?t·i -
ção. 

•SI 11m delles falta-1· com o respeito a uma só elas cõis1Jo'sições el a Const-i-
tuição; deixará de ser indePenc1ent e na gestão dos seus i-nteresses peculia.re5 
:nem ter[•. ampJ.a faculdade ·ele constituir e regular os seus serviços, porque o 
"Chefe Sup1·emo elo Governo e da Administração" intervirá. para fazc·l-a 
respeitar pelos municípios. 

Ora, S;·. Presidente, entre as rlu as Io:;uções - prlnci1Jios constitucionaes 
da Uniüo e C,is1Jositivos constit·uc:io1wes - a. distruncia é muito maior do que 
a que separa o B!:asil da China . 

"Os 1Jr·inc·i.pios constittwionacs el-a Uniüo" são aquelles (JUe ,servem de 
base e fundamento >~ or,g-[1;niza~ão 'l)O!itica da Uniã.o ou por outra, na opinião 
ào m estre, de .João BarlJalho: não voc1em ser outros senão aquellcs que a 
ella servem de base, sob1·e os quacs ella ificou -constituída 1Jelo acto d€ 24 de 
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fevereiro de 1891, ao passo que as d·lsposições da Go.nstlt·uiçrio são os textos 
de quaesquer do·S seus a rtigos, paragra p'hos 0 u alíneas. 

P1-incipios rSã o os elementos essen ciaes á form.açã 0 de um corpo de d ou-
trina ou de m a ter ia , di S1JOsições o1t cUspositivos, como com mumente se <om-
prega, são a •distribuição orde na da das pa.r tcs de ·um todo, ou os ,pontos que 
tm:.a. lei, um ·decreto, -ou um regulamento, r egula, ou aind a •Com-o elucida o n o-
bre Deputado riograncl'ense, meu presa do amig o Sr. Lindolfo Collor, invo-
cando a lição dos <Cliccionarios·: "prin c izJi os são proposições, opiTiiões que o 
espírito admitt e como ponto de partida. rem·a [1.tndamen tal" . 

.A:qu e!lc s , os principias, não são substituiveis por que s ão essenciaes e ba -
sicos; quacsquer deorespeitos ú sua s ituação ao corpo de que ·são •Componentes 
&s funda m entos com.prometten~ a segurança do c-o rpo e podem determin ar a 
perda , ou a derrocada, ou a s ubversão ou a t ra nsformação. 

J,}s t::cs, üs simples dis posiç'ões, .podem se t· d esr espeit adas, subs tituídas , 
clestruicl:as porque o desrespeito, a substituição ou a destruição não acarre-
tam a perda do todo se dentro dellas não lha elementos essenciaes. 

Os pr incipias de uma doutrina, se .não são ete1'nos, sã-o perma nent es; m.as 
tambem 0 5 •ha ·CJU e são e•ternos; como, vor e xemplo, e m g eometria, os t r es an-
gulos -de ·um tria ngulo são iguaes a dous r ectos; 2· R, a for.mula da cire um-
feren cia r ectificada; R2, a formula da. area do circulo : em c.himica o sym-
bolo da agua H2°, e tantos ou tt·os, 

As disposições ou enuncia'Clos ó.e uma doutrina sõ são permanentes, e 
portanto eternos, nua ndo contêm os p r in cipias esse nciaes . 

O Estado do Rio Grande do S'ul, com a sua ca rta de 14 de ju!<ho de 91, 
pó de a lterar c-ompletamente os elementos basilares da f ederação e é intan-
gível . Os JU•unicipios da.quelle Estado não v odem desrespeitar uma s imples 
dl::: oosiç) i.o, JiO!"q ue serão punidos corLi a in'tervençã,o iimmcdiata de. Eil-Supre·-
mo, do dieta dor . 

E a c on:stituição sociocratica do Estado impõe essa obrigação indiscu t í-
vel a o .rrm nicipio; e .essa attribuiçã o é ca teg orica, ·é irretorquivel, é taxativa, 
é hnperativa : 

•" A.r t . 64 . Na smL ~Jrimeira s essão, o Conselho elruborará a lei 
o&·ga nica muni·cipal, .q.ue pr omul.gada pelo .intendente, rege1·á o m1~

n·icf1Jio.. e só poderá ser r eformada , sob proposta fundamenta da do 
"nt endet<te ou ~·m vir tude d e r e presentação d e d ous te rços dos elei-
to r es municipacs . 'Nessa lei sení determina do o numero dos m enJ.bros 
.f1o <Consetho, est a belecido o processo .pa·t·a as eleiç.ões de caracter mu-
n Ticipal e 11t'esc'ri,pto tu elo qEa nto é da. competencia do mun:icõ.pio . 

J>ar3JgTa:pho unico. A lei or.ganka •do nYunici11io determinará o 
:Processo para a d ecretação ela s leis municipaes pe1o intendente, € 5 -

tatu indo um prazo r azoav-el 'para a ·pub licação prévia do p~·ojecto e 
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a dbriga-ção de revogn.~ -as, quando assim rccla.n1.:tl' a. 1na~orla do::; 
-eleitores do m·unidpio." 

Pelo q ue ahi fi ca transcripto se vê que a Constituição Sociocrauca de 
14 de julho impõe aos muni-ci'pios indepcncle•ntes as determinações dos seus 
textos, sem cuja observancia n ão .pocledio elles viver com independencia, nem 
com ampla faculdade constituir e regular os seus serviços ; e r elati\·u.mcnte 
ao legislativo, prescreve-lhes ·insubstit:uivelmente o processo de ela.bo1·ação 
das leis perfeitanwnte ig ual ao .que para o m esmo fim, para o 0rgáo da 
presi-dencia no arJ·pa~'elho g.avernativo do Estado, estabelece a carta. de 14 d0 
julho. 'Elrül·etanto, não admitt0, não quer aclmitti1· 0 Estado a obágação 
de respeitar o modelo da Constituição Federal para estabelecer o p!·ocesso de 
de Uegislar corao principio constitucional da Uniã,o q.ue os Estados 
respeitar! 

devem 

E os que não •·espeitm·em taes c~isposições· sof.frerão a interven.,;ii.o do 
El-Supremo : é tambem e ainda a Constituição sociocratica que assim orde-
na, quando, no art, •20, n. 18, declara peremptoriamente que 

"Co.mo chefe supremo do governo e da adnün istraçt'~o, e01n2Jete 

ao Pres·idente, com plena responswbilidade cr'Golan••· sem cjfeito as 
•·esoiuçõcs o·tt aotos das a1tto1·idades 1n1tn icipctes, quando iufringiTc?n 

leis jecleraes o·n c~o Es'taclo." 
E porque assim é, realm0nte nos dominios ela Constituição Sociocratica 

de 14 de julho de l ·S!Yl , 'succecleu que os municípios, usando das attl'ibuições 
que ás suas independcncias o~torg-ou a. lei .basica l'iog;·andense, pm· iutcrmc-
dio dos <:Ol1Selihos, elaboraram as suas leis organica.s, que foram depois ;p~·o

m.ulgadas pel-os respecU\·os intendentes 0 que, durante muito tempa, rege-
ram as -cir cumscripções admlnistrati,·as que as 1havian1 app1·ovado. 

Um :bello dia, 1S1· . Presidente, El-•Snpremo entendeu que quasi todas es-
sas leis or·ganicas mm11C1paes •nã-o respe itavam a s cLisposições oonsl-ituoio11 aes 

a que faz referencias o § 1° elo m·t . •62 da Lei Basica do Estaclo e,1·eunindo-as 
todas em 11.1m lote unico, revog-ou-as, offerecendo aos .m-unicípios um 'Paracly-
gma a que todos tiverum de obedecer, sem recalcitrar, não obstante a dis-

posição expressa, prohibitiYa, terminante do art. 64 ela Constituição ;;or;io-
crati-ca, que estabelece : 

"e só 1}0derá ser reformada (a lei organica municil1Ul) sob p ro-
vosta fundamentada do intendente ou em virtude de representação 
de dous terços qos eleitoi·es .rn.m ücipaes" . 

Não affirmo, não j~ro que r ealmente as leis organicu.s dos municípios 
houvessem s ido reformadas ']}Cio processo que inuiqu ei , ele uma si.í as;,;onta-
da, mediante '11111 parady.g-ma dado em substituição ús anteriores; 1na~ posao 
garantir positivamente a V . Ex . e á Camara, q ue nenhum intendente p•·opoz 
fundamentadamente a reforma, nem 1houve nenq1uma representn.çã.o de dom; 
terços dos eleitores municipaes; a reforma :!'o~ feita ao exclm;ivo s~hor rJa 
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vut:Lade uo Ei-Supremo, que não se peJ:mittiu, seque<', u tralJ:.tlho d cun.s:J l-
tar a hypothetica, -pro.hlemalic:a e lyl'ica inuependencia dos munkipios . _t; o 
;iictador nem deu aos inteuclente.:s -ou ar,::; eleitores n_>uuicipues .._ honra ex-
-:elsa de discutir com clles a conveniencia de reformar as respectivas leis 
Ol'g"SVnicaa, t·eformou-as. adaptou-as inteirame:tte ús simples àiszJOsiçõe~< con-

stit1tCionaes desrespeita<Cl.as e não deu ouvidos á critrca <tla opinião rio-gran-
d 'sse . 

E os municípios não protestaram, Sr. Presidente, porquE: não podlatn 
protestar. Se o fizessem, não seria difficil ao El-Suprerr'"o, demo-rtstl:ar que 
o município rcc~llcitrante tinha delficiencia de meios pf!.ra manter o::; se u,; 
serviços e daria a lição tremenda que a Constituição sociocratica, no art. 
62, § 2° in fine, ::rutoriza o dictadoi· a dar : 

"O municillio q.ue não estiver nas condiçõõe~; do prover ás de;;-
pezas exigidas pelos serviços que lhe incumbem, poderá reclama!· 
ao Presidente do Estado a sua a nnexação a um dos municípios limi-
trop.hes cle·uenlto o Pr-esidente Stt1JPTimU- o, 1nesn""o sent r-eclamação, 
se ve1··ificcw a,quella deficiencia de meios". 

Que arma formidolosa a Sociocracia constitucional do F~io Grande ci o 
·Sul colloco:u em m.ãos do Supremo LDictador! 

lE_, no em tanto, ISr. Presidente, quantos protestos surgiram contra o )Jrú-
jecto de i·evisão da Constituição il'ederal, qua-ndo se desejou incluir nos dom·-
nios do art . G• o dispositivo autorizando a intervenção do Governo da Uniiio 
sempre que ! içasse verifiocado que, dut·ante dous an'llos, um E stado hav·a. 
faltado ao pa-gamento •dos seus compromissos externos ! 

T odavia, 'Sr. Presidente, se ess<L solução, por ext:cemarnentt: violenta , 
puder pan·ecer a V . . Ex. de difficil o a impossível appl1cação, deixai-o-hei de 

lado e preferirei uma outra disposição da Cons tituição sociocratica qu~ p o-
der ü, ·ser applicada, se qualquer manifestação de indepenclencia elos municí-
pios a!cançm· ou ·contrariar a resolução do ·El-.Supremo : este não supptimirá. 
o município, m as amputal-.o-ha descaroavelnwnte, humilhando-o e esma::;an-
do-lhe a çonsc ien cia. De que modo·? 

E' ainda e tamhem a Constituição sociocratica de 14 de Julho de 91. 
r;ue proporciona o u so do r emec1io seguro, quando, no at"t . 2a, nume1·o lG, 
determina : 

"Como chefe supremo do Governo e ela administração, comp,• -
te ao Presidente, com plena responsabilidade : nesoiver sobre os li -
mites elos municípios, nào podendo, porém, alterai-os sem o acc.'ir -
do com os respectivos Conselhos." 

O SR. PRESIDElN'rE : - Lembro ao nobre orador que es~á terminada á ho;·a 
destinada ao expediente. 

O Sn. Pn\'l'O DA RocHA: - r:.ogo a V. Ex. a fin eza de me inscrever pal-a 
uma plicacão pessoal. 
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0 SR. PRESIDENTE: - V. Ex. ficará iJ1scripto. 
O SR. PrN~·o DA RoCI-IA : - Muito ag-radecido a V . Ex . (l!Inito bem ; nuMto 

to be-m.) 

O Sr. Pinlto cla Rocha (pa1·a nma exzJlicaçcio pessoal): - Pro>; igo na or-
dem de considerações que tive ha pouco de in terromper . 

Parecerii a V. Ex. e á Camara que - a disposiçi:io final do n. 16 do 
art. 20 seja , como se diz n a minha terra, um bcw'úicacho a impossibilitar ou a 
difficulta r a violencia do clicta clor. 

Mas a experiencia, a g r a nde mestra da viela, m e autoriza a affirmar a 
\'. Ex . q ue as apparencias illuclem e que aquella phrase tão luzente não é 

de ouro, é ele puro latão. 

Um dia, jii lá vão a lguns a nnos, talvez mais d e uma dezena, o partido 
que t enho a hom·a de representar n esta Camara, unindo-se ao partido demo-
cr atico, deu batalha ao Governo dictatorial, na eleição municipal de São Se -
bastião elo Cahy, acceitanclo o alistamento municipal existente e a lei eleito-
r a l em. vigo1· que permittia a eleição com voto descoberto . E a opposição 
';enceu, dando ao seu candidato 444 votos de maioria sobre o candidato gover-
nis ta, gum·cl::mclo para prova cabal e peremptoria do seu innegavel e inc1!s-
cutivel t riumpho os recibos que a mesa passára aos seus eleitores. 

Era incontestavel a cl enota do Governo . Mas El-Supremo decretou a an-
nullação das eleições, ch'amanclo o eleitorado a novo pleito marca do para 
ciata bem distante ainda . J\"o intervallo, verificou e lle a existen cia de grande 
maioria dos seus adversarios em um determina do districto elo município refe-
rido; desannexou-o de São Sebastião do Ca hy, a nnexou-o a outro município 
limitronhe e, quando se procedeu a novo pleito toda · a votação dos oppo-
s icionistas cleb;.ou de suffragar o seu candidato, porque estes não pertenciam 
mais ao município em que residiam c tinham domicilio antes do pleito ::m-
terior. 

E para r esolver sobr e os limites do mumclpiO de São Sebastião elo Cahy, 
r esb·ingindo-!he a úrea, a populaçào, e o eleitorado, pela llesannexação do 
r eferido districto, o El S~w1·em o_. contr::..riando a le ttra expr essa elo n. 16 do 
art. 20, ela sua propria Carta sociocratica, dispensou o accôrdo com o Con-
f<elho Municipal, que , alias, não lhe seria dif ficil obter, attenà endo a que essfL 
cor]JOJ'ação alministrativa era unanimemente composta de corrcligionari'os 
seos. 

I sto que acabo de affi r mar a V. Ex. , não ]Jócle s offrer e desafia qualquer 
contes taçfco . 

Sr. Presidente, pensará V. E x ., pensará t a lvez a Camara que o El ,<;u-
pl·emo, concentrando nas suas mãos todas as attrilmiç;ües do E xecutivo, quasi 
todas as elo Legislativo, e a lgumas llo J udiciario, se contente com essa parte 
do Leão no r e}Jartir das yantagens e das competencias elo Poder Supremo e 
incontrastavel? 
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Será. uma illusiio de ·v. Ex. e da 'amara, resultante da pern iciosa in-
flu encia da distancia na p ercepçfLo dos vuitos e das fig ut·as. 

P o r ex cmplo: os arts . 71 a 75 constituem o titulo IV (][L Constituição 
~;ociocratica, a me1hor do Occidente, na opinião dos seus pa ladinos, e esse 
titulo obedece á epigraphe - Gc,,·antias geraea de OTdem e de J.J?'ogresso do 
Estado - isto é: Augusto Com t o puro . Mas equivale esse titulo á JJeclaTaçiio 
de diTcitos . da Constituiçfto F ederal com o ar·t. 72 e seus para;;raphos, e arti-
gos 73 a.. í S. 

O titulo IV ela Constituição sociocratica t em , no emta n to, cinco arti<:;os 
o en::re -el!es o c1e n. 71 que se desdobra em 21 pa ragraphos, além ele 14 do 
art. 72 <.1::~. Constituição F edera l com os numeras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 25, 27, 2S, 29 e 30, segund o pre;.:creve o n. 20 elo artigo 71 da Carta 
r•ositivista. q uando declara : 

·• F a%e in parte integran ü::' tlc stus ga1·antias as qu e estão especifi-
cadas nos pa ragraphos taes e taes, da Constituição Federa l. " 

Pois bem ; a Constituição sociocratica a ccrescentou, aos do art. 72 da 
Con"tituiçü.o F eder::tl, m a is a lguns paragraphos contendo a enunciaçi:Lo de 
v a rios outros princirli.os e di.sposic:õe r; . l;~ntre elles h a o de n . 18 que re za 
assin1: 

"Ficam a bolidas as lo lerias, não sendo licito ao Estado transfor-
mai· o vicio e m fonte de renda." 

Eisie accrescilno é incontestavellnente bom, excell<;nte, de uma magnífico 
effeito moralizad or: abolir p<:tr::t. scmjn·e, desde aquella data, as loterias e, além 
disso, declarou perem11toriamente que nã o era licito, desde esse i nstante, ao 
Estado, conve,·ter o vicio c1n fonte de r enda . A mor a l p ositiva conseguia, 
por essa. fúrrtw, u1n verdadeiro triumpho; o jog o recebia, no Rio Grande elo 
Sul, a pr!meira condemnaçi'i.o que o devia extingu ir definitivamente. 

Si ·v. Ex . pensou assim, Sr . Presidente, iiluc1iu-se, porque nunca cessou 
t' .1ogo Ua lotel'ia; até este rnornento o g o·verno do Estado continúa a explorar 
o vicio, co :1Vertenclo-o em fonte de r enda,, por meio ele contractos r endosos, 
que 3>i.o cons!.ant emente r enovado:; : a letra constitucional é Jettra. morta. 

... \. ITID!.' ::tl DOSiti vista foi, aguas a. baixo, na vorugern que conduz;u o Rio 
Grande do Su l a o r eg-imen ofEici.al ela plena liberdade do jog o, em t odas as 
suas n1odn lida dcs. 

O Sn. B_\P'l~S'l'A L ~zAHDO : - Não h:-t J~stado en1. que o jogo seja mais f ran-
co que no FLio Grande do Sul . Infelizmente, essa é a verdade. 

O Sn. PI J\"TO DA J"{OCHA : - E üest 'at·te , a Decla ração dos direi tos ind:vi-
c1 uaes, que n. Constituição Federal synthetizou nos 30 paragra phos do art . 12, 
co quo a Conslituição chL Sociocraciu sul-riograndense transformou em Garan-
t'ia s gc-racs de orclem e de p·rogresso no Estaüo, ficou reduzida, a f inal, á Carta. 
Constj tuc: o na l elo -vicio, ft. orgunizc.tç[to s ysterr1 a tica e pos itiva c1o jogo, no Oc-
cidentc. 

::;r . Proe><idente - O plano de r efor ma constitucional, e la bor ado e trazido 
no pie ;·J~u·io ela Camar a , velo m eu emine nte patrício Sr . H erculan o de Frei-
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tas, 11 obre e honrado representante do Estado de São Paulo e leacl.cr dessa 
nri!ha 11te e luzida bancada, incluiu desde o primeiro momento, a q uestão, 
;1Ur'L mim capi tal, da enumeraç:ão taxativa de um conjuncto de principias que 
c1even1 ser cnsiderados - principias constitucionaes da U nião, deixando, en-
treta nw, de definir o que sejam principias constitucionaes da União, r;eguindo 
S . Ex ~ ., n esse ponto, a opinião elos que eentenclen1 que un1. codigo - corr1o o 
Civil ou como a Constituiçiio de um J:"Jstado, - não sendo liVl'OS didac ticos, 
1:úo c1e v·em conter definições, sen1pre pel~igosas . 

O eminente profesSOl' ela Faculdade de Direito de S>w Paulo, cujas liç;ões 
>~UJ,Jeriores são modelos de e!oc1uencia e de fecunda erudição, que a todos e n-
cantam e seduzem, preferiu enumerar taxativamente esses princi11ios constit u-
cionas que, com a opinião de Earõ}alho, siio funclamentaes e, pois, essencialis-

. s~ll!.OS, substanciaes, in1prescendiveis : acceito o systen1a. 
E, por essa f6rma, n ão podia deixal' de m oc1ifical' tambem o art. G•, cujo 

t eôr sagradamente intangível pm-a os adeptos da doutrina de Campos SaUes, 
e. para os meu:; eminentes e quel'idos adversarios do Rio Grande do Sul, uma 
arca santa, 1.una especie de ciborio astral en1 que SS . Exas. guardam os 
objectos e as particulas purificadas do seu culto religioso . 

Eu sú me afastaria da corrente 1·evis1onista actual s i desse plano, des::.,c 
projecto de reforma, houvesse clesappaxccido a enumm·ação dos principias 
constitucionaes da União e a sua consequente repm·cussão na doutrina e n:L 
Jdtra. Llv artigo 6". 

O meu velho. e querido amig·o, Sr . Plinio Casado, em erito professor clrt 
n1ater1t.1. na :F'aculdade ele Direito c1e Porto ~~lGgre, de cujo saber esta.. Ca-
r;;ara j á se acostumou a ouvir Jigões de a lta .proficiencia e cujo nome é un1 
elos florões do opulento patrimonio intellectual e politico do Rio Grancle do Sul, 
conhecendo intimamente todas as a l'tes e manhas das interpretações d outri -
narias da escola philosoph ica e partidaria dominante no Estado, apresentou 
uma <:mt=nda que tinha em vista esclareeer a referencia do projecto de re-
forma ao principio constitucional da União que inclue a - indepentlenc-la e 
ha nnonra elas 1Joàe-res. 

O illusti'e Deputado pelo Rio Grande do Sul accrescentava a essas pa-
lavras, estas outras "com a.s suas 1·eszJectivcw t wncções CS1Jeci[ i cas". 

Era uma emenda que, indiscutivelmente, esclarecia o assumpto c t or-
naria impossivel, de futuro, a discussüo e os sophismas dos positivis ta:; rio-
f;L·a.ndense:s . 

P .... ssig·t·tei .essa. en1enda elo meu prezado collega co1n muita satis{rv;:ão , en1.-
bora a tivesse en1 min.lH:I. conscioncia cumo dispensave l, 1nas confesso com 
sinc·?ridaàe, que foi pena haver· sido ellu. rejeita da, porque em 11 ack preju-
djcava o project o, e , ao con tra i·io, seria urn beneficio de fu turas vantaci·cn~ . 

En~retanto, confio na segurança do texto que ficou, porque a indepenclen-
cia e hatmonia dos pod" r es não poderá existir s"inão se conservar cada un1 
C1eH€'s no extrt:iclu das suas .::·espec:tivas func~õe~ especificas, já estabelec idas 
c fixadas na Constituü-;i:io Federa l , quanc'io a cada um delles confia a s s uas 
~ ! ttribui(: ões privat iYas e, J10rtanto, inde legavGis, tanto n1ajs qua nto 0 pro-
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jecto do rcforn1a pernlitte a intervenção federal para assegurar a j ntcgriduc1c 
mtcio~al e manter o r espeito aos pril1cipios constitucionaes da Uniüo . 

Acredito, S1· . Presidente, que n:lo se.ia possivcl, futuramente, a cxisten-
cia c1C~=-5:L aberração que se contém n:-t Constituição sociocratica sul-rio -g ra n-
dense, de 14 (~e Julh o de 18al: não é po:;sivel continuar a existencia. desse ap-
JW.reU!ú go Yerno.tivo, cem tren orgãos, que é o sophisma grosseiro e pretende!.· 
encobrir 2. confusão das funcções legis la tivas e execu tiv:.~.s nas mãos do m es-
mo h omem, e t ornando p ossivel a pratica de f unc\; ões judiciurias p elo Su-
premo dictador . 

..:'\credite '/. Ex., Sr. Presidente, c cre ia a Cr.unara na pa lavl'a dcsinteres-
~tLd:::l. de um ho1ne n'l que j(t. n~i,o tem Hlus õés, ne1n ambições, nem 111esmo es-
vranr:as que ainda acalentam multas espíritos desta Casa e deste Paiz. 

l'a ra mim, nada quero, nada peço, nada ambiciono, nem para os meus . 
l\'t\1lca. pedi, nunca deseje\ posições; as que immc reciclamente occupei e oc-
eupo foram -me todas offereciclas e sempre r elutei em as a cceita t·. 

Não tenho o m a is leve r eceio de ser contestado por qum quer que seja , 
~ súmente peço á Providencia Divina que m e deixe sahir da vida com a mes -
ma se!-eniclade de •Consciencia .que t em sid-o até este momento o ·coruforto 
unico de uma existencia ele trabalho permanente sem r epouso e s e1n des-
ale11to . 

Quero para a minha Patria a grandeza moral tii.o vasta e tão alta como a 
<:xtensií.o elo seu territol"io e a altitude elas suas serranias c para o m e<.L berço 
natal , tli.o cheio ele glor ias e de bellezas, dias mais bellos, mais nobres e mais 
brilhantes do que estes que vão correndo ; desejo para aquelle torrão, incom-
p::travelmente lindo, horas perennes de pacificaçi""Lo e de la bor inten so, para 
que tudo possa florir em ventura. 

Não tenho odios nem r ancores, tSr. 'P1·esidente, não porque me con3idere 
vaide~:::mente um justo, mas porque a expel"iencia da vida e as desi!lnsões 
CJU<' 1ne têm a compa nhado ·fielmente , sem abandono de um instante, po1· 
fôrma t: tl abrandavam as asperezas dos meus im11u1sos que chego a este 
in~; tant-e da. existcn~=a. convencido de que, s i n ão posso amar a todos igual-
mente, pelo m enos dese jo terminar os meus dias so-nindo para todos . 

