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SENADO FEDERAL 

SESS-~0 DE 9 DE JULHO DE 1934 

INDICAÇÃO 

N . 1 - 1934 

Accrescente-se ao R egimento, onde convier. 
Art. 1". A Mesa só poderá receber proposta de reforma á Constituição 

de accôrdo com as disposi!;ões expressas nos §§ 1 • e 4° do art. 90 da mesma 
Constituição . 

Art. 2• . Depois de n:cebida e impressa bm avulsos, a proposta será en-
viada a uma commissão de 21 membros, eleita pelo Senado e composta · de 
um Senailor por E stado . 

§ 1• . No prazo imprprogavel de 10 dias a Co=issão apresentará seu pa-
recer á Mesa, que fará imprimil-o em avulsos, juntamente com a proposta, 
e distribuir pelos Senadores . 

§ 2• . . Si, decorridos os 10 dias de que trata o paragrápho anterior, a 
Commissão deixar de apresentar seu parecer, a Mesa ordenará a distribui-
ção dos avulsos da propcosta pelos Senadores . 

Art. 3° . Dez dias depois de distribuída, será a proposta incluida "na or-
dem do dia, em primeira discussão, annunciada ao Senado com 48 horas de 
an tecedencia. 

Art. 4° . A proposta inicialmente apresentada t e rá tres discu:ssôes, as -
sim como terão, respectivamente, mais uma e duas discu.<SSôes as emendas 
o!fer ecidas e approvadas na segunda e na terceira. 

Paragrapho unico . _ as tres discussões da proposta inicial é per'mitti -
do apresentar emendas. :\'a discussão das emendas apresentadas em ~egun
da e terceira, e respectivamente approvadas, nenhuma emenda será mais 
perrnittida. A.s emendas apresentadas na. discussão da proposta terã~ pare-
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cer da Comm issão no pra zo im p r orogavel de cinco dias, findos os quaes, 
com ou sem parecer, se,·ão r emettidas ã Ivl esa, que mandarâ. imprimil-as e 
dis tribuir p elos Sen a dorc,s, inclu indo-as cinco dias depois na ordem do dia 

.. da primeira sessão . 
A r t. 5°. A 1 n e a 3·' discussões da propost a e das emenda:, serão glo-

baes, e a 2• p or artigos. 
Art. 6° . · O interstício para a s d iscu o;sões se t·ã. de 48 h oras n o mini mo . 
. Art. 7' . 1 as discu ssões poderão ser apresenta das eme n da s ás disposi-

ções da Constituição, ou em endas â. p r oposta inicial de reforma . 
Par agrapho unico . P ara as p r imeiras é exig ida a assig n a tura da quarta 

pa rte dos membros do Senado, permittindo-se qu e as segunda s, n ão con-
ten do m a t eria nova, seja m a ssig n adas por qua lquer 11u mer0 de Senadores. 

Art . go . A s em endas additivas, s uppressivas, ou s ubs titu tivas de pa rte 
de qualquer disposição da Con stit uição ou da proposta, apresentadag por 
Senadores ou p ela Commissã o, serão redigidas de fôrma que s ubstituam in-
tegr a lmente a d isposição alter a da . 

Art. 9°. N a 1" e 3" discussões os Senadores só poderão f a llar até duas 
v ezes em cada uma, e pEJo espaço total de duas hora s. Na 2" discu ssão da 
p rop ost a inicia l ou da s em endas sómen t e uma vez, sobre> cada artigo , du-
,·ante uma hora . O R ela tor, ou m embr o da Commissão qu e o s u bstit uir, p o-

derá, em qualquer das discussões, falla r livrem ente para completa eluc ida -
çã o da m a teria. 

Art . 10 . A discussã·j não poderã ser encerra da em qua nto hou ver a lgu m 
orador inscrip t o, salvo o.usencia, ou desistencia no acto de lh e ser da da a 
palavra . 

Art. 11 . A votação el a prorosta e das emendas, q u e lhe forem offer eci-
das, ser á sempre procedida em e nda por em enda , artigo p or art igo, sendo 

consideradas appr ovadas as emendas e art igos qu e obtiveram dois t er ços 
dos votos elos Senadores p r esent es ã se ssão, realizada com o numero indis . 
pensavel á s deliberações elo Sena do . 

Art ll. . No mom ent c, ela vot açã o só é permittido a o Senador usar da 
palav r a pela ordem , uma vez, p a r a e n caminha i-a , p elo temp 0 improroga. 
vel de 15 min u tos, cabendo a o R elator , ou a o m embro da Comm issão que o 
s ubsti t u ir , o direit o d e r esposta a cada orador pelo m esm o prazo . 

Art . 13 . Appr ovada a p roposta em u lttima discussão, será pela Mesa 
e nviada á Cama ra dos Depu t a dos, independen te de redacção f ina l. 

Art. 14 . · As emendas adaptada s p elo Sen a do, qu e n ã o obt iverem dois 
ter<,;os de votos na Ca mar a elos D eput a dos , serão consideradas definit iva -
m ente r e jeitadas . 

Art . 15 . A proposta de r eforma â. Cons tituição iniciada p ela Cama ra 
el os D eputados será r·ecebida pela Mesa, e seguirá os tramites estabelecidos 
nos a rtig os a ntecedentes. 

Art. 16 . As emenda s novas a daptadas pelo Senado á proposta de r efor-
m a á Con stituição inici:J.da. pela Camara elos D eput a dos, serão a esta en via-
das e sujeitas a os trami tes el o r espectivo R egimento . 
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Art . 17. A proposta de reforma á Constituição, approvada no primeiro 
anno pelo Senado e pel~ Camara dos Deputado;;, será posta em discussão 
até 30 dias depois de aberto o Congresso Nacional no anno seguinte. 

§ 1 o. Nenhuma alteração da refo r ma á Constituição approvada no 
anno anterior ])Blo Con§,Tesso Nacional, ou emenda nova, poderá ent ão ser 
acceita pela Mesa. 

§ 2•. Para as tres discussões , a que a proposta será submettida, preva-
lecem as regras adoptadas para os debates no primeiro anno. 

Art. 18. Adoptadas definitivamente as emendas á Constituição, os Pre-
si'ctentes, e Secretaries do Senado e da Camara dos Deputa dos, conjuntamen-
t e, poderão publicai-a na fôrma do § 3° do art. 90 da mesma Constituição. 

Art . 19. Quando a proposta de emendas á Constituição fôr de in iciativa 
de dois terços dos Estados, nos termos da ultima parte do § 1 o do art. 90 
da Constituição F ederal, será rem-attida á Mesa do Senado ou á da Camara dos 
Deputados, e seguirá os tramites estabelecidos nas disposições a nteriores. 

Art. 20. Em tudo quanto não fõr regulado por estas disposições es-
peciaes, vigorarão as disposições do Regimento. 

Sala das sessões, 9 de .Julho de 1924. - A . Aze1·edo, Vice-Presidente. 
- Mendonça .Martins, 1° Secretario . Silve1·io Nm·y, 2• Secretario . -
Pi1·es R ebello, 3° Secretario. - P m·eiTa Lobo, 4° Secretario . - A imprimir . 

A resolu ção é approvada, em discussão unica, sem debate, na sessão 
de 11 de Julho. 

SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO 

O Sr. Presidente ( *): - No recente discurso, que pr-on,mciou o pri-
meiro Secretario ela Mesa da Camara, ao justificar os pontos de vista, que alli 
prevaleceram na votação das dispos ições regimentaes, a que se terá de su-
bordinar o projecto de reforma constitucional, houve por bem referir-se ás 
modificações, que introduzimos em nosso Regimento, approvada s por una ni-
midade, para summariamente condemnal-as. 

0 SR. A. AZEREDO: - Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE: - Era direito da Camara, e nunca pensamos em 

constrangei-o, exigir para apresentação ele qualquer emenda nova á Consti-
tuição, ou á proposta inicial, o quarto de assignaturas do numero total ele 
Deputad'os, como era direito inconcusso do Senado distinguir umas e outras 
no exercício soberano de suas attrib.uições privativas . 

Não partiu do Senado contra o modo de entender da Camara na resolução 

(•) Na 1• parte do discurso o Sr. Esta cio Coimbra tratou da. organiza-
ção da "ordem do dia ". 
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das normas, que deverá seguir o projecto de reforma . constitucional, nenhuma 
critica ou observação menos cortez. 

l\!J:as assim não aconteceu no discurso a que me refiro, onde a nossa 
deliberação é fulminada, com um desaccordo, e se declara que a outra Casa 
do Congresso t em dentro da Constituição, das leis e do seu Regimento re-
nledio para corrigil- 0 . 

O Sn. A. AzEREDO: - Apoiado. 

O SR. PRESIDEJNTE : - Não vem a ponto abrir "discussão sobre q uem acer -
tou, si o Senado permittindo aos seus membros a collaboração de su a inicia -
tiva individual nas materias, que já são objecto da proposta de reform a 
constitucional, vinda da Camara~ ou apresentada por um quarto da totali-
dade dos Senadores, ou si a Camara prescrevendo essa exigencia na pro-
positura de qu a lquer emenda. 

O SR. A. AzEREDo: - Alloiado. 
O SR . PRESIDENTE: - Lamento, Srs. Senadores, que assumpto de .tal 

magnitude, como é a remodelação da Car ta de 24 de Fevereiro, exigindo, 
na sua leitura, a contribuição de todas as luzes e Çlos n ossos melhores sen-
timentos e virtudes . . . 

O Sn. A . AzEREno: - Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE: - . . . comece por um desaccordo, que se quer accen-

tuar, pois desde logo se lavra a condemnação do que fizemos. e se nos pro-
mette a comminação de pena, que não é, de certo, irrecorrivel. (Mwito bem; 

apoiados.) 
Sim, Srs. Senadores, no adoptar as régras reguladoras de debate e vo-

tação da r eforma consU.tucional, só nos inspiramos na necessidade do livre 
exame de :rnateria tão alta, em ambiente desanuviado, aos olhos da Nação 
vigilante, e obedecemos exclusivamente aos dictames de nossa invulneravel 
consciencia de legisladores, penetrados de seus deveres e responsabilidades. 

Confio que a direcção da Camara dos Deputados, entregue á lucida 
intelligencia e ao prova do tacto dos Srs . Arnolfo Azevedo, cuja opin ião co-
nheço, e muito da nossa se avisinha, e Antonio Carlos, saberá preservar o 
e ncaminhamento e solução do magno problema, que constitue n nosso com-
muro objectivo, dos males de um desenvolvimento, que considero damnoso, 
pois é nosso de·ver e direito resguardar o papel doutrinaria do Senado, "' 
defender a f u ncção moderadora, que a Con stitu ição lhe outorgou. (Muito 
l1em.; UlJOiados . ) 

A divergencia ele opinião, no terreno da theoria, ou da exegese, na appl!-
cação das disposições escriptas, não exclue a cortezia e a deferencia, quo 
ensina a boa tatica parla m entar .. . 

0 SR. BUENO DE PArvA: - Apoiado . 
O SR. PRESIDENTE: - . . . a ntes a lmpôr e aconselhar em bem da ha>: -

monla, cordialidade e r espeito - nas relações entre as duas Casas do Coh-

gresso, para prestigio do Poder Legislativo perante a Nação, de que é orgão . 
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(M~~ito bem; nM~ito bem. Va1·ios Srs. Senadores cump1·i1nentam e ab1·açant G 

o.nu'lor. J 

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRú DE 192D 

INDICAÇÃG 

N. 5- 1925 

INDICAMOS QUE A RESOLUÇÃO N. 1, DE 1924, AO REGIMENTO BO SENADO SEJ"o. 

SUBSTITUIDA PELA SEGUINTE 

Art. 1 . o A Mesa só poderá receber proposta de reforma á Constituição 
de accôrdo com as disposições expressas nos §§ 1" a 4°, do art . 90 , da 
mesma Constituição. 

Ar.t . 2. o Depois de recebida e impressa em avulsos a p roposta será en-
viada a uma commissão de vinte e um m emros, eleita pelo Senado f\ com-
posta de um Senador por Estado. 

§ 1. 0 No prazo improrogavel de dez dias, a Commissão apresentara seu 
parecer á Mesa e fará imprimil-o em avulso, jun_tamente com a pl:"oposta 
e distribuir pelos Senadores. 

§ 2. 0 Si decorridos os dez dias, de que trata o paragrapho anterior, a 
Commissão deixar de apresentar seu parecer, a Mesa ordenará a distribuição 
dos avulsos da proposta pelos Senadores. 

§ 3 . 0 Depois de distribuída será a proposta inclui da na ordem do dia, 
em primeira discussão, annunciada no Senado, com quarenta e oito hora,; 
de antecectencia . 

Art. 3. o Quando a proposta da reforma da Constituição fôr de iniciativa 
da Camara, será logo que chegar ao Senado, lida em sessão pela Mesa e 
enviada a Commissão eleita nos termos do artigo segundo . Neste caso, os 
prazos estabelecidos nos §§ 1°, 2° e 3° do mesmo artigo serão reduzidos a me-
tade, respectivamente. 

Art. 4. 0 A proposta apresentada terá tres discussões, assim como .terao, 
respectivamente, mais uma e duas discussões as emendas offerecidas e ap-
provadas na segunda e na terceira. 

Paragrapho unico . Nas tres discussões da proposta é permittido apre -
sentar emendas na sessão em que fôr iniciada a respectiva discussão, a qual 
ficará suspensa . Na discussão das emendas, em segunda e terceira, e respe-
ctivamente approvadas, nenhuma emenda será mais permittida. As emendas 
apresentadas na discussão da proposta terão parecer da Commissão no prazo 
improrogavel de tres dias, findos os quaes, com ou sem parecer, serão J:"é -
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mettidas á Mesa, que faní imprimil-as e distribuir pelos Senadores, incluindo 
a continuação da respectiva discussão na ordem do dia da primeira sessão. 

Art. 5. o A primeira e a terceira discussões da proposta e das emendas 
serão globaes c a segunda por artigos. 

Art. 6. o O interstício para a discussão será de vinte e quatro hora.,, 
~10 n1.inlmo. 

Art. 7. o Nas discussões poderão ser apresentadas 'emendas ás disposiçõe,; 
da Constituição, ou emendas á proposta inicial da reforma. 

:Paragrapho un!co. Para umas como para outras é exigicla a assignatura 
da quarta parte dos membros do Senado. 

Art . 8. o As emendas additivas, suppressivas ou substeitutivas de parte 
de qualquer disposição da Constituic;ão ou da Proposta apresentadas por 
Senadores ou pela Commissão, serão redigidas de fórma que substituam in-
tegraJmen.te a disposição alterada . 

Art . 9. o Na primeira e terceira discussões os Senado1'es só poder!<.o 
fallar até duas vezes em cada uma e pelo espaço tota,l de duas horas. 

Na segunda discussão da proposta inicial ou elas e"menclas sómente uma 
vez sobre cada artigo durante uma hora. O relator ou membro ela Com -
missão que o suhstituil', poderá, em qualquer das discussões, f<!Jiar p8.ra 
co!11pieta elucidaçào da materia. 

Art. lO. Na~ discussões e apresentação de quaesquer requerimentos ou 
~ndicac;ões ou a propositura de ques-tõss de ordem, poderá ser feita no prazo 
maximo de quinze minutos, usando da palavra cada Senador uma só vez . 
-''enhun·.a discussão s·erá encerrada senào depois que a materia fõr discutida 
em tres sessões, mediante requerimento assignado pela quarta parte dos 
membros do Senado e approvado pela maioria do Senado, presente o nu-
mero de membros exigido para as suas deliberações . 

Art. 11. A votação da proposta e das emendas que lhe forem od'ferecidas 
será sempre procedida, emenda por emenda, artigo por artigo, sendo con-
~'<ide,radas a!Jprovadas as emendas e artigos que obtiverem dous terços dos 
votos dos Senadores presentes á sessão, realizada com o numero indispensa-
vd ás deliberações do Senado. 

Art. 12. Antes de iniciada a votaçào é permittido a qualquer Senador 
usar da palavra pela ordem, uma só vez, para encaminhai-a pelo tempo d<= 
dez minutos e cabendo ao relator ou ao membro da Commissào que o substi-
tuir o direito de resposta pelo mesmo tempo. 

Paragrapho unico . A.s declarações de voto~ serãet <:.:scrJpta::J t.. enviada~ 

á Mesa, e as explicações pessoaes só serão pec·i11ittidas na hora do expedien t e 
ou após a ordem do dia . 

A1'l:f. 13. A.pprovada a proposta em ultima discussào será pela Mesa 
<mviada á Camara dos Deputados, independente de redacção final. 

Art. 14. As emendas adaptadas pelo Senado, que não obtiverem dou" 
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terços de votos na Camara dos Deputados, set·ão consideradas definitiva-
mente rejeitadas. 

Art. 15. As emendas novas adaptadas pelo Senado á proposta de re-
forma · da Constituição iniciada pela Camara dos Deputados, serão enviadas 
á es ta e sujeita aos tra m ites do respectivo R egimento. 

Art . 16 . A proposta de reforma á Constit u ição, approvada n o primeiro 
anno pelo Senado e pela Camara dos Deputados, será posta em discussão até 
30 dias depois de aberto o Congresso Na.cional no anuo seguinte. 

§ 1. 0 Nenhuma alteração da reforma da Constituição, approvada no anno 
anter ior, pelo Congresso Nacional, ou emenda nova, poderá então ser aceita 
pela Mesa. 

§ 2 . 0 Para as tres discussões, a que a proposta será submettida, p;·eva-
lecem as regras adaptadas para os debates no pr imeiro anno . 

Art. 17. Votadas definitivamente as emendas á Constituição. serão pu -
blicadas pelos Presidentes e Secretarias do Senado e da Co.mara, na fót·ma 
co § 3°, do art . 90, da mesma Constituição . 

Art. 18 . Quando a proposta de emenda á Constituição fôr de iniciativa 
rle dous terços dos Estados, nos termos da u ltima parte do § 1°, do art. 9t 
da Constituição Federal, será remettida á Mesa do Senado ou á da Camara 
dos Deputados e seguirá os tramites estabelecidos n as disposições ante-
riores. 

Art. 19. Entre a votação e a discussão irn.mediata, l'l. Commissão Es-
pecial poderá organizar a p roposta de accôrdo com o vencido, não alterando 
a redação dos textos approvados. 

Ar t. 20. A duração das sessões em que tiver de ser discu t ida ou votada 
a proposta de reforma da Constituição, com as respectivas emendas, será 
de cinco horas, podendo ser prorogada. 

§ 1 . o Para a discussão e votação da proposta de reforma, o Presidente-
poderá convocar sessões extraordin arias, diurnas ou nocturnas, que julgar 
convenientes. 

§ 2 . o A votação dos emendas poderá ser feita por partes, a r equerimento 
da quarta parte dos membros do Senado e approvada pela maioria. Esse 
requerimento será apresent:?.do ii ]\>lesa antes do encerramento da respectiva 
discussão. 

Art . 21 Revogam-se :u: disp osições em contrario . 

Sala das Sessões, 22 de Outubro de 1926 . - A.1•istides Rocha. - Fe·rnan· 
des Li·ma. - Bt~eno B1·andão. - Paulo de F1·ontin. - Eloy de Souza . -
A.dclpho GoTdo . - Mendes Tavm·es . - EuTipedes Amda7 . - Lace1·da Fra-'nco. 
- C~mha Machado. - Sonza CastTo. - Can1.ei1·o àa. Cnnha . - ~:fanoeZ 

Bo1·1la. - GP-ne?·oso Ma1·ques . - Feli.ppe Schmidt. - B en>anl-ino Monteim. 
·- Ma.noel Monjarc/.im,. - J. Magalhães rle Almeicla . - Costa Rod1·íg·ues. 
Modesto Leo.Z. - .Ped1·o Lago. - Antonio Massa .. - Ettzebio rle A.nclffade. -
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Joaquim M01·eiTa. - J. Thom.é. -F. Chaves. - Lo1JeS Gonçalves. - An-

tonio em· los. 

O Sr. Presidente: - A indicação inde pende de .Lpoiamento por estar 
subscripta por 29 Senadore~ 

SESSÃO DE 23 DE OU'l'UBRO 

N. 211 - 1925 

Subscripta, como se acha., por 28 Srs . Senadores, DU seja pela quasi 
m a ioria absoluta do Senado, claro é que a consulta da Commissão de Po-
licia sobre a indicação n. 5, de 1925, substitutiva da de n. 1, de 1924, torna-se 
uma simples mas indispensavel formalidade, nos termos do art. 132 do Re-
gimento. 

E como, para tanto, não é de mistér examinar minuciosamen te o con -
ttxto dessa proposta, a Commissão de Policia limita-se a submetter a indi-
caç;ão em apreço ·á approvação do Senado . 

Sala da Commissão de Policia, 22 de Outubro de 1925 . - A. .Azm·edo, 
Presidente. - Mendonça 11Ia1'tins, 1" Secretario . - Pires Rebell(}, 3" Secr e-
tario, servindo de 2". - Pe.,-ei1·a Lobo, 4" Secretario, servindo de 3" . 

O Sr. Bueno Brandão (1Je!a. orrlem.): - Sr . Presidente, tendo sido lido 
no expedi<mte o parecer da Commissão de Polich, sobre a indicação apresen-
tada hontem por ·alguns Srs. Senadores, introduzindo no Regimento as 
modificações que deverão ser applicadas na discussão da Reforma Constitu-
cional, requeiro a V. Ex. que consulte o Senado ::;obre se concede urgencia 
para a discussão immediata da mesma indicação. 

O S!: . · MoNrz SODRÉ: - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTEJ: - Os requerimentos de urgencia não têm discussão. 

Pela ordem, V . Ex. poderá fallar. 
O SR. SoARES DOS SANToS : - Requenmentc de ur-genci8. q_ue não devia s~r 

apresentado. 
O SR. AN1'0NIO MoNrz : - O parecer da Commissão de Policia ainda não 

foi siquer publicado . 
O SR. SoAnEs DOS SANTOs : - E' aJé uma desconsideração para com o 

Senador que p ediu a palavra p ara uma explicação pessoal. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - S .. Ex. acceitou a explicação da mesa 

que poderia fallar depois da ord em 'do dia . 
O SR. SOARES DOS SANTOS: -Estamos HJssistindo a o imperio da rolha. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - O honrado Senador sabia que só poderia 

f a llar depois da ordem do dia . Não houve desconsideração. 



-13--

O SR. BARBOSA LIMA:- Terá sido uma inadvertencia de V . Ex. (*). 

O Sr. Barbosa Lima: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Antes de conceder a palavra ao nobre Senador, 
peço permissão para fazer as seguintes considerações: S. Ex., o nobre Se-
nador p ela 1]3ahia pediu a palavra pela ordem, uma vez que não podia fallar 
sobre o requerimento. 

O artigo 191 do Regimento diz : 
"Urgente para interromper a ordem elo dia só se deve entender 

a materia que ficaria prejudicada si não fosse tratada immeclia-
tamente " . 

Antigamente no nosso regimento, admittia-se a segunda consulta ao 
Senado, depois de a-pprovacla a primeira. Mas essa parte foi retirada pelo 
Senado ; de modo que esse dispositivo do nosso r egimento f ica reduzido sim-
plesment<' a<> que consta do art. 191. 

O SR. MONI2:. SODRE': - O requerimento de urgencia para a inversão 
úa ordem elo dia não precisa desses requis itos. A mesa, entretanto, não 
pôde acceitar um requerimento n as condições deste, que manda interrom-
per a ordem do dia. 

Trata- ,;, L1~ m ateria que nã o cons ta ela ardere de. dia. 
O SR. PRESIDENTE: - l\1as, uma vez que esse requerimento foi apre-

sentado, a respon,;abilidade não cabe á mesa, cabe ao Senado. 

O Sr. Barbosa Lima (**) (pe~a ordem): - Sr. Presidente, o que eu 
levanto é precisa e lealmente uma questão de ordem, da qual é V . Ex. ú 

supremo rnantenedor, o guia seguro, preposto a essa funcção suprema pel~ 
11os~a lei inten1a. 

E' realmente, Sr. Presidente, uma questão de ordem, porque, feliz-
mente não está ainda definitivamente na consciencia dos homens bon~. a. 
doutrina anarchica, segundo a qual o regimento existe paradoxalmente, para 
não ser cumprido, podendo, a qualquer momento, ao sabôr das incllhações 
da maioria compacta e incoersivel, ser s ubvertido por uma s imple, votação 
de sim e não. 

0 SR. MoNIZ Sonrnl;: 
0 SR. ~ARBOSA LIMA . 

Apoiado. 
E' uma questão ele ordem, Sr. Presidente, por-

CJUt. 6 para a autoridade de V. Ex . que eu a ppello, na certeza de que em 
casos taes ella é definitiva, sem diminuição :clguma da autoridade do quorum 
existente em cada momento, em que haja de se pronuncia r sobre a materia 
submettida ao seu conhecimento; é para a autoridade ele V. Ex. que eu 
appello, nos termos do proprio regimento, que defere a V. Ex. a incumben-
cia de fazer observar a ConstituiGão, as leis e est-e regimento. 

('' ) Em seguida falou o Sr. Moniz Soclré. O discurso não foi 
no Düt.?"io do Oon_qresso. 

(*') Nã-o foi revisto pelo orador. 
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Quando uma sugg&stão qualquer sob a forma de indicação, requerimen-
moção ou não impo1·ta 1ualquer te!·mo, em que é rica a sophistica das 

paixões occ:>.sionaes, na~ a ssembléas politicas, levanta, neste recinto, uma 
questão que infringe que affecta, que desrespeita, que desconhece palpa-
velmente, evidentement e, inequivocamente as disposições suprem as do r•3-
g imen to . V Ex., guarda dessas disposições da legitimidade com que ellas 
formr. ]Jromulgaci::ts para a garantül. do exercício das funcções de cada um. 
dos Sen <J.do,·es, ainda que seja o mais humilde e o mais obscuro, com assento 
nesta casa . 

V Ex tem (l direitL d~ ex~rcer· esse salutat, essa ">audavel magistra.-
cura, recusando-s e a ~<drnittir um r equerimento iev'tdo á sua presença? Sim, 
Sr. Presidente, porque felizmente, ainda não está triumphante na cons-
c iencia dos brasileiros que nã.o a tem contaminada pela furia partiàaria de 
cada momento; ainda não está victoriosa nesse ambiente immaculado, que 
é o fóro intimo dos cidadãos brasileiros, a perigosa e anarchica doutrina, se-
gundo a qual, em cada momento, a cada instante, e m uma determinada h or a, 
uma m a io l"ia disciplinac'a póde dispensa r a lei a pret exto de intc rpretat· o 
R eg imento, desv irtuai-o nas suas di$p osições a inda as ãe m a ior clareza, a 
mais meridiana, dos seu s mandamentos. 

Sr. Presidente, o r equerimen to enviado á Mesa pelo honrado Senador 
q ue exerce nesta Assembléa uma magcstade bastarda, incompatível com a 
essencia do regimen presidencial, que exercita no andamento dos nossos tra-
balhos uma funoção para a qual n a nossa !ingua não existe vocabulo que 
a designe vernacu)amenteo, precisando p edi:· á ]ingua ingleza a denomina-
ção de l eade,·: o honraõo Senador que a presentou tal r equer imento, conduz 
-com tal gesto V. Ex., Sr . Presidente, na observaçJí.o do Regimento, a n.ão 
admittir, porque se trata de uma indicação subordinada ao texto preciso 
do Regimento no al'l. 1.67, a CUJa lf'itu; ·a procederei: 

"Tratando-,;-c de Regrment.o. a Presidente, a bem -da ordem, ou 
a requerim<'mtc. · de algum Senador, prepara o processo a seguir na 
terceira dlscussão. si em globo, etc . " 

.· c Quer dize!' que, pelo Regimento actual, que vae n ;ger a sua propria re-
.-ma, que vae governar o andamento desta indicação, até que o derrogado 

_,ão governe mais , p elo a ctua l R egimento, no incisu que acabo de ler, a re-
forma do Regimento tem tres discussões. Nem o legislador fallaria na 3' 
-discussão, -se esta não es tivesse precedida da 2" e da 1". E nem podia deixar 
de ser, 1na xin1é no caso Pm apreço . 

Ora, si ha uma p!"im eira di scussã o, V. Ex. não póde, com a simples 
"leitura de um parecer qut não foi publicadc., qut não chegou siqu&t a ser 
um parecer, por que não é uma opinião, um parecer de uma das Commissões, 
a que ella foi submettiàa - a Commissão de Policia; V . Ex., interprete 
autorizado da Mesa , orgão sup1·emo da defesa do Regimento, não p6de con-
-sentir que se sonegue o exame da m a teria constante da indicação . 

o SR . BUENO BnANDÃO: - A discussão pód·e ser ampla 
o SR. BARBOSA Lnu: - V. E x ., Sr Presiàenté me perdõe. Deixe-me 
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concluir o raciocrmo. V . Ex., Sr. Presidente, nãv põàe permittir que se so-
negue o exame da materia de uma indicação qUO!>, versando sobre o Regimen-
to, estâ., pelo artigoc 167, equiparado ao~ projectos de le r que têm tres dis-
cussões; V. Ex não r>óde consentir que se subuaia o exame do assumpto 
á Commissão de Constituição. â. primeira das qu:o..es ,deve ser submettido qual-
quer proj bcto 'de lei . 

O SR. BUENO BRANDÃO: - O Senado pôde dispensar a audiencia da Com-
missão, por meio da urgencia. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Perdão, o Senado pôde dispensar o interstício. 
Vamos argumentar. Si o Senado póde dispensar a audiencia da Commissão, 
que dirâ. sobre a constitucionalidade desses casos incomparaveis, quaes são 
as que envolvem a Reforma da Constituição da Republica. 