A,; offensas e as injurias, p1·inc ipalmenfe as da vida J1olitica, eu m; pe:·-
dôo c escjueço facilm ente, J10r-qlle as r eputo filhas das paixões que !rrompem 
sub:taneas e, p or vezes, impossíveis de combate r e r efrear. 

ll\'ías as injustiças, si as perdôo, não as olvido, pm·que, para fa zel-as, é 

necessario pensar e deliberar e isso r epresenta muita fraqueza de caracter 
em quem as ·prat'ca . 

1\f:u;, e por isso, o rancor não me atormenta a vida n em o desejo de vin-
ganç:.a. me tira o som no . Todavia, ·Sr. Presidente, cons!dero um ·dever i!:~\e

clinavel, uma imposição d<', minh<L l*'al-c1ade de -consciencia, trazer ao plenar'o 
do -paiz, o m eu depoimento de testemunha pessoal, presencial e incorrlJ-
ptivcl de 30 annos .consecutivos de observação e de experiencia dos home11s 
e das causas, deixando nos Ann.aes desta Casa as affirmações e as convicções 
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de un1a a.lnHL li \ 1 t·e, que nunca se dobrou a n ingue1n, que 11unca obedeceu [LS 

imposições de qualquer despotismo, tyranni::t cu dictadura, mascarados ·ou a 
descob-erto, mas que sempre fo i doc.'} ii. or ientação superior dos chef.~-s que 
o têm eleito conscien tem e nte nas lutas pela RepubJi.ca e pela Liberdade . 

E essa lealdade me o-rdena que diga ao Congresso Nacional, a V. Ex . , 
Sr. Presidente ~ á Ca tnara dos ~srs. ·Dep utados, e, pt~rtanto, D.tl palz ;nt~iru, 
q ue esse iclõ,ai de -p a cificação, ·cl.e trabalho, de -conv:~'fo fratern0 e nobre em 
favor do futm·o e dct. gloria do Brasil é absolutamente impossivel nc- Hio 
Grande do Sul, en1quanto alli don1inar OI!Screci(Jrl~~riarnenté a àoutrin~ poE· 
tica que todos os E stados da U nião r epudiavam na sua org·anizaçfto consti-
tuc;omll e não têm querido contemplar nas suas instituições loc'aeó:, desde 
éntão ;,.tf hoj_,; c1ue a Constituinte d;,. R epubllca nii.o consagrou no Paeto Fe-
deral de ~ ~1 à e f evereiro; .que ainda a g ora no .plano ãe reforn1a não logrou 
uma syrepá.thiE. pla.toni~a s·equcr; que nt nhurr1a Repurjlica c~o contl.ne.ntc 
an1.ericano consagrou ou adn1itt~.u; que nenhum paiz da Europa accli~-r:ou, 

nerr.: rrJ.esn1c á.. França, e1n cujo territorio ella nasceu e não conscgulo m~d ra r. 

Emquanto no Rio Grande do 'Sul, traclici<J·nahnenbe liVit'€ e liber::tl, do -
minar a imp-osiç.ão dictatorial da Constituição de 14 de Julho, que faz c:a-
quelle ~be .. 11çoadü to-rrào de glorjas, um ergastulo de C011·S'Ciencias 8-!tivas, não 
será. .possivel obter ;uma tranqui.l1idade efficiente, uma pacifkação :realmente 
fraternal. 

N aquelle E stad-o, iSr . !Presidente, ainda ha di·s.·s assignalava, na t-ribuna 
cle.sta Casa, o nobre leader ela 'representaç:ã:o rio -grande nse gov-ernis ta, o meu 
prezado ·collega e anlig.o .Sr . G·etuliiO ~argas, que eu conheço .c1es·de os dias 
encantadores e m q u e eHe fre qu·entava .os b a.ncc's academkos, {juando o seu 
espiri,to con1eçava a 1'evelat'-se ern. brilhantissin1.os su-rtos de talento e em for-
mosas quali<lades de ~ração ; ai nda ha dias affi rmava eHe que no R io Grande 
do Sal é faci.l veri-ficar a existencia -de do1UJS -grn.ndes prurtidos de principi0s, 
lutando rl<ela vic.toria elos seus res:pectivCJI.s ideaes e .que , d€1)0is da luta ter-
minada, podem a;per tar as n1ã:os .sem .cles,honra. 

Sr . !Presidente, é i•sso verdz,de e a his·toria está rel)Joeta desses exem0)los 
que é desneces.sario relembrat" neste momento; n~a-s ta;n1bem não é m en os 
verdadeiro {JUe nos trinta e tres annos de Rtpuhlica ni-nguem, nem. mesmo 
invocando c,<; sagr.ados interesses da Patria, tem ·podido sufJ'c-car nos pulm··Ses 
gaú-::.hos o resfolegar impetunso da liberdade qua nã·o quer ser gancteada 
e, por isso, já quG.tro vezes, em 1893, em 19'22 e 1923, em' 19 2·1 e agora, em 
1925, o iP..io Gran<le do S uj tem sido invadido pdo~;: -seus propriCJs filhos em 
armWJ, contra a rHctadura, exclusivamente .contra a dictadura e nada n1a.is . 

Ha deus 1partid·os 1de op,posição local, o democra.tico presidencialista e o 
f ederalista par,Jamentarista . Aml)CG p r éga.m abertamente dcn.ürinas o.pposta:o 
á ·Constituiç;ã.o ~wciocratica 'Cl.Qminantc no Estad:o . 

. Juntaram ~se ambos e, em UJm esforço tremendo pela,:s armas, co!'lseguiram 
a'ha!ar a Bastilha. 
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O l'::u·tiL1o l''e:dera!i ,;.~ta, essencialmcmte pa;rlamcntari~·ln, foi n1ais longe, 
foi e tem sido de 1.1111a ab~>egação cxtraordio1a'l'ia, simpiesme.nte vara nftc' 
per-turbar a vicln. da Rcp ublica e .os destinos d<L n ossa !Patri~. coinmum, e 
concordou 01n red·uzir as exigencias do seu progTamnJa, relativai!11'f'nte il 
Cons tituição Federal ,e ao Rio Grande do :Sul, n. uma clausula unica - har-
nronizar a Carta sociocratica de 14 de Julho com a Constit uição de ~ 4 de 
Fevereiro, adiando para depois a ,propaganda e a luta. ,po.-cifi ca em favcr da, 
causa parlamentat·ista. 

Mais, é in11J.Jossivc1 c~ der; menos, é impossivel acceitur . 

Dua.s vezes, neste recinto, os representantes desse 1Jartido nob•·emen[e 
glor ioso, vencido, mas nã.o con.Yencià'o e SE'lnPre en1 pTotesto pe1·manen te, j{, 

recla:mou pela •PalavJ·a do Sr . W!enceslii.o Escobar e do saudosissimo Con-
selheil·o An tunes Maciel, essa adap •t.ação que é um trabal ho de pura e de 
estr icta just iQa . Não o q uizeram attencler . Dutran te longo .p.eriodo de paz, 
de trabalho, de pacien'C.ia e de resignação, soffreu tudo: da ironia á vi{)lencia; 
do sarcas mo á perseguir;ii.o, quand·o pelos meios legaes manifestava o seu 
~Jensa.Inento, de ac:côrdo com as fonnulas constitucionaes da União e todos 
os ouvidos ,se fizeran1 surdos. 

H a tt·i·nta ann os, esse pal·tirJo pede, implo1·a, r eclama, exige just iça fl,.; 
s uas intenções, am.patl'O aos -seus direitos, garantias á sll"a. liberdade e o B>·asll 
in teiro se nega a ouvil-o . 

E , cryntra to'tlc.s os •pr i ncipies de hmnanidade, pa recen-1 apostadas e ,con-
gregadas a1s fo1·ças .politicas do Brasil, no esfo.r·ç;o e no .[)rapo·s ito de ohl'lg·al- o 
a s ubmcttc.r-se á ·dictaclu ra q·ue t 'O à os r·econhecem extsür, que .n ingu errn quer 
adaptar n os seus Estados, rnas que tc1eraan, adm ittcm c apoiarn no te:ni:to·rio 
do 'Hi o Grande do Sul, iso·lando-o, entreta:nto, .para que ni:~o saiam de lú os 
germcns de infecç;ã,o pc.rigo~ra a:os destinos da Li.bercla:dc . 

. Aincl n. a~.or.:. t., iS1·. Presidente, qu.omdo a alrn:..t rio-grandense, nK~is tu na 
vez r eclam.ava cm1!tnt essa dicta·dura {'cucstitnciona.l e pedia j u stiç:l , t udo se 
er g ueu COJ!tra o Rio Grande do Sui o.ppi·imWo e, para vencer e dominar 
es:;a expansü.o da alma livre c altiv-a da gaúch~da que se ,rebel!a contTa a 
a nomalia pos itiva que a infe Hcita, foi ·]Jredso que todos os Governos dcs 
E :::t.ado::. se junta.sscm, .que o E}cerdto e a Aranmda concordassem embora 
pa::is:::.goiro.rr.c.nte con1 essa a~no1na.lla. 

Ainda assim, tornou-se nccessa.rio que as R-elJUolicas vins1nhas f e-ohas-
sem a·s suas fronteiras á alma angustiada dos rio-grandenses, .para que fosse 
dominada a eXJ)rcre..i,o do seu altiv·o lJPOtesto. 

Tu'do isso, Sr. Pn~side111tc, não é, creia V. Ex . e creia a Naçãc, o ir-
romp-er <las a mbições inconti t1a s e p erversas ; nfw. E ' a ancia de liberdade 
que nc,>;~ impelle . A alma gaúcha é no·bre e não trahe nem offende a Repu -

blica e a Patria; o que ella. niio 116de suppot·tar é essa prensa hydraulica da 
Constituiçwo soeiocJ·alica que ha 34 annos lhe comprime a ·consciencia . 
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_:LSseYera- se, Sl'. Presidente, que a dou trina parlaJnent&rista é inhnig-a 
tla c!outrina pl·esidencia!ista e QUe esta se defende das aggressões da;quel!a . 

<:;r . J?re;;idente, se o .parlamentarismo ille!·me é um in imigo C011Jtra o 
<J<.lal se torna necessaria a defesa pelas armas, tan to ou mais in imig o é a 
c!ü.:ta.dura po~itivista que se consen•a arma:da ·até os dentes, dentro da Oonsti-
;:uiçà.o democra.tica do Brasil, ameaçando permanentemente a prQ!Pria Fe-
deraç5.o Brasileira. 

Reduzam-se essas duas correntes extremas a o j usto m.eio t ermo con:>ti-
tucional; adap te-se a rColl.Stituição do Rio Gr a n de ·do S ul ao·s prin cipies 
con.stituci-onaes da Uniã-o e eu affirmo a V . Ex. q ue nunca mais a .paz bTa-
sileira SE>rá perturbada no Rio Grande do 'Sul ; q ue as opposições entrarão 
nobremente no caminho da legalioode constitucional brasielira; que o Par-
tido Federalista entrará na corrente vi.g:01·.osa e fulgente do <trwba•lho fecun-
da.nte e opulento, ~)ara engil'andecimento da Patria e da •Pue,publica e que, 
invocando a memoria gloriosrunente nobre e grande do seu sau doso e elo -
quenüssimo fundador, dirá de novo como elle disse uma vez: "Guerra civil, 
nunca", porque então, S.r . . Presidente, nesse dia de tsol magnifico e àe oxy-
genio a·bundante, tambem já não s-erá necessarlo affir:mar, .como elle affir-
.1ou : 

"A liberdade não se imp.lora de joelh<>s; conquista.-.se pelas 
armas . ': 

T enho dito . (1JJ1ti.t:o l>em; mu.ito bem. O oraa.or é vivamente cum.pri-
mcn.Wào e ctbraçaclo). 

SESSÃO DE 8 DE DEZEl\1:BRO 

O Sr. Getulio Vargas: - Sr . Presidente, ha varies dias o illustre re-
presentante da op·posição riograndense, .Sr. Deputado Pinto da Rocha, fez 
aqui um longo discurso de critka e de analyse ás instituições constitucio-
na es do Rio Grande do 6ul. 

Diversos motiYos restarqaram a resposta que lhe devja, Em primeiro Jogar, 
eu tinha que defrontar a palavra de um mestre, cujas brilhantes quali-dades 
in te11ectuaes e o raro prestigio ela. sua cultura . . . 

0 ISR. PINTO DA RoCHA: - Kão apoiado . 
O SR. GETULio VARGAS: - ... exigiam de mim que aguardasse a sua J)IU-

blicação no D iario do Congresso, aftm de poder apreciai -a com a devida pon-
úeração . 

Feita essa publicação, encontrei no seu ·discurso aceusações sobre mate-
ria. de factos referentes a acontecimentos que se diziam occorridos ·ha longos 
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annos c a respeito dos ·quaes precisei e ol<her informações da minha teL-ra nar 
tal, afim de poder responder devidamente. 

Chegadas essas informações, sobrevieram varios dias em que não houve 
sessão nesta Ca&~. 

Despachados para o Senado o projecto da Revisão •Constitucional e os 
orçamentos, não ha:via ma teria de urgencia a tratar . Entenderam, 
os Srs . Deputados que bem haviam ganllo a lguns dias de repouso, 
palmente após a actividade a,hsorvente e afanosa que lhes exigü·am 
cussão e a votação dessas a::n.aterias. 

assim, 
princl-
a dla -

'Reabertas . as sessões, S. E x . foi a !São Paulo . . _".,guardei o seu regresso 
inscrevendo-me em seg-uida, e só agora me sendo dada regu:armente a pa-
lavTa. 

Ali:ú.s .não venho traze, ao conhecimento da Camara nenhuma novidade . 
A Constituição do Hio Grande do !S nl está consagrada pelo tempo e pelos 
a r estos das duas Casas do Congresso e do Supremo Tribunal, opinando pela 
sua •conform.idade com o Pacto Federal, sempre q ue ess<~. coruformicla.de roi 
posta a ,prova . 

Si venho dar uma resposta a S. Ex ., faÇo -o por mais uma consideração 
especial ao meu ncr~Jre collega ... 

0 SR . PINTO DA ROCHA : - Muito agradecido a V . E"..: . ..• 
• . , O 'SR. GETULIO VARGAS : - . . . e tambem pelo desejo <1e que o seu d.is-
.;urso não fique constando tios .J.nnaes desta Casa sem uma contcsU..çiio . 

Por conseguinte, ·o meu discurso tem, apenas o valor àe um protesto, 
l'Or isso que a defesa tlas instituições .constitucionaes do !Rio Grande do !Sul 
tem sido feita eu, épo.c:~8 dif.ferentes, de manetra briLhante e exhaustiva 
pelos pr.oprios membros da representaçã,o riograndense, dentre os quaes cito 
os nomes elos !Srs. Germano Ha.~sloc:her , James Darcy, ·Simões Lopes, Ves-
p uc:o de Ab<·eu, ICar.cos Penafiel, Gumercindo Ribas, Joaquim Osorio, ,Lin-
dolpho CoHo1·, além de outros, que1· da tribuna das duas Casas do Congresso, 
quer das ·columna.~ da imprensa. 

E ntre os •CriUco.:s das 'institiç;ões ri-ograndenses 1}1a n1uitos que o fazem 
por '}Jrevençiio apenas, sem con.hecel-~t.S, sem nunca tel -as lido e ree:'l.itado. 
Basta Íazer r oferencia ao !acto occorrido recentemente, quando da apresen-
taç:ii.o, á .Assen11bléa dos Representantes, de um projec.to que tinha por tiro 
unicamente fazer a delimitação da compctencia tributaria entre o Estado e 
os Municípios e, ao mesmo tempo, estabele(;er a fixação de um prazo dentro 
do q ua l devesse tornar de-finitiva a promessa constitucional de subs:i -
tuição &os impostos de expc.rtação '])elo t erritorial. 

Esse projecto de lei, repercutido ])€los telegram:was da imp1·ensa desta 
Capital, deu Jogar a •que so dissesse que o Rio Grande do Sul havi.a entrado 
p e!o cr.minho da,. revisões conztitucionaes com o intu·ito de alargar as at-
tribuicões da Assembléa e diminuir as de .presidencia, quando essas attribui-
çf!~c:.; sobre 1nateria orçatnentaria, creação, eÀ.'"tincçã.o, dimin 1lição ou augme nto 
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de impostos, sempre foram exclusivame nte da Assembléa do Estado, não· 
p recisando esta alargar funcções que eram de sua pdvativa competenda,. 
nem •Se tr<1.tava de rev;isã:o <l.a Oonstituição Estadual. 

O SR . iPIN~'o DA LRQCJ-U : V. E x . não o;·iu, a esse respeito, nenhun1a 
ali usão de minha p :1.rte . 

O SR. GETULIO VARGAS: - Refiro-me a cornmentarios da imprensa ela 
Capital. 

Qmmto ao meu nob1·e col:ega, começou S . Ex. a:ffi!"lnando que o as-
sumpto de que tinha a t rata1· elle o conhecia de muito t empo, estava acostuma-
do a versal-o continua,damente quer na tribuna dos comícios populares, q_úe1 .. 
n a s col:umnas da imprensa diaria, quer na sua cathedra de p1·ofess01:. El·a-
lhe, portanto, ma teria conheoid.issima. e f amiliar. Podia prefei.tamente si O• 
quizesse ileixal-a ao calor do improviso, em u m debate puramente verbal. 
dadas principa lmente as suas reconhecidas qu a lida des de orador eloqu ente e 
espontaneo . 

0 ISP. . PINTO DA ROCHA : - Nada diSSO . 
O 1SR . GETULIO VARGAS: - S . Ex . não o quiz fazer , porén1; preferiu 

traze l-a por escripto . E como motivos justificativos dessa resolução, S. Ex. 
ap.resentocu ·razões no1Jr emente altruísti-cas, que tin~1am p or fim r eprimir o 
ímpeto das suas paixões partidarias, collocar-se em um nh·el de tolerancia e-
de ponderação, deixando, p o~· isso, de pronunciar verba'mente o seu discurso-

D evo confessar , entretanto, Sr. Presidente, e com p ezar o faço, que S. 
Ex. não correspondeu, de tod-o, á sua propria espectativa . 

O SR. PIKTO DA RocHA: - Muita pena da minha pa rte . 
O SR. GETULIO VARGAS: - A sua oração a:hi está inçada de expressões 

motejacloras, zombete;a·as, fl.Speras , -onde a cada passo exti·avasam os seus 
dissa.bores. o._s .s ua;s amargurlis, 'OS seus sentimentos, as suas prevenções, as· 
a~· ,<;:uas r ecordações de factos pas~ados, sangrando a inda pelas cicatrizes 
das antigas feridas. 

O SR. PINTO DA ROCHA: - Obra de homem; deve ter todos os defeitos, 
principalmente para V . Ex. 

O SR. GE'i'ULIO VARGAS : - Repontam a cacla mom ento no discurso rJ.e 
S. Ex., os tl~avos dessa ar.üargura, em expressões de 1~ude aggressivida de . 

E'ns ta citar estes tern+os, que colhi no conteudo da m esma oração: 
···s.;o Grande do Sul d.iotatorial e positivista"; Gover no, aàministr:l.ção , poli-· 
tica e partido nefasto á vida da Patria e do r egimen ; conscien cias oppri·-
miõ.as pela peior das dictaduras; o povo brasileiro que tem a desventura de vi-· 
Yer no Rio !Grande do 1.Su"; pt·esidente que crêa leis, formula, discute, irnpõP., 
promulga e executa, livremente, sem c o!laboração, absolutamente. dCS'IJOti-

rn :nentf? , c::tsta so~iocrati'Ca, 

.O SR. IPlKTo DA R ocHA : 
0 ·SI< . GEJJ'Ul.IO VARGAS: 

s ur>remo dictador, etc. 
Isso é agressivo ? 
"Governo, administração, politica e par.tid~t-<:· 

'Tlefasta á v ida da Patria e da Republica", "conseiencia oppl'i!T'..ida pela l)eior· 
das d ictad ur~ . . . " 
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ü .SR;. PrNTo DA •RoCHA: - ~ Tacla tem de offensivo. 
O S R. GFi.l'ULIO VAP.OAS : - " ... o povo que tem a de,;ventura. de viver 

no Rio Grande do Sul . . . " "!Presidente que e2.·ea leis, disc ute, impõe, l)!"O-
m ulga, executa, livremente, sem co:ln,boraçiio, absol utamenlc, 
mente, despoti-camente" .. . 

'tyrannica-

O Stl. PINT·o DA ·HOCHA: - !Si é orffensa, retiro-a immedJatamente . 
O SR . GETl'ULIO VMlOAS : - " ... supr emo cli ctn.<lor'' .. . etc. 

O .SR . PINTO DA RocHA: - Acreditei que tal fosse a simples expressão 
de um sentimento geralmente conhecido. 

D 1SR. GETULIO VARGAS: - Não disse que eram offensas, mas explo!':ões 
da.s paixões que V. ·Ex. niio poucle refrear . 

O •SR. PINTo DA RocHA: - Não é paixão; é pensamento scientifico . Di-
zer que ha positivismo no Rio G·rande elo Sul n ão é explosi:Lo de pa lxões. 

O SR. GElTULIO VARGAS: -O presad!o ocollega julga o ~JOVO que vive no 
Rio Grande até infeliz, desventurado. 

O :S'R. PINTo DA .nocHA: - N&s, que vivemos debaixlo da com~)ressão 

dictatorirul, somes infelizes. :::-Tão posso voltar i1 m-inha tl:er·ra e tenho razões 
pwra dizm· isso . 

O SR. GEIT'ULIO VARG'AS: - V . Ex . sahiu de lá. voluntariamente. 
O .SR . PINTO DA R oCHA: - Sim, volunta.riamente, mas sabe Deus co1no 

e por que fôrma! V. Ex. , nesse tempo, ainda ern. estudante e eu já. soffria 
e":<Jtraor.~'nariame·nte . 

O SR. GE~'ULIO VARGAS: - A' circumstancia, por conseguinte, de h aver 
S. Ex. trazido por es!:'rip-to o seu discu•·so a.ccresce em seu desfavor a ag-

gravante da prç..meditaçfw . Trata-se de p·hrases pesadas, m edidas, dosa.das 
e a lin'hadas em período •na tranquiliclade de seu grubinete de traba!.ho. 

O SR. PINTo DA •Roer-IA: - p.,rfeitamente; é isto mesmo. 
O 'SR . GE'J.'UI,ro VARGAS: - Disse .s. Ex. que ha vinte e cinco annos era 

partidario convencido, irreductivel, fanatico e fetichista ela necessi.cla.d"' de 
rever a Constituição federal de longos annos. S. Ex. se bate pot· esse ideal . 

Quando, porém, esse sonho se corporifica em projecto e surge nos cleha-
tes desl<'l. Casa. S. Ex . deixa-o con·er todos os tramites r egimentaes com a 
cumplicidade de seu silencio e só depois que esse projecto trans·ita pela Ca-
mrura e se acha no iSenaclo é que S. Ex. v·em, como os caraJbineiros à e Of-
fe'back, não para discutir a lJroposição t·eformada, mas •para atacar a Con· 
stitl:uição do LR.io ' Grande do 1S,ul , que não estava em causa . 

D SR. PIN'l'O. DA RoCHA: - Por isso mesmo0, não me filiei á corrente dos 
que atacavmn a reforma -constitucional; na.da .tinha a ver uma. cou.sa con'l 
a outll'a. 

O SR. GETULIO VARGAS: -Os collegas ele S. E x., da Alliança Libertadora. 
discutiram aqui, .com rara t cn61Ci·dade e gal•hardia, o projecto àe reforma 
constitucional; atacaram-n'o sob -todos os aspectos, debateram-n'o sob to-
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dos os pontos de vista, ponto por ponto, ernenda por emenda, n1as não com-
bateram. a Constituição do Rio Grande. 

>Seriam elles menos contrarias a ella do que S . Ex . '? Não e de suppm:. 
De\•eriam ser at& mais ·extremwdos, ·dada a sua á'iliação a uma d'SJCção f.ran-

camente revolucionaria. :i\1as, si o não fizeram, foi talvez mais presos ao senso 
da niio opportnnidade, porque, não estando em discussão a Constituição do 
Rio Grande, não viran1 elles motivo para impugmil-a . 

S. Ex. püderá "·espondel'-me •com alguma apparencia de logiCa que, 
no exer,cicio dü seu mandato, é livre de escolher o assumpto que lhe a!)l·ou-
ver . .. 

0 'SR. PINTO DA ROCHA: Não procuro s ubterfu gios . 

() !SR . GE'!'ULIO VARGAS: . . . de apreciar a opportunidade ou conven1-
encia da escolha d·esses assumptos, não tendo de dar exp.licações a quem 
quer que SBja a esse •·espeito, desde que esteja tranq·udllo com a sua con-
sciencia. 

Mas isso eu poderia contestar que, si por urn dever elern.enta.;r de corte-
zia e de ethica pawlamentar não posso .nem dev-o .trazer para o recinto desta 

Casa a discussão da vida ;particular de qualquer collega, ninguem póde negar-
me o direito de discutir os actos de sua vida pubUca, quando estes se pro-
jectam na téla da discussãJo atravéz do debate parlamentar. 

O •SR. PINTO DA RoCHA~ -Mesmo a m.in.ha vida parücular V . Ex . púde 
discutir ~o1no entender. 

•0 'SR . GETULIO VAI!GAS : - !Sou inca. paz disso. 
O !SR . PINTO DA RocH;\: - iMas dou licença. Póde discu tir á vontade. 
O SR . GETULio VARJGAS: - Posso discuttr .os actos de sua vida publica. 

A nin;:;-uem, portanto, é licito negaJr-m,e ü di·reito de· estran:ba:r que V. Ex., 
com a competencia que tod'os Lhe reconhecem, •com ü seu ta1·ento e prepa -
ro . . . 

0 •SR . PINTO DA RoCHA: - •:i\'luito obri.gado a V. Ex, 

O 'SR . GETULIO VARGAS: - . .. não tivesse v .indo contribuir no debate do 
projec.to de .revisão constitucional com a sua experiencia, ·corrr a sua c ultur-a 
e observação dos factos pqlitioos, para <Vir apenas atacar a Constituição do 
Rio Gcande do •Sul, que rr1&,o estava em j.ogo. 