Si o Senado pôde dispensar, pôde ellidir o exame do assumpto pela Com-
missão comp etente na primeira discussão pôde ellidir o exame do m esmo 
assumpto em qualquer outra phase do andamento regimental, por qualquer 
outra Commíssão. O argumento prova de mais, porque subverte a discussão. 

O S"R. BUENO BRANDÃO: - O argumento é legal, é claro, é regimental. 
O SR. BARBoSA LIMA: - Supprime o trabalho das commissões . V. Ex. sa-

be que o assumpto não foi trazido ao Senado por uma de suas Commissões; 
não é um projecto nascido no seio de uma Commissão permanente; si assim 
fosse, elle começaria em plenario pela segunda discussão, porque a pri-
meira se t eria trav~do n ç sei~ da Commissão que se teria encarregado de 
verincar a constituclonalidade. n o caso. 

O SR. ANTONIO MoNJZ: - No caso o parecer da Commissão de Policia 
não é a favor nem contra. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Mas é um parecer. 
O SR. ANTONIO MoNrz : - Parecer que não diz si é a favor ou contra. 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - E' um parecer. 
O SR . BARBOSA LIMA: - A mim me parece que ·não me parece nada . Eis 

o parecer . (Risos). A n:im m e parece que se deve ouvir o Senado sobre o 
que ao Senado parecer. Porque a mim não me parece nada. A mim me pa-
rece que se deve ouvir o Senado. Não é sufficiente, assim o entendo, a Jl.lE>- · 
nos que a propria grammatica esteja em fallencia. ' O·· 

O SR. AN'l'ONIO MoNiz: - E é o projecto que não tem siquer parecer dá: 
Commissão de Policia que se discute com ~rgencia . 

O SR. MENDONÇA MARTINS: - O parecer da Commissão de Policia conclue 
limitando-se a submetter a indicação ã. approvação do Senado, lpso facto 
aconselha sua approvação. 

O SR. ANTONIO MoNiz: -A interpretação é muito ampla. Peço a !f. Ex. 
o fav.Jr de lêr o parecer . 

O SR. MENDONÇA MARTINS: - O parecer conclue assim: "A commissão 
limita-se a submetter a indicação ã. approvação do Senado." Portanto, ·acon-
selha sua approvação. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: -Então V. Ex . acha que subme'ccer â, approvação 
quer dizer que deve ser approvado? 
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O SR. MENDONÇA MARTINs: - Si não qulzesse dizer isso, subrnetteria á 
deliberação e não á approvação do Senado. 

0 SR. ANTONIO MONIZ dá um aparte. 
0 SR. BUENO BRANDÃO: 

~ario e Relator do parecer. 
0 SR. ANTONIO MONIZ: 

observação tardia. 

A interpretação é a.uthentlca. E' do 1• Secre-

E' uma taboa ele salvação para V. Ex. essa 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Não é ta!ldia. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Eu ainda venho combalido a esta tribuna onde 

me ergo para defender ideaes que me pareceram sempre digno"' de todos os 
sacrifícios por parte dos cidadãos que não se esquecem um ~6 momento das 
exigencias do seu dever ; não posso acompanhar o"' avartes, mais ou meno;, 
calorosos, como sou interrompido, sentindo-me 'todavia honrado com essa 
-collaboração . 

O meu proposito é exercer aqu ellas funcções, ás quaes os honrados Se-
nadores não negarão urn certo caracter d.e respeitabilidade. O meu proposito 
é collaborar para que a Reforma Maxrma com que se pretende subverter as 
idéas fiscalizadas na Constituição de 24 de Fevereiro, se faça ao m enos por 
-estrada larga da liberdade, á luz mc!ridiana e não, como se nos afigura em 
uma camara ardente como esta no selo da qual ora oppomu:s as nossas 
respeitosas objec~ões á marcha triumphal da procissão que trouxe do Cat·tete 
·O andor que ahi vem, da galera negra partida da outra Casa do Congresso 
Nacional, qut já aproou para o Senado Brasileiro. 

A indicação, Sr . Presidente, tinha que ser submettida a. approvaÇM.o da 
Commissão de Constituição, não sómente por uma minuscula exigencia deste 
ou daquelle dispositivo regimental. . . 

O SR. BuENo BRANDÃo: - V. Ex. permitte um aparte? O Regimemto 
em vigor não foi á Commissão de Constituição; o Senado votou o Regimento 
sem esse tramite porque a Commissão de Constituição não o julgou neces-
sarlo. 

o SR·. BARBOSA LIMA: - E' outra theoria a que tenho de fazer obser-
v~ções ..• 

0 SR. SOARES DOS SANTOS: Mas foi uma proposta da proprla Commissão 
de Finanças. 

O SR. BARBOSA Lr:r.u: - . .. esta tlieoria a que se apegan• os honrados 
Senadores que fallaram em nome da maioria compacta que aqui prepondera, 
e que é aquella em virtude da qual as maiorias podem ·fazer e desfazer o Re-
gimento. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Não é uma maioria sem consciencia, é uma 
maioria conscienciosa, que age de accôrdo com a lei. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Que lmpor.ta isso, se o Regimento reformado 
póde, por uma maioria occasional, ser ainda re-reformado, em alguns dos 
:seus dispositivos? 
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Para que reformar a Constituição, se a de 24 de Fevereiro ahi v ive 
e ntraça.Ihada e desrespeitada nos seus mandamentos os mais imperiosos, os 
m ais jn equivo.cos, os' mais substanciaes? 

0 SR. MUNIZ SODRÉ: -Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Por outro ladc., o honrado leader da m aioria 

recorda a theoria gemea dessa teratologia de jurisprudencia parlamentar a 
que me refiro. E a gemea, a irmã Siamez dessa primeira é esta segunda ; 
uma irregularidade praticada por inadvertencia, que ... 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Não houve irregularidade . 
O SR. BARBOSA LIMA: - . . . em determinada época dos nossos trabalhos 

parlamentares faz lei e pôde ser invocada contra o .texto expresso do Regi-
mcntv , 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Apen1}s reco1·dei um facto. 
O SR . BARBOSA Lr!';[A: -Ainda ha poucos dias, Sr. Presidente, nós v imos 

desrespeitada a iniciativa, o direito que tem a Camara dos Deputados de 
discutir qualquer materia que lhe seja daqui enviada e de emendai-a. Quando, 
11a poucos dias, nós, por uma inadvertencia da Mesa da Casa, enviamos [c 

-camara um projecto de lei, engatado, articulado em um credito personalis-
simo, nós Senadores, estivemos submettendo á Cama.ra dos Deputados ma-
teria inteiramen te nova, assumpto inteiramente novo, para que ella tivesse 
de approval-o por "sim" ou por "não", por que não lhe era licito emendai-o . 

Quer dizer: nós temos um precedente que, a perpetuar-se na nossa 
jurisprudencia e a multiplicar-se n a intimidade de episodios que se podem 
prever, redundaria nisto: cada vez que o Senado entendesse que determi-
nado assumpto, approvado por elle, não deveria ser em endado pela Camara 
dos Deputados e apenas votado por "sim" ou por "não" , por aquelle ramo 
do Congresso N a cional, bastar-lhe-hia appendical-o a um credito vindo da 
outra Casa e devolvel-o como tal á Camara dos D epu tados .. 

Como vê V. Ex., Sr. Presider1.te, os mãos preceden tes não são de in-
vocar-se. E' principio cômesinho de direito vigente em todas as assembléas 
em que versam assumptos jurídicos: os casos que forem, por inadvertencia, 

decididos contra le i expressa, não fazem lei , toda vez que contl·a elles se possa 
invocar a mesma lei . 

Ora, que é qu e se invoca? 
O dever em que está a Mesa de enviar á Commissão de Constituição 

a indicação, equiparada a um projecto de lei, para que esta Commissão diga 
sobre a constitucionalidade das theses aventadas na indicação, as quaes en-
volvem o assumpto ma..'!:imo com que o Congresso Nacional se possa occupar, 
J;)Orqu e e nvolvem o exercício das attribuições excepcion aes classificadas no 
art, 90 da Constituição, para a reforma da mesma Constituição. 

Ora, qua ndo o § 4° desse art. 90 declara. que não podem ser admittidos 
a debate projectos t endentes a abolir a fórm a f ederativa; como não que-
reria, ainda mais, esse legislador que, tão pouco, podesse ser admittida uma 
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das reformas regimentaes que facilitassem o apparecimento no seio' dessa 
assembléa, de projectos, não abolindo a fôrma republicana federativa, mas, 
na phrase suggestiva do legislador constituinte, tendente, simplesmente .ten-
dente, a abolir a fôrma republicana federativa . 

Por outro lado, a indicação que vae prescrever, pela segunda vez, regras 
para a discussão do projecto de reforma da Constituição da Republica, en-
tenrle com o modo de votar cada um dos dispositivos desse projecto de re-
visão constitucional. Entendendo com esse modo de votar, prescreve que 
o pronunciamento do Senado se fará por 2/3 dos votos da maioria, com 
que elle delibere, isto é por 2/3 de 33; isto é, bastarão 22 votos para que 
fique approvada a reforma da Cônstituição em cada um dos seus aspectos 
particulares; isto é, que basta apenas mais um voto, apenas mais um Se-
nador além daquelles que são necessarios para a abertura das sessões para 
que se consumma a mais grave, a mais séria das nossas deliberações - a 
reforma da Constituição. 

Quer dizer que uma indicação que traz no seu bõjo a possível diver-
gencia entre o quo1·um que deve servir de unidade para a contagem dos dous 
terços dos votos a se pronunciar, ac.~eitando a reforma constifucional, uma 
indieação que envolve materia de tamanha transqendencia não pôde escapar 
ao exame sf'vero, sério, intelligentemente honesto da Commissão de Consti-
tuição, que para outro fim não existe. 

0 SR. MONIZ SODRÉ: - Apoiado. 

O SR. BARBOSA L IMA: - Penso, Sr. Presidente, com o devido respeito a 
V. Ex., com o acatamento que muito sinceramente tributo ás suas delibe-

·. raç:ões, penso que a indicação, si deixasse de ir á Commissão de Constituição, 
ficaria tendo duas discussões, em lugar das tres a que se refere o art. 167, 
quer dizer, ficaria equiparada aos projectos que nascem no seio das Commis-
sões, dispensados por isso do exame da constitucionalidade das suas dis-
posições. 

Esta é a minha questão de ordem, pertinente ao caso, questão oppor-
•tuna, pois que, levantando-a, estou me batendo pela realidade de uma das ga-
rantias do nosso regimen; estou mostrando como o proprio requerimento 
de urgencia , por mais que se apadrinhe com os antecedentes invocados pelo 
honrado leader, é um requerimento anti-morto, é um requerimento inviavel, 
é um requerimento que não pôde ter andamento, é um requerimento que 
posterga os dispositivos claros do nosso Regimento actua l, dos quaes V. Ex . 
é a guarda e que devem estar acima das maiorias occasionaes. Espero, por-
tanto, que V. Ex. completará as diligencias preliminares, que têm de ser 
observadas no andamento dessa indicação, mandando-a, depois da Cornmissão 
de Policia, á de Constituição . Formulado o parecer da Commissão de Consti-
tuiç:ão, o honrado leader poderâ. requerer a urgencia para que a materia entre 
em discussão, dispensada a publicação, mas não porque seja assumpto q:ue-
ficasse prejudicado si não entrasse immediatamente em debate. 
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Esta é a minha questão de ordem. 
Era o •que eu tinha a dizer . (Muito be'm>· 7n1~ito bem). 

O Sr. Presidente: - O nobre Senador entende que a Commissão de 
Policia, ou antes a Mesa deve ouvir a Gomrnissão de Constitu ição? Não é 
possivel que a mfesa tome esta deliberaçã.o, neste mGmento. 

De.vo recordar a,o illustre Senador que o anno passado, •quando se fez 
a reforma do Regimento, na parte que interessava á questão da revisão 
constitucional, o .Senado não só a decidiu de uma só vez, como não mandou 
que a Commissão de Constituiç-ão fosse ouvida a respeito das emendas, a:>re-
sentadas ao Regimento do Sen ado? 

O •SR. iMoNrz ,sooRÉ: - Quem as apresentou? 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Bastam OS antecedentes. 

O Sr. Presidente : - Mas o Senado não reclamou a audiencia da Com-
missão de Constituição, de sorte 1que votou, approvando a indicação, apres·en-
tada pela Mesa . E , apezar de .não ter havido n aquelle momento reclama-
ções, o ,senado votou apenas em uma discussão, infringindo o art. 167, que 
determina .que estas d iscussões sejam, pelo menos, duas. 

O nobre .Senador tem a·azão, quando se r efere a o a rt. 167, que a Mesa 
ê obrig-ada a ·considerar, visto como, approvada a urgencia requerida pelo 
Senador por Minas, as em endas que forem apresentadas á consideração 
do :Senado, serão submettidas a discu ssão de accordo com este artigo. Isto 
é o que <Con sta do Regimento e está -escripto no art. 1•6·7, deixando de lado o 
que o ,senado fez o a nno •passa,do, em relação ás emendas apresentadas pela 
iMiesa sobre a revisão cons·titucional . 

Pertencendo, portanto, o requerimento de u rgencia ao nobre ·Senador· e 
não á Mesa, esta não podia deixar de submettet-o á consideração do Se nado. 

O Sr. Antonio Moniz (*): - Sr. Presidente, não venho discutir o reque-
rimento apresentado pelo illustre Zeacler da maioria. ·Sei perfeitamente que os 
requerimentos de urgencia n ã o são submetüdos a uebate, mas, c omo os illus-
tres Sena dores que me precederam na tribuna, tambem levantaram uma ques-
tão de ordem. 

·Sr. Presidente, a indicação reformadora da parte do nossq Regimento, 
relativa á r evisão constitucional , :não foi a presentada pela Commissão de 
Policia! Partiu de um grupo de Senadores. 

Nestas condições, quer-me parecer que o despacho de V . Ex. deveria 
ter sido mandando ouvir sobre ella, além da Commissão de Policia interna, 
a de Constituição, ·pol'quanto, p·elo ·nosso R e,g ime nto, .todos os projectos 
iniciados no Senado não podem ter andamento antes da audiencia dessa 
commissão . 

(•) Nâ.o foi revisto pelo orador. 
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O SR. MoNiz Sonrlli : - Principalmen te esta que u ·ata da revisão consti-
tucionail. 

O SR. ANTONIO MoNLZ: - Nestas condições, o requerimento de urgencia 
do nobre ·Senador foi intem-pestivo. 

O SR. BUENO BRAND.Ãco : - A !M-esa já o acceitou. 
O SR. ANTONIO MoNIZ · - Veiu perturbar os trabalhos do Senado. Sr. Pre-

sidente, o .nobre •Senador por ·Minas, reoonhencendo .que é impresci-ndivel o 
parecer da Commissão d'e PoH cia interna; agar-ra-se, c01no taboa •de salva" 
ção - e u não sei mesmc;. como ·classi.ftque - a uma serie -de considera~ões 

com que a illustre Commissão de Policia precedeu a indicação, para fazel-a 
passar eomo tal . 

.o >Sr. 1 • ,s ec.retario, v indo em auxi.Jio de S. Ex. , ·procedeu lá leitura 
dessas considerações. 

Antes não o tivesse feito, porque da sua leitura se evidencia que o que 
a Commi·ssão de iPo.Jicia aconselhou ao ·Senado, não foi que a indi-cação estava 
nos casos de ser c-onvertida em Jei . 

0 SR . BUENO BRANDÃO: - Approvação o .que é que sig.nifica ? 
O ·SR . AN'.l'ONIO MoNIZ: - A illustrada Comnüssão de Po-licia aconse-

~hou ao rSena!do mna co usa aJbsolutltlmente di-spensave l : qtte vote a ·im.à:icação · 
o SR. SUENo BRANDÃo : - .A!conselhou que a a:wrove. 
O !SR. ANTONio MoNrz: - Eu faço justiça á Comimssão de Poiicia. Não-

é ·possível que s i ella estivesse de pleno ac.cõrdo com as medidas c.ompresso-
ras das quaes o S1·. Bueno Brandão se tornou padrinho,' á ultima hora . . .. 

0 SR. BUENO SRANDÃo: - Não apoiado. 
O SR. ANTONIO MONIZ: - . . . não jus tific.asse a s ua opinião, limitando-se· 

a dizer ao .Senado ,que 1Jóde approval-as . Não ·sei de n a<J.a mais fóra dos pre-
cedent-es e da ~-ogica do 1que uma commissão á qual foi submettido um pro-
jecto para emittir parecer, limitar-se a articular -que não se op·põe á sua 
a:ppr-ovaçãJo. !Composta c omo é a Commissão de Policia de juristas iJl.ustres, 
como V. Ex. e o Sr. 1" Secretario, não ê curial que, si estivesse de ac.cõrdo 
com esse condunt-o de medidas absurd as, com que a indi.caçã.o apresentada 
quer amarchizar ainda mais a discussão, tão anarchizada na Camara dos-
Deputados, da projectaà:a revisão cons-ti-tucional-, não as fundamentasse. 

O ;SR . BumNo BRANDko: -V. ·Ex. é que está a nar·chiza.ndo a di-scussão. 
Não levantou nenhuma iques t·ão de ordem . Está apenas anarcihizando . 

.O iSR . AN'IJONIO MoNiz: - V. Ex. foi •até desatte ndoso '];;ara com o illus-
tre •Senador 1}€·la PaJrahy;ba, ·embaraçando ·que •S. Ex. continuasse o .seu dis-
curso iniciado no expedie nte. Alquillo ê que poderia ser considerada mate-
ria urgente . 

0 SR. BUENO BRANDÃ-o: - 0 il!ustre •SeHadO!' <Pela lParahyba conhece-me 
bastante para sabe1· que sou incapaz de desconsiderai-o e não dar ouvidos-
ás conS'idm·ações maldosas de V. Ex. 

O SR. ANTONio ii\'IONIZ : - O que V. E:x . devia fazer e ra esperar que o 
nobre .Senador pela Para,hyOO. terminasse o ·seu di-scurso ... 
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O que V. Ex . devi:-t f aze r e r a aguardar o voto 

O iSR. ANTONIO MoNiz: - :Dizia eu, Sr. Presiclente, que o honrado ·Sena-
dor por Minas Geraes deveria esperar que o nobre Senador pela Parahyba 
concluísse 9 seu discurso para então apn~sentat· o seu requerimento e não. 
abusar de sua posição de lead.er da maioria ... 

O .SR. ·BuENo ·BRANDÃo: - Não apoiado. 
O iSR. ANTONio IMoNiz: - .. . para obrigar o .Senado a praticar, por s ua 

vez, oum acto ·que importa e m uma desconsideração a um dos seus m.embros. 
O SR. BuENo 'BRANDÃo: -V. Ex. está defendendo uma causa fraca . 
0 'SR. MONIZ SODRÉ: -A de V. E x. é muito forte. 

O SR. ANTONIO Mo>nz: - Comprehende V . Ex., Sr. Presidente, que 
tendo o eminente !Senador •pela Farahyba em sessões a nteriores, terminada a 
hora do expediente, u sado da palavra na orcl-em ào dia para explicação pes-
soal, ·não se devia quebrar esse precedente, q ue tem o apoio regimental . En-
tretanto, Sr. Presidente, tal é a pressa do illustre lead.e1· da maioria em dar 
cumprime nto a mais um ·desejo do Cattete . . . 

O SR. BuENo 'BRANDÃo: -Não apoiado. 
O 1SR . .ANTONio MoNrz: - .. . a mais um desejo absu rdo .. . 
O .SR. BUENo BRANDÃo: - Eu usei de um direito de Senador. 
O SR. ANTONIO íMJoN'IZ: - . . . ta1 o ardor e a vontade de S . Ex ... _ 
O ISR. 'BUENo BRANDÃo : - Dá um aparte. 
O ·SR. .ANTONio !l\1:oNrz : - . . . de satisfazer a insistencia caprichosa do· 

Sr. Presidente da R epublica .. , 
O 1SR. BUENo :BRANDÃo: -Não apoiado. 
O !SR. ANToNio iMoNrz: - . . . de anarchisar a Con·stitu ição, comQ jâ 

anarchisou o wa;iz, que cheg.ou ao 'PQnto de apresentar um requerimento desta 
natureza, que v em cercear o direito do Senado na dtscussão da revisão consti-
tucional . 

o SR. PRESIDENTE: V. Ex. não sabe que é direito de cada Senador? 
O 1SR. MQNIZ iSODRÉ: - Não violar o •R egimento e não contrariar disposi-

ções cla.t·issimas como a que eu li ao 'Senad.o. 
o SR. PRESIDENTE: - E' direito de quatquer Senador apresentar re·queri-

mentos desse gener.Q. 
O SR. ANTONio \MoNiz : - Não neg.o esse direito . Mas, o direito de re-

querer não im;porta em deferir . 
E' mistér que o requerente não ten ha contra si a lei para ter despacho 

favoravel. 
O SR . 'MoNiz 1SODRÉ dá u m aparte. 
O SR . SuENo BRANDÃO: -V. Ex. está muito acostumado a arriscar pro-

•PDSições que não t>óde provar. 
O S'R. Momz 'SODRÉ: - Pois venha V. Ex . á tribuna e prove que não 

estou com a razão. 
Eu li a disposição do Regimento. 
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o SR. ANTONIO ·MoNIZ: - .Sr. President e; eu ia dizendo que tal é a an-
siedade do illustre representante de Minas Geraes de ir ao encontro dos dese-
jos do iCattete, que S. .Ex. n ão vascilla em vir perante o 'S'enado requerer os 
maiores absurdos. 

0 SR. BUENO BRANDÃO dã um a.parte. 

O rSR. ANTONio MoNIZ: - Não contesto. rSr. P Desidente, que effectiva-
m·ente, o nobre rSenador por Minas, como '<lUalquer · Senador, tenha o direito 
de requerer o que quizer e o que entender. O deferimento é ·q ue S . Ex. nã.o 
tem senão quando fôr, pelo menos, legal; o que pedir. 

{Penso que V. Ex., Sr. P~sidente, interprete fiel •da QlüSSa lei interna, 
não deveria ter acceitado o requerimento de urgencia, apresentado pelo i!lu s-
t r e .Senador por Minas Geraes, e não devia tel-o feito po11que a indicação 
ainda mão tinha sido submettida ao estudo e apreciação das commissões t e-
chnJcas, pelo menos da Commissão de \Constituição, si ·por amor â disposi-
ção, concordar em admittir seja .parecer rque como tal !foi considera.do com 
relação á .Commissão de Policia. 

rSr. Presidente, n ão posso, pois, concordar com a deltberação de V. Ex . 
acceitando o requerimento de ur,gencia a presentado ·pel:o eminente repre-
sentante de Minas Geraes. 

Estou, porém, de .pleno a;ccôrdo com a solução dwda por V. Ex., á q ues-
tão de ordem levantada pelo nobre Senado> p elo AJmazonas, declarando que, 
ain da mesmo prevalecendo a u rgencia requerida pelo Sr. Bueno Brandã o, 
a indicação terá duas discussões . 

O SR. PREJSIDiilNTR: - Este õ.ispositivo está su.pprimido. 
O ·SR. ANTONio !M'oNiz: - Eram estas, .Sr. Presidente, as considerações 

que me propuz fazer, esperando que V. Ex . decida a questão de ordem 
!POr mim levantada de não acceitar o requerimento de ur.gencia por infractor 
do Regimento . 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - E' materia venci-da. 
O SR . ANTONIO MoNiz: - Não é materia venC·ida, como diz o nobre se-

nador por Minas Geraes, uma vez •que a ur.gencia ainda ·não foi con cedida. 
O SR . PRESIDENTE: - O Sr. Senador Antonio Moniz é de opinião que a 

Mesa não .podia acceitar o r equerimento de urgencia do honrado ·Senador por 
?finas Geraes. Ao contrario do que .S. Ex. pensa, a Mesa era obrigada, de 
àccôrdo com o art. 96 do Regimento, a acceitar o requerimento de urgencia . 
(Apoiados). 

Uma vez que o requerimento foi apresentado a.o Senado, a Mesa não tem 
o direito de retiral-o. Aú Senado compete acceital-o ou não. 

O SR. MoNrz SooRÉ: - De accôrdo com o art . .36, ·peço a .p-a;hwra para 
uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE; - Perdão; o nobre Sena;dor Barbosa Lima pediu a 
palavra pela ordem. 

O •SR. MoNrz 'SoDRÉ : -Então ·fallarei depois. 
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O Sl'. Bal'bosa Lima (*) (pela ordem): - Sr. Presidente. V. Ex. 
acaba de formular mais uma opinião e, como todas que expende, muito 
respeitavel, mas de e:flfeitos perLgosos, quando a nal.ysada nos seus €'!feitos, 
mais ou menos, proximos, dado ·O advento •da r eforma constitucional, inau-
gurada sob tão sinistros a uspícios, n a outra Casa do Congresso Nacional, e 
que por alli passou, a principio a toque de caixa, e , por fim, a couce d'armas. 

V . .IDx . , il'ecapitulando os seus ges tos, no exerci cio das attrihuições que 
lhe são :proprias, acaba de declarar q ue acceitou o requerimento formulado 
pelo chamado leader da maioria, o honrado Senador pelo Estado de Minas 
Geraes, porque não rpodia deixar de o acceitar . 

Esta proposição envolve esta outra 3.fd'irmaçãio preliminar e generlca. 
E' exacto que, formulado -o r equerimento por qualquer dos senhores Sena-
dores, maximé quando este •Senador fala com-o -orgão de uma maioria victo-
;riosa; formulado q u alquer r equerimento, V. Ex . se julga no dever de o 
aceitar? Ou •ha requeriment os que V. Ex. pôde acceitar e outros que tem 
o direito de não acceitar? 

Esta é a minha pel'gunta para' bem me esclarecer na pratica do Regi-
mento. 

Todos -os ~·equerimentos que forem apresentados, todos os r equerimentos 
verbaes - digamos assim - que forem leva ntados neste recinto, !formula-
dos por algum senhor 1Senador, ·per<'l.nte V. Ex. teem que s·er forçosamente 
acceitos •POr V. E x. e submettidos ·á votação, ou ha. r eque nmentos que po-
dem deixar de ser acceitos? 

A alternativa impõe-se :porque ·dO contrario, nõs teriamos r eproduzido, 
nesta a ssembléa de velhos circumspectos, p i'lldentes, mas naturalmente con-

duzidos pelo conselho da idade ao enc aminhamento das soluções mais ajui-
zadas, teríamos a reproducção dos inauditos fa;ctos q u e se passaram na outra 
Casa do Congresso Nacional. 

Quero referir-me á muda nça de clima introduzida naquelle ambiente 
pela approximaçã.o de algum astro elo universo partidario, de effeitos pro-
fundamente malignos, e subversivos de toda a regularidade tradicionalmente 
propria á quel!a atmosphera. 

V. Ex., Sr. Presidente, tem noticia pelo D i a?·io do Oong1·esso - já não 
digo pelos commentarios aproposit ados da imprensa não de todo amordaçada 
pelo estado de sitio - V. Ex . tem noticia de que foi r ecusada pelo Con-
gresso Nacional a necessidade de se votar uma lei prescrevendo as forma-
lidades que deveriam ser uniformemente a dmitticlas e a doptadas pela Camara 
dos Deputados e pelo Senado na discussão das emendas á Constit uição de 24 
de F evereiro. 

E ste assumpto foi p reliminarmente debatido como materia que deveria 
ser ob.iecto ·de uma lei votada, porta nto, •por ambas as Casas do Congres.'lo 
Nacional e trazendo a vantagem de uma certa harmonia no modo de. ser 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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conduzida a materia na outra Casa de Congresso . · V. Ex. viu depois que-
ali se fo rmulou um Regimento, isto é, um additamento ao Regimento com-
mum, ou melhor, um desdobramento ele dispositivos já existentes no R egi-
mento commum, que entendia com a reforma ela Constituição ou com o an-
clamen'to de projectos correspondentes ao art. 90 da Constituição. 

Este R egimento foi formulado com todas as cautelas pelos r esponsaveis. 
da hora presente n a gestão das cousas publicas na Federação Brasileira . 
Ahi se entende u haver dado desafogo sufficiente e liberdade bastante para 
que pudessem discutir com largueza, assumpto ele tamanha monta todos os 
Deputados que a tal se propuzessem. 

A Consti tuição, em um elos seu s dispositivos, se r efere ás garantia s da-
das, promettidas á representação das minorias, e as· minorias, representad'as. 
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, entenderam q ue deviam tomar 
a si o papel de travar o carro que se despenha ladeira abaixo, em rumo do pre-
cipici·o, em -que vae naufragar o conjuncto das nossas melhores tradicções-
Iiberaes. 

Pois bem, esse R egimento, posto em pratica na outra Casa do Congresso 
Nacional, foi, a paginas t an tas, considerado um typo de lei interna por de-
mais frouxo nos seus dispositivos e os cardeaes do sact·o collegio entenderam 
dever fiubstituir tal Regimento por um outro 9-e occasião, mais drastico, mais 
desabrid:>.m ente adstringente, mais apertado n a sua angustia disciplinar, de 
maneira a reduzir de fórma inedita - esta _gloria eu não lhes dis·puto -
de reduzir de fôrma não sabida o direit o da m inoria falar no assumpto, . 
para o qual o legislador constituinte qufz descer até ás exigen cias regimen-
taes, decla rando que essa materia de reforma constitucional deveria ser 
assumpto para tres discussões , mas as tres discussões, foram condensadas 
de modo a a pparecer em, no f.im, quasi que um a unica, e em rigor nenhuma, 
porqua nto ness~ terceiro Regimento, se armou o representante da maior;a 
liberticida do direito de requerer o encerramento da discussã o, quando tives-
sem apenas' falado d:ou s re·presentants da Nação. De modo qu e não SR 

achou bastante que a Nação quasi inteira estivesse em estado de sitio, 
que os seus orgãos intellectuaes, os mais a utorizados, não se pudessem li-
·vremente pronunciar ácerca da r emodelação constitucional do nosso esta-
tuto regimental. Achou-se pouco. Foi-se ao seio de uma assembléa com-
posta de 212 chamados representante;; do pov o, entender-se que bastava que 

sobre co.da um daquelles artigos, engloba ndo materias as m a is transcendentes 
e as mais diversas de direito publico interno, que bastava até que, entre 
a quelles 212 representantes do povo falassem apenas dous, f indo o que a 
mordaça funccionaria como symbolo que melhor caracteriza na historia des-
ses dias sinistros, o Governo actual, o Governo da mordaça, o Governo do . 
açaime, a situação politica incompatível com as leis , que só póde v iver tias 
trevas do estado de sitio. 