O SR. PINTo DA iRoCHA: - Nada tinha a ver uma cousa •Com a outra. 
Estou com a reforma cons-,titueional e contra a Constituição do Rio Grande 
do >Sul. 

O ISR. GN.ruLro VARGAS: - Para accentuar o seu fe itio revisionlsta, S . 
Ex. invocou a filiação ao Partido •FederaJlista e a,o Partic1'o 'Republicano Li-
'beral, creado pe'Lo ·g;r·ande :t=Luy a33Ji•bosa, . iMrus, RTites de pertencer a qual-
quer dessas facções politica.s ... 

O 6R. Pr:"!To DA RocHA: - Já tinlha estado no Partido Republicano, a 
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q_ue V. Ex. pe rten ce hoje. Ahi está: era onde V . Ex . queria cheg·ar e eu 
chego primeir o. 

0 iSn . G.E(IIULIO VARGAS : - . .. f·oi castJilhista .. . 
O tSH. P:mro DA RocHA: Não fui castil•hista: ;fui republicano . 
o oSR . GErULro VARrus: . . . lfoi um defensor intrepido e eloquente da 

orgamização c onstitucional <lo Rio Ga·ande e dos •homens que a intoopreta:vam. 
E , talvez no periodo mais d:eliz e mais :brilhan t e <le sua vida .. . . 

O SR. PIN'.ro DA RocHA: - Conforme . . . 
O SR. GE'.rULIO VAHCAS : - . .. no periodo de sua juventude vibrante, che ia 

de enthus'asmo, de vitalidade e de energia ... 
0 SR. PINTO DA ROCHA: E v olui. 
O SR. GETULio VARGAS: . .. .quer como dirc.ctor da FecLe,·ação, orgão 

orientador da opinião politica do pa>rtido, que,· como Deputado estadual, quer 
coTl110 D eputado F e deral , S . Ex . cstylizou paginas admiravei~ tl e C>lor;uen-
cia ... 

O SR . PINTo DA RocHA : E' muita benevolencia do nohrf> eollega. 
O Sn . GETULIO VARGAS: . .. e os seus corre!egionar.J.os de então vi-

br'lram longamente de enthusiasmo fascina:dos pela sor.oridade de sua '])a -
lavra. Depois, S. Ex . nos a.handonou, filiou-se ao pru:tido uem·;crata . . . 

O tSR . PIN'ro DA RocHA: -V. Ex . faz m a-l em invocar essa pagina de 
minha vida. V . Ex . vae t e r a resposta completa, que nã' tJUizera f1ar na 
Ca.mara dos D€J]Jutados. 

O SR. GETULIO VAHG.-\S: - . . . S. Ex. f iliou-se ao r~.;,rticb democrata . .. 
O Sn . PIN'l'O DA RoCHA: - Não <ha n a;cla de pejorativo na minha p .o"Esa-

ge-m .do ·partido repuhl;ic(~no castilhist-a para o clemoc!·ata e depois para o fe-
deralista, todos elles repU!bJi.canos; é uma simples questã0 de 1H<anu'3. 

O tSR . GEY.ruLro VA.P.GAS: - ... esboçado no Congresso de Santa :\faria, 
sob -os ausplcios de Assis Bl'asil e de Fernando Abott . Não teve o pal'tido 
longa duração . 

0 ISn. PINTO DA RoCEA: -A ·CUlpa não foi minha . 
O Sn. GETULIO VARGAS : - lS. Ex. pleiteou nelle cargos de e leição . 
O SR . PINTo DA RocHA: Nfw pleiteei causa alguma; não é exa.cto . 
o SR. GEI'ULIO VAP..GAS : V. Ex . não foi candidato do •pRrLido demo-

c.-rata·t 
O ·SR. PIN;l'O DA RocHA: - Nunca fui, absolutamente . 
O •SR . GETULIO VAl:tnAs : - Então <rectifico a minha expressão. 
O >SR. P lN'l'O DA RoCHA: - E' um engano de V. Ex.; nunca fui candidato 

a cousa a lguma. Fizeram-n1P ·canclidato; fm~-me c andidat o Julio de Castilhos, 
t r es vezes . 

O SR. GETUr..:ro VARGAs : - J'te tü·ou-se depois para o •Rio de J anel!·o. 
O SR . 'PINTO DA RocHA: - A convite elo Conselheiro IR:uy Barbosa para 

r e digir o DiMio ele Noticias. 
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O SR. G=uuo VARGAS : - Filiou-se ao I~artido repub1icano liberal, ãiri-
gido pelo eminente -Conselheir o Ruy Barbosa, e desempenhou o .papel de 
seu secretmio geral. 

Tambem esse partido não teve longa duração. 
o SR . PINTO DA RoOHA: - Tambem não f-oi por culpa minha . 
o SR . GETULIO VARGAS : - S. E:x;. fiUou -se ao part:do federalista e hoj_.~ 

d"'sempenh3, com gr ande bril:ho as f uncqões de Deputado Federal, como c,.Ln-
didato da Alliança Libertadora . Si faço referencia a essa sua pel"igl'inação 
au·avéz dos partidos politicos, não tenho, absolutamente, ~ IJroposito de cen-
surai-o . S. Ex. está no di.-eito de seguir a corrente politica . .. 

ú S:; . P INTo nA RoCHA: - B em sei q~!f' m,:. chamam do ventoinh:t noli-
tico, mas n ão dou ouvidos a essa hi?toria. 

O SR. GEJTULro VAR)JA:::: - ... qu .• , ~t·m E,e ap1·cu•·e1·. Si faço, repito, 
referencia a isso, é unica m ente para accentuar que, .por occasião da discus~ 
são do projeüto da revisão co•ns titucional que .transitou por esta Casa e que 
agora se enc ontra no 'Senado, não prevaleceram nem as idéa s do partido de-
mocrata do ·Sr. Assis Bras il , n em as do pa rtido r epubllcau0 liberal Ruy Bar-
bosa, n em as d·o partido federalista. 

Al iáR, S. Ex., afastado ha longos annos do Rio Gramde do S'Ul, perdeu 
o contacto 

o S IL 

O SR -

com a terra n atal e ... 
PINTO DA RoCHA: - Parece iSSO a V. Ex. 
GETULIO VARGAS 1 

pectos daquellas paizagens, 
tida que ·s epara a. r E'a.li rl,-<'.e 

- . . . e no seu espi..rito já. s e- b a ralharam os as-
de modo .que IS. Ex. não divisa mais a linha ni-
da famtasia. 

O Rio Grande >d-o Sul nã.o é !!Jquene que s e reflecte n o discurso do no-
bre Dep utado ; o R io Gran(\e do Sul d e a lE)cvanta<dos ideaes c ivi·cos e de gran-
des realizações praticas , terra de fartura e de p rogresso, o Rio Grn_nde do 
Sul que t<J:anspurece n o discurso de S. Ex. é apenas uma Cl-eação da. sua po-
deros.1. fantasia. Ahi vêerrn-sc fantasmas, d uendes e fig-uras de gigantes, 
m ovP.ndo-se em uma atmosphera de mysterios, de sonho, contra. os qua es, 
S. Ex. arremete com o in10peto do h eroe cervantino. 

O SR . PINT-o DA RocHA: -Já Bolivar era um simile do he roe CE·rvantino. 
Estou em m agnífica oompanhia . 

0 SR. GETULIO VARGAS : -AliáS, D. QuiJ.:;ote era O •campeão •dO ideal. Eu 
P-ão podia dar qualquer proposito pejorativo á -minha expressão. 

O SR. PINTO DA R OCHA : - Sei disto, tanto que trago a opinião de Unamn-
no a respeito de Bolivar; e, si t enho andado de partido em partido, é á busca 
do id·eal, que até hoje não encontrei. 

O SR. GETULIO VARGAS : - Não •h a , nas minhas 11alavras, nenhuma cen-
sura a V. E x . 

Vou entrar, porém, no estudo !pormenorizada, na analyse de todos os 
pontos das accusações formuladas pelo -nbr·<> Deputado. 

Antes, porém, devo apresentar aos illustres collegas que me dão a. honr"-
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de ouvir as minhas excusas, por ter de fazer longa leitura de opiniões ·à ~ 
autores . E , faltando-me autoridade intellectual para fazer valer as minha~ 

<>Piniões . .. 
0 SR . •PINTO DA ROCHA: - Não apoiado. 
O SR. GETULIO VARGAs: - . . . colloco-me á sombra desses autores, para es-

<Judar a minha fragilidade . (Não apoiados . ) 
O Srt. PINTo DA R ocHA:- V . Ex . é representfnlte de uma das mu.is bollas 

gerações academicas ele ·Porto Alegre, que tive a honra de presidir como Pro-
fessor . 

rO SR . GE'l'ULIO VARGAS : - Acom·panhanclo todos os meandros de sse di.."l-
curso, em .que o orador, frequentes vezes , sahe e volta ao mesmo ponto, pro-
c u rar'3i con cretizar, conforme a natureza dos assumptos, as partes princ!-
paes da sua accusação. 

1 °) , clive1·gencia ent?·e a Constituição Ji'eàe1·al e a elo E stado elo R io G-mn-

·cle ào S1Ll q1wnto â. fó1"ma àe 1·evisão. 
A Constitu ição FecTeral, n o seu art. GO, prevê duas maneiras ele reforma: 

a inic:ativa -do Congresso Nacional e a in iciativa das A.ssembléas elos ESta dos . 
O art . 76 ela Constituiçào do H.!o Grande do .Sul prescreve que a sua reforma 
poderá :oer feita por in'iciativa do :Presidente do Estado ou por petição da 
ma~oria dos Conselhos Municipaes. 'De qualquer das ·duas fórmas que se pro-
c·esse a r evisão estadual, o plano clestã será, durante tres me<~CS de publica-
ção ampla, submetticlo a discussão publica, podendo qualquer cidadão aprc·· 
sen tar emendas. Após o decurso desse prazo, será promulgada a r eforma, se 
<>btiver a approvação ela maioria dos Conselhos Municipaes . 

Em sessão d esta Camara ele 7 ele Junho ele 1907, o então Dep utado Jam er; 
Darcy cl1sse: "O processo de reforma da Constitu'ção elo Rio Grande do Sul, 
pelos .Cmoselhos Municipaes, é perfeitamente Jdentico ou analogo ao proresso 
de reforma ela Constituição F ·ederal pelas A.ssembléas Estadoaes ." 

O nobre Deputado Sr. Pinto da Rooha, çensurando essa disposição da 
le! ba.sica riograndense, affirm'a que ella f ere os princípios constituciona~:~ 

da União . Parece-me que S. Ex. deslocou os da,dos da questão. O que con-
stitue principio basico é a possibilidade ela refo.rma ela Constituição Estadual. 
Se esta p;·ohiblsse a sua reforma, teria violado a Constituição Federal . Um<t 
vez, po!·ém, que a adm:ittiu, devemos examinar se o processo dessa reforitl<i 
obedeceu ou não aos preceitos elo regimen r epublicano . E, a tal respeito, nad~ 
ma'.s poder emos adeantar, ao ,que já dissB o eminente juris ta que foi o saui-
doso Ministro Jollo Luiz Alvt':s, recentemente falleci1o, no seu luminoso pa-
recer sobre este assumpto, aventado em 19M pela indicação elo Sr . Deputauo 
An t unes Maciel. Eis como o parecer responde á eiva de inconstitucionali-
elade: "Como se vê, ha elous meios de reformar a Constituição: mas ambos 
são de definitiva approvação dos conselhos munic'.paes, corporações electiva.s, 
directos representantes do Povo, e que melhor conhecem as suas necessi<la--
cles e a spiragões . O processo ê republicano, é ainda a applicação do reteren -
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dunt e do direito de ini,ciativa. Não tem, po.r-tanto, o ;:1;-' residenLe o !JCH.!<:r <l·J 

reformar a Constituição .. Elle só tem a iniciativa como têm todos os con~e

lhos municipaes. O Presidente do Rio Grande, quanto á reforma da l·espe-
cti.va Constituição, está. na mesma posição das assemi)léas estndoaes quanto 
á da Constituição Federal : um e outros ]Jr'ú.põem a reforma . :c-<ào lm, pois, 
em que nesse particular viole os princip1os constitucionaes da União a Con-
stituição do R'o Grande. " 

ü SR. Gm.·uLro VARGAs: - A actual reforma da Constituiçiii Feder·al qu~ 
está transitando no Senado, antes de ser apresentada nesta casa, foi larga-
mente dlscutllla e emendada nas r euniõE:s prévias do Cattete, pt·es itLdas pelu 
Sr. <Presidente da Republica . O plano da reforma foi, póde-se dizer, por e i! e 
s ugger:.do, em duas mensagens s u ccessivas. Os jornaes pubLcavmn qmu;l 
diariamente o resultado dessas reuniões (lo Cattete . A ellas compareceu ,1 

nobre Deputado, tomou parte nas discussões, ap;·c.sentou emendus, su;;·geriu 
alvitres, etc. 

Achou pois muito ju s tificada essa iniciativa ilo Pre!::idente da Itepublica 
na revisão constituc~onal. Com que logica se revolta e esconjura a iniciativ::;. 
do Pres:c1enle do B.io Grande do Sul n8s,sa mesma materla '! 

0 :SR. LEJOPOLDIKO DEl OLIVEIRA : - V. Ex. está exactamente apontando O 

vlciu dc or:gem ila reform a da Constituição Federal. Está patenteando ;1. 

iiJiciativa do Presiclente da ReiJublica. 
I 

O Sn. ·P:c<To DA RocHA: ~ão houve tal inici:.t.t~va. Não v eio projec t.:> 
m ;<nüado pelo Preside nte da Republica. 

O l:ln. LEoPoLDINO DEl QLIVl:llliA: ·- i'.:Ias as r euniões prévl<Lb ' '""-!izaram-::.u 
sob as vistas do Presidente da Republica, no tPalac:o do Cattete. 

0 
() 

o 
o 
o 

SH. 
.SR. 
l:lR. 
SH. 
Srr . 

AZEVffilo LIMA: - Ahi está a in'ciativa . 
ADOJ,PHO BmP.GAMINI: - Iniciativa e coacçiiu . 
PINT-o DA RocHA : - O projecto é da Camara. 
AzKvEOo L I:MA: - E' uma questão U!Penas de aspecto externv. 
PrNTo DA RocH4: - Pou co hnporta. O c ulto externo é granoJo:: 

cousa para a religião catholica . AliáS; ' a iniciativa nada tem com as reuniõe:> 
do cattete . 

O :::;, .. .AzEVIwo LIMA: - A inic 'ativa de j u.re não é do CaLtete, mas, Oe 

!a c to, foi. 

O Sn. AnoLPHo BFRGA:MINI: - Conjuguem- be as reuniOt:s do Cattetc cou. 
as expressões da mensagerp. pre::Jidencial. 

O Sn. PINTO DA RocHA : - O que sei é que a iniciativa foi da bancada 
PtWlista, em projecto apresentado pelo ·Deputado Sr. Her-culano de Freitas. 

ú Gtt. AU<.Ll'Ho BEf!GA:MINI: ·- los o (, camo1~flage. 
O SI!. Azt::vJIDo LIMA : -- Officialmente, S . Ex. fo i o Relator da proposta 

<.. . por s:gnal, não d!sse patavina . 
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(J Sti, AnoLPito Bh1WAM1Nl: - Antes üo representante de São Paulo, o 
Si. Presidente da Re'Publica se havia manifestado em mensagem em 1~23 . 

O SR . PINTO DA RocHA: - O que sei, é que c projecto ful apn-:><entau '• 
n<.. Cat:nlt.ra, velo Sr. Deputado Herculano de F"·eitas . 

1Q Sl{ . ADOLPHO BEl"!GAMINI: - Não faç:a \ T. Ex. cst-wa injustiça ao Sr. 
Hf'rculano de Freitas. A '.nten•ençào d't·ecta ao Presidente da Hepublíca nas 
liOSS!Ui deliberaÇÕes pl'OV!.t a inic!~üiva do Cattete . 

•o Sa. Pl.lliSIDENTIJ: Attencào. Peç: o a o;; Sn: . Deputados que não iu -
t,,rromparn o orador. 

.Passemos adeant.J . 
.0· Sr:. PINTO DA HoCHA: - V. Ex. que;ra desculpa1· este irromper il~ 

]'alxões. 
O SR. GE1'ULIO VA!,GAi" : - 'l'enh o necessidade de prosegu:t·. 
2°) P.1~eambulos. 

•Diz o 'Ilustre 1·epresentante da opposiçiio: "A Constitu içao posõtivista d;, 
I-tw Grande do Sul é radicalmente contraria {J. Constituiçã.o F ederai , desde o 
Dream'bulo até o artigo unico do titulo V I e ultimo exclusivo, porque até mes-
mo em relação aos disposit':vos do art. 72 e seus paragraphos, a Constitu:ção 
riograndense fere de frente os principio;; eonstitucionae, da União .'' 

'E continúa: "O preambulo do Pacto fundamenta l da T-lepllhlica aff lrrn: .• 
quf, " Nós, os representantes do povo brasile',·o, reunidos em Congresso Con-
stituinte, !JUra organizar um regimen livre e clemocratico, esta belecemos, de-
'~rétar.n o~ {J vrotnulga-rnos u zeguinte Constituição da I.-teyublica dos Estados 
Unidos do Brasil"; ao passo que o prGambulo da Carta de 14 de Julho d·~ 

1091, re~a : ' ' ·Nú:~. :!~epresentnntes da soc~eclac1c rjogranclense, reunjdos en1 _h....l:f.-
sembléa Constituinte para organizar o JJs tado do Rio Grande do Sul, ilecla-
:ranlos e p.ron1ulgan1os, en1. 11Gl11 e {la F'arnilia, da Patr:a e da Hurnanidade, a 
Süguinte Constituição política do Estado do R'o Grande do Sul . " 

Veri!ica-se que, para o nobre Deputado, as inconstituciona.!'dades co-
meçam pelo preambulo que não é uma dispos 'ção obrigatoria, nem faz par te 
integrante da Constituição . O principal fundam ento da acé:u s ação de incon-
stitucionalidade baseia -se em que o paJCto Federal é p;omuigado em nome d-1 
povo brasileit·o e o Estadual ern nome da sociedade 1'io,qra7u'ien se. 

Ha varias Constitui~ilBs promulgD.clag I':Yfl non•e de DeLis, uma pm·a ab-
stração n1ental con1 cliffêrente s non1es, 111as revestida da n1es1na significação . 

Com a sua invocação se hierarchizam as varias classes sacerdota.es d.õ 
todas as seitas, impondo o dogma e exig:.ndo a obediencia . ~em por es~e Ino-
tivo as constituições dfüxam de set· democraticas. O pril1!cipal é que ellas 
organizem os poderes publicas e assegurem as liberdades ind'vkluaes, de ac-
côrdo com os ensinamentos do d'reito publico contemporaneo. 

•Sem sociedade niio ha direito. O Din, !to é uma c1·eação social, delimi-
tando as rGl ações dG indivíduos e ntre si, destes para com a sociedade, e da!O 
sociedades umas para com a s outras. 
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A ceJ.Iula formadora do organismo social é a fam'lia . A sociedade deli-
mitada por um terr:itor:o, com u ma aspiração n acional, nos d'á a P atria. \S:.a 
transpõe os lim ites desta, temos a sociedade interna cional ou, em uma sign!-
ficaçào mais ampla (no espaço e no tempo), a h umanidade . E ' o estudo 
desses differentes n u cleos, no seu meio, com a s suas necessidades e as suas 
aspirações, formulando as leis a que obedece seu desenvolv:m ento, constitue 
obje cto da sociologia . De conseguinte, quando a Constituição do R io Grande 
do Sul falia em - sociedade riograndense - ex'];Jressa uma realidade viva e 
palpitante .. de sign'ficação mais precisa que a palavra povo. Esta ta n to 
abrange todos os individuas QUe v ivem em um determinaclo territorio e, n esse 
sentido, se confunde com a propria sociedade, como se restringe apenas a u 
con junto dos cidadãos que contr!.buira1n com o seu Toto para a escolha du<J 
.consti tuintes e, então, reduzircn1os a palavr:? .. povo ao si·gnificado de corp·.,~ 

eleitoral. Tenhamos mais em conta a real.ida.de, a solução elos gran cles pr o-
blemas da vida nacional e n>w nos aferremos demasiado ao sonoro ver ba-
lismo dessas expressões - Deus, liberdade, democrac'a, povo. 

Nos períodos de exaltação e de luta n ã o é raro vermos ''" democracia ma-
tando em n ome da liberdadé e a fé r eligiosa t r ucidando em nome de Deu.;. 
Mas, como justiftcaç;ão desse preambulo citaremos a sua explicação nu;:, 
Commenta;·ios de JoaQuim Lu'z Osorio, operoso e competente ex-rept·es!w-
tante do Rio Grande d o Sul : 

I 
·"O:J termos deste preambulo, r evelam os altos sentimento>! lle an1or e 

fraternidade QUe inspirar:tm os representantes da sociedade 1·iogra.ndense, 
reunidos em Aesembléà Constituin te para decretar o estatut o p olit !co é•; 
E stado . 

l<"amilia - J>atria - Humanidade - constituem uma g€rarchia . Assim 
como o indiv:.duc está s ubordinado a Familia, esta esta subordinada á P<-.-
tria, que pGr sua vez, estiL subordinada & Humanidade . Não é possível con-
cebe1' a Patria como uma entidUJde isolada, com e:;.'istencia ab~olutamente 

independente . A Patria 1'az parte do grande todo que abrange o planeta . 

Conseguintemente, todos os actos, pensamentos e sen timen tos do ind!• 
viduo elevem ser inspirados na I-T.umaniclade, cuj os d'reitos devem !:!e: sa-
grados, não se lhes devendo sobrepõr ego'sticos interesse.'! · n acionaiistas . Os 
termos des~e preambulo, entretanto, teem levado os adversarios 'do codlgo 
polit:co riograndense a acoimal-o de obra positivista, antRgonica com a Con· 
stituição Federal. Nã o procede a crüic:a . 

Em primeiro Jogar, os mesmos superiores sentimentos de arno,· e fratet·-
nidade inspira ram os representantes do povo bras'leiro, reunidos em Con -
gresso Constituinte para decretRr o estatuto fedel·al, promulgado a 24 do ]'-a-
vereiro de 1891; o Brasil não emprehenderfl. guerra de conquista e 'recorl'erá 
ao arbitramento para a solução dos conDictos internacionaes. Depo~s . a 
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Constitu ição Polltica do Rio Grande do Sul não Póde ser considerada obr:t 
sociocratica, desde que se attenda .ser seu governo presidencial ·e não dicta-
torlal, ter origem no regili•en eleitoral, base das democracias. 

iSo'ffreu a Carta de 14 de Julho cFe 1891 em v erdade a influen cia da dou-
tr·ina positiv'.sta, com" padeceu d essa influencia a Constituiç:ão F~rlera', em-
tóra menos accentuaclamente . lVIa.s dahi n ã o é possível julgal->t uma obt·a 
comtisü., 

Julio de CastUhos, o autor do projecto de Constituição riogranrlense , dis-
cl.pulo do genial philÕsopho de l'l.[ontvellier, procurava as soluções polit'cas 
na escola sci0ntifica de Augusto Comte . T eve, porém, de amol.iar o estatuto 
estadua.l ao f ederal . 

Em m emor ::tvel documento de 22 de Agosto de 1898, escreveu o Patdar-
cha m anter a Constituição estadual inteira f:de!idacle aos pr!.n cipios cardn.aes 
c1~. Constituição Federal. " Ao elaborar o projecto ila Constituição jo Rio 
Grande do Sul, procure~ evitar a s illusões, as estereis transigen cias doutri-
narÜLs, <t desorientar;ão e a anarchia n as instit uições estadu aes, sem a ~na1s 

leve infidelic1ac1e ás bases fundamcntaes ou car::ccteres element,..res da Co!l-
stituição Federal." 

E', portanto, o codigo politico sul-riograndense uma obra democra tica, 
r_. o1· força mesmo dos preceitos que lhe impoz o pacto fundamental :la R epu-
blka, e não póde ser havida como obra sociocratica a Carta de 14 de J ulh.o 

de 18Ul, que a utoriza a adópção para o 'Estado de uma lei eleitora l, como a 
que a ctualmente vigora no R 'o Grande do Sul - a ma is d:emo·cratic:a d:1s :eis 
eieitoraes, pot· isso que repousa no voto proport"ional, gar a!lt"ndo a repre-
.,enta r,ão politica de todas as opiniões . 

Quintino B ocayuva, o chefe da democrac'.'l. brasileira, foi no Senarlo Fe-
dera l r. n~it tm do parecer da Commissao de Constituição e Justiç~., <Lpprovado 
em sessão de 8 de Junho de 1·893, contra o projec:io Theodureb Souto, que 

considerava illegitima e fóra dos princípios constitucionaes da União a Ca rta 
d(; 14 d·~ Julho. de H:91; e Joã o Bar•balho, o p rincipal commeutCLdo~· da Con-
stituição d(' 24 de fevereiro, na sessão do S·enado .! e '! 2 de Setembro :lesse 
anno. c'iz'a. n ã.o se poder convencer da arguição ele c">tar a Cun~tituiçãa do 
.l!;sta ::lo :M eridional fóra da Constituição F edera l . R.,sa Constitu·i;:ã o, a;ccres-
centava. n.si~te inteiram~mte á crit!.ca, infundada . 

. De~a,pparece, dest'a:rte , o valor do :::t ~::~.que á C D '.141 !tu .. ção P·.: ~ it~CJ. do H.i o 
Gtande do Sul, levantado pelos parlamentaristas do Estado, com o intu'to d<! 
desencadear prevenções sobre ella, felizmente rrwrtas, pela certeza existente, 
de que os pontos em que a referida lei Qrganica se ·destaca, dentre as suas 
congeneres, nlio sã.o mais do q ue modalidades do systema. de governo repu-
bJi.cano federativo que rege a nação br asileira." 