Ora, segundo V . Ex. acaba de dizer, eu não quero crer, apezar dessa 
manifestação de V . E x., não quero crer que lhe tenha passado pelo espírito. 
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illuminado pelo sol da propaganda republicana, que lhe tenha passado a idéa 
de r eproduzir, neste recinto, os negregados expedientes post os victoriosa-
mente em pra tica naquelle ramo do Congresso Nacional. 

Ref iro-me ao requerimento de occasião, formulado de uma maneira ver-
dadeiramente s·urprehendente, ainda ·para os espíritos mais acostumados a 
contemplar Oh momentos de littera.tura política, requerimento em que, de-
pois de se ter approvado um terceiro R egimento, salientando-se as idéas de 
arrocho, solicitava-se o pronunciamento da maioria para dispensar os pra-
zos mínimos, já reduzido ao mínimo dos mínimos, depois de se ter, após 
varias ensaio:l . chegado a um Regimento primordial de despotismo, achou-se 
que não era sufficientemente prepotente por um requerimento de occas ião 
apertaram-se a ind a mais os dispositivos desse Regimento. 

E.: tenho duvidas ... Volto atraz. Não tenho duvidas do que V. Ex .. 
não conseguirá que se acclimem n esta a ttitude parlamentar as corruptelas 
inventadas pelo nobre repr·esentar~te do Estado de Minas Geraes que con-
duziu a lugubre procissão liberticida na outra casa elo Congresso. Quer dizer,. 
não acredito que depois de assentado pelo Senado Federal, que o Regimento. 
será este que se vai agora votar; que os prazos serão aquelles constantes 
desse novo Regirnentv; eu não acredito que V. Ex. admitta requerimentos, 
em horas que não vêm longe, formulados pelo "leader" da maioria, pro-
pondo que o prazo, digamos de tres dias , seja reduzido a tres horas; que o 
de tres horas seja reduzido a tres minutos; que o tempo de falar pela ordem, 
passe de 15 minutos a 15 segundos, e que, finalme!1'.te, o "leader" tenha de 
vir para aqui com um chronographo áe corridas para poder marcar as 
fracções mínimas de tempo convinhaveis ás accelerações marcadas pelo com-
passo batido no Cattete. (Riso). 

Eu não acredito que V. Ex. nesta hypothese extrema deixe de affirmar 
aquillo que parece a V. Ex. doutrina, segundo a qual um requerimento 
que a Mesa tem o direito b o dever d6 repellir in limtne no limiar, ao se apre-
sentar, e de não o submetter a votos. Porque si a Mesa acceitou como de-
termina cannonicamente esse formulado nas ultimas bullas do Cattete, de 
QUI'! por um r equenmento inventado, fabricado, n:,. hora, que pôde reduzir 
ainda mais os já reduzidos prazos, direi a V. Ex. que si se pudesse admittir 
este absurdo, eu recordaria ao nobre "l!eader" da :m'f!.ioria um 
alvitre que lhe não occorreu como não occorreu aos seus collegas de 
tepresentaçil.o na Camara dos Deputados; eu lhe apontaria para o artigo 
do Regimento actual, que vale por uma guilhotina .tão grata a todos quan-
tos querem cortar cerce nas ultimas liberdades de direitos assegurados pela 
Constituição de 24 de Fevereiro; :esse a lfa nge mourisco, es8a cimitarra 
turca, que poda.ria de uma maneira maravilhosa todas as veÚeidades, de re· 
sistencia das minorias que têm o atrevimento de representar a optmao 
latente no selo da alma bras!leira; bas.tarla decretar estar em vigor para a 
reforma da Constituição, o artigo do Regimento actual que reza a litania 
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mais grata aos ouvidos dos situacionis tas actuaes, um "ora pro nobis" sun-
misso. D eclara que n os casos de motim , sedicção ou r evolta todas as tres 
discussões se podem fazer em um dia . 

O expediente que eu lembro é de merecer para mim as alviçaras dos 
amigos do Cattete . Excogito um processo bem mais energico na sua fórma 
pratica . Pois nó~ nãr; estamos sob a acçã o de uma rebellião chronica? Não 
é sobre esse fundamento que o es tado de s itio pÇtira ha tres longuissimoe 
am1os, sob a maJor parte do t erritoi·io nacional e, notadamen•te sobre 'l. Ca-
pltal da .Repul.Jlica, onde funcciona o Congt·esso Nacional? 

Nestas conjuntura:>, Sr . Presidente, nada mais fac!l do que o honrado 
"leader" requerer que se ponha e~n v igor esse artigo do Regimento. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex. póde fazel-o. Eu não . 

O SR. B ARBOSA LIMA: - Eu não estou nesta coi-rente . Estou na outra, 
de .tnod<!l que não posso usurpar as gloria s cor.n que V. Ex . pa ssará á His-
toria dos dias politicos da actualidade. 

O SR. Bt:ENO BRANDÃO: - E ntão V. Ex. não ê bom conselheiro . 
O Sn. BARBOSA LIMA: - E stou ave~,t.ando o recurso porque, por vicio 

d" minha educa!;ão mathema.tica, tenho taznbem o gosto das demonstrações 
por absurdo. Diz o R egimento : (Lê) '·Só n os casos de invasão, motins ou 
rebelliãu poàerr: a:~ trcs discussõe~;~ ser feitas em um dia si ass im o resolver 
o Senado." Si o Senado resolver terá a vantagem que eu annuncio a V. Ex. 
e aos honrados Senadores na m aioria tão zelosos dos dinheiros publicos. 

Ahi vem mais uma prorogação da sessão parlamentar para que nós 
possamos dar andamento aos orçrunentos, n os dous mezes que restam do 
anno . Esta prorogação, já fo i apresentada na outra Casa do Congresso 
Nacional . 

O honrado "leader" faria em um dia só as tres discussões, as taes tre:. 
lliscussões que o legislador constituinte, do artigo 90, pede para a reforma 
da Constituição. E antes do dia 2 de Novembro, antes do dia dos defuntos, 
5eria defu nta a Constituição de 24 de Fevereiro, estaria ultimada. a reform!l 
constitucional, porque todas as discussões se fariam em um dia só, podendo_ 
este dia ser das 24 horas, m ediante a~ prorogações indefinidas . De modu. 
que, Sr. Presiclente, não pareça a V. Ex. que eu não tenho uma questão de 
ordem, porque, em synthese, ella é esta: todo e qualqu er requerimento 
verbal ou escripto, formulado por qualquer dos Srs. Sen adores, a inda mesmo 
com infra cçã o fl agrante, man!fest~. e !niquivoca rh.. textc. clai·<J do Regi-
m ento . .. 

0 SR . MONIZ SODRÉ: - Como este. 
O SR. BARBOSA LIMA: - . . . tem de ser , forçosa mente, submettido á ap-

provação do Senado, ou por outra, é V. Ex. apenas um transmissor me-
ca.nico e automatico dos desejos da maioria concretlzadus em requerimento 
á mf'sma maioria pa ra que esta lhe consagre por uma votação, ou tem 
V. E x . o direito e dever de seleccionar esses requerimentos, acceita r uns 
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e rejeitar outros, exercer a sua suprema magistratura para a garantia dos 
direitos da minorJa.? 

Estou fazendo a pergunta em these, estou fazendo a pergunta desde 
já que terá de ser formulada em hypothese, em especie, cada vez que 
circular ír egimentos como este ·, que procura mais uma vez legit,imar a 
tbeorla das maiorias omnipotentes contra as prescrip ções d·o R egimento per-
manente ... (Muito bem; nHt.ito bem.) 

O Sr.. Presidente: - Dou a palavra a o Sr. Moniz Sodrê, pela ordem. 
Antes, porêm, quero responder ao nobre Senador pelo Amazonas que dentro 
do Regimento acceitarei todos os ·requerimento;; f.!. Ué m e forem apresentados 
sejam de que ordem forem, cumpro o meu dever. (*) 

O Sr. Bueno Brandão - Sr . Presidente, de accôrdo com o art. 90 do . 
Regimento, peço a V . Ex. consulte o 'Senado sobre se c onsente r.a pror.:>gação 
da sessão por d uas !'loras. 

0 •SR. ANTONIO 1\I[ONIZ - E' pouco. (Risos) . 

O Sr. Moniz Sodt·é: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Requerimento desta ~atureza n:;.o tem discussão. 
O .SR. MoNIZ SoDRÉ - E eu peço a p a lavr a pela ordem. Eu peç.o a V. 

Ex. em primeiro logar que verifique se ha numero na casa; em segu ndo 
peço verificação nominal para esse requerimentQ . . Mas ped-i a palavra para 
levantar uma ques::ão de -ordem sobre os assumptos que podem ser votados 
com qualquer numero. 

O Sa. •BUENo BRANDÃo: - V Ex . está com a ,palavra? 
O .SR. MoNrz .SooRÉ: - E V. :Ex . pretende .cassar-m'a? 
O Sa . PRESIDEJN'I'E - Mas V . Ex . está 1'alla.ndo so'b~·e que? (Risos ) . 
O ·SR. MoNrz SoDRÉ : - Estou levantando u ma questão ·de ordem -sobre o 

requerimento apresentado á Mesa . Permitta V . Ex . que eu fique com os ter-
mos expr essos da Constituição que valem muito mais do que disposições do 
Regimento da Casa, disposições pelas quaes não se pôde adoptar aqui. deli-
beração .alguma sem o quon1.n1. 

O meu requerimento p re<:!ooe a todos os ou tros : o de saber s i ha nume-
ro para votarmos . 

O Sa. 'Pm;:smENTE: - .Posso informar a V Ex. que ha anais de 32 Srs. 
Senad-ores no recinto e que, de . accôrdo com o artigo 9·9 do Regimento, n ão 
precisaria de numero pará. isso . 

O SR. 111:-oNIZ SoDRÉ: - Neste caso, dJscordo de V. 'Ex . De accôrdo com 
·O Regimento não! De accôrdo com a .Constituição, não. Nõs n ã o podemos 

(*) O discurso do Sr. Moniz Sodrê não f oi publicado no D iario do Oon- -
[/'f'esso. 
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Qeliherar sem nunrero legal. Mas, nesde que V. Ex. affinna que ha numero 
legal, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE: - Os trabalhos do Senado são dirigidos pelo seu Re-
·gimento. Assim, mesmo que não houvesse numei'o, de ac:cõrdo com a dis-
posição do art. '99 ·citado eu seria obrigad-o a submetter á .consideração do· 
.Senado o requerimento apr esenrtado pel-o .nobre •Senado-r por Minas Geraes. 

O \SR. !MONIZ SoDRÉ: - Mas se o art. 99 está contra a oC'onstituição V. 
Ex,. noão opõ{le applical-o. 

O SR. PRESIDEJNTE:- V. Ex. nllio tem -razão . O Sr. &nado-r Bueno Bran-
dão requer p~·orogação por duas horas de sessão . 

O SR. IM:oNIZ ISoDRÉ: - IM.as eu r•equeri votação nominal. 
O ISR. 'PRESIDEJNTEJ: - Não oé caso odella. 
O ·SR. iMloNIZ SoDR:É: - Querem até se fu~,tar á r r·s .ponsabi:J.idade! . .. 
O SR. !PRESIDEJNTE: -/Posso submetter -o requedmento de V. Ex. ao Se-

nado. 
0 SR. MoNIZ SODRÉ: - E' o que peç-o a V. Ex. 
O S~t. ANTONIO ~doNIZ. - E' Exa!".tamente u que desejrumos. 
O ISR . IPRESIDEJNTE: - Os senhores que approvrum o re·querimento para 

que a votação seja nominal, queiram ll,vantar-se. (Pausa) . 
O ISR. MoNrz SoDRÉ: - iN[nguem . ·Isto me ba.sta; isto me conforta. E ' a 

consciencia da enormidade do acto. 
O ISR. PRESIDEJ.."'TE: - Votaram a favor do requerimento apenas qu1Ltro 

S·rs. oSenadores . O requerimento foi rejeit.owo . 
.Os senhores .que ap.prov~ o requeri!lne nto do .Sr. 1Seonador pot· Minas 

Geraes, queiram levantar-se. (Pa1tsa). 
Foi approv.ado. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem): - Requeiro verificação de votação. 
1() ISR. PRESIDENTE- E' um dkeito de V. Ex. 
Os senhores q u e a;pprovam o -requerimento do nobre Senad-or por Mi·nas 

Geraes, queiram levanüvr-.se. (Pausa). 
Votaram a fav-or 32 S.rs. ·Senado·res. 
Queiram levantar-se os que vortruram contra . (Pausa) . 
V-otaram contra dous 1Srs. ISenad{)res. 
O requerimento foi approvado . Está prorogada a sessão por mais duas 

horas. 
Vou submetter a v<>tação .. . 
O iSR. MoNIZ .SoDRÉ: - Perdão: estou ocom a palavra . 
O tSR. PRESIDEN!I'E: - V .oEx. não está com a palavra. Oontinuando a 

sessão V. Ex. pod!3rá pedil-a de novo. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Entã:o peço a palavra par.a uma e~plicagão p es-

s oa l. 

(l Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, eu pedi a pa lavra para uma 
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-tll!'plicação pessoal. Quero saber ooano estou fll!Hando: si é pela ordem · -ou 
pll!ra uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: - De accõrdo com o a.rt. 132 do· regimento, para uma 
explicação pessoal. Apenas V. Ex. terá q-ue resumir a sua expLicação . 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordiem): - Sr. Presidente, não obstante atra-
vessarmlos nõs o m•omento doloroso das lnaior.es -surprezas, não podia deixar 
-de nos encher de assombro a coragem com que o honrado !Senado~· ;por Minas 
Geraes ... 

O ISR . . SoAREs DOS !SANTos: - !Mais assombrosa é a iMesa deixar-se des-
presti-giar. Tenha paaiencia, Sr . P.res'idente. Digo com franqueza o que 
penso . 

O tSR. fMoNrz SoDRÉ: - . . . affrontando •tenmos explicitos de nosso re-
gimento em vigor . . . 

0 ISR. BUENO BRANDÃO: - Não apoiado. 
O ·SR. MoNrz SoDRÉ: - ... e mais _os principias de ethica pa-rlarrentar 

-que devem reger nossos trafjjaJhos, apresente um ;req·uer.imento que ê um ul-
traje ao dec-oro do 'Senado . 

0 :SR. BUElNO BRAN-DÃ!O: -Eu 'USO de UJID di;reito . 
O SR. IS'oAREJS nos SANToS: - V. Ex. tem dire ito para tudo. 
O ISR. ;Lo-PES GoNÇALVEJS: - E '' Q'egimen.tal -o ~·equerimento . 

O SR. ·SoARES Dos SANTos: Ora! Cala a boca! (Risos). Soam os tym-
panos). 

O !SR. BUENO BRANDÃo: - Isso não é expressào parlamentar. 
O !SR. MoNrz SoDRIE': - Requerimento de urgencia, é o que acaba de of-

iferecer ao Senado, o nobre SenaJdor. 
Requerimento para q-ue, 1Sr. iPa·esidente? iPara vota.rmos ·uma dessas 

quer.tões que pela sua natureza exigem nossa immediata solução? 
0 ISR. BUENO BRANDÃO: - Para discutir. 
O SR. BARBOSA LIMA: ~ Para não discu-t-i-r, porque a discussão lhes faz 

medo. 
O !SR. MONIZ SODRÉ: - !Pa.ra discutir uma dessas questões que, pela sua 

importo.ncia maxima, exigem dep rompto uma solução immediata no Senado? 
Não. O nobre !Senador invoca o regimento. Pois é com o regimento em pu-

nho, 1Sr. !P·residente, que vou f-Jagenar essa pretenciosa audacia . .. 
0 SR. BUENO BRANDÃo: - Não é pretenciosa a;udacia. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - ... de se querer suffocar nos labios dos seus 

co1legas ... 
O SR. BUEJNo BRANDÃo : - Tem assignatura de 28 Srs. Senadores! 

Isso é audacia? 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - ... audacia temerosa, 1Sr. !Presidente, de se querer 

fazer .calar nos la!hios de seus collegas a analyse •reflectJLda, ·consciente e 
meticulosa dos problemas m·ais irn:portarutes que ·põdem occupar a attenção 
do C<Jngresso . 
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o SR. LoPES GoNÇALVES: - Não ha Tolha, não senhor. 
o SR. MoNIZ SoDRÉ: - Eu vou lêr, Sr . Presidente, os termos explicitas 

do regimento e, desde que os !honrados 1Senadores invocam as disposições 
expressas deste dispositivo, eu quero que VV. EEx. r espondam á pergunta 
que eu formulaa.-ei de a·ccõrdo com os mesmos termos claros e i:nsophismaveis 
dessa lei interna dú Senado que tenho em mão. 

"Urgente para interromper a ordem d_o dia só se deve entender 
a materia .Que f icaria -preju dicada se não fosse tratada imme.diata-
mente". 

0 SR . BUENo BRANDÃo: - Isto é o Senado que julga. 
O SR. BARBOSA LIMA: - '1\fus julga contra. a evidencia. 
O SR. BUENo BRANDÃo: -Mas tambem pela sua consciencia. 
O SR. BARBOSA L IMA : - Não julga contra o regimento. 
O ISR.. BuENo BRANDÃo: - jul-ga pe la sua •consciencia . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Mas a conscienci..'l. se subordina ao regimento. 
O SR. BUElNo BRANDÃO: - .Mas o regimento -não foi desrespeitado. 
O SR.. MoNIZ SoDRÉ: - Sr . Presidente, o ~enado é soberano para julga.r 

as suas questões de ordem, mas não tem a soberania de violar a lei . 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - Onde está essa lei violada? 
O SR . MoNIZ SuDRÉ : - No artigo que a·cabei de ler neste momento, o 

Senado tem o dever de. quando interpretar a lei, não se collocar abaixo des-
ses justos melindres qu e devem constituir o nosso proprio decoro; não tem o 
direito de vio:ar nas suas interpretações essa m esma lei feita por nós ,. que 
traça as normas regulares a que devem obedecer os trabalhos parlamentares 
nesta casa. 

O SR. BUimo BRANDÃo: -Parece que não tem existencia o -querer do Se-
nado . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Quero fundamentar peremptoriamente a affir-
mação qu e eu fiz . 

O SR. BUEJNo BRANDÃO: - V . Ex. está discutiml.o um requerimento que 
não tem discussão 

0 SR. MONIZ SoDRÉ: - E is a rolha 
C .sr'. BUENo BRANDÃo: -E' do regimento, e foi o ·Sr. Presidi'mte que 

à.ecJarou. 
O SR. J\IIoNIZ SoDRÉ: - Mas S . Ex . não conseguirá repr1mir em' meus 

la'bios o protesto de. ;jndignaçiio qu,: deve provocar em todos os patriotas, es-
ses golpes de força impenitente. 

O •SR. BuENo BRANDÃo: - J'o."ão intimdda a ninguem o protesto de V E x .. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Mas eu vou demonstrar, Srs 'Senadores, por que 

n ão !faço affirmações sem meios immediatos de C.ar uma demonstração cabal 
das minhas declarações. Vou demonstrar, com uma questão de facto, se o 
n obre Senador por Minas Geraes tem ou não tem uma extraordinaria cora-
gem para affrontar, como disse, todas as conveniencias mais respeitaveis na 
direcção dos trabalhos parlamentares. 
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Os .SRs. BuENO BRANDÃO E LoPEs GoNÇALVEs: - Não apoiado. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Vou le r de n ovo o dispositivo. E is o art . 191: 

"Urgente, para interromper a ordem do dia, só se deve consi-
de·rar a materia que 'ficaria prejudicada se nã~ fosse tratada imme -
diatmnente" . 

0 SR . BUENO BRANDÃO : - I sso l'8.30]Ve!'Ó. O •Senado. 
O SR. MoNrz SoD!lli: Portanto, um senador que preze as prerogttiva!ii 

do Senado . . . 
0 SR. BUENO BRANDÃO: 0 Senado ê que vae dizer. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ : - . . . só tem o direito de requerer urgencia ... 
O SR . BUENo BRANDÃo: - Requerim ento de · urgencia não tem discussão . 
O SR. MoNrz SoDRE' l - ... para uma ma teria que ficaria prejudicada sfl 

não fosse tratada inunediatamente. Quero ·vê r ag01-a com que coragem vs 
hon rados Senadores que m e apar team vêm affirm3Jr de pubU.co, ao Sena.do e 
á Nação, que um Úrojocto de reforma de regim~nto, para uma Ttwisão con-
sti tu cional ... 

0 •SR. ISOA!lES DOS SAN'!'OS : - Quando, aliás, o •Senad-o já tem um regi• 
me nta especial para esse effe ito . 

O SR. MoNrz SoDRÉ : - . . . ê a., natureza tão u rgente . .. 
0 SR. BUENO BRANDÃo: - .Só se refórma O que \'Xiste. 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - ... que, se não fôr -tratado immediatamer,te, f:-

cará prejudicado. 

O SR . LoPES GoNçALVES : - Coragem e audacia tem V Ex. em querer 
penetrar na consciencia ·dos :Senadores. 

O SR. MoNrz SODRÉ: - ISr. Presidente, nG.o quero, n este moment o aze-
dat· os debates . .. 

O ·SR. LoPIDS GoNÇALVEs: EJstâ procurando. S6 fala em coragem e ou -
tras ·cou sa.s semelhantes. 

O SR. SoAREJS DOS SANTOS: - Emq uan to outros se acovardam . 
O SR . MoNIZ SüDRÉ : - ... m as não d'altar ão ·OCcrusiões .com que eu possa 

clemon.st.r ar cabalmente, como, a liás, faço agora, essa ·coragem inominavel 
de c;ue faz tanto a la rde o nobt'P Senadot·. Mas eu hei de accentuar, com a 
flagelação da minha palavra . . . 

0 ·SR. LOPES GoNÇALVES: P a lavras inutei·S. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Não flagellou causa nenhuma. 
O ·SR . . MoNrz SoBRÉ: - ... •cheia ele justa indignação; hei ele accentuar .. . 
0 SR. LOPES GONÇALVES: - A'Ccentuat• nada. 
O SR. MoNrz SoDRE' : - .. . quanto ha de absurdo em se vir dizer de 

publi·co que se nós não iniciarmos a cl.iscussão de um projecto de regimento 
para a revisão constitucional dentro das horas da sessão de hoje, esse proje -
cto ficarã pt·e-judicaao 

S0 o projecto não fôr votado hoje, fiocar ã prejudicada a sua materia? Não 
·poderá ser discuti do e votado na sessfw ele amanhã? 
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Se adiada para outro mome nto a sua solução, não m a is preen cht.r á os 
fins que se objectivavam com a sua apresentação? 

J?ergunto aos honrados •Senadores e quero que d·i·garn se n ós, que temos 
um regimento já feito para discutirmos a reforma constitucional, devemos 
julgar urgente a approvação deste projecto, em s ubstituição do que está em 
vigor . 

O SR. 'LoPES GoNÇALVES: - A nossa. consciencia. nos diz .qual d eve ser o 
nosso proce.di·mento. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - GuaPde V. EX:. sua conscie ncia . Dê-lhe V . Ex. 
m elhor ap:plkação a. b em do t3erviço publico. (Mt~ito be?n; nuüto bem· Apo·ia-
ados. Palmas nas gale?·ias) . 

'l'emos, COJlvem insistir, um r egimento que regula os tl·abalhos pa.rla-
mentares a r espeito da reforma ·con stitu cional. Porventura este R egimento 
que nós temos . . . 

O SR . BUENO BRANDÃO : - Não se está discutindo o !Regbment o; est á s e 
discutindo uma questão de O'J.'.dem. 

O ISR . . MoNIZ SonRÉ: r ep resenta urna lei que n ã o ·Correspont1e aos 
seus fins, por ser muito an:tiga, por ter sido fei ta em -out·ra época e outro 
mome n to? 

Mas, senhores, un1 Regbn1ento que temos para a revis::-.o constitucional, 
não p·.Jd'e ser considerado uma velharia, primeiro, porque, elle, em qualqu<!1' 
occasião, deve garantir a todos os representa.ntes do povo o pleno e a!il·soluto 
direito de discu tir com toda liberdade a materia 'COnstituci-onal ·q u e se p re -
tende 1·eformar; segundo, e este é v.m ponto que quero accentuar, chamanc:o 
para elle a attenção do Senado - esta lei interna que se quer su·bstituir por 
este R e gimento . .. 

0 SR . BUENO BRANDÃO : - V. Ex. está discutindo O Regime.nto. 
O SR . LOPES GoNÇALVEs : - Abusa ndo da tolerancia da Mesa. 
O SR· MoNrz .Sonr.Ji;: - . .. que é um aborto na theratologja das loe:ubra-

ções humanas; esse Regimento que se quer substituir por u m verdadeiro 
!nonst-ro, foi vota do ainda -o anno p assado por injuncções par ticlru·ias, por in-
spirações elo Sr. Presidente da R epub!:ica, que mais um a vez queria dar uma 
demonstraçii.o ine·q u ivoca dessa sua J}Olitica imperialista, tirando um desfor-
ço contra a Naçã.o, que o abomina, a fim de hUJmi!hal-a com a reforma da 
nossa lei fundamental, reforma que é a revivescencia atavica de processos 
IJarbaros do despotismo, ele épocas mecliocres. 

O SR· 'BUENO BRA:NDÃO: - Não apoiado. 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - . . . buscando jungh· no can-o dos seus capr:chos, 

não só o Co.ngresso da Republica, como todas as outras instituições fnnda-
mentaes, no mecanismo do nosso regimen po.Jitico . :M:as, senhores, . esse Re-
gimento já votado, o a nno pa,ssado, já tinha sob as injuncções dessa pc.Jitica 
d e compressão e d e arrocho, rupertado todas as craveiras c ontra a liberda-
de por todos os processos que o espirHo de tyrannia podia conceber. Mas 
como a genialidade do despotismo é fertil em novas invenções l ibert;cidas. 
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descdlYriu que ainda. p·odia haver algumas r-oscas ·a aper·tar alguns parafusos 
a receberem unna maior .compressão, ainda poderia ha ve r algu.mas valvulas 
por onde poderia r esp irru··, -resistindo á asphixy.a immi nente, aquelles qut> com-
prehendem os seus cleve·res patrioticos, e de-fende m as Hber.dades pub~; ,~as e 
interesses legitimas dos se us conci<ladãos. E então, apresentam esse proje-
cto para revogar o :Regimento, que aliás ainda não f.oi posto em execw,;ão e, 
portanto, a inda nã o temos elementos para saber se ha ne lle inconveniencias 
a corrig ir e disposições conti'arias as bôas noi"mas l~arlrume.ntares. Não é, 
pois, uma affronta á noss·a cultura 1no-ral e jurídica, ap~·esentar um requeri-
mento dessa natu reza para f orçar o Senado a declarar - notae bem senha · 
res .SenadoTes, o que ides julgar - declarar, p ot· unna decisão conectiva. que, 
se não discutirmos e votarmos esse projecto mons truoso, que tenho em mãos, 
hoje a sua materi•a fi-cará prejudicada, quer .dizer, nã o se poderá m a is discutil-a 
em outra qualquer -opportunidade .au em outra quruqu.er sessão. 

0 SR. BUENO BRAN-DÃO: - Não apoiado. 
O SR. lVIoNIZ SoDRÉ: - Pol'que é essa a lettra expressa, perem:r>toria do 

R egimento que tenho em mãos. Bem sei que as explosões do despotismo teem 
a ;força de romper todos os· diques oppostos ·pela lei, ,pelos principias da mo-
ral , e, por isso, se ten1 invocado a doutrina "sui geneds". a doutrina igno-
miniosa de que, s i o Senado pôde reformar o seu R egime nto, elle pôde violal-o. 

O SR. PmDSIDEN1'E : - P eço a V. Ex. reduzir as suas •considerações. 
O ISR . lVIoNIZ SoDRÉ: - Vou reswnir as minhas .conside rações. 
li'I:as, para a.ccentuar o m·eu pensamento, para demonstraT que o requeri-

mento .apresentado pelo no,bre .Senado.r por il\l[inas Geraes não :Pôde ser ac-
ceito ... 

O .SR. L oPES GoNÇALVES : - V . Ex. está discutindo o requerimento . 
O •SR. JYioNIZ SoDHÉ : - .. . e u precisava, com o Regimento nas mão;;. 

com os principias i"egulado.res dos tl'abalhos parlam e ntares desta Casa, de-
monstrar .que a .Mesa não podia siq·uer acceita l-o, porc1ue e lle não está nos 
termos explicitas nem impHcitos da lei interna que nos r ege. 

V . Ex., S.r . P.residente, como represe-ntante do :Senado, t<mdo as fun~

ções descriciona r:ias d€ntro da moral e da lei para resolver esta questão, n&o 
ha de de-ixar que as maio-rias avassallado.ras queiram jugular os direitos in .. 
concussos da minoria, !pr incipalmente quando esta e ncar na e representa come. 
agora, a ·bandeira de uma aspiração nacional, batendo-se, com a maior inte-
glidade, com a maior in trepidez, pela de.fesa integenima das li-berdades pu-
bJi.cas( Apoiados). 

Chamo a a tte.nção de V. E x . , Sr . P residente , e do Se nado, em cuja ii: .. 
tegridrude não posso deixa r de confia,r . .. 