2 ) Os 1J1"inC'izJios constUuC'ionaes da União. 
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A Constituição Federal, no art. 6", n. 2, pe rmitte á União in ter vir nos 
Estados, para manter a fórma r e publi cana federativa. O a1·t. 63 ela me.;;:na, 
prescreve que: " cada Estado reger-se- 1m pela constituição e !Pelas !e;,; que 
adaptar respeitados os IJri n cip!os constitucionaes da União", contido,; na 
eÀivre.ssãu fórma r epublicana federativa, c uja. inob,;ervancia determina a 
intervenção . Quaes são esses p r incip;os? 

Responde Joã o 13arbalho. são : 1°, a liberdade individual e suas ~a,·antias, 
1t temp orariedade das funcções politicas, a r esponsab;lidade politica e civil 
dos gestores de funcções publicas; a a utonomia e igualdade politica dos E :o-
tad-os. A p r imeil·a enumer ação abrange a fÔr ma republicana ; a segunda :1 

re~rimen feder at;vo. E:ssa é a doutrina seguida. pela c01-rente dos com me c. ·· 
ta dores da nossa Constituição, inclusive o insigne Ruy Barbosa . Fére os 
pnncipios constituclonaes dd. Un!âo o que ~ contrario á fórn1a rcpublicall·• 
fcde!"'at! v a . 

F:J.lta na organização constituc ional d'o R io Grande do Sul alguns des.>es 
tres requisitos, característicos da fórma republicana? Não estão asseguretdas 
nos seus principies bas icos a !ibe1·dade , a temporar·iooade e a l·esponsabi!l-
dade? ::\fnguem de boa fé poderá contestar . Diz o meu illu stre antagon'sta 
que a divisão tripartida dos poderes é um p1·incipio constitucion ~,! ela Unifw. 
Não nego que a !.ndependencia e harmonia dos p-oderes seja um pl·inci!)~O 

constitucional da União, o)jrigatorio para os Estados. 

Affirmo apenas que 
1
ella está plenamente assegurada na Constituição 

riograndense. 

·Desde que esses porleres estejam concentrados nas mãos de um sú, tere-
D10S a tyrannia ou o di:;potismo . Contestam os meus cont radictores essa 
affirmativa, somente por.que o Pres;dente do Rio Grande do Sul ten!1a a 
iniciativa para p ropor algumas leis ? 

Funcções legislatints elo Executivo . No1·malmente, em quasi todas i>.s 
organizações constitucionaes, maximé nas que ad ap ta m o regimen peesi-
den<::ial, o chefe da administração publica. tem funcçõe s legislativas . Na 
França que é uma Republica parlamentar, diz Gastou J éze : "Les Chamhres 
font Jes lo1s. Mais le president de la R epub i!que a l'inioiativ'e des !ois, con -
currement avec Jes deputés e t Ies senateurs . D'autre par t , les ministres 
int-::rviennent constarrnment dans la d·iscussion des lois ; ils p euvent méme se 

faire assister par des f onctionaires designées, pour la discussion d'un project 
de lo! determiné, par clêcr('lt du President de la Republique (co-m.missai?·cs cln 

[]Ot•·vernmnent) . 

Enfin le P resident de la Republique P?'O?nnlgue les l·Jis !oc:"qu'elles 
ont été votêes par les deux ChamU>res; . . . Toute·fo 's, s'il n'a pas le droit de 
~'eto , !e President de la R epublique, dans le délai fixe pour la p1·omulgati~n 

peut, par ·un message motivê, demander aux deux Chambrcs une nou1Jelle 
<ieliberation qui ne peut être refusêe ... 
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2.0 Le bw:lget est voté par les C.hambres; mah le gouverntment joue, 
dans l 'elaboration du budget; un rõle extrémement acllt et ·même !e rõle 
pre·pandera·nt. (Elements du Droit Publique et Admin'straftf, pags. 27 e 23). 

®smein tratando dos poderes attribu idos ao Presidente da Republica 
que põden~ exercer influencia sobre a Camara, divide-os em dous grupos; os 
q ue se referem á propria formação da.s· leis e os que te em por fim reguar a 
acgvidade geral das Camaras. 

No primeiro grupo elle éita o direito que tem o Presideutc da Republi<::a 
d·e pcdü· ás Camaras uma nova deliberação da lei já votada por ellas e a ini-
ciativa das leis, conced'da ao mesmo p residen t e, concor ren temente com as 
duas Oamaras. 

C?ertencem ao segundo grupo : 1°, o direito de convocação, prorogação e 
encerramen to das Camaras; 2°, a sua dissolução antes da expiração do prazo 
d·o mandato; 3°, o direito de ccllabontr dirigi·ndo-lhe mensagens. E a titulo 
ãe informação histor !.ca diz textualmente: " L es constitutions de 17·91 et dB 
l'an IH avaient réservé, nous les savons, a u seu! corps I.égislatif la propo-
sition des lo's. Par une l'éaction exagi'rée, la C::mstitution de l'an VIII l'at-
tribua au gouvernement seul !(art. 25, 26, 44) . Cette régle fut m aintenue dan:. 
la Charte de 1814; elle fut reprise dans la suite par la Constitutio'n du H 
janvier 1850. 

La solution moyenne, qui attribue l'initiat'vc, concu rremment au pouvoir 
législatif et au pouvoir executif, fut inscrite dans la Charte d e 1830 (artig~' 

1.5) et dans la Constitut'on de 1848. Elle fut pratiquée en vertu du rég!ement 
de l'Assemblée Nationale de 18·7'1 a 1875; elle a passé dans notre Constitu-
tion." (A. EsMEIN, Elements de Droit Constitut-ionnel, pag. 729.) 

William Taf.t, notavel estadis ta e sabedor do ·direito , diz, com a s ua auto-
ridade de ex-presidente da grande R epublica Nprte-Americana 1que " as fun-
cções ele presidente são t anto legislat'.vas como executivas" . "La Presidencia, 
pag'ina 13) . 

A Constitu:ção 'brasileira, tendo sido modelada 1)ela dos Estados Unidos , 
a n~ateria em de bate é mais ou menos identica nos .dons estatutos. 

Basta r eferir -me ao nosso. Em nossa -organização .const'tucional o Pre-
si.dcmte .da Republica exer ce fun cções .leg;islativas em collaboração directa com 
o :congresso? 1E' evidente que sim. Com o dire:to da. sancção e elo véto eile 
intervem clirectament~ na. e laboração das leis . 

A lém di·sso, s uggere med'das legislativas por me;o de mensagens ou atra-
vés .elas ·COn~missões do Congresso, ou ]}Or intermedio de seus ministros. 

Como esclarece Carlos Maximiliano: "Tanto o Executivo como o Judi -
c;al·io devem assegurar a observancia da lei. O pr'meiro, entretanto, não ~" 
limita a isso; realiza t'Udo o que aproveita ao Estado e não é prohibido por 
dispositivo ilegal, cuja reforma ou revogação e!le tambem promove (Constitu!-
ção, art. 48 n. 9, e art. 51)". (Comm.entarios, pag. 264). Pela decretação <to 
estado ele sitio, no reces~o do ·C:ongresso, u ,presidente da Republica. pôde ate 
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s uspender a eff1cacia das ] (,:lS que assegur am as liberdades in d'viduaes . Final -
mente, pelo art . 29, a Constituição da :Republicà confere ao Poder !Executivo 
a inicia tiva das leis, apresentando proj ectos a o L egislativo. E nós s rubemos 
a fo rça que tem ·p a r a este um •JH"Oject o daque lle. 

J"assa sem a m a:is leve modifi?a ção . 
Qua l a t ã o m alsinada competen cia leg islaLv a attr ibu ida ao P r es'dente do 

Rio Grande do Sul? 
A com peten cia legis lativa d e ixada aos E stados p ela Constituiçã o F ecleral 

é j á d e zi r estr ict a . 
A ' Assem bléa Legislativa do Rio Gr a nde d o Sul cabe : orçar a r eceita e 

fixa r a despeza, crear ou su pp"rim·i.r im.p ost os, taxas, contribuições; votar a s 
verbas n ecessarias 'á m a nut enção dos serviços p u:blicos ; autor'za r o Prre-
sidente do E stado a <::o n t r ahir eropres tim os ; concorrer pa ra o seu j u lgam ento, 
apurar- lhe a eleicão e f i ~ar-J he o Stõb,.idio . Que resta m ais de n tro do circUi 'J 
da competencia legislativa do E stat!u ? Legislar so'bre o d ir e:to formal, q u e em 
n a da pô de inf luir sobre a decisão das· causas dirimidas pelo direito subs tan -
t ivo, de competencia feder a l. 

[Legislar ainda sobre a organ ização d os serv iços pubii cos e fazer cles-
apl·opriações por serviços de n ecessidade ou utilidade pubiica, adstrictos, po-
rém, á v otação das necessar ia s ver.bas pela Assem bléa, qlli? p6de annullar i'n-
teiram ente essa faculdade ,, sempr e s u je'ta ao ·seu"controle . E vem a pro·p-asito 
citar as expressõts do illustre Presidente do R io G r ande do Sul, no discu rso 
que pronun ciou perante <1- Assembléa, em Janeiro d e 1923: "Insur gem-s t 
contra a f u ncção legisla t iva attribuida a o Presidente, mas não a na lysa.rn, n ã o 
investigarn as suas lim it ações, n em examinarn os seus effelto ::~ . 

De outro modo veria!Il q u e essa f uncção é muito limitada pela Constitu !-
ç:ão da Republica, que r eservou pr ivativamente ao Congresso ~aciona] tudo 
que pertence ao dom'nio do direito substantivo, e alnaa pela Constituição ::lo 
Estado, em certas materias . Corroboran do es t e asserto, basta ass-ignalar que, 
em todo o longo período d<+ vida constitu ciona l -do Estado, as leis promulgadas, 
menos de uma duzia, por in:ciativa do Presidente, referem-se á organização 
judociaria, á organização policia1, á responsabilidade presidencial, a o alista-
mento e processo eleitoral, á com.petencia admin'strativa entre o E s tado s v 
município, ao ,p1·ocesso pena l, civil e commerc:al. ás terras publicas . ~enhuma 
dessas le is foi revogada, mediante rep!·esentação da maior'a dos cor,selhos 
municipaes, como lhes faculta a Constituição, arti;;:c. z~, paragrapnc. 4•. ,Salvo 
algumas reformas parciaes, ellas .teem recebidc a. sancção dos com p etentes 
e da p ratica diu t urna . Vasada~ n ol mo ide!!. mal~ a dia ntac1os da s ciencia e 
impregnadas de verdadelr c. espiritc. l iberal, registem vaniajosam en te ao con-
~ron o com as de outros Estados . 

'Eis· a que se reduz a mals?nada faculdade Jcgislativa do Presidente, q ue, 
ajiás. r..ãn a púd~ exercer sem o exame do p ublico e a livre colla boracã o in" 
dividual . " 
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ID reforçan uo ain da essas opiniões con vém citar algumas . paginas de. um 
11vro reCEn te, J)riH1ante e persua sivo, consagrado pela cr! tica u na n ime do 
paiz e que collocou o seu a u tor a par dos nossos rnc!h,Jl'CS constitucionalistas. 
Hefiro-me ao livro do Dr. Monte Arraes, intitulado - O Rio (;}rcmite do Sul 
c as suas instituições oovernarnentaes . D 'z esse escriptor: 

"Antes de tudo, si exam inarmos a carta politi ca do Hio Grande do Su\ 
veremos QU <'. , ]>ele. seu. art. 4? , a Asseltlbléa dos Representantes tem o poder cJ;; 

legislar sobre todos os assmnptos encerrados na enumera-<ão do a1·t . 9• d'i 
Constituiç5.o Federal, como sendo da comPetencia exclu siva dos E stado!« 
Ass im é aquelle corpo legislaEvo, uo systema gaucllo. que tem a faculdad<> 
cl1• decretar impostos sobre a eXPortação de m ercaãorla,s cia sua proprla pro · 
ducçiio, sobre immoveis ruràes e uruanos, sobre transmissão de propriedad~. 
sc.bre industrw.& b profl>':>Õe-~ r, igua-lmente dec1·etar as taxas de scllos q uanto 
aos actos emanados do seu t·espectiv.o governo e negocias da s ua econom!a. 

Ig-ualmente, compete aos r epresentantes, <Votar a lei de ·m eíos, cabendo-
lhes assim a missão 1)r imOl'dial de orçar a r eceita e fixar a despeza. 

A liás, em se tratandr> da lei Grçamentaria, a Constitu'ção r iograndense 
confere ao seu corpo legislativo muito maior indcpendencia do que a Con-
stituição da Il.epublica ao Cong1·esso Nacional. 

Pelo systema federal, a lei orçamentaria está sujeita á. sancção e véto do 
l!J:xecutivo, t)U<: poderá assim entravar a acção do L egislativo, toda vez que 
este nüo r euna na fórn1a do art . 37, paragrapho 3', dous terços dos suffra-
gios, ]1ara converter em 1-ei -o orça;mento vetado . No R; o Grande, ao contra-
rio, falta ao Chefe do }!;xc cutivo, pela au:;encia do véto, o po·der ele reprimic' 
qualquer manifestação do legislativo, mesmo quando lhe pa1·eçn contraria á 
boa marcha da administração . 

Vejamos, agora, qual o processo adaptado pelo Rio G;·ande para elabo-
ração do pequeno numero de leis que, ratione ?naterif2, fmam postas fóra d:> 
competencia da ·Assembléa dos Representantes, e em que consiste a sua di~:

crepancia eom o proc.,sso seguido na formação das le:s federaes, para con-
cluirmos sobre a questão da ·Confo r midade da Constitu ição gaúcha com o~ 

principias .basila res da ver dade:ra democracia com o regimen representativ,1 
a«~cgurado pela Constituição Federal. 

l'elo ])]'o•cesso federa:, todos o,; proJectos de lel, de accõrdo com o art . 3G 
da Com;titmção e salvas as e:xcepções do art. 29, tee~ origem na Ca.mara 
ou no Senado, indistinctamente, pel a inic-,à.tiva de qualqu er dos m embros da-
c. ucllas Casas do .Congresso . 

iQ alludido art. 2.9 dá ao Executivo a faculdade de apresentar projectos, 
·por meio de mensagens, cuja d2scussão comPete primeiramente á C amara 
baixa. Dest 'arre, · a. lei, no systema 1'ec1cral, é de i.nic;ativa ora da Camara, ora 
do Senado, ora do lPresidente da R cpublica. A carta politica Jo Rio 'Ch·ande 
Sul, dcrogando o privilegio legislatlvu da sua assemO!éa polit'ca na. factura 
de cle termma clas lei:;, da. a inician va da proposição elas mesmas ao Presi-
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dente do Estado. E' este que, de aocôrdo com o art. 32 da respectiva Consti-
t uição, antes de p;·omulg-ar -qua1quer lei, em virtude da attribuição que lh<" 
é dada. pelo art. 31, fo rmula e faz publicar o projecto, acompanhando-o de uma 
minuciosa ex-posição de motivos. O texto do mesn10 e os respectivos consi-
derandos, na conformidade do paragrapho 1", do referido art'go, são envia(los 
officialmente a todos os intendentes municipaes, afim de que lhes dêem pu-
blicidade n as respectivas circumscripções a dminis trat!vas . D ecorridos tres 
mezes de publicação do projecto na séde do Governo, serão transmittidas ao 
Chef e do Executivo, pelas autoridades locaes , quaesquer emenda s ou obser-
vações que os cidadãos dos municip:os f ormularem acerca do mesmo. 

O paragrapho 3° do alludÍdo arti-go dispõe então que, percorrido este turno 
iniuial , o p!·esidente examine cuidadosamen te todas as emendas e observaçõee 
c, conforme a sua procedenc!a, mantenha ou modiüque o projecto . 

Após as formalidades acima expostas, é que o presidente, mediante pro -
mulgação, converterá o proJccro em lei do Estado . Ainda ness•• hypothes~. 
p(ll'ém. si a maioria dos conselhos munic-ipaes r epresentar contra a lei, será 
ell<t rev ogada , mesmo depois de :P romulgada. O confr onto ass'm estabelecido 
en t re os processos adaptados pela Constituição F ederal e pela Constituiç1iü 
gancha, nu formação das lé is r espectivas, dá-nos a lC.éa da improcedenci& 
da. a ccusação mais insistente que pesa sobre o r egimen riograndense, !sto é, 
aqu,lla de que a lei, no territorio daquelle Estado, assuma a modalidade e a 
feição que lhe queira imprimir o Chefe ·do Executivo, a quem !ndeviclamente 
se arroga a );}aternidade da mesma . 

Analyzando a mane:ra de elaboração da materia legislativa no Rio Granue 
do ll::lul, e confrontando-a com o prccesso f edera] analogo, v emos <:orno se pa-
tenteia a f alsidade de tão tend;meioso conceito . Basta diZer quu a inimatlv!t. IJu. 

lei tanto compete ao Pres:dente do Estado, como ao Presidente da R epublica. 
brasileira : um e outro preparam e apresentam projectos. A differença está 
em que o primeiro t ormúla e apresenta o projer.to ao propr:o ·povo, por !n-
termedio dos intenãentes D1Un1clpaes. e o segundo fa.z o n1.esmo -dirigindo-se 
á Camara dos Deputados . Após esse acto inicial e propulsor da vontade le-
gislativa. o proj?cto, no systema gaúcho, passa a depender de todos os indi-
víduos de que se compõe a communidade estadual, emquanto pelo systema 
fedoeral fica d ependendo das m aiorias votantes da Camara e do Senado. 

N o primeiro caso, voltand o o projecto ao Pres'den te. com as observaçõe;:, 
e as emendas offerecidas pelo povo, aquelle, depois de examinai-as cuidaáo-
samente, o mantém ou modifica. 

Só então procede á promUlgação . 

Xo segundo caso, o projecto, tendo percorrido os seu s tramites nas duas 
Casas do Congresso, é enviado ao Presidente da Republica que o sanccionar!i 
ou vi"'tará, promulgando a 1e!, na primeira hypothese. Na hypothese do véto, 
voltará ao seio do Congresso, onde sómente serfl. convertido em lei si con~e-



- 581-

g u ir dous terços dos suffragios dos dous ramos do P oder L egislativo. 'l'ra-
.cemos um quadro das con cordan cias e das divergen cias notadas nos dous 
;;ystemas l<ogislativos: em a mbos, como vimos, a in~ciativa da lei compete ap 
Chefe do Executivo; igualmente compete aos dous Chefes do Executivo ;;, 
pt'omulgação, sendo que, no systema federal, o Presidente da R.epublica tem 
·direito de véto sobre as leis do Cong t·esso, e no syst ema gaúcho o presidente 
altende ou desattende ás emendas offerecidas pelo povo, mas tem a sua von-
tade lim:tada pela m a ioria dos conselhos municipaes, q ue dispõe da arma do 
véto a!:Jsoluto . 

Nas condições' expostas, como admittir que as leis, f ormadas no R io 
Grande do Sul, fôra do ambito da Assembléa dos R.epresentantes, sejam con-
sideradas como u m acto da vontade exclusivà do Presidente, si este tem. 
na sua elaboração, tão sómente o direito de propol-as e o de promulgai-~? 

Não confere a Constit u ição F ederal ao Pres:dente da R.epublica igual direito ? 
E quem já se lembrou de acoimal- o de dicta dor ou de senhor absoluto 

dos destinos do paiz't 
·Então faculdades identicas conced idas aos dous executivos tomam cõre:o 

diversas, couforme sejam a,t trtbuldas ao Presidente do R'o ~rande do Sul oll 

ao P res·ente da R.ep ublica ? 
E s te, quando propõe e promulga as leis pratica actos perfeitamente con · 

ciliaveis com as liberdades publicas e com o nosso regimen de democracia; 
aquelle, exercendo as mesmas prerogativas, fére o pr incipio da libe'rdade e 
transmuta o governo democratico representaEvo em uma autocracia ! 

Não é isso uma manifestação inequívoca da insincer;dade dos que costu -
mam atauar as instituições do Rio Grande do S:ul?" 

(0 R.io Grande do Sul e as suas I nstituições Governamentaes, pags. 18! 
e 1,87. ) 

'Mais a c1ea nte diz o m esmo escriptor: 
''Mas, de accôrc1o com o que ficou acima explanado, que vemos? E' que 

as leis gaú chas têm a sua apresentação pel o presidente do Estado, a sua. d ís -
•cussão pelo povo, a sua promulgação pelo mesmo presidente e finalmente a 
san.:ç;ão suprema pelo assentimento tacito dos conselhos municipaes. El!a ti·-
pende, pois, do presidente duas vezes : quando é apresentaãa e quando ê pro-
mulga da; depende do povo duas vezes : quando é discutida e quando é emen-
dada; depende finalmen te uma vez e d:e modo definitivo dos represenca.n~es 
1<lo novo nos con sel hos locaes, quando é sanccionada e mantida tacitamente . 
Ass 'm o p residente p"<de a l<J i e f az a promulgação; mas não tem força d~; 

mantel-a contra o interl:!sse publ ico, si cont ra ella se pronunciam os con:;oelhns 
m uniclpaes, compostos de r epresenta ntes do povo. Onde, pois, o seu at;bi trlo. 
o s ~u absolutismo, a sua decantada discrição ? 

·-=:onvém, aliás, frisar aqui que o acto da promulgação não ê reputado n~ 
·eua ess~nc 'a , legisla tivo. O systema adoptado pelo R io Grande do Sul P " 

mar;à o de suas leis, a lém de não ser attenta torio do princ!p:o da d ivisão do" 
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poderes. respeita inte;ramente os princip ias fundamentaes e basilares da. nossa. 
democracia e a essencia do r e.gimen representativ o . O seu iniciador e p r o-
mulgadoi·, o presidente do Estado, é um m a ndatario do povo, eleito pelo voto 
dlre<.:tu do mesmo, ea;-vi do art. 17 da ·carta politica estadual ; a sancção e o 
véto estão c om os conselhos munici·paes, igualmente eleitos pelo voto pop~

lar, sendo que o -z;éto reveste um caracter absolu t o, emquanto é mt:r a ment"l 
suspensivo no systema federal. 

A a !scussa.o e a emenda, actos intermed'arios, são feitas pelos propr!...., 
cidadãos do Esta do, que pódem, com a mais absoluta liberdade de acção, 
emendar, discutir e criticar o projecto apresentado. E é esle p onto da Con-
stituição r ;ograndense que n'laior cele uma p rovocou da pa rte de seus adver .. 
sarios . Mas, perguntamos nós, a Constitu'ção Federal n ão declara no seu pr(>-
ambulo que " os r epresentantes do povo brasileiro se acham reunidos ern-
Congr esso Constituinte para organizar um regimen livre e democr a tico"? E 
que é a democracia, na sua formu la ma:s exacta e verdadeira, senão o g:::,-
verno directo do povo pela in tervençã o e deliberação nos negocias publicos ·~ 

No emtanto, o Estado que pro·cura realizar, de modo mais complet o que o:; 
seus congeneres, esse ideal democratico visado •pela Con stitu ição, passa p or 
este facto a ser apodado de absolutista, apezar de patentear tão altos intuitos 
G Uio profunda intuição do governo popular! 

Verdade é que a Constitu 'ção Federal, no seu art . 1°, diz que a "NaçàCt 
brasiléira aaopt&. come., f6rlj1á dL gov~rnc,, sob o regimen represen tativo, a 
rep'~blica fed.;rativa". ·lVIas :em que contrariou a organização política do Rio 
Grande do Sul o principio da representat:vidaíl.e? lN'ão é e leito o seu presi-
dente ? Não é ele ito o seu corp o de representantes ? Não são igualmen te e lei-
tos os conselhos munic'paes e os intendentes? 

Apezar de todas essas caracterislicas de representatividade e!le deixa ãe 
se<r representativo, aos olhos dos seus apaixonados detr<ictores, sú p orque ad-
mitto que o povo, directamente, exprima _o seu pensamento sabre determinada. 
categ oria de leis! 

Entretanto, muito mais democratico, muito mais legitimo e authent'co· 
é o pensamento do povo, quando expresso por el!e mesmo nos grandes comici0s 
politicos, do que quando se manifesta através dos seus representantes nos 
Congressos e Parlamentos, onde o delegado popular o que m enos consiàer.~. 

m uitas vezes são os 'nteresses e a vontade aos que o suffragaram. 
"'em essa m odalidade do processo legislativo do R io Grande do Sul !'<': · 

p resenta um e&>o anomalo e sem precedentes no seio das democra-cias repre-
sentativas federadas. A Suissa, quer nos cantões, quer na confederação, ado, 
p!a um r t>gimen plebisc;tario na formação de s uas leis . Algumas das Const; .. 
tuições' francezas t ambem adaptaram o plebiscito na sua funcção legislador:;. 
E. pa=a citar um precedente mais decisivo, basta dizer que diver&as Estado:e 
amer:=nos, que estão para com a Federação, quanto aos principias da r~
prcsentatividade e da divisão du!õ pOderes, Il.a mesma rela(lão l{Ut;; O'.J Estaúu" 
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Brasi!eiros, aclovtaram o regimen de p!ebiscito, n&. formação das suas lei.o, 
sem .que soffressem por isso qualqu er repressão dos poderes federaes ou a 
menor censura emanacl«. do;; apostolo,; do constitu c!onali:;mo naquella es r>leir 
dida e pujante democracia. 

·Nós b-rasileiros, porém, apezar de tão embotados no senso civico, quert; 
mos, e1n un1a questão desta ordem, mostral' mais rJelicadeza e susceptibj;~~ ·· 
dacle do que os mais adea.ntados e modernos pioneiros da democrac'a no velh•• 
e no novo Mundo . " (Op. cit., pags. 188 a 192.) 

Divisão dos pocle,·es - Eis a <Outra v_exa'ta qtwestio com que os m;>.la-
baristas da palavra pretendem empanar a limpidez crystalina das instituiGões 
sul-riograndenses . 