0 SR. L OPES GONÇ.'d.VEJS: - E tem que confiaT . 
O S R. I1·10NIZ S oDP.É : - ... afim de dize~·-lhes q ue esse l'eq uerimen to,. ha 

pouco apresentado, é o producto desta· atmosp-hera asphyxiante de calabou-
ço, que intoxica as ·consciencias, e onde vão desfallecendo toaas as ener-gias, 
a não ser a da·q u el!es que teem a virtude su]>rema a v irtude ~ublime de se 
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manterem impolluiveis, acima dessas avalanches de lodo com que se procura 
cobrir a Patria hm.siletra! 

Peço a V. Ex., •Sr . Presidente, e ao Senado ·que projetem um raio de 
luz da nossa conscienoia incor.ruptivei •POr e n tre os nimbos tenebrosos desse. 
tempestade de despotismo oom que se procura aviltar o paiz, nessa orgia da 
força triumphante, nessa :bacchana:l de servi.Jismo impenite n te, em ·que se pu-
trefaz a po·litica brasileira ! (Apovaàos. jlft~ito •bmn.; n11~ito bem. Palma-s nas 
galerias). 

O Sr. Presidente: - Não ha numero no recinto para se proceder a 
votação do requerimento de urgell!cia. De accôrdo •Com o Regimento elle fie< • 
. prejudi<Jado. 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O Sr. Bueno Brandão (*) : - Sr . Presidente, venho renovar ao Se-
nado, o r1equerimento C]:Ue honteJn ifiz para -que se con cedesse ur,gencia afimi 
de ser discutida immediatamente a indicação aprese-ntada o"elativamente á 
reforma -do Reginrento para discussão da ·reforma regimental. 

O Sr. Presidente : - Os senhores que approvam o requerimento dtl 
nobre tSenador po.r Minas Geraes, solic-itando urgeiJIOia para que seja discu~i 
da a reiforma do Regimento para ·a l' evisão constituciona l, queiram levantar-
se. (Pausa) . 

F-oi approvado. 

O Sr. Soares dos Santos (pela o1·àmn): - Requeiro a verificação da 
votação. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam o requerimen to do 
honra{!o :Senador por M.inas Geraes, q·uekam levanta;r-se, conservando-se de 
pé, af.im -de serem contados . (Pausa). 

Votaram a favor 34 •Srs . Senadores . 
Queiram levantar-se os que votaram contra. (Pat~sa) . 

Votaram •Contra oito tSrs. Senadores. 
O requerimento fo i approvado. 

MODIFICAÇÃO DO REGll\'I:ENTo IN{l1EJRNO 

Discussão unioa da ind.ioação n. 5 de 1925, propondo a modificação do? 
varios artigos do Regimento, na parte ·relativa aos traJlnites a qu deve obt 

(*) Não foi r evisto pelo oracl'or. 
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decer a proposi ção da Cama.ra d<Js Deputados· que reforma a Constituiçã<> 
Feder·al. 

O Sr. Moniz Sodré: - V . Ex. annunciou a segunda discussã.o da in-
dicação? 

O Sx•, Presidente: - Perfeitamente. Annunciei a segunda discussão, 
diante da reclamação ele V. Ex. e· do no-bre Senador pelo Amta.wnas, e assin" 
fiz porque, de accôrdo com os antecedentes do Senado, ficava â. Mesa o direito 
de agir de uma ou de outr a d'ó~·ma. A pl·imei-ra ve.z que foi votada uma in-
dicação sobre a r eforma do Regimento, ao tempo, em que o Senado era. pro. 
sidido pelo general Pinheiro Ma.c·hado, a discussão da indicação apresentaú~ 
sofireu tres discussões; o anno passado, porém, o <Senado, sem reclamaçãc, 
algumoa por parte de qualquer Sr . Senador, .resolveu que a discussão fosse 
unica . 

O Sr. Moniz Sodré ( * ): - Sr. Presidente , pedi a V. E~. a palavra 
pela ordem, porque venho, neste insta nte, oflfereDer á consideração do Se-
nado um requerime nto , que tenho em m ãos . 

Tive ensejo, na sessãQ de hontem, de affi-rmar de m üGo cathegoric o, de 
demonstrar de maneira inilludivel que a indicação relativa ao Regimento 
que deve regulau· os nossos t-rabalhos na Reforma Constib.Icional não pode-
ria ser sulbmettida á delibeiração do !Senado, por,que l'he f a ltava ai•nda um<\ 
formalidade substan.c.ial . 

Tive ensejo de, lendo dispositivo exp>·esso do nosso Regimento, pr<Jvar 
â sociedade que, de accõrdo com o pneceito claro da lei interna que rege 
nossos trabalhos, não se poderia d~ á disc ussão um projecto a respeito do 
Regimento se·m que tivesse pr--éviamente o-btido o paTecer· da Commissão de 
Polic.ia, e demonstrei-o •Sr. Preside nte , não só ·em nome do artigo Que r egula 
a materia, sinão ainóa .de apcõrdo' com os rproprios termos exp1ic:itos da opi~ 
nião exter-nada pela Mesa a respeito deste projecto. 

O parecer declara o seguinte: 
"ISulbscripta, como se a'Oha, por 28 Srs. Senadores, ou seja pela 

quasi maiorja rubsoluta do .Senado, claro é •que a consulta da C,om-
missão de Policia sob<re a indi.cação n: 5, ele 19215, substitutiva da de 
n. 1, de 19 24, torna-se uma simples, mas indispensavel formalidadr,. 
nos termos do art. 132 do !Regimento" . 

O art. 132 firma o seguinte preceito: 
"As indii·cações que tiverem por fim alterar qualquer artigo des -

te R egimento, não pode.rão ser discutida s sem prévio parecer da Com-
missão de Policia, nem votadas na m esm a sessão em que forem apre -· 
sentadas" . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Regimento é, pois, de {:]areza solar;_ não póde ser discutida uma in -
dicação, sem pré'vio pare{!er da Commissão de .PoUcia. 

Esta afflrmação, que ora d'aço, está corroborada p.o;r manifestação ex-
pressa da propria Gommissão, qua ndo declwra que a formalidade -do parecer 
sobre essa indicação é s ubstancial, é uma formalidade impreterível . 

Mas, pelo art. 68 do nosso .RJegimento , mesmo comt o maior ensejo ele in-
terpretai -o no intuito de arno'l-dal-o ao parecer que tenho em mãos, não se 
póde affirma.r ao Senado que seja um ver.dadeilro ·parecer, na signif-i·caçã.o 
techl'li{!a, da Commissão de .Policia. 

Eu tive oocasiilo, ;Sr . .Presidente, de demonstrar, •COm este mesmo artigo, 
o que ~·egimentalmente e-ntend-o por parecer . O wrt. 68, diz o seguinte: 

"As Commissões deverão dar parecer no p-razo de 115 dias, em 
termos e:x,plicitos, sobre a ·conveniencia da app.rovação, ;rejeição ou 
adiamento da discussão dos ]Yrojectos a que se refe rem, apresen-
tando os motivos com o desenvolvintento necessario e propondo des-
de logo as medidas convenientes" . 

O parecer que tenho em mãos não e:x,põe os motivos com! o desenvolvi-
m ento ne•cessario, de n1oodo a infonnar o Senado, não só qual seja o seu sen-
tido, não só se deseja qrue o .senado approve ou rejeite essa .indi•cação, •cOm'> 
ainda não estabel-ece os motivos pelos quaes dá ·os co-nselhos ao S enado para 
acce-ital -o ou rejeita--o. (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. terminou a s suas consi'dera.,ões? . 
0 SR. MONIZ 'SODRÉ: - Não, sen•hor . 
!Sr. Presiuente, eu es~ava, quando V. Ex. me ~nterrompeu, exactamen-

te fundamentando o requerimento qrue tenho ·em mãos . O m eu requeriJneJ> 
to cliz o seguinte: 

".Requeiro que o projecto ·em debate volte á Commlssão de Poli 
cia, afim de que seja daJclo sobre elle o indispensavel ·parecer nos tm·. 
mos explici tos do art. 6·9 elo .nosso RJegin11ento" . 

Parece-me Sr. lP:resiclente, nilo ser necessario qrue eu faça mai-or expla -
nação, que add.uza melhores argumentos para a demonstração plena e ca;bal 
ela these que aJcaJ!Yo de sustentar . 

Eu · peço, pois, a V. Ex., Sr. Presi-dente que faça lê r meu requeriment o 
afim de lhe dar o destino conveniente que lhe '<IJSSignala o nosso Regimento. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, o s~guinte 

REQUERlMEJNTO 

Requeiro q u e a ind-icação em debate volte á Commissão de :Policia, afim 
áe q.ue s0ja dado sobre ella o indispensave1 parr-ecer, nos termos expli·citos do 
art. 68 do nosso Regimento . 

Sala elas sessões, '24 de Outubt·o de 192·5. - Moniz Sod1·é . 
O BR. PRESIDENTE: - Devo, porém, informar ao ndbre :Senador q·ue, di 

ante da urg1~ncia, o seu r -equerimento perde a >razão de ser. 
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A :\ifesa m a ntem o seu parecer, aconselhando ao Senado que approve a 
indicação apresentada por dtversos Senaclores. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ. -Diz V. Ex. que, votada a urgen cia para a indi-
cação não .seria m a is possível vo'ltar atraz .. . 

o SR· PRElSIDENTE : - Sim, senhor . Uma ve·Z que o Senado concorda com 
a Commissão ele Polic.ia. 

O ISR . MoNIZ SooRÉ: - P.erdôe-me, V. Ex . , m as ha dispositivo eJCpres-
so do Regimento que j.ustifi.ca plenamente o meu requerimento. Eu vou Iêr 
ao Senado. 

No ind.ice, desta co.di:ücação da nossa .Lei interna, notamos sob a Iettr:J. 
U, o seguinte: 

"Un·gencia - P ôde-se adiar a d.iscussão de maneira julgada ut·-
gente (art. 1•93)" . 

O SR . PREJ !DENTE : - Mas eu não disse o contrario. v. Ex. está equ<.-
vo·cado. O que a hi se contém está de accôrdo com o Regimento do Senado. 

O SR . MONIZ SooRÉ: - Neste caso, não teria nenhuma .questão a levan·· 
tar. 

O :SR. PRESIDENTE: -V. ·Ex. pemu a palavra pela ordem. J ulguei quil 
fosse para suscitrur uma ou tra questão de ordem. 

O SR. MoNtZ SoDRÉ: - .Suppuz que V. Ex. dizia q·ue votada a urgencia , 
não podia a·cceitar o meu req uerime nto de volta ela ind,i.cação á Commissão. 

O SR. PRESIDEN.T'E: - :Parecia que o 8enado havia exactamente -dispen-
sado o parecer que V . Ex. re·clama, voH·a ndo a i:ndicação á Commissão 9,e 
Policia, p orquanto o Senado, votando a urgencia, concordou com o parec-~1' 

ela Commissão de Policia. Mas V . Ex. quer tirar outra prova: quer que a 
indicação vá de no·>' o á Com missão. Apr esentou um requerimento neste sen-
tido. Eu o acceitei, submetti-o a apoiamento, 'foi a poiado e agora o submetto 
á discussão. Não podia ser incriminado por isso. 

O .SR. MONIZ SODRÉ:- .:.... Perdoe-me V. Ex. Eu não tinha ouvido esta ex-
pJi.cação .. Imaginava que V. Ex. houvesse cUto que, votado o requerimentç, 
de urgencia não se podla apresentar um requerimento de adiamento da dis· 
cus.são . 

O 'SH . PRESIDEN'l'E : - .Eu ·disse exactamente que o requerimento de V. 
Ex. estava dentro do R egimento, apezar do voto do !Senado, que importavl\ 
em acceitar o pai·ecer da Commissão de Polic.ia. 

O .SR. MONIZ SODRÉ: - V. E x . então vae submetter á discussão o rc;-
querimento? 

0 SR . PRESIDENTE: -· Exactamente . 

O SR. ~IONIZ SoDRÉ: - Era o que eu desejava. 

O Sr. Presidente : - Está em discussão o requerimento. 
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O Sr Bueno Brandão (') : - Sr. Presidente, com quanto reconheça que 
é reg.imental o requerimento apresentado pelo honrado Senador pela Bahià., 
devo, entretanto, dizer a V. Ex. e ao .Senado, que considero perfeitament8 
dispensavel a volta da ind.icaç.ão á Gommissã.o, o que não vh·ia prod.uzir ne-
nhum resultado, sinão aquelle de tornat- inefficaz a urgencia votada pela 
Senado para que fosse -immediatamente discutida e votada a indicação que ti-
ve a honra de apresentar i). consideração do Senado com mais de 27 Srs. Se-
nadores. 

Allega o <honrado Senador .que o parecer da Commissão de Policia sobre 
a indicação é deficiente, nada ·.conclue . 

.S. Ex. labora em equivoco. O Senad-o, que acaba de receber, em avul-
sos, o pat·ecer da honrada Commissão de Polida, julgará da sinceridade dw.c 
a ll egações do honrado Senador, porquanto a Commissão de Policia termina. 
de modo categori-co, daro e JniJJudivel: está de accordo com a ind~cação e sub-
mette-a á approvaçã.o .do 18-enado. Não é uma formula dubitaüva ; é positiva 
A Commissão examinou a indicação, formulou o seu parecer e a submette 
á approvação do Senado. Isto importa afd'irmar ·QUe a Commissão de CPol1-
cia estrá de a·ccordo com as disposições contidas na mesma indicação. iE' 
portanto, um parecer claro e concludente. E, si não o fosse, já teria sido re-
ctificado h ontem pelo honrado .Sr. 1 o Secretario, que declarou que a Com-
missão de lPolicia aconselhava a o Senado a approvação da indicaçã-o. Hoje 
ainda tivemos a declaraç.ão expressa do honrado CPresidente desta casa do 
Congresso Na•cional aff.irmando, mais uma vez, que a Commissão de Policia 
aconselhava ao Senado a approvação da in dkação. 

Portant o, o Senado não po<leria voltar a tráz da urgencia concedida ha 
alguns momentos, para approvar o r equerimento do nobre Senador, que nada 
mais deseja sinã.o protela•r a dis•cussã.o de uma materia julgada urgente pelo 
Senado, ·por uma maioria muito expressiva, por quasi unanimidade . 

Por isso, venho declaran.· .que, em oocasião opportuna, votarei contra o 
r equerimento. E digo - em occasião opportuna - porque elle não .póde 
interromper a discussão, porqua nto só no momento de ser votada a indka .. 
ção é que o Senado poderá tomar conhecimento dos requerimentos de adia-
mento. 

Parece que t e:n' sido esta a praxe adoptada no Senado, porque as indi-
cações !Sr. Presidente , obedecem a uma marcha pre-estabelecida no Regi-
mento. 

Chamo a attenção do nobre Senador pela Bahia para o art . 132 do Regi-
mcento, que determ.ina: 

"As indicações, que tiverem pot· fim alterar •qualquer artigo . 
deste Regimento, não poderão ser discutidas sem pr·év.io parecer ·a 
.Commissão de Policia, nem votadas na mesma sessão mn que forem 
apre·sentadas". 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Portanto, a in,licação que ap1·esentei está inteiramente de a:ccordo com 
o art. 132. Foi apresentada na sessão de ante-hontem, na sessão de h ontem 
foi lido o parecer da Commissão de Policia e logo após, requerida a ul'geL• 
cia para a discussão immediata. 

Agora, pedirei , a. attenção ele S. Ex. ·para o art. 175, do mesmo Regi-
mento, que diz: 

"Na {liscussão, que será unica, dos pareceres, indicações e re-
querimentos, cada Senador só poderá falar uma vez, excepto o re-
lator ou autor, que podem falar duas vezes". 

0 SR.. BARBOSA LIMA: -E o art. 167, q.ue V. Ex. omittiu? 
O SR. BUENO BRANDÃo: - A r eforma do Regimento, nos termos 

precisos do art . 132, é feita por indicação, indicação esta que deve ser 
discutida e votada nos termos precisos do art. 171.i . 

E não uma innovação, Sr. Presidente, porque a propria disposição 
que se pretende reformar teve a sua origem no Senado por indicação e só 
·teve uma discussão . 

E' . lei, é o que nos governa, e, emquanto não íôr reformada, deve indi-
car á !Mesa o processo a seguir na discussão da materia constitucional, quJ 
em breve occupará a attenção do Senado. 

Ninguem poderá dizer, Sr. Presidente, que esse Regimento que nos va.: 
guiar, emquanto não fôr modificado, não seja perfeitamente legal. E' lei 
pacifica e tranquiila. Os processos rylJservados !foram sempre esses. As in-
dicações só teem uma diseussão . Andou muito ·bem a !Mesa, cingi·ndo-se ao 
dispositivo .constante do art. 175 do nosso R e·gimento. 

!Portanto, St· . Presidente, é uma questão de certa importancia, que vem 
determinar a marcha dos nossos trabalhos ·e Q·eaf.firmar a legalidade de um~ 
lei interna do Senado, e não havendo motivo para ser modificado a.gora o 
processo que tem sido seguido em identicas occasiões. 

Era o que eu tinha a dizer, 1Sr. Presidente relativamente ao requeri· 
mento de adiamento apres_entado . pelo honrado Senador p ela Bahia. 

O Sr. Moniz Sodré (*) (p ela orãe?n): - Sr. Presidente, venho, neste 
instante, affi·rmar á V. Ex. e ao Senado, que o m eu requerimento se assen-
ta exactamente no art. 1·67, que citei. 

Fundamentei, longam·ente, esse assmn~pto, clemonstran.do que na minhr. 
opinião não se trata realmente de um parecer, na significação technica que 
me dá o direito publico brasileiro ou estra ngeiro. 

O nobre 'Bena.dor em vez de di·~cutir essa questão, em vez de collocal-a 
nos termos em que V . Ex. Sr., Presidente, a collocou, affirmando que e::ds-
te, de facto, um parecer, porque a Mesa já declarou .que acceitava a ind:-
cação em debate, S . Ex. vem discutir uma questão vtmcida, que nada ter.1 
com o :facto sujeito á delilbemção desta Casa. 

(*) Nfic foi revisto pelo orador. 
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O nobre Senador falou em .pa·.imeira, segunda, terceira e em discussão 
unica. Ora, Sr. Presidente, essa questão é vencida. Foi levantada por nós. 
V. Ex. já decidiu , já poz em debate a indicação, em segunda discussão, e 
eu tive, além disso , opportunidade de consultar á Mesa, si estava em discu3-
são o art. 1", tendo tido reSposta affirmativa. 

Aliás, ::>r . Presidente, por um méro luxo ele argumentação e pe.lo prazer 
de acompanhar as considerações do nobre Senador a respeito dessa materia, 
vou accentuar ao Senado, deferindo a sua illustre Mesa, que V. Ex. não 
podia, de fôrma alguma, resolve r sinão como resolveu por quanto o honrado 
Senador leu artigos do Regimento que não dizem respeito á materia que se 
discute. 

O SR. BUENO BRA NDÃO: - Então o art. 175 não diz nada a respeito? 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: -Vou mostrar a V. ·Ex. que o art. 175, combinado 

com o 177, diz o contrario. O artigo que S. Ex. leu foi o seguinte: 
"Art. 175 . Na discussão, que será unica, dos pareceres, indica-

ções e requerimentos, cada Senador só poderá falar uma vez excepto 
o relator ou autor , que poderá falar duas vezes." 

S . Ex. dahi concluiu e concluiu bem que, quando se trata de uma indl· 
cação, de um parecer ou requerimento, essa indicação, esse parecer ou esse 
requerimento, terá uma unica discussão. 

Quero discutir com a maior lealdade com S. Ex. 
O principio geral do Regimento é este: todas ás vezes que se trata de 

uma indicação, de um requerimento, de um parecer, em these geral , elle terá 
uma unica discussão, mas o art. 167, que, aliás, é anterior ao 175 , estabeleceu 
uma excepç;ão clara, peremptoria. 

Vou ler ao Senado o artigo que S. Ex. não indicou ao conhecimento da 
Casa: Chamo a attenção de S. Ex. : 

"Art . 167. Tratando-se do regimento ou de projectos de lei, di-
vididos em títulos, capHulos e artigos, que envolvem materias di -
versas, o Presidente, a bem da ordem, ou a requeri.mento de a lgum 
Senador, proporá o processo a seguir, na 3• discussão, se em globo, 
se por titulas, capitulas e artigos, e o Senado resolverá sem debate." 

Ora, vê V. Ex. qup o Regimento estabeleceu de modo claro a sua equ1-
parac;ão de indicar.ão, que reforma o Regimento, em projecto, estabelecendo 
que na sua 3" discussão possa ser dividido por títulos, capitulas e artigos, 
afim de serem por essa fôrma minuciosamente discut idos e votados pelo Se·· 
nado. 

Declaro, Sr. Presidente, que as palavras do honrado Senador a respe1to 
dessa materia só t eriam sido pronunciadas nesta Casa porque S. Ex. não 
havla l ido, ou pelo m enos não havia reflectido sobre os termos do artigo que 
acabo de citar. 

o SR. BUENo BRANDJ..o: - Li, reflecti, e estou convencido de que ·a opl·· 
nião ele V. Ex . não prevalece. A discussão unica cor responde a uma ter-

ceir8. 



- 41-

O SR. MONIZ SODRÉ: - Convencido ou não convencido o nobre Senador, · 
convenCido ou não o humilde orador, a materia que está em debate não é 
esta, porque é materia já decidida pela Mesa, que annunciou a discussilo, 
em segundo turno, nesta Casa, e sendo dada a palavra a qualquer Senador 
para discutir o art . 1 o da mesma indicaçà.o. 

O Sk. BUENO BRANDÃO: -A Mesa aventou duas hypotheses. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - Resolveu o assumpto. 
Neste caso, Sr. Presidente, V. Ex. submetterá, si quizer, o meu r equeri-

mento á approvação do Senado. Mas, desde que V. Ex. affirma que a 
illustre Commlssão de Policia deu parecer favoravel á indicação sujeita a 
cle!íberação óesta Casa, declaro que retiro o meu requerimento e peço à 

palavra para discutir o a.rt. 1 o da indicação em debate. 

O Sr. Antonio Carlos (*): - Sr. Presidente, eu desejaria que V. Ex, 
m& informasse ' qual a decisão que a Mesa deu sobre o debate dessa indi-

cação; si é uma unica ou si são duas discussões? 
O SR. PRESIDEN'.rE: -A Mesa submetteu a indicação á segunda discussão. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Sr. Presidente, lamento ter de divergir desta 

decisão da Mesa. E, sem embargo das palavras que acabam de ser pronun-
ciadas pelo nobre Senador pela Bahia penso que dentro do Regimento a ·ae-
cisão que V. Ex. acaba de da.r é uma decisão insustentavel. 

O nobre Senador por Minas leu o art. 175 do R egimento e o nobre Se-
nador pela Bahia o art . 167, considerando que entre esses dous artigos exist" 
uma antinomia . 

O S. MoNiz SoDRÉ : - Não senhor; ha regra geral e excepçao . 
O SR. Awt'ONIO CARLos: - S. Ex. diz que a interpretação deve ser regu-

lada pela excepção, ao envez de ser regulada pela regr a geral. 
Estes dous artigos conciliam-se plenamente . Ambos estabelecem a mesma 

regra, conforme V. Ex., Sr. Presidente, verá elas considerações que vou 
adduz'ir. 

Em primeiro lugar, a reforma do Regimento da Casa deve ser feita por 
uma indicação. E' pacifico .. . 

0 SR. AHISTIDES ROCHA : 0 principio. 
0 SR . ANTONIO CARLOS: - esse principio e de accõrdo com es:,;e 

principio, a ultima reforma regimental. . . 
0 SR. BUENO BRANDÃO: E a penultima. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - ... assim como a penultima que se procedeu 

no Senado foram feitas por meio de uma indicação e submettida a uma 
discussão. 

O SR. SoARES nos SANTos: - T ão bem discutidas foram que j á querem os 
reformai-as. 

(~) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ANTONIO CARLOS: .- Em todo o caso esses precedentes são de re-
levancia, porque na interpretação do Regimento .. . 

o SR. BARBOSA LIMA: - Mas ha precedentes em sentido contrario. 
O Sn. BUENo BRANDÃo : - Ha um precedente apenas. 
O SR. BARBOSA LIMA: - No conflicto dos precedentes prevalece o prl-

m ejro . 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Como foi votado o nosso R egimento? 
o SR. ANTONio CARLos: - A cabo de ser informado que este R egimento 

foi votado em virtude de uma indicação que teve uma discussão unica. 
O SR. MoNiz SoDRJ1:: - Está enganado V. Ex.; este Regimento foi vo-

tado em 1903. 
O Sn. ANTONIO CAnr"os: Refiro-me á reforma regimental . 
O Sn. MoNIZ SonnÉ: - Estou falando no nosso Regimento, e per~:"unto 

como fo! votado. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - -Refiro-me ás duas reformas do Regimento. 

Quando foi discutida a reforma do Regimento no Senado foram obedecidas as 
disposições r0gimentaes. 

0 SR. BUENO BR.\ND.ii.o: 'l'ratava-se de um corligo. 

O SR . MCNIZ SonnÉ: - Si é um codigo, tambem o actual o e. 
O Sn. ANTONIO CARLOS: - No primeiro caso disse bem o meu honrado 

companheiro de bancada, tratava-se de um codigo regimental. .. 
0 SR . ARISTIDES ROCHA: - Apoiado . 
O SR. ANTONIO CARLOS : - ... que normalmente, ao se tratar de orga-

nizar o Senado da Repulbica, pôde-se dizer, só pôde ser submettido á nossa 
deliberação, por meio de Regimento. 

Devo declarar , Sr . Presidente, que ligo importancia minima aos prece-
dentes do Se1~ado, porque do pouco tempo que tenho de Senador, verifico que 
n ão se liga muito a precedentes nesta Casa. 

Nestas condições vou examina1· disposições do Regimento vigente. 
0 Sn. BARBOSA LIMA: - Muito bem. 
O Sn. ANTONIO CARLos: - Pelo art. 175 c itado, as indicações têm uma 

unica discussão. Como acontece sempre que um projecto ou indicaÇão tem 
uma unica discussão, essa unica discussão corresponde á t erceira. 

O S R. MoNIZ SoDRÉ: - Que bello argum ento ! A 1tnica é a terceira! E · 
adoravel! V. Ex. pôde tirar patente de invenção. E' assombroso! 

O SR. ANTONIO CARLOS: - V. Ex . está discutindo com um Senador que 
tem alguns a nnos de vida parlamentar . 

O S1~ . MoNIZ SoDRÉ: - Mas por isso V. Ex . não pó de fazer a affirma-
ção de que t1·es é 1t1n. (Risos) . 

O Sn. BUENO BRANDÃO: E' considerada terceira discussão. 
O Sr<. ANTONIO CARJ"os: - Conheço bem a praxe parlamentar do B rasil. 

Neste instante o intuito que o nobre Senador pela Bahia tem é o de em. 
baraçRr o voto da maioria da Casa no tocante ao Regimento do Senado. 
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O SR. MoNiz SoDRÉ : - Está V . Ex. enganado; nós aqui estamos na 
trincheira inexpugnavel da defesa dos direi tos de liberdade do Brasil! (Pal-
mas e applausos nas galeo'ias.) 

O SR . PRESIDENTE (tangendo o tyn~pano): - Si as galerias continuarem a 
se manifestar, terei necessidade de fazel -as evacuar . 

O SR. ·A NTONIO CARLOS: -Si V. Ex . , Sr. Presidente, faz essa declaração 
por mim, pôde retiral-a, porque sou perfeitamente indifferente á opinião das 
galerias . 

O S?.. MoNIZ SooaÉ : - ·um )1omem publico não pôde ser indiferente a 
opinião publica. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E' a opinião das gai erias. 
O SR. l\:lONiz SoDRÉ: - As galerias formam uma parte da opinião p u .. 

blica. 
São essas declarações do honrado Senador por Min as que levam o Bras il 

a.o estado de descrença em qu e est á . (TTocam-se cliveTsos a1Ja1·tes.) 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Sr. Presidente, não sei si posso continuar estas 

obse~~vaçÜes qu e apenas iniciei. 
0 SR. BAHBOSA LIMA: -Por mim pôde continuar . 
O S!l . ANTONIO CAHLos: - Costuma-se, dizer que a maioria desta Casa ê 

iEtolerantte. lllfas f notoria a intolerancia dos membros da 1ninoria, ao menos 
neste instante em que, com per feita serenidade... (T1·oca.1n-se diveTsos a.p a.?·· 
tes calo1·osos.) 

O SR. PRESIDENTE ('ta.ng enclo o ty1npano): - Attenção 1 Está com a pa. 
lavra o Sr. Antonio Carlos. 

o SR. ANTONIO CARLOS: Sr. Presidente, Depu tado durante annos se-
g uidos, tenho viva noção de que naquella Casa sempre se considerou , no case 
de um p rojecto ou indicação ter uma discussão unica, que, essa discu ssã-o 
correspondia á terceira . 

0 SR. BARBOSA LIMA: Isto é, corresponde á ultima, por isso mesmo que 
é a unica . 

O SR. AN'rüNIO CARLos: - Fixado esse principio, pôde-o ser dent~b do~ 

termos do R egimento. V. Ex. va.i ver a perfeita conciliação entre o artig<S 
15 0 o artigo 167. O ·artigo 167 elo Regimento, prevê exclusivamente os caso~ 
de terceira discussão, que dispõe : 

"A ri.. 16?. '.rratando-se à e R egimento .. . 
(O qual é modificado por meio de uma indlc<>.ção, que só tem 

uma ·Unica discussão qu e corresponde á terceira). " 
. . . ou de pro.iectos de lei divididos e m titutos, capítulos e a.r-

tigos que envolvem ma terias diversat:. .. . 
(Dirigindo-se ao P 1·esiclente) V. Bx. não pôde decidir por si. 