O trabalho do grande lVfontesquiim oriundo de uma observaçãc. erronea 
das instituições inglezas, foi levado a u m exaggero que a. comp!'="'idaAe d.a~~t 

relações sociaes, sob a acção do poder publ'co, não IJerm!ttt:. :&'a.llar em sepa-
ração ou divisão de pctl.eres como um acto mecanico, material, como se fos-
seln co!locados em compartimentos estanques, seria r ema lddo absurdo. Nelli 
essa tripa rtição de poderes soberanos accommodar-se-ia com a theoria 
democrattca Cia sooeran~a ao povo, una e indivisível, que talvez levasse a 
critica jocosa de Duguit a comparai-a com o mysterio da ISantissima. Trir..-
dade . Mas, quem vae respon der· ao meu Jllustrado conlendor é o seu corre-
iigionario A.lfreélo Vare1la, no seu D ltr eito Const·itucional Drú'sil eiro , a 11U-

gina 107: 

" Tmaginm· que é possível consegui!· acção poliUca e!tíciente, dividindo o 
poder publico em um systema de tres forças iguaes ·contrapostas umas á3 
outras é, admittindo o absurdo, dar prova da mais completa incapacidade 
para decidir em que stões à esta ordem. 

Não é precizo saber mecanica : da comez'nha obse t-vação dos f actos se 
conclüe que, no caso figurado, o unico r esultado que &e obtem é o equilibr'Õ, a 
paraly?.aç;ao mutua dessas tres forças . Para que pudesse haver acção effecti· 
va e util, fora necessario tivesse Ul112i. delías mais er,ergia, e, nessa hypothe.,.,. 
o equilibr•ic, preconizado romper-se-hia, marchando o sys tema no sent'do g~

Hl.l da acção ela força mais potente." 

E' natural que nessa divisão dos poderes o dynamismo do poder publicu, 
actua.ndo no c!esempP.nho de suas funcções, trará a preponderancia de um 
delles. Nos regimens de n~.tureza parlameJJtar . essa prep onderancia ca.he 1a10 
legislativo que fa'~ o executivo. Nos reg:mens de natureza presidencial, cabu 
a preponderancia ao Executivo. O Poder J u diciario não é uma err.anação •l:.O 

sob8rania, porque ni"w Ülm ,sua origem na eleição popular. E' de nomeação 
cto E xecutivo, com approva çã o do Congresso. Alguns commenta!iv!"t::; attn· 
buem essr.. preponclerancla ao Judic'at·ío, <:omu poder moder ador. A igualdade. 
porém, é que nã o existe. 
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Diz Silva Marques, no seu Di7·eito P1L7Jlico e Constitucional, a pag . 225; 
"As sociedades huma nas não se r egem por '- leis naturaes, mas por con-

venções e da obediencia a estas ê que resultam o equil '·brio e a conservação 
da sociedade política . Por essa mesma razão ê que não existe nem pôde existir 
fórm «. vlavel de governo em que se não verifique como necessidade impres-
cind'vel a supremacia de um orgão sobre os outros, de um poder investido de 
autoridade moderadora que resolva em ultima instancia os conflictos susci-
tados na applicação dos princípios, quer por invasão de attribuições, quer por 
abusos de poder nas relações constantes entre os que mandam e os que obe-
decem. 

Essa supremacia não poder'a ser confiada, sem · graves inconvenientes, a 
um poder cujos representantes, sujeitos á renqvação de mandato e, portanto. 
á influencia de interesses politicos, não offerecesse a gai·ant;a da estabilidade; 
no exercicio de attribuições soberanas . Na realeza, as funcções moderadoras 
são, a justo titulo, confer:das ao monarcha, porque o caracter de vitalicie-
dade que lhe distingue a investidura ê ou deve ser um elemento garantidor 
do bom desempenho de taes funcções; no r egimen republicano, pelas mesmas 
razões, a competencia moderadora só póde logicamente ser confiada ao ju-. 
di{!iario." Não existe essa separação de poderes que se quer 'mpingir como 
uma droga mirifica da democracia. E tanto ê assim que a Constituição fe-
deral no seu art. 15 falla, não em separação ou divisão de poderes. mas em 
independenc'a e harmonia 4e poderes . Independen cia quer dizer que um po~ 
der não deve estar subordinado ao outro; harmonia ê a collaboração reciproca 
de um nas attribu ições de outro. Accorde com essas idêas se manifesta o 
Deputado Herculano de F reitas, emerito professor de direito, illustre relator 
do projecto de revisã o const'tueiona l nesta Casa do Congresso e que assim se 
exprime em seu parecer, a pag . 3 : "A comprehensão erronea de uma im-
possivel independencia de poderes inexistente na prat'ca constitucional de ~o- · 
dos os Estados, gerando em cada um de!les o desejo de faculdades illimitD, • 
das, propicia a situação em que nos encontramos de, depois de 34 an nos d~ 
vigencia const'tucional, não ter ainda o Brasil bem apurada a segurança dai\ 
competencias, quer entre os poderes federaes, quer nas r elações entr<>: a 
Un~ão e os Estados." 

Em se referindo á emenda n. 57, que define os princípios con~tituci() 

na€'s a que os Estados estão sujeitos, diz o mesmo autor, a pag. : 21: "Ew 
muitos dos princípios contidos na emenda ha grande liberdade para a act!vi-
daue organizadora dos E stados . Desde que o seu governo tenha a f6rm a r~ 
publirr.r.a, adapte o regimen representativo, o systema presidencial e a injG-
pen':iencia e harmonia dos poderes, licito lhes ê escolher as peculiaridades 
dessa fórma, desse r eg' men, desse systhema e dessa organização de podere!! 
que lhes parecer mais convenientes e adequados. Não são forçados, pelo 
textc e pelo espirito da emenda, a cop-iar servilmente a organizat;ão do Gú· 
ver·no Federal . Podem ter uma ou duas Camaras legislativas, eleger 0 seu 
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presidente por voto directo ou indirecto, organizar os seus poderes, d;stri-
buindo funcções por fôrma differente da que são distribuidas no Governo d~. 

Republica, desde que não sacrifiquem o ppinc'-Pio na sua essenCJa ." E, r-, .• 
cusando a emenda n. 7, apresentada em plenario, p edindo que se acc:rescen-
tasse : "<Com as suas respectivas funcções especificas", depois da emenda r<=·· 
lativa á harmonia e independencia dos poderes, de'xou, como elemento his-to--
rico, uma interpretação authentica da significação social e juridica dessa ex -
pressão. O verdadeiro sent'do, a significação real da divisão dos poderes 0 

a especificação das suas competencias de modo a evitar que o conjuncto do"' 
attributos que fo rmam o pocler publico seja usurpado por um só. 

A sancção e o "véto" - O nobre Deputado estende-se em longa ,us-
sertação, brilhante na fôrma, mas destituída de fundamento juridico para 
&ffirmar que a sanc.gão e o "vé.to" sejam principLos constitucionaes da 
Uniã0 que obrigam os E stados, essas medidas não existem no regimen 
c~mstitucional riograndense . Contestei em aparte que a sancção e o véto 
sejam principias constitucionaes que obriguem os Estados. 

Esses princ1p10s constitucionaes obrigatorios para os Estados que 
resultam da combinação dos arts. 6°, n. 2 e 63 da. Constituição Federal, são 
enumerados por João Barbalho . · Essa enumtração é geralmente acceita in-
clusive pelo proprio illustre critico da Cor,stituição r iograndense, que a c!ta 
no seu discurso, embo-ra della não tire as suas logicas consequenciás . Joio 
Barlm~ho, n em directa nem indirectamente, •c!ta a sancção e o véto entre ~.; 
print~ipios constitucionaes obriga torios para os Estados. .Parece que o meu 
ill ustre mestre, na sua critica á Constituição r'ogra ndense, , laoora em um 
equivoco. Evidentemente não existem no regimen riograndense a sancção e o 
véto, com"o prerogativas do iPresidente para oppor-se á validade das 1 ~\<; 

t.• labora das pela A.ssembléa . Votada uma lei pela AssembJoéa é enviada ao 
PresWente de Estado que deve promulgai-a, sob pena de se1· responsabilizado. 

J ·c.r isso aparteei ao meu nobre collega e m estre, dizendo que a dictadura 
riograndense peccava por falta de poder . 

Agora, em se tratando das le's deixadas á iniciativa do Presidente do 
Estado, estão sujeitas á sancção e ao véto dos conselhos municipaes. 

Decorrido o prazo de tres mezes de apreciação publica, a sancção se ve-
rifica P"'lo ?"efereniium dos Conselhos Municipaes, Agora se a maioria desses 
conselhvs .;;e manifestar contraria a uma lei, essa man'-festação terá o cara-
cter de um. véto absoluto, impeditivo da sua promulgação, conforme já me 
referi. 

'Dtz o i!lustre mestre, a quem ouso vir contradictando :· "A sancção e o 
1:éto são dous principias inherentes ao processo de elaboração das le 's bra-
sileiras. Se-m sancção não ha lei _que entre em vigor, de tal fôrma que se o 
Pre~;idente da Republica negar a sua sancção ,dentro de 10 dias uteis, devo!-
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vel-o-ha á Camara , onde o p 1·oje cto sofire o processo lndicado pormenoriza-
dame nte no paragrapho 3° do art . 37, sendo o projecto enviado novamente 
ao Presidente para -o effeito da promulgação. 

J>arece que S. Ex. quiz r eferir-se aqui ao véto presiclencial . Só nesse 
caso o proj<'Cto é devolvido á Camar a com os motivos da recusa expressa da. 
sancçfto. Pó de, porém o Presidente deixar que decorra silenciosamente o 
prazo lega l de 10 dias e n ão sanccionar n em vetar a íei. 

Nesse caso cons'dera -se a lei como sanccionada e o Presidente é obri-
gado a promulgai-a . Existe, porta n to, a sancc;ão t a cita pelo silen cio do Pre-
sidente, que ni'io fncorre, por isso em f a lta lega L E ssa mesma s ancção occoTre 
no systema rio-grandense, qua ndo decorridos 90 dias de publicação da lei, os 
Conselhos M:unicipaes não desapprovarem a mesma . 

"El-Supremo " . D 'sse o nobre r epresentante da opposição, que o chefe do 
:Elxecutivo era , pela Constituição Riograndense, El-·Supremo, porque o artigo 
7• desta ie i ba sica prescreve que cabe ao Presidente - a suprema direcc;ão 
governamenta l e administrativa. Aparteei então que, no Brasil, todos os Pre-
s'à.entes, (e eu me referia t:-wto aos da União como dos Estados) tinham a 
s uprema direcção govername ntal e a administrativa. Foi isso o que eu disse 
e é o -que consta das n otas do "Diario do Congresso'· . iProseguindo em seu. 
discurso, no dia seguinte, meu illustrado contendor attribu e-me a .expressão 
- !ndique um Presidente qa Republica que nãt. seja o Supremo Chefe da 
Nação. E desancou essa expressão ·que não .foi a ·que eu pronunciei, nem 
consta do meu a parte. Eu disse que todos o"' Presidentes t inham a suprema 
direcção governamental e admin :s trativa. Agora se isto só consta no estatuto • riograndense é que este fojr m a is since1·o confessando no seu t exto o que to-
dos prat~ cam. Isso porém nada a ugmtnta a somma dos poderes p 1·esidenciaes, 
uma vez que a Constitu ição de 14 de Jul-ho enumera taxativamente as attri-
buições que competem a os tres orgãos do apparelho governa,tivp - a Pre-
sidencia do Estado, a Asse)nbléa dos R epre sentantes e a l\'[agis tea t uea. E 
isto é o essencial. 

Pa1-a conf 'rm_ar que o :jj;xecutivo realiza, de facto, papel preponderante 
na nossa engrenagem constit ucional citarei a opinião de H.odrigo Oct;,·,· 
no seu precioso liv rinho - E lementos de Direito Publico Constitu c 'onal, 'L 

pag. 160: "Gomo director politico do ·Estado, zelador de sua dignidade, fiscal 
da ex ecução de suas leis, Pl'OilJUgna dor do seu progresso e da sua cultura, é 
indef i-nível a orbita de a cção do Poder Executivo. O seu limite está traçado 
na comprehensão que o l'r eside nte deve ter da sua alta missã o, na consciencia 
de sua responsabilidade moral que, para o home m de Estado, a cmjo esforç.J 
e bôa fé se confiam interesses tão respeitaveis da cone ctiv idade, rteve ser 
s:.neção mtlito 1nais efficaz e ,1 ~· 3ponderante qu t'. !' responsabilidade :,~_o;-a l • 
Além t:« ESE>. funcção generica, a s ;c;ttribuições do ?.oder Execu tivo, pelo &. 'u 
duplo ca racter de podee político e governamental e de poder administrativo. 
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-se podem _classificar em attrilmições de ordem polit'<:a e ue ordem adminis-
trativa, podendo-se tambem distinguir a s attribuições ce excepç;ão." 

Aliás, expressces semelhantes - suprema direcção - ou C.hefe do E~ 
tado - são igualmente empregadas nas const!tuições do Amazonas, art. 34. 

üa Pa;::thyba, art .• 27 e Santa Catharina, art . 28, que desPertaram a nota 
aguda da sensibilidade do illustre parlamentar accusando a do Rio Grande 
de Sul . 

Org'áos elo atJPa•·elho goventativo - O art. 5• da Constituição de 24 de 
F e'Jereiro prescreve: ".São orgãos da soberania nacional o Poder Leglslat'vo, 
o Executivo e o Juc1ic'ario, harmonicos e independentes entre si. " ·O art. s• 
da Constituição de 14 de Julh o estipula : "O apparelho governat'vo tem por 
-org;~os a Presidencia do Estado, a Assembléa dos Representantes e a Magis-
tratura .que funccionarão harmonicamente, sem preju ízo da independencia 
{J.tle entre si devem guardar, na orbita da sua respectiva competenc 'a, de-
finida nesta Constituição." 

A Constituição riograndense consagra como o Estatuto Feüeral a inde-
pendencia e harmonia dos ·poderes. 

Que mais resaltaria aos oJil10s de um observador imparcial, de um espl-
rito que uão estivesse o'bsecado pela paixão politica ? Que pacto estadual 
regulando prerogativa~ ãe soberania e gosando apenas da autonomia que lh~ 
confere a L ei Magna, u sou de uma expressão mais modesta· denominando 
orgão~J elo apparel ho governativo em vez do termo mais pomposo - Poder'! 
No entanto, o nobre Deputado logo visionou uma completa divergenda entre 
os text os .constitucionaes da União e do Estado. Aliás, a expressão orgãos dú 
app a?·elho govenwtivo, em se referindo ao E s ta do federado, fica mais 
apropriada do que a palavra pocleres, geralmente usada pelos Estados so-
beranos . 

Pou co importa {;JUe so denominem orgãos ou poderes, o essencial ê que 
esteja assegurada a sua independencia de acção dentro da orbita das attri -
·buições que lhe são conferidas na lei. 

Tendencia conte-;nporanea - ResponCJendo a um aparte do talentoso De-
putado Nicanor Nascimento, reconhece o illustre accusador que a organiza-
ção ·constitucional sul- riograndense elaborada ha .34 annos, constitue hoje 
uma tendencia contemporanea, tal foi a sabedoria do legislador -gaucho. 
Essa •Confissão feita, embora a contra gosto, :por um adversario de tal quilate 
ê o melhor elogio á Constituição do R io Grande do Sul . 

.Attrib1tições da .Assernbl éa - E xaminando as a ttr ibuições da Assemb léa, 
art. 46, da Constitu ição, affirm a S. Ex . qu e o n. 1 desse artigo embora 
seja uma attribuição legisla tiva de natureza orça.rnenta r ia, a " AssembWa 
é obrigada a reclamar do presidente todos os dados e informações de qu e 
·carecer" .. 
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Veja..-nos o texto. O art. 46 da ·constituição de 14 de julho ~rescreve:. 

•'Art. 46. Compete privativamente á Assembléa: 1°, fixar annualmente a 
despesa e orçar a receita do Estado, reclamando .para esse fim do -presidente 
todos os dados e esclarecimento de que carecer." 

Qual a obrigação ? Se a Assembléa é o juiz da necessidade que tiver do3 
dados ou esclarecimentos, como se póde transformar uma 'prerogativa -sua e1n 
obrigação ? ! 

O argumento do illustrado representante da opposição pareceria pilhe-
rico se elle não fosse a demonstração evidente da injustiça das suas accusa-
ç:ões, do extravasamento de suas paixões partidarias, "num discurso friamente· 
pensado e escripto. E' o desejo empolgante, ob~essivo de encontrar sempre 
um defeito, mesmo onde elle não existe. 

O n. 2 ·do msmo art. r eza : "Crear, augn1entar ou supprimir contribu:-
ções, taxas ou impostos, com as limitações especificadas na Constituição Fc• 

dera! e nesta". 
Commentando esse texto, diz S. Ex. que a "Assembléa apenas tem attri-

buições para crear, augmentar ou supprimir contribuições, taxas ou impos-
tos, mas não os tem para diminuir . " 'Por que faz S. Ex. essa affirmativa? 
Porque não existe a palavra diminuir? 

Se póde o mais que é supprimir, porq'lle não poderá o menos que é dimic 
nuir? -E' até uma norma da ·política economica do Rio Grande do Sul a dimi--
nuição dos impostos -de extJOrtação. ·E' mesmo um preceito e um principia 
da politica economica do EE;taclo a extincção gradual dos impostos de expor-
taç:ão. Todos os annos ha diminuição de taxas de exportação para determi-
nadas mercad'orias. O xarque é 'llm caso typico . .Já pagou a taxa maxima de 
9 °j 0 • Essa foi annuaimente diminuindo até a completa extincção . Assim o 
xarque, o nosso principal producto de exportação, está actualmente isento 
desse imposto. 

A te1·ceira attrib'lbição -- que autoriza o Presidente a contrathr empresti-
mos é tambem orçamentaria e, por isso, diz S. Ex. não demanda muita 
sciencia, nem ~ompetencia. Se não fosse attri'buição da Assembléa, seria o 
contrario. S. Ex. falla dos orçamentos, das attrib'llições orçamentarias como 
se isso fosse de somenos importancia na vida dos · povos. A or . .:;anização orça-
mentaria do Estado é o que reflecte a sua prosperidade, a sua riqueza, o seu 
progresso. 

E no nosso paiz aonde as garantias indi-viduaes e as conquistas liberaes 
éstão a.sseguradas na ·Constituição Federal, e na eompetencia dos podere3 
federaes para a elacboração CJas leis substantivas, que fica de mais important•J 
para os E stados, senão a organização dos seus orçamentos? 

O projecto de orçamento. - O n . 7 do art. 20 da Constituição· -riogran-
dense prescreve: "Como t:hefe supremo do governo e da ad~inistração, com-
pete ao Presidente, com -plena responsabilidade: preparar o projecto do orça-
mento da receita e da despeza do Estado para ser offerecido á Assembléa n 0o 
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começo da sua sessão. " Commen tando esse artigo exclama escandalisac1o o 
nobre r epresent.ante da opposição: 

"-Que fica restando, pois, á Assembléa relativamente aos orçamentos? 
Uma só cousa: homologar o que fõr remettido pelo dictador." 

E eu res ponderei : "Resta discutir, n1odificar e votar o orçamento COIT!O 

se ·faz na generalidade dos paizes constítucionalmente o'l·ganizados, inclusive o 
nosso ." 

E iJ:Jasta citar a opinião de João Barbalho, que não púde ser alcunh;Hlo 
por S . Ex. de positivista ou àictatorial. J:)iz esse erriinente commentador, á. 
pagina 140 de sua obra classica: 

"Mas sendo, dos poderes p ublicas, o execuUvo ou o governo quem :ern 
o manejo da administração geral dirigindo-a nos seus diversos ramos , far 
zendo-lhe os gastos e a t é os de a lguns serviços que não se acham sob >1ua 
gestão (parlamento, justiça) - é elle incontestavelmente o mais proprio para 
calcular quanto se tem de despender; a lei por isso o tem incumbido de o-:-ga-
nizar a proposta de orçamento geral da União (leis n . 23, de 30 d·e outubro 
de 189'1, art. 3°, § 29, e n . 30, de 8 ele janeiro ele 1892, ar.t . •51)'. E sobre essa 
proposta, mas podendo modificai-a conforme mais convier aos interesses da 
Nação, as camaras legislat ivas orçam a receita e fixam as despezas federae:s . 
E desde o Imperio era assim. Lei n. 9'9, de 3'1 de outubro de -1835 e outras . " 

Exactamente ao Poder Executivo que tem a chave da administração pu -
blica, a quem cabe a solução dos grandes problemas nacionaes,. que está em 
contacto mais directo com as suas necessidades é que compete e deve orga-
niza r o projecto de orçamento que servirú de ibase de discussão ao legis-
lativo. 

I sso que se faz no R io Grande, se pratica na (RepubliLa e em todos os 
'paizes civ.i.lizados. Invocando o n. 8 do art. 20 afirma S. Ex. de forma c<t-
thegorica que a "Asse1nbléa tem que votar, queira ou não .qu eira, englobada, .. 
m e nte as v erbas que o Presidente determinar, sem direito a pedh·- lhe que elle 
lhe explique de que modo vae gastar ou ap·plicar essa verba: "A Assembléa 
vota e não bufa". 

Ora, essa maneira de argumentar não é seria ! 
Isto é truncar, inverter o sentido ela lei para tirar effeitos mirabolantes , 

O r eferido artigo diz, .continuando a enumeração das attribtiiçõec do Presi-
dente : "Contrah ir emprestimos e r ealizar outras operações de •credito, de a c-
çôrdo com as ex·pressas a utorizações de orçamento, discriminando na appli-
cação as clespezas (lue nesta estiverem contempladas englobadamente ." 

Commentando essas disposições disse o Dr. J . L. Osorio, á pag. 204, do· 
seu livro: "A confecção do orçamento é obra exclusiva da Assembléa elos Re-
presentantes, que tem competencia para acceitar, modificar ou recusar o pro-
j ecto da Presiclencia. 

Da ndo-lh e a Constituição a attribuição de preparar o projecto r espectivo, 
teve apen as o intuito ele orientar a Assemibléa sobre o pensamento governa-
mental, no tocante ao melhor modo de fixar a clespeza e orçar a receit a ." 
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Ora, o que está bem claro é que quando a Assembléa vota·c uma verba 
em globo, o J'residen te •poderá discriminai-a, m as não importa na obrigRto-
riedade da votação em globo, por parte da Assembléa. 

Muito ao contrario disso, deixa clara a attri:buição {'!e descl'lmimu· as ·:er-
bas . Os traJbalhos orçamentarios no -Rio Grande do Su l .são model1.res pela 
sua clareza e precisão; e isso ainda accentuou, en1 livro recer!te, o Senador 
.roão Lyra. 

]}fedidas ad m-in-ist·rativa.s - Revolta.-se ainda o nobre Deputado contra o 
texto do art. 34, que dispõe: "Nào poderão set· objecto de h-1 as medidas 
de natureza es senciahnente ;Adnlinistrativas que s erão de-:-ret ~J das 11eJo Pre-
s idente sem observancia do ]}rocesso estatu ído." 

Baseado nisto diz S. Ex.: ".quem t é1n a de.sventura de viver no l '!.i•) G r an -
de do Sul ê governado por decretos, t e!egr n.n1n1as, ccUto..e s, avisos, ordens 
secretas e meros pa pagaios do :Presidente " . Quando muit o pode r -se - hia dize:-
que este artigo era super.fluo, tal a evidencia eom que a verdade delle resalta. 
A SS'lmptos de natureza opuramente administrativa como nomeação e demissão 
de funccionarios, a concessã o de licenças , aposentadorias, etc . , todos elles 
j'á r egulados por lei, são simples actos de adminis t ração, de expediente orcll-
nario, da competen cia do ex ecu tiv o . Desde o t empo ela monarc.h ia, assin'l se 
p raticava em todo o pa.iz. E no Rio ·Grande do· Sul, o q ua dro do 'funcciona-
lismo publico, da alta administr ação do E stado e stá organizado de a c-côrdo 
cmn leis especiae~, os carg6s providos por .concurso e os seus titulares, ga-
r a ntidos contra qualquer al'bitr io, não podem ser ãemittidos senão em vir-
tude de p rocesso . 

Dirá S. Ex. que essas leis r eferentes á organizaçã o dos poderes publicas 
são da iniciativa do P residente . São effec:t ivamente promulgadas p elo pro-
cesso adaptado no Rio Grf!.pde do Sul, isto é, o 'P r esiden te apresenta o ·pro-
jecto, expõe-no á apreciação publica durante tres m ezes, recebe as emendas 
ou suggestões de qualquer cidadão e, após o decu rso desse prazo, m edian te 
reterend~tm ou o v éto da maioria dos Conselhos Muni.cipaes, promulga ou não 
o projecto. Agora vejamos como se pratica na União. O Congresso delega, 
invariavelmente ao Poder E x ecutivo, por áutorizações l egislativas, a fa .. 
culdade de realizar todas as grandes reformas administrativas, inclusive 
creação de empre g os, organização do e nsino, p r imario e superior, reformas 
judiciar ias e reformas dos c,adigos pr.ocessuaes do Districto Federal . Introdu-
ziu-se mesmo nos nossos costumes politicos a praxe viciosa do Executivo 
elaborar regulamentos que são verdadeiros projeotos ele lei, orga;1izando ou 
reorganizando serviços publicos e n vial-os, depois, á approvação do Con-
gresso que se tranforma em poder refereridador das leis feitas pelo Exe-
cutivo. O que lá se r ealiza {'!e a ccôrdo com a lei, pra tica-se aqui sopnis-
mando a lei. Qual o systerp.a ~referivel ? Qual a conclusão ? .E' que lá o 
processo de formular as leis tem uma intuição mais exacta das necessidades 
reaes da vida social, 
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.A. o1·gan-izaçrilo dos munic·ipios Passemos a outro ]}onto da argumen-
tação do meu illustre contendor - a autonomia municipal. Neste S. Ex. é 
original. Parece-me nova a sua maneira de interpretar. iPelo menos não 
conheço, entre as -criticas feitas á Constituição riograndense, outra argu-
m en taç:ii.o deduzida desse mesmo ponto de vista. S. Ex. transcreve a enu-
meração de João Barbalho so.bre o"s princípios constitucionaes <la União, e 
terminada a -citação, af"fima S. Ex. que nada disso existe no Rio Grande do 
Sul. "Tudo é o avesso da doutrina fundamental da União". Feitas as 
duas affirmativas de quaes sejam os princípios constitucionaes da União e 
de que estes são radicalmente desobedecidos no Rio Grande do Sul. Vem a 
terceira. E' esta : "Os legisladores instituintes do Rio Grande do Sul erra-
ram conscientemente, erraram propositalmente . .. sabendo que faziam exa-
ctamente o contrario do que deviam". Em seguida a quarta: "E desta mi-
nha ousada af-firmativa ha pt·ova documental, litteral, insophisrnavel, que 
resistirá a qualquer replica em contrario." E continúa, despertando a curio-
sida de elo ouvinte: "Essa prova concludente está em um dispositivo da 
propria Constituição sociocratica de 14 de julho de 1891; não fui eu o in-
ventor apaixonado que a produziu, foi a imposição da verdade que não 
podendo ser esmagada, escapou, esgueirou-se subtilmente da consc!enc!a 
de quem a escreveu e incrustrou-se, para sempre, no texto do art. 62, § 1•, 
daquelle estatuto basico. Assim está elle redigido textualmente: 

"O territorio do E stado, sob o ponto de vista administrativo, será dividi-
do em municípios. 