" ... o Presidente, a h em da ordem, ou a r equerimento de algum 
Senador proporã o processo a seguir, na terceira discussão, s e· em 
globo, se por titu lo, capitulas e artigos e o Senado resolverá sem de-

bate .'' 



De modo que, Sr. Presidente, desde que ha uma indicação - e ninguem 
póde negar que a reforma que se propõe ao Regimento tem como meio uma 
indicação - cor-responde essa indicação ;,. uma terceira. Se realmente ella 
se divide em diversos artigos, o que cumpre a V. Ex. fazer é consultar o 
Senado se elle concede que essa discussão se faça por titulas ou em globo . 

Era o que tínha a dizer. (Jlf~~ito bem.,· m ·uito bem.) 

O Sr. lJot<rhosa Lima (*): - Sr . Presidente, o honrado sub-leader da 
nmioria .. · 

O 1S1t. ANTONIO CARLos: - V. Ex . diz ibem, sub-leadeT, ,porque com pr!l.-
zer tenho o meu c ompanheiro como lead.eT. 

O :SR . BARBOSA LIMA: -'Não digo no sentido pejorativo, V. Ex. sabe .que 
sou inca paz de o fazer. 

O •SR. ANTONIO CAHLoS: - Si o fosse eu estaria fliClma. 
O SR BARBOSA LIMA: - Tamto que tinha pedido 'licença para lhe dar um 

aparte, ·dizendo que V. Ex. laborava, .não em um sophisma, mas em paralo-
gjsn1o. 

O .SH . !BUENO BRANDAo: -V. Ex. disse .que tinha saCJ·ificrudo a questão 
Na opinião de V. Ex., talvez . 

O tSR. BARBOSA LIMA: - Não disse .que tinha sa:crificaclo a questão, por-
que a encarei sob um outro aspecto, não me referimio absolutamente á argu-
mentação ·do ho·nrado leade-r. 

:Sr . Presidente, noto que o ambiente está me parecendo o da classica ci-
dade de Julio Verne, onde houve mna g.ra;nde .ca~·ga de oxy.genio, e os habi-
tantes se .cond'uncliram todos, superexcitados. E r:J mesmo se dá aqui onde 

tuclos vêe m allusões pessoaes por parte do orador, que começa sem ter feito 
nenhum a inerepaçã.o, ou observa.ção n1enos re~p·eitosa, mas pelo facto de ter 
assi•g na lado um momento parlamen tar em que ha, realmente, dous rJrestigio-
sos 1nembros da maioria, um, leade1· consagrado e ou tro, seu esclarecjdo cy-
reneu . .. 

O ISR . BUENO BP..ANDÃo: - Que é o verdaJdeiro leadeT ·da opinião. 
o ISR . BARBOSA LIMA: Dou testemunho disso. J á tive -o p·razer de o ter 

como rneu leadm·. · . . 
O 1SR. A NTONIO CM!Los: - E é pena que não se tivesse mantido :1essa po-

sição. 
O SR. BARBOSA LIMA: - F-oi V. Ex. quem se 'transviou , eu não poderia 

ae.:>mpanhar as evoluções por que V. Ex. passou. 
O <SR. AN'~ONIO C:t.nLos: - Não falle em evoluções . E' bom não tocar 

nesta questão de evolução. 
O ISR. BARBOSA LIMA : - ·Eu estou onde e s tava, no mesmo pé em que me 

en controu o Senado Ide 1891 , n a Constitu inte, no ambiente diDtatorial em que 
nós votamos uma Constituição, ·com a pr,eoccupação de inaug-urar o regimen 

I! 
('') Não fo i revisto pelo orador. 
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constitucional, swhindo da d·ictadura, e todavia o !fizemos sem estado de sitio 
e sem regimento de arrocho. 

O .SR. ANToNio MoNiz: - E havia mais uma differença. O dictador de 
então não intervinha. nas deliJherações da Assembléa Constituinte, como faz 
o actual. 

0 ISR . BUENO BRANDÃO: - Foi ·quem a dissolveu. 
O SR. ANToNio MoNiz: - Dissolveu a Assembléa muito depois de votada 

a Constituição. Esta -é que é a verda!de lh istorica . 
0 SH. BARBOSA LIMA: Discutimol-a com a maior liberdade de acção, a 

ponto de, simples a[ficüal do Exel'Cito, que eu era, ter yctado cont-ra o gene-
ralissimo, candidato a. 1Pres i•dencia da Republica, e ter, em uma emenda, que 
consta dos Annctes da Constitui·nte, que foi incorpora<la ás disposições tran-
sitarias da actua l >Constituiç!'io, prog>nosticado a dissolação. Não farei pro-
gnosticas n a situação actual. Não ha m eteorologia que permitta previsão 
a lguma no ambiente carreg<l!do do actual momento. 

O SR. AN'l'ONio CARLoS: - Dessa natureza, n ão :ha, ha em sentido con-
trario . 

O .SH. BARBOSA .LIMA: - Cingindo-me á questão, recordwrei ao honrado 
Senador pelo Estado de :&·:!:inas que é prh1'C.ipio corrente que ·nenhuma decisão 
se ·possa adoptar invocando-se um ou outro dispositivo expm·so de uma lei, 
principio velho de direito romano, com a vel·ha e dasska denominação: In-
C'ivile est, nisi tota l eae peTspcd:a, 1ma aliq1w jJCtTticttla ejus proposita, -
jml!i.care Vel 1·esponde1·e. 

V. Ex . não levarét a mal que eu faça esta invo.caçi:Lo aos conhecimentos 
juricl'i:cos e ·classi'cos em que V . Ex . . pontifica. E' apenas para lhe dizer que 
não estou tão aN1eado assim 1das r azões doutrinarias que o levaram a racio-
cinm· con1o ra.ciocinou. 

O artigo 1167 tem que se1· ·conjug·ado ·com o artigo 175. 
Trata-se de que? De uma reforma do !·egimento. Ponhamos logo de lado 

este paralo.gisno que vae pr9curando conquista.1· direitos de üi!dade, e que se 
trata de uma in<hcaçã.o d·estina.da a criar um regimento a la!~e1·e para a 

discus:;-ã.o da reforma da Constituição. Não. A discussão da reforma ela. Con-
stituição é prevista em um wrtigo do reg.imento a.ctual e a indicação visa re-
forma r o regimento actual. Si se atem sómente a este artigo do regimento ou 
si pôde ser extendi'da a outros artigos do regimento que pareçam dever l;lle-
recer a revisão 'do Senado, é assumpto que nê'w padece duvida no sentido da 

seg11nda alternativa, isto é, que, discutindo a reforma do regimento, nos po-
deremos propor modi.ficações :de quaesquer outros textos que entendam pl·e-
cisa e precipuamentE' com a reforma da Constituição. 

Tomando -se o artigo 175 verifica-se que elle se refere ás indicações em 
geral. Mas, qua ndo se trata de indi·cações atinentes á reforma do regimento, 
ha um Regimento, ha uma disposição especifica que é o artigo 167. Este arti -
go 167 vem no corpo dos dis.positivos que dizem ás tres discussões que qual-
·quer projecto de ~ei tem de soffrer e declara que na primeira discussão se 
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~ro;:-ederá assim, assim e assim; na segunda desta, dessa ou daquella for ma; 
na terceira deste ou daquelle modo. 

Ora, neste caso da terceira discussão de projectos qu e teem p r imeira e 
segunda está o regimento . T ratando-se do regimento ou de qualquer proje-
cto que tenha tercei·ra discussão, depois de ter tido prim eira e segunda, não 
ha ·como cir·c=screver as discussões aos limites est r.eitos em que as col!ocou 
o honrado •SenadOQ' p o·r Minas Geraes . 

O SR. ANTONio CARLoS: - Esse art. . 167 não diz' o meio para a r efot·ma 
regimental . O meio é a indicação regulada pelo art. 175. 

O IS'R. BAHBOSA LIMA: -Mas se a indicação é regulada pelo a r t. 175. 
quando se trata de indicação relativa á reforma do 1R egimento, por que ra.Zão , 
pergunto é que o !Eogislador havia de incluir a palavra R egimento p recisa-
mente .. . 

O 18R. AN~IIONIO CARLos: - Porque se fazendo a reforma em uma u nica 
di·scussão, esta unica discu ssão cor resp on de á t e.r .ceira . 

O SR. BlmNo ·B RANDÃO: - Este R egim ento foi reforma do em v ir tude d e 
projecto de resolução . Depois delle teem sido feitas innumeras reformas de 
Regime11to, mas t()das por indicação. 

O ·SR . BA.RBoSA ~IMA: - Mas a que v<em a expressão projecto ou r esolu-
ção ou indicação? 

O ·SR. f8UENo BRANDÃo: -Só uma reforma completa do Re-gimento é que 
f.J i feita pelo processo segu ido na ordem commurn dos projectos. DB.hi para 
cá var ·ias r efo·rmas se teem f·eito •Com uma só discu ssão. Isso é doutrina tran-
q u illa, acceita pelo ·Senado . 

O SR . BARBOSA LIMA: - O Regimento cogita q ue se, tratando de reforma 
do Regimento eleve esta ser feita em tres discussões. 

Aqui está o texto. I nte?·p•·etCLtio cessat in claT·is. 
O ISR . ANTONIO CARLos : - Tanto não está 'Claro que V. Ex. está fazendo 

o maior esforço para expHcal-o. V . Ex. está dando uma in terpl'etação ten-
denciosa . 

ü SR . BAHBOSA LIMA : - Tendenciosos .somos todos nós q ue temos uma 
finalidade qualquer a satisfazer; por q ue não c onfessai -o? Po.r isso, u sei da 

expressão paralog ismo e m relação a V. Ex .. por não lhe attribuir má fé; ao 
contrario, suppondo-o a nimado da mesma boa f·é de que estamos anima-dos 
aquelles a .que isso parece um mal , quando é um meio de se fazer indir ecta-
mente um bem. 

O SR. AN'rONlO CAnLos : - V. Ex . está mal jnformado . Só houve uma 
reforma ·do Regimento fe ita com tres discussões. V . Ex. já era Senador q uan-
do se fez a ultima reforma e esteve de a ccéirdo em q u e fosse feita •com u ma 
uni.ca dis-cussão . 

O !SR . BARBOSA LI:M:A : - Mas é im·portante assigna.lm· este facto; V . Ex . 
está a balua.rta.do na odiosa arnpliancla, benigna •·estTingenda. 

O SR. ANToNio CAP.LoS: - P orque a considero importante para a inter-
pretação tendenciosa de V. Ex. 
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O IS"R. BAP.BOSA LIMA: - Red:uzk a hberclade é sempre pender para a 
odtiosa ... 

O IS"R. 'BUENo BRANDÃo: - Neste ·caso, não precisariamos de lei. Toda a 
reducção comprime a •1iberdade. 

O ISR . .ANTONIO CARLos: - Estamos tratando de regular a liberdade, e 
não de Testringil-a, e at'é de attender a fina lidades. 

O ·SR . BARBOSA LIMA: - V. 1Ex. comprehende, .Sr. Presidente, que . por 
esta d'Órma alongariamos ad eternam a discussão, c om grande pezar para 
mim. 

Mas, do que faço questão é da leitura em boa fé do artigo 137. Tratan-
do-se 1de R egimento de lei interna, na terceira discussão ... 

O SR . ANToNio CARLos: - Que é a unica. 
O SR. BARBosA LIMA: - 1Não diz "unica"; V. Ex. é q·ue assim o enxer-

ga . V . Ex. está fazendo uma interpretação daquellas de que eram accu sados 
cs l('gistas de Justiniano, quando fizeram o Digesto, as Pandectas, a codifi-
cação conhecida. Tratando-se de reforma do Regimento, a terceira discussão 
~ a ultima das discussões do P•rojecto; do ·contrario, esta interpretação se 
prestaria t amlbem <:os projectos de le i, d·ivididos em titulos, capitulos e rurti-
gos, q.ue envolvem materia diversa, os q uaes por essa i·n ter].)retação ficariam 

s:i com uma wscussão, que é a terceira. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Os outros são regulad-os por disposições an-
terio.r~s . 

n SR. BARBoSA LIMA: - Si a interpretação é a ·mesma .para o corpo do 
artigo, para os q·uaes se .vermitte um ·det erminado modo de discutir e votar 
a te rceira discussão ficaria tendo uma discussão só, ,pois artig os anteriore!'! 
r egem o a rtigo 137, total, no 'qua l está o Ree-imento. De modo que o artigo 
167 .c olloca a ~-eforma do Regimento .no mesmo pé em que col'loca os projectos. 
que teem as tres discussões. E s i iS• . . Ex. diz q ue esse modo de regular signi-
fica. que o Regimento sõ tem uma discussão que é a 3• significaria, i pso facto, 
i11so j ure, que os projectos tambem só t eriam uma discussão, que é a tercei-
r a . Apezar da log ica occasional e da haJbdlissima argumentação do m eu hon-
rado amigo com q uem mais uma vez t·enho o desgosto de não poder estar de 
acc(;rdo, esse desprazer é, entretanto, c ompensado .pelo .gosto que tenho de m e 
encont r a r de 3JCCôrdo •com a Mesa, segundo a deliberação que ella tomou, 
qua.n do annuncic.a que estava em discussão o art. 1 o do projecto, isto é, inau-
gurou a 2• discussão, que se faz ·por artrgos, pondo em ~i'ebate o art . 1°. 

O !SR. MoNIZ .SOIDRÉ : - !Decla~ou mesmo: 2• ·discussão do a rtigo n . tal., 
O .SR. !BARBOSA LIMA: - Estou ,contente de me encontrar de ac6ôrdo com 

o guar da supremo •dos nossos dispositiv.os regimentaes e es·vero que essa de -
liberação prevalecerá, segundo os precedentes da Casa, sempre inclinada á 
adoptar as ·deliberações da !Mesa, ainda mais, tratando-se da maioria, que tão 
severamente cultiva as normas da discip-lina parlamentar e que daria ho 
-ca so um exemplo de suave convenc imento, pondo-se de a ccôrdo com ·o Vice-
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Presidente do Senado ahi collocado nessa cadeira pela unanimidade dos suf-
fragios senatoriaes. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bmn). 

O Sr. Presidente: - A Mesa tinha resolvido que a discussão da indi-
cação, na parte relativa á reforma constitucional, teria duas {[:iscussões, at-
tendendo assim lá reclamação :hontem foeita pelos representantes da minorJa . 

A !:Mesa acceitou esta reclamação :que -lhe pareceu justa, pOI·.que se tra-
tava .realmente de uma reforma do Regimento, que, no seu art. 1G7, declara: 

"Tratando-se de Regimento ou de projectos de lei divididos em 
tiulüs, capitulos, e artigos, que envülvem materias diversas, o Pre-
sidente, a •bem da ordem, ou a requerimento de algum Senador pro-
porá o ·pro<::.esso a seguir, na •3' discussií.o, si em .globo, si por titulos, 
.capitulos e a.rUgos, e o !Senado resolverá sem debate". 

E' verdade que o art. 17•5, declara : 

"Na dis<:ussão, que será uni'ca, dos pa;receres, indicações e reque -
rimentos, cada !Senador .poderá fal·ar uma v.ez, excepto o Relator ou 
auto.r que 1-oderá falar duas vezes". 

Foi apresentad~ á conside'!'ação do :Senado uma indicação. Não resta du-
vida que ella se refere á re·form.a regime·ntal. !Si encaramos a questão á lu:<~ 

do art. 1715, quem tem razão é o nobve 1Senador por Minas Geraes: si, porém, 
resolvermos o caso de :wcõrldo com o art. 167, a razão caberá incontestavel-
mente á minoria. 

A Mesa, por espirito de liberdade, ficou propensa a agir de accõrd.o· com 
o art. 167, porque ~e trata de reforma do [Regimento . 

Mas, como vimos, o anno passado, quando se tratou da reforma do Regi-
mento, a discussão foi uma unica. 

E' -certo que a indicação do anno passado foi apresentada peia Commis-
são de Policia e .teve apenas uma discussão. 

Quando se tratou da reforma completa do Regimento, tres [oram as 
discu~sões ;realizadas no :Senado, mas, isto 11ão tem impedido que outras re-
formas, embora parciaes, tenham sido feitas por indicação e submettidas a 
uma untca dis•cussão. 

A 1Mes·a attende-ndo ·á reclamação dos honrados Senadores da minoria, de-
liberou que a indicação .sofresse duas discussões -de accõrdo com o art. 1-67. 
Entretanto, a reclamação apresentada .pelo .Sr. ,senador por IMlinas Geraes 
tam)_.em tem fundamento. Entende S. Ex. que a indicação deve ter uma uni-
ca discussão, c onforme o art . 1715. Si o •Senado· entende que a indicação apre-
sentada :pelo 1S.r .. :S,~·nador . .. 

O ISR. MONIZ SonRÉ: - rPeço a palav1ra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: - . .. e que trata da reforma do Regimento é /uma 

simples indicação, realm•Emte ella se enquadra no art. 175; no caso -contrario, 
ella está de ruccõroo -com o art. 1167. 
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O Sr. Moniz Sodré: - (*) (pela ordem) - S·r. P residente, pensei que 
V. Ex. ·concluiria as suas consideraçõe::; por ·uma delilberação da Mesa . Pedi 
a !)ala vra para falar depois dessa decisão. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. me interrom-peu e eu suppuz que era para 
apresentar considerações que p u dessem interessar a solução . 

O ISR. tMoNIZ ·SODRÉ: -\Si V . Ex. quizer, falare i mesmo, neste momen-
to, pela 01xlem . 

tO SR. BuENo BRANDÃo: -E ficamos com a sentença interrompida. 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, a quest ã o levantada pelo illustre 
-co!lega, representante por 1Minas Geraes, ISr. :Senador Antonio Carlos, já foi 
discutida tambem pelo eminente ISenador pelo Amazonas, Sr. Barbosa Lima. 

V. !Ex. lembrou se havia votaJdo o anno passado a 1ndicação apenas em 
urna discussão. Naquella occasião não se levantou a menor duvida a respeito, 
n ão houve a·eclama~,;.ões. Eu mesmo, CJ:Ue seria a voz •que se levantaria con-
tra esta delilberação, achava-se enfermo e sob,re o assurnpto escrevi uma car-
ta a V. Ex. 

Este precedente que V. ·Ex . invoca, portanto, :não ·p ode·l'á ·constituir ·uma 
interpretação ·do R egimento, porque sobre ella não se levantaram as duvidas 
que exigiria estudo meticuloso do Senado . No momBnto actual V. Ex. de-
clarou como fiel zelador da lei interna desta Casa, que estava em segunda 

C.ise;ussão a indicação offerecida á reforma do nosso Regimento. 
Eu levantei-me e perguntei a V . Ex .J si estava em di-scussão o artigo 

primeiro e V. E x. me r espondeu a:Dürmativamente. 
Trata-se, portanto, de uma questão j á resolvida pela Mesa e resolvida 

exactamente por aquelle que tem competencia re-gimental par a decidir sobre 
estas questões ... 

0 SR. BARBOS•A LIMA : - Apoiado. 
O IS·R. IMjoNIZ ISoDRÉ: - ... -constituindo, portanto, materia já vencida . 
·Não comprehendo, !Sr. Bresidente, que o eminente representante de ·Mi· 

nas Geraes, o Sr . Antonio Carlos, possa levantar, neste momento, esta Q:ues 
tão que viria derogar a deli-beração já tomada pio iilustre \Presidente desta 
Casa. tanto mais quanto tS . Ex. se fwha filiado á mesma corrente partidarla 
do ·illustre presidente, tanto mais quanto S. Ex., -como uma das fi•guras de 
maior relevo da politica nacional, n ão póde usar de sua autoridade moral e 
politica para ~querer diminuir a Mesa desta Casa, a 1Commissão de Policia, to 

seu Presidente, emfim, aquelles que constituem os orgãos directores dos nos-
eos trabalhos. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Não posso ter esse intuito ; apenas tenho o in-
t uito do !Regimento . 

O ISR. IMoNrz SúDRÉ: -S. Ex. invocou um arti-go e o pôz em -confronto 
com outro por nós invocado. S. Ex. indicou o artigo segundo o qual as in-

(*) Não fo i r evisto pelo orador. 
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dicaçã€s teem uma unlca discussão, e nós appellamos. •ara outro, .q.ue, ex-
pressamente, não na designação geral de ·indicação, mas especifi•camente sin-
gulariza o projecto de Regimento. 

O SR . ANTONIO CARLos: - E' no caso da Reforma ser proposta por um 
p·rojecto. Porque ha dous casos de Reforma Regimental; um por melo de 
projecto e o outro ·por meio de indicação. 

o SR. BARBOSA LIMA: - IProjecto é o .que vae ás duas Casas do Congres-
so, e indkação é ·como essa. 

O S8. ANTONIO CARLos: - Exacta=te . 
O tSR. MoNIZ SonRÉ: -O nobre SeniaJdor .q-ueira attender um pouco e v~ 

rn que a a,rgumentação por 1S .. !Ex. invocada neste momento ainda não &"l 

assenta no art. 167 do Regimento"; diz "Tratando-se de Regimento Ott de 
pTojectos de lei". Portanto, não trata de projecto de !Regimento. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Na ter.ceira discussão, que é unica, no caso de 
indicação. 

O SR. MoNIZ SonRÉ: - V . Ex. já viu que a 3' discussão não pôde ser 
unica. 

O SR. A'NTONio CARLOS: - Pôde; assim é na Camrura. Quando o projer.to 
ou indicação tiver uma uni·ca discussão, essa correspond>e á terceira. Está 
escripto ·no Regime:r.to da Ca.mara . V. Ex. sabe muito bem disso. x;orque foi 
deputado. 

O SR. MoNIZ ·SonRÉ: - O 'lJ.OSso !Regimento equipara as refo-rmas d:, rc~ 

gimento aos proje'ctos, e no mesmo artigo . .. 
O SR. AN!liONIO CARLOS: - :Mias .como não se fez isso até agora .• . Aliá.R 

V. ·Ex . era Senador quando se !ez a reforma do 'Regimento da Camara . 

O tSR . llY.(;oNIZ SonRÉ: - Vou •responder a V. Ex . Diz V. Ex . q ue q anno 
passado se votou a re'forma do Regimento ... 

0 SR. ANTONio CARLoS: - V. Ex. votou. 
O .SR. lVIoNIZ .SonRÉ: - .. . e que não protestei, que votei ·por e !la, e que 

naturalmente, estaria de accõrdo com a reforma por esse processo. 
Lamento que o meu honraJdo collega ·não tivesse ouvido as declaraçã€~ que 

ha pouco externei e em que a:nnunci.ava ao tSenado que nã.o tinha comparecid,; 
á sessão em que se votou essa indicação, com uma só discussã.o porque me 
achava enfermo .. . 

0 :SR. ANTONIO CARLos: -Está bem. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ,: - ... e .que sobre o assumpto eu •havia escripto uma 
carta ao Senador Azeredo, protestando em termos candentes •contra o modo 
por que se havia reformado a lei interna desta casa . Esta carta foi posterior-
mente objecto de um di·scurso q-ue .proferi nesta Casa, em que, ·não contente 
com as .declaraçã€s que havia feito, mais uma vez protestei contra. essa deli-
'JJeração antl-<regimental e a:nti-patrlotica . V. Ex. encontrará esse discurse 
nos "Annaes" desta Casa. 

Vê V. Ex. que a argumentação invocada não tem o menor fundamento . 
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o iSR. ANTONIO CARLos: -Não invoquei; perguntei apenas a V. Ex. qua1, 

tinha sido o seu voto . 

0 Sn. ·MONIZ ISODRÉ: - U\ão dei o meu voto, reomo jã, disse, não SÕ por es-
tar doente, e mesmo que tivesse comparecido ao Senado não lh'o daria, como 
tive occasião da d1zer em discurso, .protestando •Contra os mo'ldes por que fo-
ram ·feita.s as re<formas. 

0 ISR. ANTONIO CARLOS: - Ahi V. Ex. divel'giu do Sr. ·Barbosa Lima. 
O SR. !BARBOSA LIMA: - Foi a unica vez que divergimos. 
0 :SR. ANToNio CARLOS: - Até agora . 
O !SR. BARBOSA LIMA: - :Divergimos tam•bem na questão do voto femini-

no, 'Püor •e·xemplo - .questão doutri·naria . 
O SR. MoNIZ :SonRÉ: - Mas, .Sr . .Presidente, o que !desejo é collocar a 

questão nos seus termos estrictamente jurrdicos. Nõs vimos que o Regimen-
to deciara no art . 1·67 que "quande se tratar de Regimento ou de proje;·to, u 
Senado poderá deliberar na sua 3" discussão, si ella se fará em globo; por tí-
tulos, capitu'los e artigos". 

ü SR. ANTo-Nio CARLoS: -'E' o caso. O Senado é quem deve deliberar. 
o •SR. 1M0NIZ 8-;}DRÉ: - Na sua 3• >discussão. 
0 SR,. BUENO BRANDÃo: - dá um aparte. 
O SR . BARBOSA LIMA: -O Regimento da Camara, mas não o do 'Senado. 

O SR. Mo~Iz SoDRÉ: - E' isso, Sr. Presidente. Exactamente porque o 
Regimento, levado ainda por uma inspiração liberal - chamo a attenção 
dos meus honrados collegas - leva do por uma inspiração liberal, quiz dar 
ensanchas aos Srs. Senadores para a discussão da reforma do Regimento, 
porque o nosso Regimento estabelece que a 3• discussão da materia se faz 
em globo. Mas, tal ê a i.mportancia de uma reforma regimental, que, não 
obstante ella ter tres ou duas discussões conforme parta da Commis-
são de Policia, o Regimento ainda quiz, por uma homenagem á relevancia 
maxima do assumpto, que ·o Senado pudesse, na 3" discussão, discutir· a 
materia capitulo por capitulo e até artigo por artigo. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Na indicação não se altera nenhuma disposi-
ção do Regimento commum do Senado, apenas se altera uma indicaÇão vo-
t ada no anno passado. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Apoiado; porque o Regimen.to do Senado não 
tem disposição alguma qu e regulamente ou reforme o Regimento. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS: - Ora, V . Ex. bem mostra que não leu o Re-
gimento. 

0 SR. ARISTIDES ROCHA: - Li. 
O SR . SoARES Dos SANTOS: - Tem disposições novas. e até incorporadas. 

0 SR. AmSTIDES ROCHA: - Li, e affirmo a V. E x. que o Regimento ·da 
Casa não tem disposição alguma regulando a reforma constitucional; pu-
blica, pura e simplesmente, o artigo 90 e seus paragraphos, não regula 
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cousa alguma, porque, até então, o Congresso estava em duvida si o caso 
deveria ser re~ulado por uma lei ou por disposição do Regimento. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - Sr. Presidente, ;tomando na justa e devida consi-
deração o aparte do meu eminente collega Senador por Minas Geraes, o Sr. 
Bueno Brandão, vou responder a S. Ex., accentuando mais uma vez que a 
suggestão referida pelo honrado Senador é um argumento a mais em favor 

C.a these que sustento. 

Em primeiro logar, si esta reforma ou si esse projecto do Regimento 
modifica o projecto offerecido o ·anno passaao ... 

Os SRS. ARISTIDES RoCHA E BUENO BRANDÃO: - Substitue-O. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: -O projecto offerecido o anno passado, era um pro-

jecto de Regimento a respeito da revisão constitucional, constituindo uma 
parte complementar ou supplementar do R egimento em vigor. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - Si este projecto vem substituir o projecto vo-
tado o anno &.nterior, esse R egimento passará a ser, como o do anno anterior, 
uma parte integrante do Regimento em vigor. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Effectivamente. 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - E se constitue parte integrante do Regimento e!H 

vigor, quem lhe póde negar o caracter de que elle é um projecto regimental? 
O Sn. BUENO BRANDÃO: - Não é para ufu Regimento commum. 
O SR. MoNiz SODRÉ: - .Si este projecto não é um projecto de Regimento 

para r egular os trabalhos parfamentares na revisão da maxima lei da Re-
publica ... 

O SR. BUENO BRANDÃO: - E' exclusivamente para !Sl;u. 

O SR. MONIZ SoDRÉ: - ... pergunto, Sr. Presidente, o que diz exacta-
mente o nosso Regimento. . 

Submette este estudo aos mesmos processos por que passam os pro-
jectos de lei. E si nós affirmámos, Sr. Pres1dente, que em méras disposições 

. regimentaes que tratam do modo por que se devem estudar, discutir e vo-
tar projectos de lei; si as disposições regjmentaes devel;ll passar por tra-
mites iguaes aos dos projectos de leis como poderemos negar que ·tambern 
passem por estes mesmos tramites regulares e tutelares a reforma do Re-
gimento que vae regular a reforma da revisão da Magna lei do paiz? 

Pois então - chamo a attenção aos honrados Senadores por Minas -
pois um Regimento que visa modificar á lei actual a respeito das simples 
leis ordinarias, devet·ia obedecer, na sua elaboração, aos processos de duas 
ou tres discussões, e aquelles 1•egimentos que viessem regular a modi~icação 

da lei fundamental da Republica. deveria dispensar todas as formalidades 
garan·tidcras, todos os preceitos limitadissimos e muitas vezes sem impor-
tancia?! 

O SR . BuENo BRANDÃo: - O Regimênto votado o anno atrazaclo trata 
justamente da discussão dos orçamentos, da discussão das leis annuas e fez-se 
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a reforma com uma simples discussão . Está assim respondido o argumento 
àe V. Ex. 

O Slt. MoNIZ SoDRé: - V. Ex. não tem razão. E' exactamente o con-
trario. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - O m eu aparte destroe completamente as obser-
vações de V. Ex . 

O SR. MDNIZ SoDRÉ: - Si eu achava um absurdo que se viesse dar 
maiot• ampUtude ao Regimento;- quando se trata de leis or.dinarias, do que 
quando se trata de leis constituc!onaes, ainda maior absurdo será, si se tratar 
de leis annuas, porque as leis annuas são, em sua categoria, inferiores ás 
leis ardi na rias . 

O SR. BUENO BRANDÃo: - As leis ordinarias têm mais importancla·t 
O SR . MoNiz SODRÉ: - As leis annuas têm posição inferior ás leis ordl-

narias, pela simples razão de que são annuas, ao· passo que as ordinarlas 
são permanentes . 

O SR . BuENo BRANDÃO: - Mas as leis ordinarias podem ser reforma .. as 
durante o anno. 

O SR. M:oNIZ SoDRÉ: - As leis ordinarias p6dem ser reformadas durante 
o anno, mas as leis annuas são, ipso fa.cto, :revoga das e annulladas pela sim-
ples '\Onclição d~ tempo - a passagem de -um anno . 

O SR. Bl;ENO BRANDÃO: - As leis ordinarias p6dem ser revogadas 11u 

correr do am~o e os orçamentos não p6dem. Logo os orçamentos são mais 
importantes que as leis ordinarias . 

O SR. l\10NIZ SoDRJ1:: - Po1,tanto, se comprehenderia e eu justifico que fL 

respeito das leis annuas não se faça tanta questão quanto a respeito das leis 
orclinarias e, muito mais, da Constituição. 

Mas, admittido que pudesse haver duvida 1\.c~rca desta materia que pu-
desse comprehender mesmo que, em face de um e outro artigo dos dous 
aqui invocados, pudesse hayer qualquer divergencia no seio desta Casa, eu 

diria a V . Ex. e ao Senado que bastaria o simples facto de se levantar urn!<. 
duvida nes·ta materia, entre uma interpretação restrictiva e outra interpre-
tação liberal para que immediatamente ficassemos com as interpret ações 
liberaes. 

E , neste caso, Sr. Presidente, desde que pudesse haver qualquer vacma-
~ão a respeito da verdadeira inte rprtação, da exacta hermeneutica do dis-
positivo do Regimento, iriamos immediatamente acceita.r aquella, que m ais 
<:onsultasse os interesses da liberdade, porque não podiamos de fôrma al-
guma empregar os meios coercitivos, nem interpretações arbitrarias e op-
pr.essora.~ em materia de interesse do palz, 

Sr. Presidente, a questão é de ordem que veio plantar a desordem , no 
momento em que disêutiamos a lei da reforma regimental, porque já tendo 
V. Ex. estabelecido que a reforma do Regimento estava na 2' discussão e 
jA. tendo sido perguntado a V. Ex. pelo primeiro orador, que fui eu, si estava 
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em discussã o o art. 1•, r espondendo V . Ex. que sim; a questão esta ven-
cida . 

Seria preciso que não Ii.ouvesse por parte da maioria de&ta Cas a zelos 
pela autoridade, pelo decôro da Mesa desta egregia corporação a que perten-
cemos, para que se quizesse forçar a justa deliberação que V. Ex. tomou 
não em sentido liberal, que seria muito patriotico e defensavel, m as no sen -
tido restricto das liberdades, exactam cnte quando se trata de dotar o paiz 
de uma lei constitucional, que importa em esbulhar o povo brasileiro dos 
mais sagrados direitos que lhe são assegurados pela lei actual que nos 
r egEl . 

Venho, portan to, Sr. Presidente, chamar a attenção de V. Ex. sobre 
este caso, aguardando a deliberação da Mesa, afim de que sobre o a .ssumpto 
eu apresente as considerações que eu julgar necessarias . 

Era o qu~ eu tin ha a dizer. 

O Sr. Presidente: - Estava fa zendo considerações a respe ito da de-
liberação que anteriormente tinha tomado, quando o nobre Senador pediu 
a pa lavra, pela ordem. 

Dizia eu que, de accôrdo com o Regimento, qualque1· Sen a dor pócle, ao 
iniciar-se o debate de qualquer materia, obter a pa lavra pela ordem, para 
lembra r o m elhor m ethodo . Não podia , portanto, recusar a pa lavra ao nobre 
Senador pela Bahia. S. Ex . usou de um direito . 

Expliquei ao Senãdo quaes as deliberações que esta Casa tem t omado, 
em relação á reforma do Regimento. Mostrei que duas têm sido essas deli-

berações: discutindo-se em primeira, segunda e terceira discussões." e accei-
tando as indicações em uma unica discussão, como a inda n o anno passado 
aconteceu. 

O meu pensamento era que se devia m a nter, depois !'tas reclamações 
bontem apre:oen tadas, em relação ao art . 167 do Regimento, como u ma for-
mula mais liberal. Mas, é claro que o Sena do se manifestou por uma urgen-
cia, parecendo desejar discutir e votar immediatamente a reforma regi-
mental . 

O nobre Senador p elo E stado de Minas referiu-se ao art. 167, dizendo 
qu'! o · Presidente proporia ao Senado o modo de encaminhar a votação. 

O art. 196, diz: 
"Nas questões de ordem, que serão decididas 

haverá recurso para o Senacro, quando requerido 
seus membros. O Presidente poderá, independente 

submetter ao Senado as decisões das questões." 

pelo P residente, 
por qualquer de 
de requerimento, 

Realmente, ha controversia no tocante á deliberação da Mesa de ag·ora 
G al! decisões que o Senado já tomou anteriormente. O pensamento da Mesa 
era manter o art. 167, de accôrdo com a sua deliberação de hontem e de hoje. 
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Entretanto, a Mesa não póde obstar que a maioria do Senado, si, porventura 
ella julgar conveniente, !aça essa a!.tet"ação. Como não estou aqui para re-· 
solver os caso~ pelo meu livre arbítrio e sim d~ accôrdo com o Regimento, 
obedecendo á soberania do Senado, eu lhe entregarei a deliberação por mim 
tomada, afim de que a responsabilidade lhe caiba e não a seu Presidente 
que, por um acto de liberalidade, pensou attender ás reclamações da mi-
noria. 

O Senado poderá resolver o asmtmpto de maneira que julgar mais con-· 
veniente em sua soberania, 

O Sr. Mendonça Martins (1° Secretario): - Poucas palavras, Sr. Pre-
sidente, e apenas porque V. Ex. entregou esta questão de ordem á delibe-
ração do Senado. 

Posso affirmar, sem o m enor receio de contestação, que sempre que esta 
Casa deliberou sobre qualquer alteração parcial do seu Regimento, fel-o 
mediante indicação, isto é, mediante uma discussão unica. Apenas em 1903, 
a lterou, esse. processo, adoptando o prescripto para as discu~sões e votaçõe>j 
de outros projectos. E por que o Senado procedeu, então, por essa fórma? 
Porque nesse anno de 1903 fez a reforma global, completa do seu Regimento. 
Ante~> d" 1903 c dt! 1903 até hoje, sempre que se deliberou sobre qualquer 
modificação parcial do Regimento, essa modificação foi realizada mediante 
simples fndicações . 

O Srt. MoNrz SooRJl:: - A declaração de V. Ex. traz um argumento a 
mais em nosso favor. Traz o elemento historico para a interpretação desta 
lei. Ora, si e~se dispositivo .não se encontra no Regimento actual, é porque 

quer tres discussões para a sua reforma. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Depois de 1903 houve varias reformas. 
0 SR. E UZEBIO DE ANDRADE: - Inclusive a do anno passado. 
O Sn. MENDONÇA MARTiNs: - Este elemento historico que trago ao co-

nhecimento ão Senado, prova, evidentemente, que é resoluçã·o pacifica ado-
ptar-se o processo prescripto para as indicações, sempre que se haja de pro-
ceder a uma reforma parcial da nõssa lei interna. 

A reforma a que se procedeu em 1903 não foi parcial, mas de todo o Re-
gimento, razão pela qual soffreu duas discussões, convindo notar, ainda, 
ter sido ella provocada não por uma Indicação, mas· por um projecto ela-
borado pela propria Commissão de Policia. 

Era o que me cabia informar ao Senado. 

O Sr. Presidente: ·- O Senado ouviu a declaração da Mesa. Vou re-
,petil-a para melhor esclarecimento. 

A mesa deliberou que a indicação soffresse duas discussões. Diversa• 
questões de ordem foram suscitadas e o nobre Senador por Minas Gerae11, 



- 56 -

Sr. Antonio Carlos, baseando-se no art. 175, mostrou que outra deveria ter 
s ido a deliberação a tomar. 

A Mesa não tem a preoccupação de fazer preva lecer a s ua vontade e, 
entendendo que ê um direito se u, de accõrdo com o art. 196, de r esolver 
casos dessa ordem, submette ao Senado a seguinte preliminar: Deve a in-

dicação a presenta da ao Senado ter apenas uma discussão, como aconteceu 
o anno passado, com a reforma regim€mta l na parte r ela tiva á reforma consti-
tucional? 

0 !0: Srs. que approvam esta solução, queiram se levantar. (Pausa). 
F oi approvada. 

O Sr. Moniz Sodré (pela oràent): - Requeiro verificação da votação . 
Pois quer-me p arecer que apenas V(}taram 31 Srs. Senadores . Eu não tomei 
parte na votação. 

O SR. BuENo BRANDÃo: - Mas V. Ex. não estava presente? 
O SR. MoNiz SODRÉ: - R etirei-me do r ecinto. 
S1·. Presidente, declaro qu e não tomo parte n esta votação e não ê. das 

boas normas parlamentares se aproveitar dà a usen cia da minoria para se fa-
zer votar a indicação, sem numero. (0 S1'. Moniz Soà1·é r etira-se do r ecinto). 

O Sr. Presidente : - Os Srs. que approvam que a indicação deve ter 
uma só discussão. queiram se levantar. (Pa~tsa). Votaram a favor 28 Srs . 
Senadores, e contra, 3, que com o Presidente perfaz o numero legal ; 32 . 

Foi approvada e continua a discussão da indicação. 

O Sr. Barbosa Lima (*): - P erg unto a V. Ex., Sr. Presidente, qua l 
é o t empo durante o qual eu t enho o direito de usar da palavra na discussão? 

O SR. PRESIDENTE: - A tê á hora de terminar a sessão . 
O SR. BARBOSA LIMA : - Mas precisamente; desejo saber si o r esto do 

direito que assiste ainda á esca"tlissima m!noria nesta Casa, tem que ser exer-
cido durante uma hora, duas horas , m eia hora ou um quarto de hora, por-
que, devo dizer a V . Ex . que, depois dãs inter pretações adaptadas pelo 
pronunciamento da maioria, eu já não sei o que ê que es·tá de pê (1·isos), 
n esse terremoto de ordem regimental. 

O SR. ANTONIO MoNrz: O que no momento for conveniente . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Cabe-nos discutir durante uma hora, uma só 

vez, durante uma hora, por duas vezes, ou durante duas horas seguidas, 
de uma só vez ? 

Declaro a V. Ex., em boa fê qu e estou perplexo, sem saber a que dis-
p rysit ivo de lei m~ a tenha, uma vez que t u do vae n aufragando aos embates 
i!aqu ella gale-ra neg1·a que ahi vem da outra Casa do Cong1·esso Nacional. 

(*; Não foi revisto pelo orador. 
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€! cujo marulho n ôs já estamos ouvindo, annunciado pela indicação com que 
se apropositou a Reforma da Constituição. 

O SR. ANTONIO MoNiz: V . Ex. dá licença para um aparte? Eu acho 
mais con veniente que V . Ex . dirija esta pergunta ao leader da maioria, 

porque o Presidente pôde dar uma decisão, o l eader não se conformar com 
ella; e appellar para o Senado. 

O SR. MoNiz SonRfl: - E votar sem numero . 
O SR. ANTONIO MONIZ: - Não adeanta nada perguntar-se ao Presi&.ente. 

Vem logo o recurso da sua decisão para o Senado, e o Presidente é lamenta-
velmente derrotado . 

0 SI!. BuENO BRANDÃO: - Nã o apoiado . 
o SR . PRESIDENTE: - E ' a soberania do Senado . 
o SR . :i.\IoNiz SoonÉ: - Mas a soberania não se manifestou porque não 

ho,;ve numero. 
o SR. ANTONIO MONIZ: - O certo é que o Sr. Pr.esidente f icou em uma 

aituação por demais precaria . 
o SR. BARBOSA LIMA: - D eus me livre de desrespeitar essa virtuosissima 

Senhora - a soberania do Senadó! (Risos) . Realmente, ella está me mere-
cPndo cada vez maior homenagem, principalm ente enfurnada como ella anda 

no estado de s itio. 
Eu começarei enviando á l\1esa uma ·certo numero de emendas com as 

quaes ousamos expr imir o nosso pensamento e os nossos protestos ainda 
nesta occasião . V. Ex. m e informará s i est as em endas reconduzem a indi-
cação, suggestão ou que m elhor nome tenha, ao seio da Commissão, s i estas 
emendas dependem de parecer, s i entre ellas havendo a lgumas que crêam 
ctespezas , a indieação irá ou não á Commissão de Finanças . V . Ex. queira 
buscar as em endas (o oTado1· é attendido). 

Eu me sen·to aguardando a resposta ele V. Ex. sobre o destino a ser 
C!ado ás em endas . 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e post as em discussão, as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 - Ao art. 
Em vez das pa lavras : propost a de reforma á. Constituição, diga-se emen-

das á Constituição . - Moniz Sod1·é. - Ba1·bosa L i?na. Antonio Muniz. -
Som·es dos Santos. 

N. 2 - Ao art. 2. 0 - Subs titua-se p elo seguint e: 
Depois de recebida e impressa em avulsos, a proposta será enviada a uma 

commlssão de 21 membros, composta de um Senador por Estado. 
§ 1. o O Iepresentante de cada E stado ser á eleito pela respectiva bancada, 

decidim1o a "ortc no cas o de empãte. 
§ 2. 0 Para o effeito dessa eleição cada bancada se reunirá no dia im-
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mediato á distribuição em avulsos da. proposta, sob a presidencia do mais 
veiho em idade ãos seus membros. 

§ 3. o Caso não se effectue a reunião de que trata o paragrapho a nte-
cedente no p razo determinado, será considerado membro da Commissão o 
m a is velho em idade dos representantes da bancada. 

N . 3 - Ao a rt. 2.c - O § 1 o passará a ter a n ume ração d e § 4° e o 
2° a de 5°. 

N. 4- Ao art. 2.0
, § 3° - Em vez de 48 horas, diga-se: chico ·dias. 

Senado, 2•! de üu :ul,•:o de 1925. - A r1ton-tu Moniz. - Ba1·bosa Lima . 
Soares dos Santos. -·- B enjamin Ban·osv. - Je1·onynw Monteiro . 

N. 5 - Supprima-se o § 2° do art. 2° . - Moniz SodTé. - Bm·bosa 
L ima . - Antoni o Moniz. - J e1·onymo Monteiro. 

N. 6- Ao § 1°, do art. 2°, supprima-se a palavra - " improrogavel".-
Moniz Sod1·é . ...,- Barbosa L ima . - Anto'ltio Moniz. - J eronyrno ·Monteira. 

N . 7 - No § 1 o .do art. 2°, em vez de 10 dias , diga-se: . trinta dias. -
Moniz Socl1·é . - Ba1·bosa LiTna. - Antonio Moniz . - J eron111no ,Monteiro. 

N . 8 - Ao art. 2° : 
Substituam-se as palavras "e!élta pelo Senado e composta de um Se-

nador por Estado " , pelas seguintes : "escolhida por sorteio, não podendo 
fazer parte della mais de um Senador por E stado." - Moniz Socl1·é . - Ba?·-

bosa L ima. - Antoni o Moniz. 
N. S - Ao § 3° do art. 2°: 

Em vez de 48 horas de anteceden"Cra, diga-se, dez dias de antecedencia. 
Moniz Socl.ré. - Ba1·bosa L inw.. - Antonio Moniz. 

N. 10 - Ao art. 3° - Supprima-se. - Antonio Moniz. - Benjarnin 
Banoso. - B arbosa L itna. - Soa1·es dos Santos. - J eronynw Montei?-o. 

N. 11 - Ao art. 4°, paragrapho u'nico. - Supprima-se. - . Antonío' 
Moniz. - Benjamin Ba?Toso. - Ba1·bosa Lima. - Soares dos \Santos. ~ 
J e1·onynw M ontei1·o. 

N. 13 - Ao art . s• - Em vez de 24 horas, diga-se: 48 horas . - An-
tonio Moniz. - B enja?nin Bm-roso . - Ba1·bosa L ima . - Soares dos Santos . 
- Je1·onymo JJfonteiro . 

N. 14 - Ao art. 7° - Supprima-se o paragrapho unico . - Antonio 
Moniz. - Benjamin Ba?TOSO. - Ba1·bosa L ima. - Soares àos Santos. ;__ 
J e1·onymo Montei?·o-

N . 15 - Ao art. 7°, p aragrapho unico. - Substrtua-se pelo paragrapho 
unico do art. 7° da indicação n. 1, de 1924, ora em vigor. 

N. 16 - Ao a rt. 20. - Supprima-se. 
N. 17- Ao art. 3° - Supprimam-se as palavras : "Neste caso os prazos 

estabelecidos p elos §§ 1°, 2° e 3° do mesmo artigo serão reduzidos á metade, 
respectivamente. 

;N. 18 - Ao art. 6° - Diga -se : O inte rstício para a discussão será de 
set enta e duas horas, no mínimo. 
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N . 1S - Ao a rt. 9° - Onde se diz: "até duas vezes em cada uma", 
diga-se: .';até cinco vezes na primeira discussão e tres vezes na terceir a pelo 
espaço de duas horas de cada vez . - Barbosa L ima. - Antonio MoniZ. 

N. 20 -Ao art. 9° - Onde se diz: "Na segunda discussão da proposta 
inicial ou das emendas, sõmente uma vez sobr e cada artigo, durante uma 
hora"; <liga:se: "Na segunda discussão da proposta inicial ou das emendas, 
sõmente <luas vezes sobre ca da artigo, durante uma hora cada uma" . --l 
Anton·lo Moniz. -· Benjamin Bar1·oso. ';--Barbosa L ima. - Soares dos San-
tos. - Je1·onymo Monteiro . 

N . 21 - Ao art. 10. - Supprima-se . -Antonio Moniz. - B enjamin 
Bar·roso . - Barbosa L ima. - Soares dos Santos . - Jeronymo Monte1tra;. 

N. 22 - Ao a rt. 11 - Em vez de obtiverem dois terços dos votos 'dos 
Senador es presentes á sessão; diga-se: obtiverem dois ter ços dos votos da 
totalida de <los · membros do Senado. ~ Antonio Moniz. - B enjamin Bar-
,·oso. - Bcwbosa Linw. - Soa·res dos Santos. - Jeronymo Monteiro. 

N'. :l3 - Ao art. 11 - Diga-se no final: "sendo considerados a ppro-
vados os artigos e emendas que obtiverem, em votação nominal, votos favo -
raveis em numero correspondente no mínimo a dois t er ços dos sessenta e 
tres Senadores que constituem o Senado Federal." - Ba1·bosa Li?na. -
Antonio Moniz . 

N . 24 - Ao art. 12 - Supprima -se . - Antonio Moniz. - B enjamin 
Ba1Toso. - Ba1·bosa L ima. - Som·es ãos Santos. - Jeronymo .Monteiro. 

N. 25- Ao art. 12, onde diz " dez minutos"; diga-se: "quinze minutos". 
N . 26 - Ao art. 10, onde se diz "tres sessões"; diga-se: " em cinco 

·sessõe.s" . 
N. 27 - A o art. 195 do actual Regimento - Supprima-se . 

Accrescente-se: 
Art. Nos prazos marcados n esta indicação n ã o se cóntam os domin-

gos nem os feriados nacionaes . 
N . 28 --'- Accrescente-se ao art . 192 do R egimento: 
Para grapho unico. Será considerada permanente a sessão diurna que, 

em virtu de de prorogação se prolongu'l pelas horas da n oite ou a sessão . 
nocturna que exceder da meia noite. 

Sõ em caso de insurreição que ameaÇe a liberdade e a tranquillida de <las 
sessões do Congresso N a cional poderá o Senado conservar-se em sessão per-
manente . - Barbosa L ima . - A ntonio Moniz. 

N. 29 - Ao art. 15 - Substitua -se pelo seguinte: Approvada a proposta 
em ultim a discussão será enviada á Commissão E special para redigil-a de 
accôrdo com o v encido e, em seguida , envia r á Camara dos Deputados. -
Antonio Moniz . - Benjamin Bar1·oso. - Ba.1·bosa Lima. - Soares dos San-
tos. - J e1·onynw ~M onteü·o . 

N. 30 - . Ao art. 10 - Supprima-se . - Antonio Moniz. -- B enja'mlin 
Ba.?Toso . - Barbosa l Ama. - Soa1·es dos Sant~s. - Je1·onymo MonteiTO. 
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N. 31 - Ao a rt. 20 - Substitua-se pelo seguinte: A duração das sessões 
em que tiver de ser discutida ou votada a proposta de reforma da Consti.., 
t uição com as respectivas emendas serâ. de quatro horas, podendo ser pro-

§ 1. o - Para a discussão da proposta de reforma, não poderão ser con-
vocadas sessões extraordinarias nem nocturnas. 

Aa votação das emendas, poderá ser feita por partes, a requerimento de 
um Senador e ·deferido pela Mesa . Esse requerimento deve ser apresentado 
por occasião de ser annunciada a votação de cada artig() ou emenda. -
Antonio Mu.niz. - Benj(íamin Banoso. - BaTbosa Lima. - SoaTes dos 
Santos . - J eronvmo Monteiro. 

N. 32 - Accrescente-se: 
Accrescente-se : 
Ao art. 177 do Regimento: 
P aragr apho unico. Si a ordem do di8. for - trabalhos de Commissões -

a Mesa deverá incluir na ordem do dia da sessão seguinte os projectos que 
tenham permanecido em poder das Commissões Por mais de trinta dias sem 
parecer - Antonio Moniz. - Ba1·bosa Linw. 

N. 33 - Accrescente-se: 
Ar.t. Nenhum projecto ou :i·ndi•cação pooerá ser ac<:eito pela Mesa desde 

que esteja assignado JlOr mais de dez !Senadores . 
N. 34 - Art. 34. O Senado s6 poderá funccionar com vinte e um Sena-

dores presentes no recinto, no mínimo. 
P aragrapho uni co. O P -r-esi·dente suspenderá a sessão desde que ve.r1fique, 

a requerimento de qualquer SenaJdor, que os <Senadores ,prese-ntes no recinto 
não attingem áqueHe num.ero. - Barbosa Lima . - Anton-io Moniz. 

N. 35 - Toda emenda á Constituição que tiver por fim restringir a auto-
nomia dos Estados não poderá ser acceita pela Mesa. - Moniz Sod1·é . -
Antonio JJ1oniz. - J eronymo MonteiTo. - Soares dos Santos. 

N. 36 - Accrescente-se : 
Art. No caso de =nvocar-se sessão noctu:rna não !pOderá esta começar 

antes das oi t-o •horas nem ser prorogaJda além de meia noite. 
N. 37 - Art. A pro rogação da sessão diurna s6 poderá ser concedida 

deixando-se um interva llo livre, de pelo m enos, uma hora para a refeição 
da tarde . - Barbosa Lima. 

N. 38 - Art. A Mesa providenciará para que os Senadores e os funccio-
n arios da .Secretaria possam fazer no edifício do Senado a refeição da tarde, 
no caso de prorogação da sessão d iurna. 

§ Para esse rim, fka autoriza-da a Mesa a ·despende-r a quantia :ne~ssa

Crja até -3 :·000$ .par~. ca~a sessão -nocturna. - Barbosa Li11w.. - Antonio 
Moniz. - J eronynw ll.fonJtei1'0. - Soares dos Santos. 

O Sr. Presidente: - Continua a discussão. Se ninguem quizer usar 
da palavra encerrarei 3. discussão, ·(Pawsa). 

O Sr. Barbosa Lima (pela orde1n.): - Sr . Presidente, eu tinha ficado ã 
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espera •da reSi!Josta da l;liesa sobre o desUno que iriam ter as emendll!s, si é 
com a indi.::açãJo á Com:rr1issão de Finanças, 1llil'a vez que ha emendas .que 
:criam despezas. Esta v:t. á espera dessa 1nformaçãJo da iMesa .para !pro seguir. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. me relevam não .ter dado a exp.licaçiio pe-
dida, porquanto, não es:ando presi!dindo a .sessão no mmne nto, ignorava a 
pergunta formulada !)O r V .. íEx. 

Uma voez, .porém, qu~ V . E x. a renova, a Mesa infurma que, -de accordo 
com o Regimento, tendo sido votada a urgencia. .para a indicação, as emen-
das não vão ás Cmmnissões, po!l·que independem de parecer. 

O Sr. 1\ioniz Sodré ( *) (pela o1·dem): - Sr. Presidente, pedi a pala-
vl·a ;pela .orde1n par-a f.ütm.ular 11m r equerimento. Esse requerime nto é no 
sentido de que seja ~u~pensa a discussão da indicaçã.o qu:e V. Ex. acaba de 
annunciar, afim de que .p.Ub•re eHa fossem dados os lpar.ecer·es '<las tCommissões 
de Constituição e de Fin-anças. No grupo de emendas que ·offerece=os a es-
sa indi<::ação acham-se al~un1a.s que d'orçam .o projecto a receber o parecer 
da Commissão de Constituição, desde quando se trata de medidas interpre-
tatdvas na Magna Cm·~a da R epubHca. E uma del}as é ·de natureza financei-
ra .obrigando~a a ir á :Commissão techniroa de Fjnajlças . 

Gomo sabê V. ·Ex. Sr. Presidente, o r equerimento de urgen cia póde 
como declarou a Me~a .)usüficar não irem mecanicamente pela simples apre-
sentação das emenda;s, <::'sas indi.caç.ões ás respectivas commisões, mas isso 
não embaraça que qu:1.!q1;er Senad.or formule um requerimento, para que 
sejam ouvidas as commisE-ões teühnicas .sobre o rassumpto . 

E' nesse ·sen.tido, 1Sr. ·Pres4dente, que venho vedir a V. Ex. q ue of,fere -
ça. á consideraçã.o do ·Senado o requerimento que acabo de d'ormular no sen-
tido d.e que sejam ouvid.G..s as Commissões de Constituição e :Finanças, a res-
peito das em endas qu.; apresentamos . 

ISr. Presidente, noto que a hora está esgotada e ·desejo fazer ainda lar-
gas -considerações. Por -i~so requeiro que seja IevantaJda a sessão, d'i•car:,do eu 
com a palavra ~para dis\'Utir a m esma :indicação na .proxima sessão do Se-
nad:o. 

(l Sr. Presidente: - Os senhores acabam de ouvir o requerimento 
fonnuiado pe'lo nobre ·Senrud:or pela Ba:hia . 

Os senhores que a approvam, q ueiram ma nifestar-se. (Pausa). 
Approvado. 

O Sr.. Bueno Brandão: - Requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente: - Consulto o Senado sobre si consente no pedido 
que faz o nobre •Senadm· p ela Ba.hda, isto é, que tendo de discutir l.ongamen-

(*) Não foi revisto pelo orador . 

.. 
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. .te a indicação, si o Senado consente em que se levante a sessão, ficando S. Ex. 
com a .palavra, i'ar:t ini<'iar as suas observa;ções sobre a i ndi<eação, na pro-

. xima reunião do Senado. (Pausa) . 
Foi rejeitado. 

O Sr. Presidente: - Continua a discussão . e com a palavra o nobre 
. Senador ,pela fuhia. 

O Sr. Moniz Sodré ( *): - V . Ex., Sr. Presidente, faz-me a fineza 
de enviar-me wna indicaç;ão c<lm as emendas aprese.ntadas. (0 onulor é at-

. tenà;ido) . 
Sr. Presiderute, antes de iniciar a .serie de >COnsiderações que devo ap.re-

sentaa.· ao ·Senado, relati•ramente á in\iicação ora posta em ·debate, .permitta-
.me V. Ex. que eu formule o meu protesto contra o modo pelo qual foi deci;J.-
rado votado, nesta Casa, o ~-.equer.imento de urgencia, formuJado pe!o !Sr . 
Bueno Brandão . Eu n§,o poderia ini.ciar q•uaesquer palavras a respeito desta 

.mat·erla, sinão affirma!ldo que não ifoi sómente po,r um golpe de força que o 

. Senado da Republica r:i>":olveu submetter a debate esS>.a materia a respeito 
·da reforma do Regimento, no tocante á reforma constitucional. Não foi só-
. mente um a.cto que ve:tr. 'impoc.tar na desaut0rização moral e política á Mesa 
àesta Casa; nã.o foi sómente uma in!fra.cção desses pri.ncipios !b'asicos, que 

. ,~eve.ria imp·ressio.nar o esp>irito da minoria do •Senado, :mas que a approvação 

. deste req·uerimento f·oi feilta por um golpe de audacia, oom infracção dos 
:rrindpios ethicos do nosso regimen politLco . 

O SR . BuEJN.o BRANDko : - V. Ex. se refere á approvação do req uel't-
"mento de urgencia? 

O SR. lVIoNIZ SoDRÉ: - Refiro-me á approvação do requerimento ãe ll.l.r-
trencia, ·porque posso afd'innar ao .Senadü, invocam:Eo o :bestemunho de muitas 
pessoas que -observaram e estavam 'Pl'esentes á sessão do Senado, como es-
:peotador.es, ·no recinto e nas galerias,, que 0 ·Senado deu .por approvado um 

.assumpto q ue não teve a seu favor a maioria. 
O ISR. BuEJNo BRANiDÃo: - O requerimento de urgencia foi a<pprovaüo 

no in1cio oda sessã.o. 
O iSR. l\1oNiz SoDRE': - Qua} foi o outro 1·equerimento approvado? 
O 'SR. BUEJNo BRANDÃO: - Nenhum. V . Ex. está se referindo á votação 

do requerimento de u>r.gencia e appeHa.ndo até para testenH.Lnhos estranhos 
. ás nossas sessões. 