§ 1.° Cada um clelles será independente na gestão <los seus interesses pe -
culiares, com ampla faculdade de constituir e regular os seus serviços, r es-
1Jeitadec as clisposiiçúes ela Constihtiçi!lo. R eca11itulemos o preparo scenico 
desta accusação: 11•, vem o padrão branco, o exemplo a seguir, o principio 
do bem -- que siio 'ÜS princípios constitucionaes da União; 2•, depois o rever-
so, o padrão negro, o principio do mal, a Constituição do Rio Grande do Sul; 
!3• a intenção criminosa, c onsciente, propositada - a premeditaç[lO; 4°, o 
lo cal do delicto, o ponto onde se desencadeou o crime ·horrendo, está alli 
é o artigo 62, § 1•. 

Sem injuria, parece-nos que antes <le assistirmos o desdobramento de 
uma fita cinematogr:.phica, o empresario quer despertar a curiosidade da 
-assistencia, fazendo perpassar deante dos olhos avidos, como preparo prévio, 
-disticos solemnes e chamativos de reclamo. Mas, desv<:mdado o scenario, o 
observador não distingue, entre surprezo e desapontado, o corpo ele delic to 
·do horrível attentado . 

·Então elle -con clama a assistencia e aponta - está alli, grip:hado, assi -
·gnalaclo na ·)1m·te final elo )1aragrapho u nico do artigo 62 - respeitada-s as 
·dispos·içõcs da Oonstitt tiçào. 

·Mas, corno, dirá ainda mais surprezo o assistente? Elle então explica : 
"O art. 63 da Constituição Federal <liz que os Estados devem 1·espeitar os 
prinoitJ·ios constitucionaes da União . 
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O par agraph o u nico do art. 612 de estatu to r iogr andense diz a ue os mu-
n icípios devem 1·espeitar as d-iszJosições da Constituição. A -differen ça é capi-
tal, é formidavel, é substanci:llissima. Principias n ão são disposições . A dis-
tancia é maior do que a que separa o Brasil da ·China. 

Conclusão: a Constituição do Rio Grande do Sul tyranniza os municí-
pios, viola a sua autonomia, obrigando -os a respeitar as suas disposições . 

E eu direi a S. Ex . que tudo está perfeit amente certo porqu e a federa-
ção só existe nas relações do Estado com a U nião .. . 

0 Sn. PINTO DA RoCHA : - Ainda bem! 
O SR. GETULIO VARGAS: - . . . na sua organização elles são unitarios. Oi! 

municípios não teem autonomia política, teem apenas a u tonomia adminis-
trativa. 

O art. 63 da Constituição da Republica diz que "cada Estado reger-se-ha 
pela Constituição e pelas leis que adoptar r espeitados os principies con-
stitucionaes da União . " Quer dizer, -dentro desses ;>rincipio_s, os Estados teem 
a faculdade de auto-organização. Commentando o art. 63 diz Carlos Maxi-
miliano, c itando A. Milton e Tucker : "Alguns preceitos fazem perceber me-
lhor a distribuição das competencias. O Governo Federal tem poderes defi-
n idos, ao passo que ao regional -cabem os indefini-dos . " "A Constitu ição da 
R epu•blica outorga e delega au toridade ao governo do paiz; n a de u m Estado 
presumem-se delegados os 

1
poderes não excluídos por prohibição expressa ou 

implícita. No caso do estatuto federal a questão necessaria é esta: "Foi 
outorgado o po-der?" 

Pergunta -se a respeito de um governo local : "A faculdade ou preroga-
tiva de que se trata é recusada expressa ou implicitamente pela Constitui-
ção da Republica ou pela do Estado?" Em um caso a falta de delegação equi-
vale á negativa de poder: n o outro, n ão prohibir -corresponde a outorgar. As 
a.ttribuições do Governo F ederal são limitadas; conservam-se as do regio-
nal verdadeiramente amplas . Basta con hecer os poderes r eservados ao pri-
meiro; todos os outros competem ao segundo. (.Op. cit. , pag. 664.) 

No mesmo sentido doutrina João Barbalho: "O regimen federativo é a 
fórma de governo pe!a qual os 'Estados se consagram debaixo de um govern o 
commum, unicamente para certos e determinados fins, que por si mesmos ou 
não poderiam conseguir ou conseguiriam mal e difficilmente . Nestas con-
dições, os poderes que ficam· pertencentes á União não p odem deixar de ser 
restrictos . 

Os poderes em maior somma são os qu e ficam reservados a os Estados. 
Por isso ê pre.ciso que sejam conferidos para os fins da U nião, unicament~ 

os poderes que são estrictamente in dispensaveis par a que ella possa subsis-
tir, para que o Governo Federal 'Passa f u nccionar por modo efficaz, para que 
elle possa desempenhar proficuamente sua missão e não mais que isso, man-
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tido aos Estados o direito de se governarem á sua vontade, respeitada sua 
a u tonomia . (Commentarios á Constituição, pag. 267). Ainda mais catego-
rico é o commentador argentino Agustin de Vedia: "E! federalismo no rcco-
n ece una formula unica e i!lflexible; se modela mas bien sobre su proprio 
desarollo constitucional, em todos los Estados que lo han adop ta do. E! unicJ 
elemento commum estriba en la organisaciõn de un gobierno general, eu 
quien los Estados , províncias 6 cantones, delegan los poderes necessario~ 

rpara constituir la nacionalidade, r eservando-se e!los todo lo que concierne Ct. 
s u vida propria y manteniéndo-se- em su organisaciõn e s u marcha inde-
piendentes de! gobierno nacional." (Constituciõn Argentina, pags. 3·9-40) . 

IMas, para o illustre representante da opposição parece que as consti-
tuições estaduaes devem ser um simples decalque do Estatuto Federal. .. 

0 SR . PINTO DA RoCHA : - Não apoiado. 
O SR. GETULIO VARGAS: - ... uma reproducção automatica dos textos da 

lei basica. 

O SR . J'INTO DA RocHA: - Não quero isto. Deus. me livre ! 
0 SR. GETULIO VARGAS : - Agora, O art. · 68 da Constituição da Republica 

prescreve: "Os. E~tados organizar-se-hão de fôrma que fique assegurada a 
a utonomia dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar inte-
resse . " E é só o que existe na nossa carta magna sobre os municípios. Qu'3 
se deduz desse artigo? Os Estados organizar-se-hão? - E' que cada Estado, 
na sua comPetencia de auto-organizaçfto, dará á norma, o padrão dentro Jo 
qual o município terá de fazer a sua organização. 

O mun'cipio terá a autonomia que o Estado lhe conceder . E isto ficou 
assentado desde a Constituinte na discussão e rejeição das emendaS sobre o 
municipalismo. 

Uma eerta autonomia que se c oncede na administração dos negocios mu-
nicipaes nada tem com a federação. ·E' uma simples regra de descentraliza-
ção administrativa que igualmente se observa 
.unitaria. 

em paizes de organização 

Aliás, isto não constitue novidáde e essas idéas estão sufficientemente 
desenvolvidas na excellente obra do Sr . Castro Nunes do Estado Federado 
de onde destaco este trecho : "A Constituição Federal não definiu a autono-
mia do município, como tambem não definiu a do Estado . Mas seria impro-
prio equ iparar a~ duas situações. 

O Estado organ:za-se por si, políti-ca e administrativamente; ao passo 
que o município r ecebe do Esta do a su a fórma de organização, o seu typo de 
governo, a definição da sua autonomia e a delimitação da sua esphera de 
acção. R elativamente aos municípios a Constituição manda que os Estados 
Jl:.es assegurem a autonomia, em tudo que disser respeito ao seu peculiar 
interesse . 

Aos E stados ficou, como já vimos, o poder de definir essa autonom ia, 
que envolve um conceito doutrinaria, susceptível de ser ampliado ou restrin-
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gido nas suas applicaç;ões . Por outro lado, é de salientar que os l!lstados são 
unidades politicas, dotadas, como a União, de orgãos judican te e legislativo, 

0 que por si só caracteriza o poder de commandll inherente a taes entid.:J.des. 
Os m u nic!pios são cot·pos administrativos . Nos Estados não p ode intervir a 
União senão nos caso:;; expresso~ 11 0 :HJslatuio F eder al ·como exc<>pção ao prin-
cipio da não intervençâ;o, que é a regra do regilnen; nos n1unicipios o Estadu 
lntervem segundo as normas que elle proprio traça na su a Constituição e nas 
suas leis, superintendendo-lhes a a dministração e até s upprimindo-os, o que 
por s i só revela a differença fundamental que vae entre o Estado que, mesnhl 
sob a intervenção .federal , conserva a sua .qualidade de membro da União e o 
mun'cipio que, por conveniencias admincstrativas, pôde ser supp!·imido por 
·uma lei do .Estado." (CASTRO NUNES, do Estc~do Federado, pa.g. 127. ) A pa-
gina 146, refere o mesmo autor. 

A Constituiçfw Brasileira formul-o u um preceito fil iado a essas idéas; maQ, 
não tendo conceituado a autonomia nem definido o que se deva entender por 
interesse ·pecul'ar do munic;p:o deixou aos Estados essa difin ição e aquella 
conceituação, dous aspectos, aliás, de um mesmo principio. 

A autonomia e,m tudo qu<tnto dis~er r espeito ~o peculiar in te; esse <i v m e. · 
nJcipio, constitue, po's, no di reito administrativo de ·cada Estado, uma pre~
cripção basica, enunciada no Estatuto Federal, sob a fórma de um principio, 
susceptivt:l ãP. applle•,ção v ariavel, podendo um Estado attribuir aos seus mu-
n :cipios, por clausula geral~ certa somma de pode;es - e tac é o reg:men d" 
ca1·tas proprias, a daptado no Rio Grande do Sul e em ·Sa!1ta Catharina - - ou 
enumerar na lei todos os poderes de que pretende investit· a munlcipalidaa., ·--
e tal é o· systema mais generalizado no Brasil. "O art. 68 - sentenc:1ou o 
Supremo Tribunal no accór dão n. 1 .118, de 13 de J aneiro de 1909 - não de-
clara prec·sam~nte em que consis te a autononlia munieipai nern quaC:-:i oo; 
seus limites necessarios dependentlo isto de leis estaduaes que ctercnam o que, 
<lentro do mun!cipio, const itue o interesse deste com exclusão do interesse d o· 
Estado," Na orzanização qos regimens munic 'paes do Bra s:! r oram allopw.-
dos dous systemas : o das çartas p1·op1·ias seguido no R io Grande do Sul e 
em Santa Catharina em que os Estados delegam aos municip:os poderes ::1e 
auto--organização e o das le·i.s organieas que modelam as municipal'dades p<>-

las prescrip.;:ões cstabececiqas em leis ord!nar'as . ú regimen riograndense· 
confere aos municip!os a fac ul<lade de se 01gan'zarem, obedecendo r,., d!ar.,--
sições da Com:tituiç;ão Esta<1ual . Os conselhos mun:c:paes votam as suas 1 ~·~ 

organicas e só elles podem modifieal-as mediante representação de dous ter\, '"' 
do el.,itorado. Nessas con dições o E.sta.{!o não r;óde POt' rrH/ o de lei:; <•rC<l:::t;v-

rias alterar a organização de um municipio. Os chefes do Executivo muni-
cipal ou intendentes são eleitos juntamente com o cons'elho e opor igual pra z:> , 

Os r ecursos sobra a apuração das eleições munic'paes serão :nterp._stu,; 
pa,·u. o Superior T~ibunal do Estado . 

iPercorrendo as constituições de todos os E stados do !13rasil e as leis orga-
nl~a.s dos municípios tlesses m esmos Estados, verificaremos que todo;;; e!lê!fl. 
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·1°, attribuem a a lguns dos poderes estadoaes competenc:a para a annui-
1ação dos actos ou resoluções das a utoridades municipaes infringentes das 
leis ferleraes ou estaduaes; 

.2•, estipulam a. possibi];d;'de da s uppres!;ão do município por falta de rt:-
cursos, de alteração dos seus r:mites ou da creação de novos dentro das norm~ts 

prescriptas pelas le!s estáduaes . 

Agora ha EstaJà.os que não teem orrranização sociocratica, nem positivista. 
no estribilho tão ao palada r do nobre representante da opposição, e que, no 
entan1.o: j 1 

" a) nomeiam os intendentes ou ]!refeito~ dos mun!cip'o~, tirando a este:. 
a -competencia para elegei-os; 

b) dão a determinad-os municípios uma organização especial, cas~anao

lhes as prerogativas da autonomia; 
c) dão tambern aos governadores recursos dos a ctos das munic'pal!daue>; , 
d) attribuem aos poderes estaduaes a faculdade áe desmembrar ou SUJ!-

primir municípios, por simples leis ordinarias, verif!caã.as certas condições . 
Enumera estes f actos não como uma censura, po~ concedo que elles teem 
competencia para a adopção dessas medidas, mas para accentuar apenas que a 
organização da(!a ao municipalismo pe lo regimen riograndense é da~; mali! 
libe raes . 

Entre as viol encias innominavcis, attentator'as da autonomia 1nun iciijal, 
diz o nobre Deputado que um bello dia, certamente mal humorado, reunindo 
em um lote unico as leis organicas dcs municípios, o Presidente do Rio 
Grande do Sul revogou-as todas, offerecendo um paradigma que todos accei-
tararn. 

,\. histori o. está muito mal contada . 
·No Rio Granclc {:o Sul, tendo as municipa!!clacles attribu!ção para elabor;.:; 

as proprias leis orza!iicas, era natural que entre cerca de 70, que tantos eram 
os municípios a esse tempo, houvesse var;as disposições lnfi'ingentes do sy-,-
tema ·constituc!onal, havendo necess!dade de expurgai-as desses defeitos, es-
tabelecendo-se o pad1·ão do regimen municipal . No período de 1901 a 1905-
conseguintemente h a mais de 20 annos procedeu-se a uma revisão cuidada de 
"ada uma dessas 18!s . Cadfl município formulou então ·o seu project'o , a.preseH· 
tan<lo as n.lte raçoes propostas. que, mediante approvação <'los conselhos mu-
nic~]1aes, pasflaranJ a fazer parte integrante das leis organicas de cada mu-
nicípio . 

Usurpa~ão de fu.ncções j1/.diciao·-ia.s - E' esta outra das graves accusaçoes 
f eitas pelo nobre> Deputado, que rendo demonstrar a pretensa c1!ctad ura d.o 
C o ver no riogr andense . 

A.s terras p-nblicas - E cita como exemplo o n. 21 do art. 20 cl'L Consn-
tuição Estadual que ~,t.tribue ao Pre~'dente a competencia pa-r<:t: 

"·Organ)zar e dirlg-h o servlço relativo ás terras do E stado, ficando res--
peitadas as possrs ãe bôa. fé nellas existentes, desde que os in te ressados pru-
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vem, ·peros mmos r egulares, a cultura eftectiva. e Inoradia habitual anteriore, 
ao dia 15 de Novembro de 1889 ". 

Como s:.t.bem, ao ·proclamar-se a Republica, as terras devolutas l}assararn 
vara o domínio do Estado. Este foi encontrar, em parte das referidas terras, 
'lelhos posseiros geralmente pobres, vivendo do seu trabalhe. diarlu. 

Eram antigos moradores de tempos imm emor'aes, que se substitu íam em 
g<.:rações successivas, s em .qualquer documento comprobatorio dos seu s preten-
didos direitos e pauperrimos, para arcar ·com as despezas de u m processu 
j udicial. 

O Governo do Estado creou a Directoria de T erras e .Colonizaç_ão, subor-
dinada á Secreta ria das Obras Pub!'cas, e mandou, por processo administra-
tivo, uma providencia tutelar e benefica, leg!!.lizar a posse dessa pobre gente, 
fornecendo-lhes títulos de concessão, n1ediante essa prova summaria da posse. 
E r a um actc bilateral entre o :Elstado, senhor das terras, e os simples pos-
seiros e praticado em benefic 'o <leste". 

Não havia usurpação algu ma pois é claro que ficava semp~·e salvo o di-
reito de recorrer á justiça , os que se sentissem prejudicados. 

Eis como a paixão politica transforma uma med'da de apasiguamento <' 
sal ula:r benevolencla em u surpação de funcções. Constituem normas adrnJ .. 
nJstrativas que em nada Impedem sejam os !itig!os de rimidos normalmente 
pe la acção da just'ça, para quem esses actos são 1·es inter allia . 

O SR. PrN·.ro DA R ocHA : •- Aliás, ahi poder::.. tE:r havido um erro de visão 
on de interpretação, mas, P;aixão politica, positivamente, n ã o. 

u l::iR. GETULio VARGAS: - A juTisdicção militar. Diz ainda o illustre ac-
cusador, no capitulo das usurpações judiciaes q ue, no Rio Grande do ·Sul; o 
:Presidente do Estado pôde, applicando o Codigo Penal >Militar , condemnar á 
pena de morte os officiaes e praças da Br'gada Militar do Estado, julgando, 
em grão de recurso, as decisões dos tribunaes milita~·es . Posso asseverar a 
S. Ex. que o Presidente do Rio Grande do Sul não t em a menor interferen-
cia juriadlcional ou de qualquer outra especie aos dellctos prat:cados pelos 
officiaes ou praças da millcia estadual, seja nos dellctos communs, seja nos 
propriamente militares . 

O SR. ·PINTO DA RocHA: - Então, é agora . J'á o teve; fui adv<Jgado em 
a lgumas causas . 

O SR. GETULIO VARGAS: -Para a execução da lei fe deral n , 3 .351, de 3 
d'3 Outubro de 1917, que mandou applicar aos offic!aes e praças das p olicias 
rr:ilítarizadas dos Estados o Codigo Penal Militar, foram, por lei estadual nu· 
mero 2.547, de 28 de Maio pe 1918, creados conselhos militares e ele appe!la-
ção, sendo es te actua lmente presid ido por u m desembargador aposentado ., 
que é um ])raflclente e integro jurista, o Dt-. Ribeiro Dantao.> . 

0 l::iR . PINTO DA RaCHA: - De que data? 
0 SR . GI!JTULio VARGAS: -- De 1918. 
O SR . PINTO DA RocHA: - •E u me referi a data anter1o1·. 
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o SR. GETULIO VARGAs: - Antes dessa organizaçã-o, os delictos communs 
estavam, como até agora, sujeitos á. jurisdicção commum e os de!ictos funcclo·· 
naes ê -que pendiam do julgamento de um conselho de guerra, do qual ha\Tia. 
recurso ex-off'icio :Para ü Presidente do Estado . Esse recurso ha mais de 20 
annos não é exercido. Eis a que se reduz toda a retumbante accusação. Isto 
era apenas o resultado de vacillações ou experimentações ·na applicação de um 
regimen novo. 'Discutia-se a competencia ou incompetencia dos tri:bunaes mi-
l.itares para a applicação do Codigo LPenal Militar. Aliás, isso nfLo se deu só-
mente no Rio Grande do Sul, nem a jurisprudencia do •S:upremo Tribunal se 
manifestou, de inicio, com segurança, nessa m ateria . Por acc6rdão de 30 de 
Outubro de 1909, o ~upremo Tribunal Federal julgou inconstitucional e~s.l. 

.ap:Plicagão no Estado do Parana. 

A. eleiçã.o de Seio Sebastião do Cahy ,__ Disse S. Ex., -que em São Sebas-
tião do Cahy, certa vez, as opposiçil€s coll igadas disputaram com candiaato 
seu o cargo de intendente municipal, denotando o candidato do Governo; que 
este annullou a eleição e ainda desannexou o districto, onde residia o candi-
<lato opposicion ista, annexando-a a um município limitrophe. E' verdade que 
no período do Governo do illustre Senador Carlos Barbosa, fe r iu-se um pleito 
mun'ci:Pal em 1São Sebastião do Cahy que foi annullado pelo Conselho Muni-
cipal e essa annullação confirmada pelo LPresidente elo Estado . Agora, faça-
mos as correcções necessarias. Prime 'ramente não havia uma luta entre 
()lementos que faziam opposição ao Governo do Estado e outros que o apoia-
vam. Os dous candidatos, Coronel lPeclro Carvalho, que disputava o cargo ao 
Sr. Steigler, escrivão d istr'ctal, pertenciam ao partido r epubllcan". 

·steigler venceu o candidato Pedro Carvalho. A ele:ção fo i annullada pelo 
:poder apu rador, que era o Conselho Municipal, houve recurso para o Pre-
sidente do Estado, que confirmou a annu!lação . O fundam ento d everia ser 
solido, porque as partes se conformaram com a decisão. Agora, o que positi-
vamente não é certo, é que se houvesse desannexado um clistrlcto desse mu .. 
nlcipio para a.IJnexal-o a outro município . 

A quest{io das lote?··ias - Accusa-nos ainda o illustre censor porque !á 
-existem as loter:as estacluaes, que ~ão prohib:das pelo a rt. 18 da n ossa ~onst;;-
tuiçáo. Ora temos afinal entre as muitas accusações feitas por S. Ex., uma 
Ve>rdadeira. Confirmo-a integralmente . Na Constituição Estadual ha um texto 
emphatico abolindo as loterias, Por não ser licito ao Estado transformar o vl -
cio em fonte de r enda. E' um alto principio moralizador que attesta os no-
bres intuitos do legislador constituinte, mas não pôde ser executado . E por 
que? Porque, sendo mant'da a loteria Federal, o Rio Gr ande do l::lul não pu-
deria oppór-se á sua circulação no territorio do Estado . 

Então, -como medida de ddesa economica, para. evitar a emigração dos 
-capitaes arrebata·dos na voragem do jogo admittiu as loterias estaauae;;. Ma" 
as quotas pagas por essa loteria são invertidas no custeio da ;nstrucçã o, nas 
.subvenções ao ensino particular, aos institutos superiores e .profissionaes. 
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Não são fontes à e r enda do Estado: são transformações em forças p!·opulsoraa 
da cultura da população. 

Dupla accu.sação . .. - Diz ainda o j]Justre censor que o Presidente do Rio 
Grande do Sul, accumulando este cargo com a chef'a do partido republicano, 
confunde, em uma só mão, as funcções do poder espiritual com as do tem-
poral, accrescentando: "Isso ilm plenissimo desaccõrdo ·com a doutrina do 
mestre de Mont.pellier, amplamente desenvolvida nos quatro volumes da sua 
Politica Positiva, e imposta no quinto dos seus opusculos de !Philosophia so-
cial de Março de 1826". 

Não é que o nobre censor volta agora contra nós o outro gume da e;:;-· 
pada?! 

Primeiro, censura-n os porque apoiamos um r egimen sociooratico, 11111'< 

Constituição positivista, tyrannica, etc. 

Agora incorremos tambem em falta por não seguirmos a doutrina do 
philosopho de Montpellier . 

fExiste na nossa Constituição alguma cousa que é tamb :om do positiVl:oii•···· 
mas não é monopolio delle. Ao contrario, .são acquis'ções difinitivas do co-
nhecimento, incorporadas ao patr:monio moral da humanidade . V . Ex . , peloq· 
tit ulos das obras que cita, deve conhecer bem a philosop hia, a politica e a 
do'.ltr:na de Augusto Com te . Cer tamente são reminiscencias do tempo em que-
tambt>m levava oblatas ao altar de Clotilde de Vaux e tec:a dithyrambos fer-
Ventes á sabia doutrina do immortal philosopho de .Montpellier. 

ü Dr. Borges de Medeiros é o chefe do partido republicano riograndense" 
]'JCJrque este ·o escolheu para seu guia, por ser o mais d '.gno, p elas suas qua -
J:da des pessoaes, pela sua cultura, pela sua integridade moral, por ~eu pa -· 
triotismo, por seu despr!'ndimento, Por seus serviços. E quando elle deí:~ar a 
-Fresidencia do Estado verá V. Ex . que continual'á co:n a chefia desse par-
Edo, que ninguem lhe disputará., ao ·C-o ntrario, todos sent irão a necess:dade 
do seu conselho e da sua autoridade na direcção do m esmo. 

A ca1tsa das 1·evol1tções successwcts - A causa determinante das revolu -
ções que se desencadearam no Rio Grande do Sul, após a R epublica, está., se-
gundo a opinião de S. Ex., na oppressão draconiana dos nossos textos consti-
tucíonaes . 

Vejamos. A r evolução de 1893 fo i, no Rio Grande do Sul, ape!l..<.S o ev, .. 
F.cd'o de um movimento maiB extensu ·contra o Qoverno da R et)Ublica. O mais· 
que se lhe pôde conceder é que resultasse dos attritos, dos choques de inte-
resses oppostos, dos esforços de adaptação, no interpretar as franquias ae 
u;n regimen novo que se ensaiava, e mesmo da confusão que sobreveio, comu 
conseq uencia ao golpe de Estado e ás intervenções para depõr governadores. 
Mas n in;;uem mais do que S. Ex . , o .Sr . Deputado Pinto da Rocha, profligou 
t' ntão a attitude dos revoluc'onaríos, censurou os seus methoclos, negou justi-
ficativa éLOll seus fins. Os federalistas rebeldes arderam n as labaredas oa 
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eloquencia l'lamejante <lo moÇo orador e a sua penna, mais do que uma du· 
rindam:t, a:bt·ia claros nas fileiras adve,·sas, causticando··as pelas columnas da 
"A Federação" . 

0 SR . IPINTO DA J'l.oCHA: -Nunca appliquei caust!Cv;.,. 
O SR . GE'l'TJLIO VARGAS: - Não precisarei reeditar esses trecho, . 
O SrL Prwro DA RocHA : - V. Ex. pôde reedital-o·s . Eu o farei si V . Ex. 

assim o entender necessario . 

O St~. GETULIO VAf<GAs: - . . . nem S. Ex . os negará. A ' son'lbra dessa:. 
instiluições e dessas leis triumphantes..,no choqu e da. lu la armada, o Rio Gran-
de do Sul poude contar trinta annos de paz :!:ecunda e de tl'abalho proveitoso, 
em que foram impulsionadas todas :;;s fontes do seu progresso . <Sobreveio um 
hiato , a revolução de 192'3 . •Ella t eve o intuito ele depô t· o Dr. Borges de l\1~<:.

deiros do G·overno allegando quB este não fôra eleHo e contando que o Go-
venw F ederal lhe desse apoio na in tentona. 

·Fra.:::assada essa ,,ã espectativa, fora m os rebeldes forçados a fazer a pa;., 
rer:ebendo alg-um::.ts concessões . 

Em 19:l4, o Rio Grande do Sul tBve a sua campanha de novo talaela pela 
guerra civil. l\l[as esta não foi nem contra o governo elo ·Estallo, nem contra 
o seu regimen constitucional. Os opposicionistas civi s adheriram a uma re-
bellião n1.~1itar, seguiram-.n'a, acon1pa..nhara1n-n'a. 

iE muito mais que V . Ex. que estava aqui, na Capit~l da R epublica, deve 
saber dos intuitos da revoluçã-o quem tomou parte na Juta, quem marchou á 
frente ele forças, como um dos chefes do movinle!1to . 

Pois bem, é Honorio LtJmos quBm, in terrogado pelo Chefe de Policia üo 
Estado, diz com toda a hombr 'da·de, até aggravanclo a s u a situação, que os 
!rituitos da revolução ele 19•24 visavam, "principalmente a . deposição do Presi-
dente Bernarcles, e nada tinham que v er com a pessoa do Dr. Borges de 1\fe-
de iros. 

Den1ais este movimento rebelde foi desapprovado pelo illustre repre-
sentante da opposição que prestou o seu intBgráJ apoio ao Governo da Re-
publica . 

Exam'rtemos, finalmente, a tentativa r ebelde do cor1·ente a.nno, que teve 
seu epílogo na rendição do (passo da Conceição . Falla a inda Honorio Lemes, 
o principal actor do drama .l"evolucionar:~ . 

"Per;;untado com que intuito invadia ultimamente o seu Estado? res-
pondeu que rea1izou a invas.;"w p ara forçar, eom o estacl'o dB guerra, á 
amnistia, pois essa medida é nccessaria p:u·a que muitos riograndenses vul -
t em a os se us lares . " 

·Eis ah! a serie de massacres P'!'ovocados pela Constituiç5.o de 14 de Julho. 
E dessas quatro revoluções só uma Ü'Ve o apoio de S. Ex. 

O SR. !PRESIDEN1'B: - (Lembro a o nobre orador que está finda a hora. do-
expccl:cnte. 
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O SR. GETULIO VARGAS: -Peço a V. Ex. que me conserve a palavra para 
'Uma explicação pBssoal, depois da oniem do dia, afim de termimw as minhas 
consideraçoos. 

O SR. PRESIDENTE: V. Ex . ficará inscripto . 
0 SR . GE'WLIO VARGAS:- AgradBcido a V. Ex. (Muito be·m; mwito bem.J 

O Sr. Getulio Vargas (paTa explicação pes-soal) (continuanclo) : 
:Vãs tentativas. E se es-ses movimentos rebel des tivessem o exclusivo intuito 
de; abater o regime.n constitucional rio -gramdense, o apoio que este o;bteve 
da grande maioria da sua populaçã9- a sua vieto:ria quando batida ·pela 
",praga àa revolução" n a •expressão predilecta de Assis Brasil, daria como 
resultado (prestigial· ·ainda mais esse regime n na conscie·ncia publi.ca e 
arra igai-o .no coração dos republicanos. 

A oz;iniâo dos 1nestTes . .Sempre que no seio do Congresso Nacional se 
fizera rh accusaç:;ões á obra de Julio' de Castilhos, do sei-o desse mesmo Con-
gTE:ssc, erguerarrn-se ~na sua defesa, fóra. da .representação rio -grandense 
grandes vozes, c heias de talento e de prestigio. Primeiro foram os proceres da 
Republica, os grandes nomes de Quintino Bocayuva e de Campos Salles; de-
pois grandes juristas e grandes replbblicanos como .J oão Barbalho, Coelho 
Campos e J oão Luiz Alves. E ainda re-CBntemente um grande nome, pelo 
talento e pela virtude, o maio1· dos juristas, Clovis Bevalaqua . . O ·consagrado 
mestre, inteiramente alheio f; politica, apreciando o livro do Dr . Monte 
ÁI"J."aes a quoo já me referi, ·di<.: ·em carta pubJi.cada na 2" .edição da mesma: 

"A obra de Julio de ·castilhos executada po.r Borges de Medeiros não 
podia encontr ar melhor advogado. O seu espírito recto e 'Claro, haurindo 
os principias do direito constitucional nas puras fontes dos bons mes tres, 
e, fortal ecendo-os com a comparação dos regimens ·constitucionaes dos povos 
cultos, soube elaborai-as de modo a constituir um corpo de doutrina ina-
tacavE>l em seus fundamentos e nas suas l~nhas esser.ciaes . Assi;m preparado, 
enfrentou as objecções levantadas contra a carta constitucio.na1 do Rio 
Grande do Sul e nenhuma del.las resistiu a a nalyse scientifica a que foi sub-
mettida .. 

O Sn. PrNTO DA RoCHA: - V. 'Ex. dá licença para um a'Parte"? 
Conheço perfeitamente o livro do Sr. Monte Arraes e considero-o·, aliás, 

com todo •respeito ao grande m erito do Dr. Clovis Bevilaqua, um amontoad.o 
.:>e sophismas que não resiste á analy:;-.e . Terei ensejo de mostrar a V. Ex. 
ou~ ê isso mesmo . 

O Sn. GwruLIO VARGAS: - O ·caracter genuinamen te republicano do, Go-
verno sul-rio-grandense, o elemento r epresentativo, que encarna o prin-
cipio ·ele respG.nsabHidade a que obedece o respeito á liberda de disciplinada, 
i u do ficou exuberantemente demonstrando. " 

A consagração ào tem.p'O - Negar a constitucionalidade d e um regimen 
estadual que resiste ha 34 annos de pratica dentro do pacto federal, é negar 
a vida do proprio regLmen roepulblicano que ado.ptamos. 
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A força da tradição é ou.tl'o al'gumento poderoso, que impressionou o 
pi·oprio Ruy Ba.vbosa . Aliás este grande nome, 1110s ·ultim as t empos de sua 
vida, elle que fõra o nosso mais valioso adversario, lastimava essa diver-
gencia no s eguinte trecho de Quro: 

"Terra de tanta;, qualidades excel-sas, previlcgia da pela s ua inesgota:vel 
maternidad~ de talentos, virtudes e heroismo, o R io Grande t em , n o t:he-
souro incalcu lavel dos seus m e.r ecimentos, gloria s para en cher a guerra e a 
-,.paz, cimos de luz para se m eài·r ·con; as mais altas grandezas, i:m.pre\'is tas 
sobras da. magnificencia para se lembrar até dcs mais pequeninos, e Lhes 
deixar cahir um pouc o do que lhe translborda dos seios opulentos. 

De co,ràç.fw -e 0om amor lhe rendo aqui este pre-ito . Si as doutrinas 
e as situações poU.ticas nos têm <ha tanto 1empo separado, nada lastimo eu, 
n.:~is sinc.eramente, na minha -carreira política, tão pouco feliz em ;tudo-
Mas nunca .cessei a minha admiração para com "' gra nde Estado, minha 
"!Stima ao seu 111avavilhosa. 1povo, meu r econhecimento pelos seus serviços 
á nossa na ciona lida-de, m eu respeito, sinã o a o rumo politi-co de s uas insti-
; ;·iGões, á inte~:riclade :Pessoal, á moralida de financeira, á probidade adm.inis-
1rativa de que é exemplo o seu Governo." 

Espirito republicano das instit·u.ições r-io-grandenses. Que falta para o 
regimen rio-grandense seja -consi-derado r epublica no ·e democra tico? 

Não ê o ·seu Presidente eleito pelo ·povo? A duração do seu mandato 
não está circumscripta a um prazo legal? Não é elle inteiramente respon-
sa.vel, por uma lei Tigorosissima, pe los deli-ctos que praticar? 

As suas attrihuições não es tão taxativamente enumeradas em lei? Que 
falta, então? Não existe igualmente um Poder Legislativo eleito pelo povo·, 
co·m prazo fixo, ·com at1dbuições definidas? 

Não são as sua s attribuições tão independentes que as dicisões da maioria 
dos se11s 1nembros s e torna1n obrigatorias, per força de lei, sem depender da 
sancção n em do véto do E xecu tiv o ? 

N ão existe o lPoder J'udiciario, c onstituciona lmente orga nizado, e c om a 
s•Ja ir.depenclen cia gara n t ida pela "; ita!iciedade, a inamovi!J.il i'dacle e a irreducti-
bilida cle elos se-us v encicrnent os? O ir;,s-resso a os pret endentes á canrel-ra da 
magistratura ' não ê garantida e selecciona da ,por con curso, perante o mais 
a.lto T r ibu-nal do E stado ? Nã o estão assegurados na Consti tuição de 14 de 
.J11lho t odos os direitos e gara ntia s .promettidos pela Constituição de ·24 de 
Fe"\'e:rei-ro? 

A pra.tica do regimen. A prova flagrante do r epublicanismo das institui-
ções rio-.g randen ses, na s·ua pra tica, está ,no a pparecimento .dessa o.pposição 
vivaz e b atalhadora, no Congresso Nacional, na Assem,bl:éa do Estado e nos 
Conselhos Muni-cipa es _ 
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Quando a op,posíção rlo-gTandense ·se ab.stin)l.a .nas eleiçõ•es estaduaes, só 
ooncorrendo ao.s cargos de 1·epresentação federal, o iPresidente Borges de 
Medeiros elaborou a lei n. 1'53, de 14 de Julho de 19·13, instituindo 0 voL1 
P'roporcional. 

Tão ·convidativas eram as dis·posições eleitorae:s, .que a opposição con-
correu ãJs unnas, chegand.o a faver quatro Deputados. E, talvez, elegesse 
ma:is, se não f.c:ssen1 dissídios que surgiram entre os :propr.ios 01pposicionistas. 
O anno ,passado, mn pleno regi.rnen de suspsnsüo das garantias constitucío-
naes, travaram-se varias pleitos m11n!cípaes. 

No munkipio de Quarahy, a opposiçi'io elegeu a maioria do ConseJn(, 
MunidpaL Nos municípios de S . 6epé e Caçapava elegeu, não só in tenden-
tes, chefes do executivo municipal•, .como tambem a 1naioría dos co11·selhos. 
Antes do pleito f.oram enviadas autoridades l))oliciaes, delegados do Governo, 
assegurando todas as .garantias á •OPPOsição . Apu rada,s as eleiçües 'l: e.conhe-
cidos e empossados os eleitos, p1·esen cián1os este -caso raro, nos tem.pos que 

correm: os opposicionistas eleitos telegrapharam ao Dr. Borges de Medeiros, 
Presidente do Estaf.o e chefe do partido adversario reconhecendo a e·fficacia 
ÜE.f: garantias asseguradas para a liberdade do ,p!ei.to e, como adversarios 
rpromptificaram-se a collahorar con1 o seu governo, no que engTenasse com 
v interesse r>ublico . 

Refonnada a lei eleitoral 
1
<1o E stado, que consa,gra-va o voto propol-~io 

nal pela adopção da lei federal que ]}rescre ve o voto cumulativo devia-o:e 
proceder na vigencia da novcr lei reclamada pelos opposlcíonistas á eleição 
para Dep·utados estadua.es . O chefe -do partido republicano, mandando pro-
clamar a •chapa ü:os candidatos, deixo:u ·6 vagas pm·a a opposição. 

O Dr . Assis Brasil, chefe revolucionaria, aconselhou aos seus campa · 
nheiros que se al:,stivessem do pleito. O deputado Antunes IviêLcícl, divergin-
do ·desse pensamento, aconseltljou o pleito e suggerlu al:;;uns nomes . 

Mas prevaleceu a abstenção, patrocinada pelo ~sr. :Assis Brasil. 
O .Sr . Borges de J.VIedeiros dirigiu-se a todos os seus amigos políticos, 

dcs d:versos municípios, sclicitando·l·hes para que elnpenhassem decid tdos 
esforços no sentido de <>vitar que os elementos do partido republicano dispu-
tassem as vagas deixadas á opposiçâo . Declarou que isso era questáo <.te 
honra a que todos devian1 se sulJmetter. 

Eíifectivamente ess3.s vagas fora m respeitaaas _ 
.Surgira1n alguns opposionistas avulsas e occon:eu es te facto significs.-

t ivo: emquanto o m enos votaqo dos candidatos elo partido republicano obti-
nha 1-0. 8l!7 votos, ·o mais votado doe; concu>rrentes ás vagas da opposíçâo 
·obtinha 2 . 067 votos, e acha-se na AssemnJléa. um Deputado opp1o,1!onist.a 
apenas com 'IJ11 votos, ou sejam, vinte e poucos eleitores . 

Querem maior demonstraGão de tolera,ncia e de respeito á opinião das 
minorias? 
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A zwova. E que maior -prova da excellencia desse r egimen que a sua 
refracção na vida do Estado, pela demonstração de seu progresso . 

A par da cultura -eivica do pov.o, na pratica de medidas liiberaes, de r e -
larivo adeantamento da S·ua instrucção, da .boa organização e apparelhamen-
to do serviço publico, o progresso material elemonstxado na eXhuberancia da 
sua producção, no volume ·cl.a sua exportação, no crescimento das suas ren-
das e na preoccupação constante elo .governo em solver seu maximo pro-
blnm?., o deselo'bramento da dr·culação, a]Jer.feiçoando .continuamente c 
systema ferro-viario, rasgando estradas de rodagem, ·desobstruindo e canali-
Zc'tndo as a•guas i·nterlores. 

O esforço peld paz. 
E para que possa continuar executando esse fecundo programma, o pro-

gresso do seu Estado que é todo o carinho da sua vida, assistimos o sincero 
em·penho do Presidente Borges de Medeiros, no restabelecimento da ordem e 
da p:ne . E ainda agora o vemos, esquecido ele aggravos, cereno e ma.gnani-
mo, trabalhando por esta. 

Os emissarios ele seu governo, de accôrdo com o representante do Go-
Ve!'no Federal no Estado, lá andam pei'COrrendo as fronteiras dos paizes visi-
nhos, a c hamar os expatriados, que soffrem no exilio -privações materiaes e 

as agruras da saudade, offerecenelo-lhes garantias para que regressem ao 
C3Tinho dos laxes, aos labores da a e<tividade honesta. 

A violencia .na da constrõe . 
No Rio Grande do Sul, não ·ha odios permanentes. 
Ha opiniões permanentes e oclios passageiros que podem, por lamenta-

veis desvios de mentalidad~ clemocratica, afastar os contendores dos prélios 
cívicos nos comícios pa;cificos para as luctas armadas. 

O •SR. 'PINTO DA RoCHA - A proposição de V. Ex. seria profundamente 
verdadeira se incluísse tambem a opinião sociocratica, não sómente a de-
mocratica. 

0 .SR. GETULIO VARGAS: - Tocl.a a opinião elo Rio Gra nde do Sul é demo-
craU.ca . 

I() SR. PINTo DA RocHA : - Ha a opinião sociocratica . Não vale a ca?nou-
flage. 

O SR. GETULIO VARGAS : - Os anseios de paz e de conciliação de logo 
retomam os espíritos. 

Tambem as r ajadas elo minuano, no rigor das invernias, espalham rui-
nas momentaneas, mas a estação proxi.Jna reverdece em esperança e enfiara 
as ruínas na transmutação primaveril. 

Para que esses desejos de paz tenham um effeito pratico não cleyem 
pt'rman<'.·ccr no lyrismo das oblatas ao templo de Janus, pecUndo ao governo 
que se desarme dos meios de defesa e que cesse as m edidas de compressão 
para reprimir a desordem. 

®' tall1ibem n ecessario que os relbeldes acatem as autoridades e se sub-
mettarn ao· d'ominio das leis. 
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E esses desejos de paz que são de· todos os brasileiros ainda r ecente-
mente foram manifestados pelo Governo do Rio Grande do 1Sul, pela pala-
vra d'e seu brilhante leade1· na Assembléa dos Representantes, o deputad·:> 
João Neves da Fontoura. E' pois, nosso dever saturarmos o mnbientc coru 
a idéa de paz, para que ella venha, para que este sentimento que está la-
tent e em todos os corações se transforme em actos positivos . 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI; - 0 iJ?residente da Repubhca não quer a 
.paz . 

O SR. GETUJ.TO VA~GAS: - l?npress(i<. fina.l . Eis a·,i as minhas impr<?s-
sões sotre o discurso do nobre r -epresentante da opposição - o jornalista, 

ora·dor, ,o poeta, e o mestre de direito que é o Sr . Deputado iJ?into da Itocha, 
espír ito facetado por tão 'brilhantes qua lidades de intelligencia. 

O •SR. PINTO DA RocHA: - Muito obrigado por tarnanh·a gentileza p-a r .:.. 
com :u-m pobre vel•ho carregado de estekas. 

O SR. GETULIO VARGAS: . - Ha nesse discurso, varios a rgumentos ve-
lhos, que se repetem e a.lguns novos agora sug.geridos por 'S. Bx . Os v elhos 
já .foram em anteriores e !fracassadas tentativas desfeitos p ela logka con-
tundente da verdade e pela exper'encia triumphante dos f actos. 

Os novos não estão certos, a p ezrur do brilho da intelligencia do seu a utor 
e do valor de sua cultura. 

As fm·ias que se assanham -contra as instituições sul-riograndenses, as-
semelham-se á avidez dos estomagos gastos pela deglutição de todo.s as 
papas-feitas da culinaria costumeira ante o apparecimento de acepipes no-
vos e raros. No desc ontentamento dos tempos que correm, 1ha a surda f er-
mentação social de um novo mundo que surge sob o esboroamento das in-
stituições decrepitas. Ainda c onseguirão manter-se os governos fortes, con-
scientes das suas responsrubilidades ampa:radas por grandes valores moraes 
que souberem conciliar esses poredicaclos com uma maior participação dopo-
vo nos negocias publicas dimjnuindo a influencia dos intermediar ias, extin-
guindo a oc1iosidac1e dos favoritismo:;:, _ pnvileglo~ c-- monopolios. Não do po-
~'0 qual massa informe e desartlcuiada facil e perigosamente manejavel peJ;, 
hwbilidade elos illusionista,s do momento, mas do povo exercendo a smt sobe-
rania ·o:nganisado sob a <IiscipHna dos partidos, com idêas definida s de re-

constituição mental e materia~, r eflectindo as necessidades ambientes e 
impondo, aos delegados da Blla vontade, a solução <1os .grandes problemas 
n acionaes. 

Mas impugnar um regime:p. productor de exce1lentes resultados pra ticas, 
pela volta automatica ás velhas ideolo·gias politicas que aba-irarn tfallencia no 
continente europeu, é um lamentavel retrocesso de quem fic ou extran:ho ás 
realidades .palpitantes da vida contemporanea . (M~'i-to vem; 1n1t.ito vem. O 
orador é viva1nente c·u.?n1J1'inte?tt(l.do.) 
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SEISISÃO iDE 27 IDE DE-ZEMBRO 

O Sr. Heitor de Souza (movirnento de attenção) : - Sr . !Presidente, 
(!Uando·, como as versões co•rrentes so1b.re a convocação e2ctraordinaria do 
Congresso, para discu ti-r e votrur em segundo turno a r eforma constitucional, 
surgiram duvidas acer ca da legalidade de delilberação sobre esse magno pro-
bkm?l., ::'óra do pedodo das sessões ordinarias e sem o interstic.!o que se deve 
g uardar entre estas, eu tive occasião de opinar .peia improcedencia das ob-
jecJ,ções s u scitadas e, em conseque ncia, :pela inteira v a lidade de tal delibe-
ração. 

Devo o appello que me foi feito .pelo O Paiz, antes aos laços de v elha es-
tima e de admiracão que me prendem ao brilhante diar io r epublicano e á 
r:ircumstancia de ter sido eu pa1·s mininw, no debate que em Minas Geraes 
~'f. s uscitou a proposito dessas duvidas, do que á a utoridade <'h'! constitu ciona-
lista, que, em vil·tude, n ã o t enho . (P1·ot estos. Não a1Joiaàos geraes ). 

Membro do Congr esso ·Mineiro ,naq-uella conjunctura, quando me coube 
a alta ·distincção de succeder, sem substituir, a Carlos !Peixoto Filho, com-
panheiro de legislatura, de Mello Vianna, de Affonso P.enna , de Mello Fra nco, 
de Francisco Valladares, :brilhant es juristas, de Honorato Alves, José Alves 
entre o'utros illustres coUegas q u e neste momento n1e honram na bancada 
mineira. com a sua benevola attenção, o meu depoimento tinh a apenas valor 
historico, ao mesmo p asso que l•he faltava o m erito jurídico (não apoiados), 
emlbocra o m eu pendor pelo esbudo de dJ,reit o· ·constitucional me tivesse v~L

lido p or nimia ,generosidade da douta Faculdade de Direito de Minas Ge1·aes 
a honra de reger a cadeira onde se professa aquella disciplina e que te:on 
como titula r o i!lustre Deputado Sr. Augusto de Lima . 

O 'SR. AUGUSTO DEl Lr11u:; - V . Ex . substitui1.1-me com m;uita vantagem 
e brUho prura o ensino·. 

O SR. HEJITOR DEl SouzA : - Bondade de V . Ex. 
0 SR. AINARO RocHA: El MUITOS Sns. DEPU'.l'.UJOS : - X5.c apoiado . 

O SR. HEJI'l'OR DE .SouzA: - .. . recordei que, quando, no 
neiro, se cuiclo.u de reformar a Constituição, afim de attribuir 
cumulativa ao E stado e ao município para a decretação dos 

Ce·ngresso :Mi-
a competencm 

impostos de 
indústrias e profissões, quando se elabo.rou a 1·evisão constitucional, üa quai 
r esultou a lei addicional n . 6 levantaram-se contra a iniciativa da reforma 
em sessão extrac·rclinaria objecçõe.s .q•ue partiam, ora da.s municipalidades 
ament;: ·,tdas ck desfalque nas suas rendas, ora do •commer.cio, ameaçado de 
uma nova tributação, ou, mel>hor, =eaçado de se vet· comprimido entre 
dons poderes tdbu tadores, o do E stado e o do município . 

Hccerclei, •Sr. Presidente, .na min:ll~ entrevista dada a aquello orgão de 
impnlnsa as duas -o.bjecções fol·Inuladas sobre a especie : a .primeira, .quan.to 
ti. J10ssibiliua de juridi·ca e constitucional de deUberar-se acerca .da revis:lo em 
sessão extraordinaria ; a segunda, a da invalidade dessa deliberação, sem que 
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medeasse o interstício de um a nno que, no entender dos impugnadores da 
r efcrma. era o intervallo entre as duas sessões ordinarias indispensavel 
coomo tramite .constitucional á revisão. 

Mostrei ent5.o, Sr. Presidente que, &m um verdadeiro plebi:;<:ito jurídico. 
consultados os juristas m ais emin en tes dessa época, ouvido o conselheiro Ruy 
Barbosa, já cognominado de "Pae da Constituição" e o 01·aculo de todo o 
paiz em assumptos constitucionaes, pro•curaclo, fóra do turbilhão da política, 
o grande ju risconsulto patr io Carlos de Carvalho, seguramente o mais origi-
nal e o mais cr eador depois de T eixeira de Freitas, dos jurisconsultos brasi-
leiros; consultado o conselheiro Barradas, que acabava de despir a .toga d~ 
juiz do Supremo Tribunal Federa l, sem a suspeição de interesses n a política 
geral e muito menos na politica do E stado de Minas ; consultado o Visconde 
de Ouro Preto, a nobre, lendaria e heroica figura que, a 15 de novembro, dei-
xava definitivamente as suas relações com a politica do Brasil, jurisconsulto 
de grande peso; consultado, entre os .consUt ucionalistas da modern a gera-
ção, Estevão Lobo; consultado o egregio pr ofessor J oão Mendes, consultado3 
esses preularos mestres do direito , toclos e lles inequ ivocamente, uniforme-
mente decidiram pela improcedencia da quellas objecções ou coimas á refor-
ma constit ucional mineira. R esponderam, n este sentido, em largos c funda-
mentados parecet·es, •que niio lerei 'á Camara para não tomar-lhe t empo, ma~ 
cu ja transcripr;ão nos A nnaes opportúnamente requererei á Mesa . Em tae:;; 
pareceres, os exegetas maximos da nossa Constitu'ção declaram desde logo 
que n en<llum obstaculo de ordem1 constitucional se en contrava no estatuto 1e 
24 de fevereiro, em relação á r eforma da Constituição I<~ederal, e no de "15 de 
junho de '1891, quanto á Constitjlição do E stado de Minas, que t ornasse de-
feso, que vedasse ao Poder L egjsla tivo, reunido em sessê'to extraordinaria, 
discutir e votar a r eforma constitucional . Semel llante competencia estava 
comprehen Cli cla, sem restricção alguma especial, sem prohibição querida pelo 
legislador, na competencia geral, irrestricta que se attribue á f uncção legis-
lativa . 