Eu affir::mo que o r{l4ueri:mento de u;r.gencia .foi approva.& ·no inido da 
·sessão. 

O SR . MoNIZ .SoDRÉ: .. -V. Ex. ad'firma que o r equerimento de urg·en.cia 
• foi approvado por maioria? 

0 iSR. :BUEJNO DRANioÃO : LPor gran\ie maioria. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



0 'SR. ·MoNIZ SODRÉ: 
numero? 
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E qua:: foi 0 outro requerimento approvado sem 

0 iSR. BUENO BRANDÃO: - Não sei. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - A!: affir.mação <1o nobre •S·enaJd.or veiu exaJc:tamen-

te h'azer uma .p•rova substancial de grande valor da a;fd'irmativa que <'ü. es-
tava fazendo . .S . Ex. declarou que o requerimento de urgencia fôra v-otado 
com o ·numeTo legal. 

0 8-R. BUENO BRANDÃO: - Naturalmente . 
O ISR. Mi<JNIZ SODRÉ: - A contr&·io senso, a conclu são de que hüuve 

votação nesta Casa dada por approvaJCla sem quo;·um -legal. 
O 'SR . BUENO BRANDÃo: - Perdão, V . Ex . eSltá -c-ombatendo a appro•vação 

do requerimento de uTgencia. Eu disse que esse requerimento foi approvado 
po-r grande maioria, logo ao inicio da ordem ·d.o tdia. Não pôde V. Ex. dahi 
tirar iHações. Todas as deliberações annunciadas pela Mesa fo-r-am feitas de 
accôrdo c om o Regimento, votadas por ma;ioria . 

O .SR . MoNrz SoDRÉ : - A app.rovação a que me referi, IJr·odamada pela 
Mesa sem num·ero legal, não foi a referente ao requerimento de urgeneia. 

O SR. BUENO BRANDÃo : - Logo o meu aparte tinha razão de ser. 
O ISR. MoNrz SooRÉ: - Foi um lapso de linguagem da minha parte; foi 

entretanto, em relação á consulta ao Senado sobre a questão de or-dem ~.eyan

tada pelo representante de Minas Geraes, e eu me avroveite-i da opportuni-
dade de S . Ex. abri-r excepção para o requerimento de urgencia, afim <1e ac-
centuar ao Senad-o que essa sua declaração importava em um grito da s ua 
cons-ciencia q ue ti·nha •havido uma delibe-r aç-ão ç.esta Casa ·sem n ume-ro legal. 

O SR. BuENü BRANiDÃJo : - Essa deli-be-ração foi approvada por 32 votos 
!ndusive o Sr. Presidente . 

O :SR. MoNIZ SoDRÉ: - Mas dizia, 8-r. P-residente, que a votação r.-aliz'l-
da po-r ultimo nesta Casa foi sem nun~ero legal. 

0 SR . BUENO BRAN-DÃo: - E' o que contesto. 
O SR. MoNIZ Somlli: - Poss-o affirmal-o solemnemente, porque quando 

requeri verid'icação da votação, estavam presentes apenas 32 8-Y~ . Senadores, 
e eu havia decla-rado qu e não tomaria par;te nessa mesma deliberação, fi-
cando portanto n unwro infe-rior áque!le q ue o (Regimen to e a .Cnn~tit lli•}ih 

exigem para as deliberações do Senwdo . 
O SR . BuENo BRANDÃo: - Já disse e repito que quand-o se eff~cutou es-

sa votação, estavam presentes 32 :Srs . .Senadores, inolusive o PrGsi·d<õnte . 
C .SR. MoNrz SoDRE': - E ' a r espeito desse facto que alludi formalmen -

te e a r espeito do qual invoquei o testemunho das pessoas p res-•ntes nesta 
Casa, não só nas tribunas de honra, como nas .galerias affirmando uma dou--
trina profundamente oondemnavel. .. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Isso é ou tra questão. 
O Srr . MoNIZ SoDRÉ: - ... segundo a qual se recor-re da de.: :Bi'to da Me· 

sa J•m·a as maiorias. O proprio Regimento da Camara dos Deputados, que tem 
sido tão malsinado por toda a gente, justamente consideraJClo -cnniO contendo 

.. 
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,dispositivos que teem em vdsta impedir, embaraçar, n ão só a ltn-e matüfes-
tacão do pensamento dos . S.rs. re·presentantes do povo na ovtra Casa do 
Congresso Nacional, se não ainda impedir que se façam até com a ordem 
regular e necessaria a propria votação desses requerimentos, Sr Presidente, 
véda terminantem ente que se recorra da presidencia ou da Mesa para as 
soluções das maiorias parlamentares. 

0 .SH . BUENO BHANDÃO: - E O tSenado. 
O SR. PRESIDENTE: - V. Ex . me permitta dizer que e.;r~á terminada a 

.hora da sessão, até j á excedida cinco minutos. 
O SR. MoNrz SooRÉ: - Nesse caso peço a V . E x ., me conservar a pa-

lavra para continuar as minhas cr.nsiderações . 
O .SR. PRESIDENTE : -- V. Ex. fica cvm ·a palav-ra para r ontinua.r o seu 

discur-so na sessãv de amanhã. 
Antes de leva.n tar a sessão <:le accôrdo .com o .n. 17 do :1:r t. 15 do nosso 

Regimento, convoco uma s essão extraord:inal'ia para amanhã ás H horas 
para .cuja ordem do dia designo o ·segu inte: 

Discussão unica da i.n•dicação n. 5, de 192'5, OJ~opondo a modificaçfLo· de 
varios artigos do Regimento, na .parte relativa aos tramites a que de.ve obe-
decer a propoS'ição da Camara dos Deputados que reformr.. a Constituição 
Federal (co1n parecer f avoravel da Oommissão de Policia, n. 211, •de 1925); 

L evanta-se a sessão ás 17 horas e 40 minutos. 

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO 

O Sr. Barbosa Lima ( * ) ( sobre a acta): - Sr. Presidente, a minha 
r.eclam ação, f eita n a hora em que occorria o facto que a moti~·ou é o que 
póde haver de mais pertinente e de mais justo . 

No presuppost o de que o que o rege, o que governa, o que corp.manda 
os nossos trabalhos é a lei interna, vulgo R egimento; no presu;;>posto je que 
o Regimento ainda esteja em vigor, reclamei, baseado neste a!i cet·ee indes-
tructivel, sobre o qual se edifica a legitimidad.e das nossas de,:beraç5es . 

O SR. MONIZ SoDRÉl : - Já se chegou ao cumulo de se votar sem nu-
mero. 

O SR. BAI:UlOSA LIMA: - Si V . Ex. ê orgã.o da legalidade interna. si v. 
Ex. ê o juiz .que fala em nome da legalidade .crystalizada nos disposiôvo3 
insophismaveis do Regimento, a minha re·clamação não podia deixar d·o' rer 
attendida. 

O Regimento, modificado no anno 'l)roximo passado, occupa-se mu1·to com 
este detalhe: o r elogio da Casa. E affirma e determina e dispõe e manda. 
para ser obedecido, que a sessão seja aberta na hora mar,cada assignada no 
·dispositivo correspondente. 

(•) Não foi reYisto pelo orador. 
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O ISR. BUENo BRANDÃo : - Esta.rrws em urna .sessão extraordinaria. 
O .SH:. iBARBOSA LIMA: - O anno passado, nos ultimas dJas ;da S-.'ssã.o, 

·ocv::l'reu faDto analogo, Eu me levantei, .produzi a minha .reclamação per~nte 
() Presidente, que e•ra então, sentado na ·CaJdeira .que V. Ex. está hon1·ando, 
0 Sr. Vice-iPresidente da RepubJica, Dr. Estacio !Coimbra. 

O Senado não terá esqu ecido como eu não esqueci estas palavras muito 
de -.;;er referidas na -hora actual, 1S. Ex. respondeu-me: "O nobre Senador 
tem n,zão, mas prometto que o facto n ão se reproduzirá". E, fiel ao seu 
co-mpromisso, abria ou deixava de a,brir a sessão-, conforme verificava tiO re -
cinto a presença do q1wrum indispensavel, na hora p1;ecisa. 

O .SR . BUENO BRANDÃO: - Sob a presidencia do Dr. Estacio Ooim·bra, sim ; 
maE ainda hontem a sessão foi aberta depois desta hora. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Ainda hontem a sessão :Doi aber ta depois de 
L35 . 

O SR. BUENO BRANDÃO: - E ás vezes tem sido aberta mais tarde. E' a to-
lerancia . 

O SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex., !Sr . PresLdente, vê o declive com que nos 
vamos afas.tando da legalidade na advertencie, d o no·bre Senador. 

O ISR. BUENo BRAND..io: - O e-.;;sen-cial é que a s sessões durem quatro 
horas. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não l1a mais o qJ;.a .rto de h ora de tole rancia ex-
pressa. 

O ISR. BUENO B RANiDÃO: - EXJpressame nte, nunca houve. 
0 SR . BARBOSA LIMA: - Houve. 
0 1SR. BUElNO BRANDÃO: -Houve a .tolerancia . 
O SR. BARBOSA LIMA : - V . Ex. está esquecido do Regimento. El.t v ou 

lei-o. 
O SR. MoNIZ .SoDRÊ: - .Está esquecido de tudo . 
{)'.SR. BARBoSA LIMA: - Dizia o Regimento: A's 13 hor a s, pelo r elogio da 

sala, -o Presidente ou seu subst·it'll-to, oooupará o seu Jogar, tocará a campainha 
e, achando-se presente 1 13 de Senadores, abrirá a sessão". 

Art. 89: ":S.i até 1'5 m ·inu tos depois .não houver estB numero ... 
O SR. BUENo BRANDÃo: - Não é tolerancia, é expresso. 
O .SR. BARBOSA LIMA : - Perdão: é tolerancia . V. Ex. sabe quB ha tolB-

ran Dia para o typo .de moeda fixada. Um pouco •para ,0 .s desvio-s . 

. Quer dizer quB ha um prazo que o legisia,dor consentiu, a lém da hora mar-
cada, isto é, a :toleran.oia dB ·um quarto de •hora supplemB.Iltar e .que existB na 
lei. 

Que fez o ,s'enado, em 1904;? ApprovGu a emenda ao Regimento, que aca-
bo de lêr. 

0 1SR. PAULO DEl FRONTIN: -Para V. Ex. esse RegimBnto não .de-.;-e ser 
:regula,do porque néLo tBve tres discussões. 

0 ~R. BARBOSA LIMA: - Então, que· é que fica ·de p é? 

• 



-66--

o .SR. PAULO FRONTIN: - Não sei; na opinião de v. Ex. não deva 
valer. 

0 ISR. iMONIZ SoDR1ll: -Não vale na opinião de v. Ex.? E ' quanto 
basta ., 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: -Na opinião de V. Ex. não deve vaJer. E 
V. Ex. nada tem com a discussão entre mim e o Sr. Senador Barbos,. Li-
ma. 

PeÇ{> a palavra. 
O ISR. MoNIZ SoDR1ll: - Eu tambem peço a palavra. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O •honrado Senador pelo Districto Federal, cujas 

dfrservações são sempre lisonjeiras, e oom as quaes eu me -sinto sempre 
honrado, teria razão, em di-reito consUJtuendo, se estivessemos' disc~tindo 

agora a especie. Mas não é caso; agora é a lei, é o di.reito constittllido;. é 
dispositivo incor~rado á nossa lei interna contra a qual ·não me posf-o re-
bellar e que não podia siquer criti<:ar, dado o dispositivo outro do Regimen-
to, prohibe que se censurem as deliberações adoptadas pelo Senado, em 
difinitivo . O que accentuava, portanto, para o Senado, em boa fé, como é de 
esperar dos homens ·que não abdicam desse predi·Cado elementar da ref!tidão 
mental, o que e.ccentuava era que esse quarto de hora, esses 15, minutos déram 
motivo a varios ass€:rtos entre o Senado e a :M:esa, o que motivou a em enda 
redigida da seguinte fôrma: 

"Si até 1'5 minutos depois - substituam-se estas palavras pela 
seg>uintes - se a essa hora". 

Supprimiram-se o.s 15 minutos -complementares, .co.m ou sem o nome de 
tolerancia . <Palavra, aliás, de sentido ambiguo, ohamem-se como se chama-
rem os 15 minutos fõra expressamente eliminada para prevalecer a hora 
constante da outra emenda, igualmente approvada na mesma occasião, a 
qual rezava : 

"A's 13 e meia horas, pelo relogio da sala, o Presidente ou seu 
substituto O<'eupará o seu Jogar á -"\:Lesa, tocará a. campainha, e, 
achando-se presente um terço de Senadores, abrirá a sessã.o" 

O art. 89 ficou decapitado nesta parte dos 15 minutos, -que foram man-
dados eliminar, passando a ser lido, de acoordo oom a r edacção correspon-
dente a essa eliminação. 

O •SR. ANTONIO MAssA: - Ao tempo dessa disposição, o .Senado n1io se 
abria á uma e um quarto, mas á uma e meia, sem a tolerancia dos lG mi-
nutos. 

O SR. BARBosA LIMA: - V. Ex. está enganado. Perdõe-me o nobre Se-
nade!", o Senado abria á uma hora e havia a tolerancia de um quarto de ho-
ra. Resolveu-se abrir a sessão, sem essa tolerancia, propondo-se que a a ber-
tura seria a uma e meia. 

0 SR. ANTONIO 1\fASSA: - Quando? 
0 SR . BARBOSA LIMA: - 0 anno passado. 
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O SR. · ANTDNio MAssA: - Sempre conheci o ISenadD abrindo as suas 
sessões ã uma e mei·a. 

O IS'R. BARBOSA LIMA: - EstO'U com a lei na mão;- estou citando Q te:rto. 
O SR. !PAULo DE FRoNTIN: - .Mas essa dispGsi!}ão não é do anno passado. 
0 SR. BUENo· DE :PAIVA: - E' de 1921. 
ü >SR. BARBOSA LIMA: - E' de 1921, o que cGrrdhora a argumentaçã.o, 

.que v·enho 3Jd·duzindo, porque o inmdente se deu, quando presidia esta Casa 
o integerrimo, Sr. Senado.r por M-inas Geraes, cujo nome declaro cam o •ha-
bitual carinho, Sr. Bueno de Paiva. 

O SR. oBUEN·o Dm !PArvA : - Muito ag;J.·adec:ido. 
O SR. BARBOSA LIMA: -Sr. Presidente, a situação ê de uma clareza meri-

·diana. Nós ficamos entre a lei ·e o arbitrio, entre a fixidez dos dispositivos 
chrystalE7..ados em artigos de lei, e o arbitrio cognominado tolerancia, tole-
rancia que não tem limites, como todas as leis que cogitam de casos 
mais ou menos analogos costumam ter os dispositivos que !Pre.supõem tole-
rancia . 

A tolerancia no peso das m·Gedas metallicas não irá a'êm de certos H-
mites arithmeticamente formulados na Iei, de modo que a propria tolerancia 
tambem ê arithmeticamente fixada. Aqui, não. Aqui a tolerancia ê um ras-
go de condescéndencia conectiva. 

O SR. MONIZ SDDR~J: - Aqui se confunde poder descricionario com po-
der arbitraria. 

() SR. BARBOSA LIMA: - ... de camaradagem occasional: hoje, mais dez 
Fnutos; amanhã anais •15; depois mais 20·, ·depois mais •25; :meia ·ho!l"aj, 
porque não ha limites para essa tolerancia. Ficamos peior dD que estava-
mos. Como estavamos, a tolerancia parava em 1.5 m.inutos; como estamDs 
depois que a supprimimos a tolerancia não tem limites, porque depende da 
maior ou menor demora com que í'ôr chegando, successivamente, cada um 
doo membros da maioria cuja >presença seja necessaria, ·para formar o quo-
1·um de retardatarios . 

0 SR. BUENO BRAND.ÃJO: E' J}refe.rivel abrir-se depois do que antes . 
Isso é que ser·ia ·criminoso. 

O SR. iBARBOSA .LIMA: - Na Dpin-ião de V. Ex. 

Nf"o ha duvilda, V. Ex. tem a ·escala dos peccados, ·desde os veniaeE atê 
-os mortaes. 

Podia ser pe1Gr, não ha duv.ida nenhuma, c-om •isto estou d0 accôrd.o. Ha 
uma infinida;de de aspectos que eu não evidenciarei, porque não quero "' n ã;o 
m e ~·eputo ·com •O direito de attri,bu.ir intenções menos razoavds, designios 
meno-s correctos aos responsaveis pela. ini<:iação .dDs nossos trabalh-os. Mas 
o facto t angivei, o facto •Cuja evidencia chega a ser agg.ressiva, -oujas arestas 
nos tocam por todas as fôrmas, o facto é este: é que o Senado, suppri-

mindo .o.s 15 m inutos, dete.rm.inou que pelo relog-io da Casa a sessão se abri-
ria á hora precisa, exacta . Intrometteu-se essa corruptela--e uma corruptela 

• 
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sob a capa de uma praxe, é uma mutilação do Regimento, para a qual se as-
senta, se dá como legitimo o direito que se arroga á maioria o direito da for• 
ça, de> dar como legitimamente aberta a sessão dez minutos depois da hora, 
-15 minutos depois da hora. Porque havemos de parar nos 15 minutos, e não-
vamos até aos vinte minutos, meia hora, 1.nna hora? A surpreza, para aquel-

-les que acreditassem na exactidão e na estabilidade dos dispositivos regi-
menta.es, seria a n1-esma que concorreria na hypothese prevista pelo honrado 
-leade1· -da mai-o<r-ia, de se abrJr a sessão -cinco minut:o.s antes, porque, na cer-
teza -de que, ás duas e meia não teria .havido se-ssão, algum ~·etardatario, in-
voluntariamente detido no c:aanin-ho po-r um acC>idente d-o vehieulo que o tran-
sporlasse, vendo que .chegaria ao Senado ás duas e meia, deixaria de ahi com-
parecer., lllO rpr esuprposto, muito legitimo de que mal .::hega1'ia a tempo, de 
que, por noticia q_ue enoontrasse nas visinhança.s do edificio até duas e vin-
te e cinco a sessão não estava a!berta, ~ portanto, q-ue não se abriria ma-is 
deixaria de comparecer, e saberia no dia seguinte, por esse interessante 
documento em que se r egistram -os nossos t ra;bal-hos - .pela acta - que eu 
agora estou discutindo,_ que teria havido sessão, em virtude da toJerancia, 
da complacencia, da elasticidade arbitra-ria, baseada no distico juvenalesco 
do Hoc Vale sic j1tbe sit pro ratione vo,untas! E' a força, é a força! 

Não me mantenho nes-ta tri·buna, nem nella me manterei, emquanto me 
funccionar norm-almente o oerebro, no pedestal sobre o qual repousa, tiver 
saude, para os pronunciamentos da minha intelligencia, a qui não me man-
tenho, sinão para assignalar, frizando-os, sublinhando- os, os gestos de pre-
potencia epidemica, -com os quaes ha de ser conhecida, na historia dos cos-
tumes tPOliticos do Brasil, essa época .que vain-os vivendo, de austera, apa-
gada e vil tr-isteza . 

Quan do se reunem homens de bem para se assentar deliberações, de ac-
côrdo ·com os man damentos ãaquillo que chamam lei, mandamentos consci-
entemente consen tidos, não ê de esperar que desses homens d e Ibero p ossa 
partir q_u alquer manifestação de soli-dariedade expressa com ,gestos que aber-
ram da normalidad~ sob a égide de cujos mandamentos funcoiona a assem-
b•l('c't de que i'azem parte. 

Eu tenho a certeza de que estou me dirigindo a thomens de bem . E do 
ponto de vista politico sei que nã o lhes faltam, n os recursos regimentaes, ele-
me ntos para -faze-r triumphar lisamente a v>Ontade, assim legitima da maioria, 
de accôrdo com os predicados cardeaes do regimen democrntico . Não ha 
necessidade de enveredarmos por processos extorcionarios, de torturar a lei, 
àe desrespeitar-a manifestamente para, sobre esse solo movediço e peri-
goso, as~entar deliberações, ás quaes, por isso mesmo, f ailecerá toda e qual-
quer autoridade para conseguir a obediencia necessaria dos nossos concidadãos 

Os n ossos -gestos individuaes, as nos-sa.s tPalavras por mai-s eJoquent es 
que sejam, as nossas manifestações no exercicio das funcçõeF< que nos foram 
commettidas pelo mandato que aqui exercemos, valem e sõ assim vaLem , 
quanã.c se ajustem ás exigencias da lei. 
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-Qu{mdo aberram d essas exigencias, são gestos que um individualismo 
usurpadoa· em r elação a C8Jda um que espes·inha. a lei, a qual tem que ser . 
para exemplo dos seus concidadãos, os mais obedientes, ·para exemplo de 
todos, porque não a lludo a V. Ex. uma •reminisce ncia haurida na objurga-
toria ·com .que era f lagellado o segundo Imperio; nas-ce de dma a corrupção 
dos povos, se os orgãos immediatos da soberania nacional se demandam, se 
transpõem os limites postos pelo le.gislado.r a,o ·exer.cioio de suas funcções 
especificas não teem direit o de extranhar as manifestações revolucionaria s. 
o appello ás armas, com que os dél.adãos de uma patria Hvre ·ou assim dita, 
que moram em um paiz regido pela lei, procuram restaurar a lei . oppondo a 
violencia. Vir vir ?'e1Jpellit~tr, brocardo jurídico, que V. Ex. no exercício 
intelligente da .profissão que adoptou, terá muitas vezes invocado no domí-
nio do di·reito privad'O, brocardo no qua l se inspi·ra tarrnbem 0 povo, quando 
mal acon selhadü por esses exempl.os dados pelos seus .governantes, se oon-
vcnc<;>m de que a lei sos·sobrou, o arbit.rio impera, a prepotencia commanda. 
e vale quem tem fo•rça material para impôr sua vontade . 

Eu não desconheç.o o que está .grassando em •certo meio po1oitico, sob a 
fôrma a que chama rei a ca tapora do mussolinismo bastardo . A cada canto. 
se offerece gente com V·ontade de passar á lüstoria, mesmo sem os 300 mil 
caanisas v-re·tas, contentando-se com ser um Benito Mou.ssolinJ-mirim, um· 
Primo d'3 Rivera-arana, como se diz na linguagem dos n-o•ssos mai·oraes-ca-
boclos: - O avanhangueJJ.ga e o a vanhanguenga-assu' , com o suffixo "ara-· 
na" ·para fazer distincção entre o typo legitimo e 'O typo., . que o falseia. 

Nós estamos sendo victimas desse doentio m irrnetismo com q ue se quer 
aliena r n'esta cham&Jda Repubiicn, dos chamados IDstados. ditos - não sei 
porque - unidos, c1aquiJl.o que foi outr'"Ora Brasil, para por no Jogar ·da ma-
gestade da lei a idolattria dos potentados alimentados pela subserviencia dos 
aoc.ommodatici-os. 

A acta d e hoje é .wna ruotn. h istorica. Assignala a -culminaçCw do astro 
sinistro que vae passando sobre os n·ossos horizontes sociaes, como um fa-
ti·dico e !funesto •comet a, determinando na a '1111a presruga ds lb:rasiletr,os hum.i-
lhaJos, a .presciencia de noites cada vez mais escuras do que aquella em 
que ha tres annos, immer gi·o a :patria de Tiradentes, dos Mororós, dos Nu-
nos \Mruchados, elos Bento Gonçalves, d-os Julios de C astilho, cujo falleclmen-
to foi ho.ntem a qui eloquentemente remem'Orac1o e· de João Pinheiro, cujo 
ndasto c1esapparecimento, t ão funesto aos destinos da Republica, o dia de 
hoje as-signala suggestivamente . 

A acta hoje, á qual V. Ex. liga o seu honrado nome, passará a his- · 
toria c.omo um docum ento em que terá ficado escripta a manifestação con-
fessada e •consciente ·da opreferencia dada ao a.rbitrio contra a lei, á condes-· 
cer.dencia contra a sever idade e á exactidão n a obediencia dos preceitos fo.r-
mulados por quem de direito e incor.p.orados aos nossos ead.igos . 

A acta que hoje faz-me lembrar mais os sophismas com que Berna rdo 
Pereira de Vasconcellos, desrubusaé:o precur sor dos a·e g imens ela força, con-
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duziu a patr ia minei ra e a patria paulista á revoluçi'-o de 1842, sophisma 
grossei.r-o, porque, por uma lei ord!inai'ia, restabelecia o c.onselho de E8tado, 
~bolido por uma lei constitudonal. 

L embra mais este episodio e põe em .evidencia o acerto .fl:as palavras me-
ditadas com que o Pr·eside>nte da Commissão Central ou {lo Directorio do 
P artide> Republicano Mineiro o Sr. Ribeiro Junqueira assignalava os des ti-
nos das boas normas, oom que, quasi a c-ou ce de annw:;, se forçou a passagem 
da reforma da Constit·uição de 24 de d'evereiro, em plena noite de estado de 
sitio, sobre a vigencia de um Regimento instavel e inexistente, por que 
am-o1davel aos p.ronunc.iamentos oocasionaes da maior·ia desabusada. 

K ã o sei q uem t>Stá mais com o ·eleitorado mtnetro, si os resp.onsaveJs 
por esta viotoria de P y.rrho, que foi, sobre o domini.o do contpe!le vntrare a 
passagem da rchamada reforma constitucional na Camara , ou se estará de 
pretferencia oom a;quelles que lhe .bateram o coração de patr1ota com o mais 
perfeito isochronismo, com as palpitações da alma deste intrepoito e cora jo-
so r epublico que se revelou na hora presente, o n obre Deputado inc:fuspeito á 
maioria, o 1Sr. Rilbeir·o Junqueh·a. 

0 SR. ·MONIZ SODRÉ: - Apoiado . 
O BR. BARBOSA LIMA: - .Se não que tambem na .:e1ra heroica em que 

m e foi dado vêr a luz do dia, como a alma pernambUJCana vibrou em um poro-
testo que ecoou nos salões da Bibliotheca Nacional onde funociona a Cama-
ra dos Deputados ·pela voz de um r epresentante da terra da C-onfederação 
do Equa dor, ouja intelligencia se aprimorou ·no convivio g.ratissimo com o 
nosso Papiniano - Pedro L essa - e t enho me referido á suggestiva e elo-
quen te declaração de voto do Deputado Sol-a;no ida Ounh<J ... 

O SR . MoNrz Son~É: ~ .&poiado. 
O ISR . BARBOSA LIMA: - ... intimo de !Pedro Lessa, cu jas lições, nu seu 

a.catado lar, r ecebia dia a dia, e cu.ias iinspi.rações •de além-tumulo pa;lpitaram 
na quelle r ecinto es·~lareCJidas pelas manifestações do espírito . 

O SR. MvNrz .SoDRÉ: - Mui to bem,. 
O !SR. BARBOSA LIMA: - Tam:··em a alma bwhiana d-oeu-se nos exageDos 

do desr,otismo, e quando ella se manifestou pela voz insuspeita de um moço 
cuja rectidão mental, e cuja honestiã.a.de civica se não puderam compadecer 
com os desmandos das sucessivas refo.rmas regim•enkws do requinte com 
que •se .p•rocurou a·perfeiçoar .os instrumentos doe tortura legislativa . E t enho 
de a1guma sor te dado a perceber q ue me refiro ao intrepido Deputado, que re-
p resenta a Bahia, tão de aocôrdo com a orientação do geni-o ·tutelar do h e-
~·oic.o Estado, tão de accôrdo com os ensinamentos de Ruy Barbosa. Tenho me 
reff'rião a Francisco de Sá Filho; tenho me referido a .Simões Filho, vozes in -
suspeitas da maioria, partidarios disciplinados, naquillo que a disciplina tem 
de mais eoJevado como coordenadora das vonta·d.es consci·entes de homens li-
vres. 

T ampouco é de desconhecer como elemento exegetico, á attitude de 
gra;nde p arte da bancada gau:cha, que não pôde da.r o seu voto aos de&man-
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dos que da outra Casa vieram em um preamar turvo quebrar-se contra a. 
Mesa do Senado da Repu'blioa, de deixar-lhe, no loga.r onde assenta a sua 
lei interna, as algas verdoengas e a salsugem calcada por esse maremoto de 
prepotencia. 

O ·SR. PRESIDENTE: - V. Ex. me •permitta lembrar-lhe que está quasi 
:finda a ho·ra .iio ex.pooiente, e que o Sena<1o ainda não teve a oppoirtun:dadoe 

-de f-I' provar a acta da sessão anterior. 
O SR. AN'IlONJOO MoNIZ: - Eu pedi a •palavra sobre a acta. 
O SR. BAHBOSA LIMA: - E' log.ico, é natural, é de esperar porque o ,Se-

naàoo não está fun~onamdo; esta Casa funcdona d~ntfro da lei. 
0 ISR . PAULO DEl FRONTIN: - Apoi!a.do. 
O 'SR. BUENO BHANa>Ão: -Desde quando o Senado esrtá :fór-a da lei '! 
O SR. BARBOSA LIMA : - Fóra da lei o Sena-do deixa de ser o Senado para 

ser um encontro de Senadores que pensam poder fazer a lei fóra della. 
E' por isso que eu comecei q uando V. Ex. a:penaJS se sentava, fórq, da h o· 

ra, na caàJeira em que estaria o Presidente do Senado, si ahi se sentasse den-
tro das exigencias do Regim<ento. 

O SR. BUElNO BRANDÃo: - O que pareceria a muita gente um nrocedim•en-
to tumultu!lrio. Protesto inopportuno. 

O SR. BARBoSA LIMA: - Eu não tinha esperança, que me seria gratissima, 
·de oonve·ncer, de peirsua:dir o •honrado lea-derr da maiori'a. 

O SR. BUENO BRANDÃo : -No emtanto eu sou muito doei! ás observações 
Q,e V. Ex. 