FJ aqui , Sr . P r esidente , abrirei um parenthesis para mostrar [L Camara 
como essa evocação, perfeitamente cabível no ·caso, como esse exemplo, comu 
esse precedente, que se ajustava, qual uma luva, ao problema da r eforma .con-
stitucional, foi deturpado pelo sophisma adverso para se m e attribuir um 
deslise comple tamente imaginado . 

E' assim q ue se arguiu de h fl.ver virado pelo avesso o texto da Constitui-
ção Mineira para adaptai-o ás con veniencias de minha argumentação . 

Ora, foi exactarnente essa a çonàu cta dos que me imputaram semelhante 
inversão. 

A Constituição Mineira vigente naquella opportunidade, a Constitui\;ão 
que, em 190'4 e 1!f00, vigorava no •Estado era a de 15 de junho de Cl.891, em 
cujo art. '121 se estabeleceram ~ regras disciplinadoras da r evisão consti-
tucional, regras qu e são quasi "ipsis litteris" as que disc.iplinam, no art. DO 
da Constituição Federal, a reforma do estatuto de 24 de fevereiro. 
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O art. 12:1 da Constituição de Minas, artigo sobre o qual foram consul-
tados os jurisconsultos ·que ainda ha pouco enumerei, artigo que gorou a 
controversia suscitada em Minas Geraes, dispõe, como dispõe o art. DO d!>. 
Constituição Federal, quanto á iniciativa da reforma e quanto ao seu pro-
cesso, o seguinte: 

"A Constituição poderá ser reformada por iniciativ::t do Congresso 
ou das camaras mun1cipaes." 

"Considerar-se-ha proposta a reforma quando, sendo apresentada 
por uma terça parte, pelo menos, dos membros de qualquer das caana-
ras do Congresso, fôr acceita em tres discussões, por dous terços dos 
votos presentes, numa e noutra Casa, ou quando fôr solic'itada em 
dois annos consecutivos pela maioria <ias camaras municipaes dos 
E stados . " 

Chamo a attenção da .Qamara para o § 2°, que se segue: 
".J~ssa proposta dar-se-ha por approvada se, no anno seguint<:, 

for adopt<J.da mecliante tt·es discussões, por maioria de dois terços, 
nas duas 1Casas elo Cong1·esso. 

A Pl' oposta ap·provada szrá publicada . .. " etc. 
Como vê a Camara, esse texto, esse dispositivo çonstitucional é a repro-

<iucção de seu modelo natural, o e.rt. 90 da Constituição Federal. 
Votada a Constituição mineira no mesmo a nn o em que foi e laborada P. 

swbia Constituiç:ã,o ele 24 de F evereiro, era logico que se tivessem embcbid•.J 
desta ultima o pensamento e as norma.s legislativas cla(J!u ella . 

Como V. ,E.x. est·á. YPrificamdo, Sr . iPresidente, nesse dispositivo não se 
·distinguiu sessão ordinaria ele sessão extraordinaria; alli se determin ou, como 
na Constituição federal, que a reforma se considerará. proposta quando, 
c.presentada por uma terça parte, pelo menos, dos membros de qualquer das 
Camaras d.o ·Congresso, fosse acceita em tres discus:;ões por dois terços do!> 
Totos presentes numa e noutra Camara ou quando f·osse solicitada em dois 
2nnos consecutivos. 

Em qualquer das hypotheses dar-se-hia por approvacla si no anno se-
guinte f·osse adaptada mediante tres discussões, por maioria de dois terços 
de votos nas duas 10anraras do Congresso . 

Agora, sob o pretexto de que o art. 124 daquella constituição, dis:vo.,. 
expressamente que a reforma pode ser votada em sessão extraordinaria on 
ordinaria, pretende-se que eu t eria subtrahido, no dispositivo constitu cional, 
os vocabulos "sessão extraordinaria ou sessão ordinaria", que, no ent endc'r 
dos censores, resolviam inteiramente a q.uestão. 

fM:as, Sr. !Presidente, -é transpa.renle o ardil dos rneus antagonistas. 
Pw-a enfra·qu ecerem os fundamentos da opinião que expendi e dos pa-

receres qu e :2.linhci transcreveram elles o dispositivo constitucional votad0 
m•ais t..'l.rde e ni:i.o o que se controvertera, e fôra fundan<ento daquelles pa-
receres, não aquelle que <;ervira de alicerce para a minha argumentação, 
mas um dispositivo depois adaptado, e adopt::tclo desnecessariamente . 
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!Embora desnecessariamente quiz o legislador mineil·o, tendo talvez em 
·vista liquidar de vez as duvidas levantadas, tornar mais preci-so e claro o 
texto e dwhi haver introduzido nelle mais tarde essa locução: " ·Em sessão 
extra ordinaria ou ordina·ria". 

O que é certo, porém, é que, no momento da controversia, no momento 
<:m que forant emittidos esses pareceres, a c .onstituição mineira era vasada 
nos mesm.os moldes, era a reproducção formal, nítida, .q.uasi "ips·is lit-teris" 
do dispositiv.o da Constituição Federal. 

A con:::ulta endereçada ao conselheiro •Ruy Barbosa e aos dema is :j uris-
consultos questionava , em substancia, o s eguin t e: 

1°, pode ser iniciada em sessão extraordinaria do Congresso a 
J'eforma constitucional? 

2°, que se deve entender por anno segninte para intel!igenci.c'l. do 
artigo 90, § 2°, da Constituição Federal e do art. 121 , ~ 2°, da Consti-
tuição Mlineira? 

.Não se a restringiu, portanto, ao caso apenas da Constituição Mineira. 
As soluções dadas foram a.ccordcs, no que toca ao primeiro ponto, em 

reconhecer que as reformas constitucionaes podem ser discu t idas e v otadas 
indifterentemente em sessã.o ot!dinaria ou extraordina ria. e n o que 1·espeita 
no segundo ponto, em deixar e::-.-treme de duvida q.ue não ha ab solutamente 
necessidade de que entre ü pri'meiro e o segundo acto da rBfo.rma corra o 
es paço de u1n anuo, bastando que o acto da proposta se dê em um a nn•) 
<3 no ann o segwinte a elle se consumme o a:cto da wp.provação. 

O mestre dos 1nestres conC'luia no caso co·ncreto - o da r eforma mi-
neira - affirrnamdo q.ue, embor a acceita a proposta de reforma e em uma 
Fessão extraordinaria - em sessão ordinaria ou ·extrao1·dinaria, poderia ·ser 
adaptada no a nno seguinte porc~ue, então, se preencheram as duas condições 
impostas, votar- se cada un'l dos actos ãa ref.orma em uma. sessão legisla-
tiva e verificarBm-se as duas se~sões legislativas em dons annos consecutivos 
um a o outro . 

S1·. Presidente, os pare ceres dados no caso mineiro têm inteira applica-
çã.o ao caso da reforma da Const ituição F ederal, po1·que os dispositivos 
é-.a;q.uella, vigentes no momento da consulta , são identicos aos desta .. 

Isso f.oi aecentuado e posto em relevo nos mesmos parecBres. 
IDesta arte alinhando na documentação, na justificação do meu desva .. 

lioso juizo sobr e a possibilidó!.de da r eforma constituicional em ses<:ão extra .. 
orclinaria, o caso occorrido em Minas, o precedente mineiro nfLo parti d) 
pa r t icular para o geral, 'Iliio inventei analogias, limitando-me a a pplicar, 
logicamente, as soluções propinadas á situação identic::t.. porque identicas 
eram as regras legaes controvertidas . 

Tem-se tamlbem, .Sr. Presidente, a l!egado que esses juristas teriam shl~:> 

consultados de modo tendencioso. Contra essa infallivel evasiva dos lit!-
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gantes vencidos nos debates ju diciarios, .parlamentares ou jornalísticos - <1 

de que os pareceres, em regra, se ajustam ás conveniencias da pergunta. 
contra isso, Sr. P residente, bastará 1·ecordar os termos límpidos, perempto . 
rios, claros da consulta que acabo de ler . 

A Camara acaba de ouvir em synthese os termos da consulta. Pode 
:haver em taes termos, algum pensamento occulto, o u tendenci.oso? Ou a 
pergunta é clara, rectilinea, positiva e inequívoca? 

tSr . Presidente, é bem de ver q.ue contra as expressões iosophismavels 
com que Ruy Ba1'bosa acudiu a essa interrog-ação, contra os argumento9 
!fulminantes com que elle liquidou e infirmou a s objecções relativas á possi-
bilidade de reforma constitucional em sessão extraordinaria; é bem de V"-F 

que contra as razões cathe,goricas em que estão consubstanciados os par"-
ceres de Carlos de Carvatho, do Visconde de Ouro Preto, de Barradas, de 
LJoão Mendes, de Estevão L obo, de João Luiz Alves, de todos os juriscon-
sultos, em sununa, á excepção unica de L afayette, e este apenas em parte; 
é bem de yer q.ue contra essa torrencial opinião dos maiores interpretes ua 
r.os:sa Constituição, aos quaes eu associarei ainda João Barbalho, cujã. 
opinião foi exposta no commentario ao artigo 90 da Constituir:iio; é bem de 
ve1· que contra essa copiosa, luxuriante documentação, não se podem arguir 
sinão sophismas e e·vasivas de que se nutre, e em que apascenta de fre -
quente a chicana tortuosa dos vencidos impenitentes. 

O Conselheiro Lafayette, t ambem consultado como uma das cumiad9.s 
mais altas das nossas letras jurídicas, m ão grado entendess!' nece~sario um 
largo interstício entre as duas phases da r eforma, opinou pela per~eita vali-
dade desta quando, adoptadl1. .... m sessão extraordinaria do Congresso . "Pó de, 
'POrém, acontecer, sustenta o saudoso civili-sta, que a proposta ele reforma 
seja approvada em uma sessão extraordinaria. E' acto leqal po1·quanto o 
corpo legislativo, desde que se acha reunido e em fu ncções ou ordinaria-
mente, o.u por vil'lj;ude de convocação extraordinaria, tem a plenitude de 
suas attribuições e p6de tomar deliberação e sobre qualquer assumpto de 
sua corapetencia." 

E ', portanto, -o Consel'heiro L·afayette, cuja insuspeição no caso se torn:3. 
ainda maior, porque elle ceu intelligencia diversa á dos cl<"mais .iuriscon-

·~mltos á locução " anno seguinte", que, tambem com o seu juizo autori-
zadissimo opina em favor dessa clara, dessa irrecusavel conclusão de que a 
Teforma constitucional õo estatuto mineiro, como a do federal de 24 de ffe-
vereiro, poderia se1· iniciada e concluida, em summa, poderia ser discutid''l. 
e vota da em qualquer sessão, ordinaria ou extraordinaria. 

Ha, entretanto, •Sr. Presidente, ainda, um argumento, argumento que 
cnamarei ela va de Hercules; o de Q•ue se utilisou no Senado bra·sileiro o 
Conselheiro Ruy Bal'bosa, autor, pae e interprete maxim-o dõt Constituição, 
n:J caso ão Convenio de limites entre os Estados do P araná e Sa nta Ca-
tharina. 

v. Ex. sabe perfeitamente, Sr. Presidente, que o art. 4° da Consti-
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tuição Federa l, regulando o processo relativo ao Convenio de lim.itr< entre· 
dois E stados, declara ser nec.:>ssario o pronunciamento das le:;-·i,;iatu rus estu-
duaes ern duas sessões annuas ou annues successivas . Os Cong1·e.osos üe 
Santa Catharina e Paraná assim não o fizeram . O Converüo est::-,beleceu, 

marcou, fixou pr éviamente sessões extraord:inarias, em N.ovem•bro, e em 
:B'evereiro, para o cumprimento desse preceito cünstitucional. Isso deu Jogar 
a que o Conselheiro Ruy Barbosa, com aquel.le privilegiü incomparave! da 
sua intelligencia, que era um radio a iiluminar t odas as questões, oppon do-
se á approvação do Con venio denwnstrasse q,ue, no artigo 4° da ConstituL 
ção, o legislador constituinte tornou indispensavel a votação dos con-
venios em duas sessões onlinarias, porque assim se deve cett>nd<·~· a ex-
pressão "annuas" ou 'ôannuaes" . Como appello aos l exico~, latir~~)~, por-
tuguezes, italianos, francezes e hespanhoes, com a invo.~ação de, c!as-
s icos e j u ristas, desde o Direito Romano até os nossos dias, elle evidenciou, 
tota luce, •com daTeza solar que, nesse caso, eC!Uipolentes eram as expres-
sões "ordina,rias" e "amnuas", e que o legislador constituinte, ahi, quiz, 
exigiu, torno·u im~rescindivel .que a approvação se desse em duas sessões o·r -
dinarias, ao passo que, em os de1nais dispositivos da Constituição, e entl'e 
os quaes ·O art . 90, o m€smo lE'gislwclor se contento•u •COm a ex;>resslto .. E'm 
deus annos consecutivos" . ..Concluiu o sab1o n1estre, como n~"ll!Uella 1·egra 
de interpretaçã.o, q·u€ : "onde -o legisbdor quiz, expri11ni.u; onde não e~pr·imiu 
11.io quiz". Uõi lex vol'uit, e:r1J11 ·essit~ 1tbi non exp'ressit~ nohti:t . 

Assim, nestas paginas eruditissimas, gemmas das mais preciosas na obra 
jurídica e pa1·!arnent<:tr do ;pontífice ma:dmo do no·ssa: ài.I·e·ito, elle justificou, 
a;-gumentação a contra·rio sensn, a possibilidade da reforma constitucional 
en1 sessão extrao1·dinaria. 

O .Senador· lbahiano ·relem'brou que, no texto da Const1tuiÇ?ã.o repubUcana, 
tal qual a redigiu e p.rom'Ulgou o Governo .Provisorio nos deoretos 510 ·e 
S14 A, o actual artigo 4° entâp designado cc·m a nume 1·aç'i.o de 5, era con-
cebião nestes termos: 

"Os Es tados podem incorporar- se entre si, subdividir-se ou des-
membrar-se, pa,ra se <J.nnexare.m a outros ou formarem novos Es-
tadc·s mediante acquiescencia das respectivas legislaturas !ocaes em 
dous annos success·ivos e a1J1J1'0vaçci.o elo Cong·resso Naoional." 

A Cons.tituinte, pm·ém, a Ltercru a .redacçào prünitiva e suíb·stitu iu as pa-
lavras "em cious amnos succes~ivos" por est21s ·oubras "em duas sessões a n -
nuaes successivas" . 

Si prevalecesse a p.r'imitiva r edacÇão, pondera o sabio mestre, bastaria 
que as duas approvações de cada um dos Congressos estaduaes .se ol.ltor-
gassem urna na ultima semana da a.nno passado ·e a outra na primeira 
~,emana deste anno para que sendo a acquiescencia daua assim em deus an-
nos consecutivos estivesse dad11- segundo a lettr-a da Com;tituição. 

Sr. (f'resid€nte li, ha PO'Ucos dias, q'lle um dos m a is altos espíritos desta 
Casa e um dos mais autorizados constitucionalistas brasileiros, o Sr. Plinio· 
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Casado, meu acatado mest-re e ·prezado amigo, invocára, e1n pales tra com un1 
dos jornaes desta Cap.i tal o discurso Ido Sr . !Conseirheiro Ruy ·Barbosa, no 
caso de limites entre .Santa Catharü1a e Paraná, ·como arg-umento decisivo 
em favor da impossibilida de de discutir-se e votar-se a reforma constitucional 
em sessão extraordinari2 . . 

Vi, .desde logo, que era uma opinião gratuita, que se attribuia ao nosso 
eminente collega, iJOr.que, a não ser q ue S. Ex. t ivesse lido e'-~·e discwrso 
em edição diver sa da·quella •que li, e •qu e ·é a officiai, não ha nelle, dada a 
clar eza adarnantina da linguagem do .sr. \Conselheiro Ruy Barbosa, dadu a 
fórma Umpida da sua argumentação, cousa alguma que autor ize duas inter -
pretações t ão antagonicas, como a .que lhe dou e á que se attri•bue a S. Ex. 

Não ti:ve ense jo de cham ar a attenção d o illustre co!lega para este ponto, 
mas estou seguro que se pr-octu·ou apadr inhar , infundadamente, um ataque· 
contra minha entrevista, c ontra meu ·parecer, contra meu desvalioso Juizo . 
em um a a utoridade incon.testavel e inconteste como a de IS. Ex. 

Em summa, S·r. P~·esid~nte, é irrecu,;a v·1l: plimeiro, ·.; t!<' o dispositivo da 
Consti tuição mineira, por mim invocada quando !oi ela minha entrevista 
ou se q_uizerem do meu parecer publicado no O PO/iz, é a r eproducção fiel, 
a cópia rigorosa elo dispositivo do art. 90 el-a Constit uição ; segundo, que a 
inserção ela locução "em sessão ordinaria" é p osterior a essa controversia, 
'POI:te rior aos parecet·es ·dos jm·iscon:o;ultos que abonaram a intelligencia <pela 
qu·.! me venho ba:endo; t er ceiro, que não é possível negar, e até hoje não 
foi negado, efficazmente, que o L egislativo, em Eessáo extraordinaria possa 
elabora r uma refor ma constitu cional. A Camara ouvio qu e o p!·opr io Con se-
lheiro <Lafaybtte, que -entende inclispen savel o inte rstício el e .um anno entre 
!l·s duas J:illases dR r eforma, n i'Lo -hesitou em sustentar opin1ão contraria quanto 
á liniitaç;.fw da competencia elo L-egisla tive, na sua funcção de Jegifer ar. 

O 'SR. E LYSEU Gt:ILHERM:E: - Sessões extra ordina:rias des<l.e que seji.J..Il1 
no ann o se.guinte. 

O SR. HEJITOR DE rSouzA: - Pe1·feitamente . A este respeito ni'io se sus-
citou duvida nen•huma . Não são ;poss1veis duas sessões -no mesmo anno. Pa-
rece-me de~mecessario sustentar essa these, porque até agora ninguem 
Ee lembrou cl.e dizer o contrario . 

O SR. ELYsmu GurLI·IERME: - Podia-se dar o caso. Si o Con gresso encer-
rasse seus trabalh os no período normal, poderia chaver outra sessf.._o ainda no 
m esmo anno . 

O SR . I-hJITOR DEl .SoUZA : - .A Constituição fala no anno seguinte. O que 
.,e tem posto em duvida e si é necessario que se m edeie entre os clous t ermos 
o espaço que vat> .de uma sessão orclinaria a outra, seja esse espaço de anno 
ou ele mezes . 

Resta, Sr . Presidente, elucidar u m ultimo ponto, o de saber si é rigo-
rosamente preciso, em se tratando 1nesmo ele sessão ordinaria, que medeie 
esse inters tício, isto é, s i entre a primeira votação, seja em sessão ordinarh 
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ou em sessão extr aordinaria, e a segunda, <é necessario que exista o inter-
vallo constitucional de um anno ou o intervallo constitucional que vae de 
uma sessão a outra. 

I sto está tam·bém, Sr. {Presidente, claramente, inequivocam ente firm ado 
naq uelles pareceres. 

Só o n ão vê quem tem a cegueira da escriptura sagrada, que é a peor 
das cegueiras, a cegueira ele não querer enxergar, a cegueira para a qual 
não ha therapeuti<::a ophtaTmologica possível. Está tambem, nesses parece-
res, meridianamente documentado, seja no parecer e discurso de Ruy Bar-
bosa, no Senado Brasileiro, no parecer de João Mendes, no de Estevão 
Lobo, no de Ouro <Preto, no de Barradas ; em todos elles se encontra provada 
a desnecessidade desse interst'cio, que a Constituição n ã o quiz, nã o estabele-
ceu, como estabeleceu em se tratando do art . ·5", para os conv.enios de limi-
tes entre os Estados. 

Assim, Sr. PresidEo>nte, o exame desta these, desta objecção, deste argu_-
mento faz voltar á demonstração feita pelo Senador Ruy Barbosa em seu no -
tavel discurso, uma das melhores producções daquelle incomparavel espírito 
de que a Constituição Federal, em varias lances, em varias incisos, usa da 
exvressão '·anno seguinte", ma~ só no artigo que disciplina o accõrdo de 
;Imites entre os E stados; fala em "sessão annua" , como synonimo de "sessão 
ordinaria" , de vez que a expressão "sessão annua" só podia ter duas signi-
ficações: ou a ·daquillo que se faz o anno inteiro, ou daquillo que se faz 
periodicamente . Daqui!lo que se faz o a nno inteiro não é possível, porque a. 
propria Constituição declara que o Congresso Nacional não funcciona o anno 
inteiro, que as sessões ordinariaS! começam a 3 de maio. 

Não se pôde, portanto, dar a esse vocabulo, deante da propria Consti-
tuição, sinão a segunda significação, que lhe attribuem os lexicogr aphos, '-'s 
classicos, os juristas - a da periodicidade, isto é, a nn u o, aquillo que se faz 
cada anno, e aquillo que se faz cada anno - demonstrou-o; e não t enho ne-
cessidade nem a veleidade de pre tender esclarecer mais o a ssumpto do que o 
fez o sabia mestre aquillo que se faz cada anno é, na linguagem da 
Constituição, a sessão ordinaria. 

Sr. Presiden te , agora, que parece afastada a idéa da convocação ex-
traordinaria, posso, com mais fr lj.nqueza, sustentar meu p on to de vista, sem 
a suspeita do interesse de que f jcasse vencedora a these jurídica que espo -
sei. . Aliás, eu me restringi, nessa entrevi.sta, ao aspecto da constituciona-
lida de, da validade e da legalidaéje, e não ao da conveniencia da discu ssão e 
votação da reforma em sessão e>..--traordinaria . 

Agora, porém, r e:pito, que parece afastada a hypothese da convocação 
extraordinaria, afigurou-se-me indispensavel vir restabele cer, perante a Ca-
mara a verdade, que tem sido adulterada; relembrar os t extos de lei trun-
cados, virados pelo avesso, .não por mim, que os documentei, que os expuz 
com a maior limpidez, eom a maior sinceridade e com a maior correcção, mas 



].:ior aquelles que, envez de convencerem pelos argu mentos, u sam dessei:l 
recursos •QUe o m eu illustrado collega :Sr. V illaboim, "batonnier" da Orden1 
dos Advogados Brasileiros... (a].JOiados gcraes) 

O Sn. MANOEL Vn..LABOIM: - {)brigado a V. Ex. 
O SR. I-lEr·ron l.JE SouzA: - . . . costuma denominar "as tricas ;foren ses". 
O SR. ~iANOEL VILLATIOIM: - Acho ·que n ii.o empreguei ainda essa ex-

pressão. 
V. ·Ex. quiz aproveitar-se .(]a occasião, apenas, para mn:nHestar, mai s 

uma vez, a sua bondade. 
O SR. HEr·.roR l/E SouzA: - Não aproveil;o a occasiiio, e não a perderei, 

nunca, para proclamar o jus to relevo que V . Ex . tem no meio pro'fissio-
nal brasileiro. (M~t.ito bem..) 

O SR. MXNOCCL VILLABOil\1: -- E ' por gentileza exclus iva dos co!Iegas . 
{) SR. HEI'l'OR DI~ SouZA: - Sr. Presidente, obedlente á intet•pretação qu0 

V. Ex. dá ao Regimento, fonn ularei um requerimento - envez de transcre-
ver em meu discul'f;o o.·; pareceres por mim invocados da sustentação do meu 
ponto ele vista - para que constem elos Annaes, não essa admiravel peça., 
que já se engastou nos .tlnnacs elo Senado mlneiro, mas os pareceres de Car-
los de Cat·valho, t'.e Ruy .B<wbosa, no caso concreto, n o -caso pm~ticular d<1 
t·cforma constilucional; de Barradas, {!e Joi'io Luiz AlYcs, Estevão Lobo, do 
proprio conselheiro Lafayette, divergen te em parte, mas univoco, mas uni-
Corme com os demais, no entender a 1lossibi:i{1acle ela reCorma constitucional 
em sessões extraorclinarias . 

Não quero fatigar por mais tempo atlr·11çiio ela Cn.mara (não a1JO·iade!J 
oenws) que tão be nevolamente me ouve. 

O Sn. MANOEL VrLLAI!OlJIII: Est:Lmos escu tando V . !Ex . com o maiot 
prazer . (A1JOiaclos.) 

O SR. NICANOR NASCIMEJ::<rTo: -- O orador cstú expondo brllhantemente a 
questão. (M 1d.to bem?,. .tl1Jo·iados.) 

O SR. HEITOR m~ SouzA: - Entendi de meu dever, na minha obscmiclaclc 
de estudioso desses assumptos - tendo, no caso, apenas, meu depoimento 

o valor historico ele r ecordar o debate mineiro, no qual fui parte mínima, 
como já a ccentuei - não deixar, .Sr . Presidente, que -~ conf·undisse a lidima. 
intelligencia, .da Con~tituição com o sophisma interesseiro, que tal assim o 
conceituaram alguns orgãos ela imprensa, no exame e na critica da minha 
desvaliosa opinião . 

'O SR At:'l'HUR CoLu.ruJS MoREIRA: . - ValiosissirPa. (.tlpoiaclos geraes . ) 
O SR . HErToiÍ DE SouzA: - ·Era o qu e tinha a dizer . (llútito bem.; ?nuMo 

bem. O oTado1· é vivamente C1t?np?·imentailo e ab?"açaclo . ) 

FIM DO 3• ViOLUME 
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