O SR. BARBOSA Il!MA: - Por ma1s que eu me requinte nos meus esforç . ..,il 
de dialectica, eu não poderia . .. 

0 SR . BUENO BRANDÃ!O: - ISão Vel'dadeiros rugi;}os. 
O SR. BARBOSA ;LIMA: - ... demover o ho'!llrado leaàer da maioria, deci-

·dido a vencer, c1,1ste o que custar, h aja o que houver. 
Já recordei a senten ça juvenalesca no hoc volo sic jubeo seà p1·o 1·atione. 

Invocar a "ratione", em uma hora como esta aos embates da "voluntas", na 
hora que vamos vivendo, seria até uma ingenuidade. O caso não é sem pre-
cedente; o p1~1· si m1~ove é tão conhecido atravéz das leituras ·com que tem il-
lustrado o seu peregrino espírito -o eminente leaàer ·d.a m>aioria .. . Parecia que 
Galileu Galilei derruiria a ordem social, alicerçada nos ensinamentos theol-o · 
gicos, pondo em duvida o gesto de Josué, mandando que parasse o sol. 

Eu não .pretendo impedir que o h-onrado Senador mande parar o sol da li-
berdade e se atenha •nas hostes de quantos fulminaram o .glorioso descof>ridor 
das .leis, essas, sim, l eis i.namolgavei.s e inso.p>hi•smaveis .. 

O SR. PAuLo DE FRONTIN: - Já modificadas pela relatividade de Einstein. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Einstein, si se transmudasse em membro de as-

sembléa política, estaria aqui sendo chamado á orde1n! e, provavelmente: pos-
sivelmente, travando conhecimento com os encantos da Clevelandia. 

O SR. PRESIDENTE: -Peço a V. E x . que restrinja as s uas consider :-,ções 
·s obre a a;cta, porque a hora do expediente já está a tei'Ill!inar. Positivamente, 
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V. Ex. n ão está mais discutindo a a!Cta; está .fazendo obstlrucção á dis0ussão 
e V'otação da materia ·constante da ordem do dia. 

O 'SR. BARBOSA LIMA: - Não estou disoutindo a a;cta; estou a.ssignalando 
que não existe normalmente uma sessão do .Senado .na •hora presenLe . 

O SR. PRESIDENTE : -V. Ex. permitta um esclarecimento. O aJCto da Me-
sa, abrindo a sessão de h oje á hora em que o fez, ampara-se -nos precedentes 
diarios. Invariavelmente o 1Senado tem aber·to as suas sessões, depois de uma 
e meia, hora ·prefixada no Regimento; sendo que, repetidas. vezes, ·bastante 
seguida, o tem feito c.oml 1·0 minutos e mais de did'ferença. Ainda hontem, o 
nobre .Senador pelo Amazonas, presente ao recint·o, no momento em que o 
illustre Vi.ce-Presidente desta Casa abria a sessão, não formulou reclamação 
alguma, embo-ra a abertura dessa sessão se tivesse realizado, não a penas com 
10 minutos de tolerancia mais COmi Hi. O nobre Senador não· formulou o 
menor protesto- Logo, com o consentimento mesmo de V. Ex., a Mesa tem 
aberto as sessões do !Senado dentro de uma relativa tolerancia. (Apoiados). 

O .SR. BARBOSA LIMA : - 'De modo que V. Ex. entende q ue esses mãos pre-
cedentes devem prevalecer -sobre a lei. 

0 SR. ANTONIO CARLos: - Approvados por V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Até o dia em que se proteste a qui, appelland.o 

para a lei, quando se vê a tendencia da Casa pa;ra desviar-se da lei. 
O SR. ANTONIO Cil.RLos: - K ão é a -Mesa que procura desviar-se da lei. 
O .SR. BARBOSA LIMA: - O protesto é opportuno, é feito em nome da lei, 

e whi fica consignado nos termos em que entendo formulai-o, na certeza J.e 
que n~o terei outra cou-sa a fazer daqui por dia:nte, sinão formular p r otestos, 
diante da theo,ria que se quer fazer soberana, de que os precedentes se so·:J~ e-
põem "á lei expressa. 

O SR. PRESIDEN~'E: - São V. Ex. e os seus companheiros que sempre in-
vocam os precedentes, .contra disposições regimentaes. 

O SR. IMoNIZ SooRl!:: - Nunca s ustentei doutrina irraci.onal como essa. 
( Trocam-se dive1·sos apwrtes). 
0 .SR. BARBOSA LIMA: - Sr. !Presidente, VOU .con oluia:. 
Eu me congratulo -com V. Ex . pelos -louros com que acaba de ornar a 

sua sympathica .personalidade, identificando-se com os mãos precedentes e 
deixando de lado as reclamações feitas em nome da lei. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Pelo contrario ; S. Ex. estã procurando corri-
gir os 1náos ,p-recedentes . 

O .SR. PRESIDENTE : - O nobre s enador que diga que é c om profuno.o pe-
zar que sou obrigado a divergir de S. Ex. S. Ex. bem srube que eu lhe rendo 
as maiores homenagens -de amizade e de admiração . 

O SR. BARBOSA LIMA:- V. Ex. sabe que lhe r etribuo igualmente esse sen-
timento. 

O SR. PRESIDENTE : - Estã terminada a 1hora d-o expediente. 
Os senhores que appr-ovam a acta quei.~ram levamtar-se. 
Approvruda. 
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(Protestos vehementes dos Srs. Senadores .A1~tonio M'oniz., Moniz Sodré, 
Jeronymo Monteiro, Barbosa Lima.) 

0 'SR . MoNIZ SODR:til: - iPeço a •palavra. 
0 SR. PRESIDEJNTE: -Tem a :palvra o <Sr. Moniz Sod!ré. 

O Sr. Moniz Sodré: -Que importa isso? Então V . Ex . quererá por-
ventura que esteja approvada esta = ta, que não tra:duz a v<?rüade ... 

.Q .SR . BUEJNo BRANDÃo: - 0 Senado a approl'uU. 
·0 .SR . BARBOSA LIMA: - A' f-orça. . 
O •SR. Jll[oNIZ Sor·<·f.;. -- ... essa act3. q_ue cnnr·retiza. a culmina.ncia ma..-.,;,i-

ma do maior attentado criminoso que já se praticou no Congresso Brasileiro? 
O SR. BARBOSA LIMA: -Pela força não nos levarão . 
O SR. MoNIZ .SoDR:til: -Então V. Ex. nega ao .Senado o dkeito de discutir 

-uma liicta, quando, allegamos que essa a.::ta não exprime de forma alguma a 
verdade. 

O SR. PRESIDEJNTE: - Qualquer Senador tem o direito de discutk a acta. 
O SR . MoNIZ SoDR:t!l: - Si V. ·Ex. reconhece esse direito, tinha o dever 

me ·co-nceder a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: - V . Ex. recorra da deliberação da Mesa. 
O SR . .MoNIZ .SoDRÊ: - Não orecorro da deliberação da .Mesa, ·S·r . Presklen-

te, porque não se trata de delibera{;ão que• a maioria possa tomar. E' dis·po-
sição expressa do Regimento que cada Senador tem o direito de fazer as 
·observações -que entender a respeito da acta. 

0 SR. -BUEJNo BRANDÃO: - Dentro da hora. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Então já ha hora? 
O 1SR. •PRESIDEJNTE: - A hora do expediente estava esgotada e nenhum Se--

nador pedia a sua pror-ogação. A •Mesa tinha por conseguinte, neeessidaile de 
sujeitar a acta á approvação do Senado para continuar os trabalhos da ordem 
do dia. 

O .S1< . iMoNIZ .SoDR:til: - De-pois da discussão da aJCta. 
O SR. BARBoSA LIMA: -Não se encerrou a discussão da acta. 
O SR. PRESIDENTE: --0 R egimento diz claramente que a hoTa do expedi-

ente, aquella em que se procede a leitura e a approvação da acta. durará por 
um hora ... 

0 'SR. BUElNO BRANDÃO: -Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE: - ... finda a qual se passará á ordem do dia. E' bem 

de ver que tendo terrrlinado a sua .prorogação, de ll!Ccôrdo com o Regimento, e 
tendo a acta sido longamente .discuti-da pelo Sena;clor p·elo .A:mP..~o-nas, a Mesa 
não podia deixar de sujeital-a á appro·vação do Senado, afim de não alterar a 
ordem dos nossos trabalhos. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE: - V . Ex. ha de concordar que sou infenso a todo 

acto que importe em restricção do direito de qualquer Senador. 
O !SR. ·MoNIZ SoDR1ll: -Está se vendo. 
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O SR. IPRESIDEJNTE : - Mas tambern .n ão posso deixar, n a qualidade de d .ire-
c tor eventu al dos trabalhos de hoje de manter a o rdem insdispensavel aos nos-
sos trabalhos . 

O SR. MoNrz SoDRl!J : -Contra o Regim•ento. 
o SR. ANToNlo CARLos: - Não apoiado .. Em dafez,J. do R ~g;mento . 

O ISR . M0"1IZ 8vDR11J: -Sr . Presidente, V . Ex. terminou a sua explica-
ção; agora tenho a declarar: V . Ex . affi.rmou que .por estar terminada a hora 
do expediente tinha n ecessidade de imrnediatamente submetter â. votação a 
acta. JDu provare i o c ontrario, dizendo: primeiro, que caberia a V. Ex. ou 
providenciar para q ue fosse prorogada a h ora destinada ao expediente ou 
adiar a discussão da acta para a sessão seguinte. 

O SR. BUENO BRANDÃo: -Isso n ão é possivel. 
O 'SR. 1\'l:oNIZ So!}Rl!J: - \Porqu e, o que v. Ex. nu ilJCa p oderá fazer -· não 

é poderia - nunca- poderá fazer é impedir que um Se·n adO'r, q ue t em o di-
r eito impres·cri.ptivel, e ·inalie.navel , de discutir a veracidade da acta, ven ha de-
cla rar ao Se n ado q ue esse documento q u e a hi está sob o nome de acta é um 
documento falso ... 

0 SR. ANTO:KIO CARLOS: - Não apoiado . 
O SR . MoNrz SonRl!J: - . .. quand·o esse Senador possue elem1entos de 

justificar aS suas affinnações, a fim de denuncia r ao pa;iz o att entado, que 
hontem foi praticado aqui, no Senado, que attingiu â. maior d as pre110tcncias. 
E sse a.ct·o de V. Ex. ,JJ.oje é um acto de lo.gica .. . 

0 SR. ANTONIO 'CARLos: -Apoia do. 
O ISR. MoNrz Somllll : - . . . foi um acto logico, na sua coherenoia, comi o 

acto l1ontem praticad·o n esta Casa, .q.u e se julgou no direito de d ecidi•r uma 
questão de ordem, sem q.ue •houvesse numero legal no recinto . 

O SR . BuENo BRANDÃO: -Não apoiado. Havia 32 !Se n adores . 
O ISR . MoNiz SoDRÉ: - Era r>reci·so que esse escandalo ... 
O S R. BUEJNo BRANDÃo: - :r--ão apoiado. Não h ouve ·escandalo algrn'J. 
O SR. M·oNrz SonRÉ : - ... que esse escandalo innominavel, pra ticado, 

como é commum! em q uasi todos os crimes, á sombra escusa dos actos pre-
cipitados n ão viesse, neste r ec-into, á luz clara da discu ssão. Os mesmos 
culpados desse acto, apavorados, sentem-se assombrados em que se fa-
ça luz c ompleta sobre esse escandalo, sem precedeptes na historia p a r iamen-
tar do Brasil . 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - Mas V. Ex . está ·na tribuna ; V. Ex. está fa] , 
!ando com intei.ra liberdade. 

o !SR . IvioNIZ SoDIÚJ: - EstQU falla nd o por que sou aus que nii.o se sub· 
m etteml a actos de t yranulia ... 

o ·SR. B UENo BANDÃO: - Nin.guem aqui se submette . 
o !SR. MoNIZ SoDRÉ : - ... porque em minhas veias nã.o co·rre lama pu-

trida em vez de sangue oxygenado, porque tenho a necessaria energia para 
me r evolta.r contra todos os go~pes da força . . . 

o SR . BuENo BRANDÃo: - V. Ex. está ~busando da .paciencia do Se nado. 
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O SR. MANOEL BoRBA: - V. Ex. devia deixar isso para discutir na ses--
são de amanhã. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - Eu •responderei já a V . . Ex . 
O SR. MANOEL BoRBA: - Eu dispenso a resposta. 
O SR. MoNrz .SoDRÉ: - ·V. Ex. não póde dispensar a resposta, porque · 

deu um aparte ·Pelo qual demonstrou nã o conhecer .. . 
O SR . BuENo BRANDÃo: - Só V. Ex . é que co-nhece 
O SR. MoNrz •SoDRÉ : -Nã o duvido. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - E' isso mesmo. A vaidade de V. Ex. vae · 

além desse ponto 
O ·SR. iMoNIZ ·GoDRÉ: - Não duvido ode q·ue eu realmente saiba o valor ju-

rídico de 'Urna acta do Congresso e que V . E x. o desconheça. E devo mesmo . 
dizer que -é ess·a a unica razão, que póde, de cert<.. fórma, expU.ca.r a attitude 
do honra:do !Senador. 

Se nós soubessemos que a acta vale como um documento jurídico, que é 
a prova dooumental do que se passou na sess5:o a que eii<.. se refere; se nós -
soubessemos que, legalmente, a sessão não existe e não existe nada do que 
nella foi praticado, senão depois que a acta seja approvada, todos comprehen-
deriamos que a discussão dessa acta tem un~ valor essencial como documento 
authentico do que J:>e passou ·na sessão. Por isso, n ã o póde suli. discussão ser 
adiada -pa;ra a sessão seguinte, nem para o dia seguinte •adiado o meu .protesto . 

Por isso é que eu declaro a V. Ex. que, ·discutindo a wcta, discutindt•. ago-
ra a acta da sessão de hontem, eu não posso deixar de affirmar •solem,nemen-
te .que a consulta feita pe1o presidente desta assemlbléa D<i. ~referida se5são, a 
respeito do mo<do como deveria ser discuüda a;q.ui a indicação referente '3.-0 1"€-

gimento na parte r elativa á revisão constitucional, que a votação dessa con-
sulta, dessa questão de ordem, foi feita sem numero legal, -ccmstituindc.. ·pois 
um acto de verdadeiro crime. Na ooca.sião em q_ue se votava, eu tive a oppor-
tunWade de ohegwr áquella porta e verificar que< havia apenas 31 Sena<loi-ed 
no recin.to. Entrei então no recint·o. e requerl se verificasst essa votação por-
que ella não exprimia a veroade , desde quando não estavam presentes Se-
nadores em numero legal. O Sr. Pnesidente do Sena.do declarou da sua ca-
deira . .. 

O SR. BuENo BRANDÃo : - Quand·o se procedeu á verificação, V. Ex . . não . 
estava presente. Não esteja oriti>cando um fa.cto q u e não conhece . Estavam 
presentes 32 ·Senadores . 

O ·SR. MoNrz SoDRÉ: - E o Sr. Presidente d o Senado decla.rou da sua ca-
deira . .. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Disto é testemunha o Senado em peso. 
O ·SR. MoNrz SoDRÉ: - ... que rea lmente estavam .presentes 31 Sena-

dore! . . . 
OSR. BUENO BRANDÃO: - Com o Presidente 32. 

O SR . . MoNrz SoDRÉ : - ... mas que, com a minha presença reclamando·. 
verificação da votação, eu completaria 32 ... 
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0 .SR. BUENo BRANDÃQ : - V. Ex. seria o •33° . 
O SR. MoNIZ Sc>DRÉ : - ... e nestas condições haveria num!ero lega.!. 

Respondi-lhe q-ue eu não poderia ser considerado presente ·porque ia !l'e-
tirar-me immediatamente do recinto, por não dever tomar .parte em tal vo-
tação e que -não era .curia l, que não estava de accõrdo •com a ethica parla-
mentar que po·r esse facto ifosse v-otada sem numero :uma d eliberação daquella 
magnitude • I 

O ·SR. BuENO BRANDÃo: - A Mesa constatou , com o testemunho de todo 
o Senado, -que havia 32 Srs. Senadores no recinto. 

O SR. MoNIZ SonRÉ : - F\eita a veri<ficação perante os ülhos abertos pe-
rante a fiscalização consciente de todos aquelles que se achavam no r ecinto e 
nas galerias, ficou pe.rfeitamente evidenciado ... 

O SR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. -quer intervir nas nossas deliberações? 
O SR. MoNIZ Somull : - . . . o numero n ecessario para a votação daquella 

questão de ordem. Era, portanto, na tural qUJe a acta da sessãJo de -hoje pas-
sasse por m<eio desse processo bruta l, irmão gemeo da deliberaçã o de hontem. 

Por isso •comecei declarando ..• 
0 ·SR. L OPES GoNÇALVES : - Declarando nada. 
O SR. BARBoSA LIMA: - Não é linguagem parlamentar .dizer-se : "decla-

rando nada" . 
iO SR. MoNIZ .SonRÉ: - Sr. P .r esidente, .para que se veja até onde vae a 

intelligencia . . . (Riso ). 

0 SR . LOPES GONÇALVES: - Só V. Ex. É que tem intelligencia. 
0 Sa. MONIZ SoDRÉ : - do honrado c ollega que m e aparteou veja o 

·eenado; estou fa.!lando a tantos minutos e dá o testemu nho de que não estou 
declarando .nada! (Hilaridade) . 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Falle linguagem clara e corr.ecta . Não esteja 
V. Ex. a repetir o que já ·disse. Falle com calma. 

O SR . -MoNIZ SonRÉ: - De maneira que isto que eu estou' dizendo, f allan--
do a linguagem da minha ·patria . . . 

O SR. LoPES GoNÇALVEs: - Não apoiado; está d'allando muito incorrecta-
mente. 

O SR. MoNIZ SonRÉ: - .. .• em ul11! tom de voz em .que os mais surdos me 
deverão ter ouvLdo, e 18. Ex . declara que não estou dizendo nada (Riso) •. 

Mas eu dizia, Sr . Presidente, que foi p or isso que eu comece-i affirmando 
que havia verdadeira logica, perfeito nexo de causalidade, inteira coherencla 
entre a maneil·a por que foi votada essa acta c1e hoje e a deliberação tomada 
honternl nesta Casa. Era mister que a acta que -registrava o facto criminoso 
fosse tambem criminosamente votada, constituindo as dua.s votações, os 
dous termos de urn1 mesmo escandalo inominav.el, xipophagos ligados por este 
vinculo de ignominia, que ha de bem traduzir esta época de miseria que 

-atravessamos, pela prepotencia, impatriotismo, a politica imperialistica, ab-
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sorvente, criminosa e dictatorial do actual Governo que tanto tem aviltado a 
Nação . 

•E' o meu protesto. (Muito bem; m,uito bem). 

O Sr. Antonio Moniz: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Peço permissão a V. E x ., para declarar que se 
acha sobre a m esa, vindo já da sessão de hontem, Ulll! requerimento do Sr. 
Barbosa Lima, pedindo que o Sena do se constituísse em Commissão Geral .para 
o fim de, sem maior demora, estudar a proposição da Camara dos Deputados 
que proroga a lei de emergencia, chamada lei do inquilinato. 

Esta discussão ficou adiada do expediente da sessão de hontem para o de 
hoje, por se haver esgotado ;hontem a hora do expediente. Estando tambem 
esgotada agora a hora do expediente, a discussão desse requerimento fica 
tambem adiada para amanhã. 

ORDEM DO DIA 

iMODIFICAÇÃO DO REJGIMENTO INTERNO 

Discussão uni·ca da indicação n. 5, de 192'5, rpropondo a modificação de 
varios artigos do Regimento, na parte relativa aos tramites a que deve obe" 
decer a proposição da Camara dos Deputados, que reforma a Constituiç.ão 
Federal . 

O Sr. Barbosa Lima (*) (pela ordem):- Sr. Presidente, vencido mas 
não convencido, tenho que acceitar os factos como factos ainda que mais 
abusivos, á índole jur·idica, de que careceram para elll!Prestar legitimidade 
ás nossas deliberações. 

Vencido mas .n ão convencido, uma vez que o <Senado se mantem, ~ meu 
ver, tresmalhado da legalidade, r eunido para a doptar deliberações que le-
varão o colorido desta situação anomala, eu condiciono os meus pronuncia-
mentos, ins'pirando-os nos protestos prévios com que, pela ordem me dir~

jo á Mesa. 
A sessão l.egislat·iva está a terminar. iRestam• apen as oito dias. Nestes 

oito dias o Senado terá que deliberar sobre os assumptos de maior urr-~ncia 

que são aquelles que, uma vez não resolvidos, fi.carão por isto prejudicados. 
E, na <hypothese, ·Occo·rre rprecisamente ·O caso, cuja responsabilidade eu óeixo 
aos directores do pensamente político dominante n esta assembléa. O ca:;o oc-
corre com a lei de emergencia, com que se tem vindo introduzindo exce-
pções occasionaes, na lei do inquilinato, na lei de emergenda., cujos effeitos 
só estendem! até 31 de dezembro •deste anno. 

(~) Não foi revisto pelo orador. 
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No presupposto de que o Congresso encerre as suas sessões no dia 3 de-
Novembro proximo, uma vez que estão ellas .p.mrogadas sómente atê essa 
data, ê obvio, é evidente que nesses oito -dias deveria o Senado, de preferen-
cia, pronunciar-se sobre a .Jei de emergencia. 

Quando alvitrei a reunião da Com•missão Geral, o d'iz, porque, reunida 
esta, \Se poderia discutir os varies aspectos jurídicos, preliminai"es da espe-
cie posta em f óco pela proposição da Camara dos Deputados, e, consoa!' te a 
urgenoia dessa lei de occasião, o Sena!do, :impressionado naturalmenta com· 
as graves con sequencias decorrentes da não votação dessa lei, suspenderia 
qualquer outra u rgencia de cunho partidar io, para preferir esta outra ur-
gencia. 

Era isso que eu esperava que o leacler da maioria e o seu briJ.hante cyri-
n eu tivessem ·comprehendido na sessão de hontem1 para preferir a urgencia 
que se destinasse á. discussão da lei do inquilinato, pospondo a discussão me-
nos constitucional do additamento ao R egimento, no presuposto de não se 
prorogar a sessão legislativa, de se encerrar o Congresso Nacional no dia 3 
d e NovemtbTo proximo, data até a qual estão prorogadas as suas ses!:-ões. 
Nesse .presupposto ficaria o Governo desarmado para prevenir male>s de 
consequencias temerosas e incalculaveis, pois t a l se nos afigura a sH uação· 
em uma cidade como aquella em que t em a sua séde o Governo da Rermbli-
ca; tal se nos afigura a situação resultante da inexistencia dessa lei de emer-
g'encia. 

0 SR· 'BUEJNO BRA:ro."DÃO: - A lei existe. 
0 SR . BARBOSA LIMA: - A lei existe até 31 de Dezem bro . 
O SR. BuENO BRANDÃo : - Antes disso o Congresso votará a sua proro-

gação . 
O SR . BARBOSA LIMA : - O Congresso tem as suas sessões J)roro.gadas até 

3 de Novembro. 
O SR. 'BuENO BRANDÃO: -Até ·3'.1 de Dezembro, p ela Camara. 
o SR. MoNIZ SoDRÉ: - Si votarmos a proro:gaçiio até 31 de Dezembro. 

Veremos. 
O SR. BaRBOSA LIMA: - Por em•(luanto as sessões estão autorizadas até 

3 de Novembro. O Senado ainda não votou o projecto de lei, sobre a "Revist a 
do Supremo Tribunal Federal ", eu não sei si o votará. Não basta que uma 
Camara se tenha pronunciado sobre assumpto subrn•ettido ã sua disposição. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Mas é uma questão tranquilla, que o Senado· 
votará, sem duvida . Na ha opposição , salvo si VV. EEx . impedir<Jml a 
discussão e a votação, como estão fazendo com a do R egim ento. 

O SR . MoNIZ SoDRÉ: - I-lavemos de protelar a passagem desta lei de 
prorogação do Congresso. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - De todas as leis. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Quantos projectos enviados 4a Camara dos 

D eputados nem por isso se transformam em lei! 
O SR. BUENo :i3RANDÃo: - V. Ex. pôde ficar t ranquillo ; a le i do in qui-
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!i.nato será vota{!a ,comi o a;poio da maioria, antes de esgotado o prazo da 
actual. 

O SR . ANTONIO MoNtz : - I sso se houver prorogação, o que ê muito 
discutivel . 

0 SR. BARBOSA ·LIMA : - Quem nos 1ha de dizer ... 
10 'SR. BuEJNo BRANDÃo: - Ha de se votar . Votooo o R egimento do Se-

nado, :immediatam1ente será votada a lei d o dnquilinato . Si VV. EEx. não 
v.atru·em -o Regimento, ê porque não querem a lei do inquilina to te a respon-
sabilidade pesará então exclusiva sobre a m aioria. As cau sas são claras·, bem 
claras .. 

O ISR. >BARBOSA L IMA : - Quer dizer que a lei do inquilinato fica appen-
diculada á r eforma da Constituição; quer dizer que fica elevada á categoria 
de emenda á Constituição . (Riso). 

O SR. BuENO B RAND-;to : - E' extraordinaria ·a opposrçao ·que estão des-
-e nvolvendo no Senado; não querem discutir, não querem votar. Votem o 
Regime nto e immediatamente t erão a lei do inquilinato. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: -V. Ex. qUer corr-omper-nos. (Risos). 
O S-aa BUENo BRANIDÃO: - Estou muito longe dis'so. 
O 1SR. il\foNIZ SoDRÉ: - Trocar a lei do inquilinato pela nossa -opposição! 
O Sa .. BUENO BRANDÃO: - Eu seria incapaz de uma causa dessas. O que 

não queremos é que a mino-ria fique presa aos desejos da mta.ioria, quando el-
la é a causadora desses factos . 

0 SR . BARBOSA LIMA : - r:Ma.s .OS factos ... 
O SR . •BuENo BRANriÃo: - A opinião publica lê e observa. 
O 'SR. BARBOSA LIMA: -Por que não se votou logo? 
.Si n ão quedam a -obstrucção, por q ue n ão se votou o projecto tal qual 

veio da Camara? 
E' por.que se quer appendtcula:l-a ·como engate á le i •do orçamento, ou se 

quer em.barcal-a na .gatera n egra da r evisão . 
O Sa. BuENo BRANDÃo: .-Aqui rião ha galera n egra. 
O SR. >BARBOSA LIMA: - E' um nav.io negreiro. 
Pen sam que QS inquilinos, a tormentados pelo desmedido dos preços da 

locação {los p r edios com que estão am·eaçados· ... 
O SR. lBUENo BRANDÃ-o: - A! Jei ·está em pteno vigor . 
O ISR . BARBOSA iLIMA: - ... se dei·xam en gabelar por essa vinculaçã-o en-

tre Uina co us a e outra? 
Não! Não! E' claro, é cl&rissimo que o assumpto posto em fóco pelo 

meu Tequerimento, em uma hora em q ue faltam apen as oito dias ·par a o Con-
gresso encerrar as •s u as sessões - como é esta a situação -de >facto - mere -
cia ser imme dia tam1ente ... 

O SR. BUENo BRANDÃ-o: - Salvo se quiz!erem drrupedir a vota<;<ão da pro-
rogação. Não poderão impedi·r , as sessões serão ·prorogaidas dentro do Reii-
mento., 

O ·SR. BARBOSA L IMA : - Sr. ·Presidente, o honr ado leader da maioria está 
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me ab-rigando a deter -me na tribuna por 1nais tempo do •eu desejava e tendo 
a r esponsabiLidade da faclioga, n ã:o .que eu a esteja sen tido, m~as que esteja 
causando aos meus honrados co'llegas. 

0 ISR. BUElNO BRANDÃo: - 0 Senado n ão está ifatigado . 
O SR . . BARBOSA Lil\Ú : - Que·r IS . Ex. pre julga-r qual a nossa attitude e1111 

·relação á prorogaçã:o; queria suppor IS. Ex. q ue nós ela minol'ia fazemos 
questã<> 1iechad·a ele votar sem discu ssão apenas ·aqui chegasse, a .prorogação 
da sessão legislativa, opa:ra nesses (1ous mezes, que faltam, fazermos aqui!lo 
que não fizemos nos moezes anteriores ! 

Não. A nossa attitude está condic ionada pela m a rcha que imprimem aos 
acontecirruentos ·OS responsave-is pela situaçã-o socia l em! que estamos vivendo. 

Não é uma pr-orogação de sessão legislativa como outra q ualquer, em 
uma outra hora qualquer. Nã:o. P :or isso o meu 1' equeri1111ento, pondo- em 
fóco a questão, ti.nha a s ua Oipportünidade, para que fosse preferi-do, com Q 

seu caracter >de urgen cia, oontestavel ur.gencia da ·reforma {lo Regimento . 
. Eu n ã o sei até se n ã o {l'everia, Sr. Prestdente, !bater ás ;portas da IJllaio-

ria, tactean do-lhe a .sinceridade ele propositos e reque rendo agora urgencia 
para que entre em discussão jmmediata, prejudicados, todos os pronuncia-
ment os a n teriores, inclusive a UT·gencia anteriormente votada, a proposição 
da Camara relativa ao inqui:inato. 

A u rgencia, qualquer Senador a póde r equ erer em qualquer momento da 
sessão elo Senado; de modo que, eu p oderia contrapô r uma urgencia a 
outra . 

V. Ex. dirá que não ha numero. Não é possível, não é possível não haver 
numero. Numero ha sempre. Um po.uco de vontade, o leader, p or um la do, 
os cohi.1JS, por outro, percorrendo as saletas, cata aqui, cata a lli, cata acolá 
(1'iso) arrebanhando os Senadores tresmalhados ou menos convencidos da 
necessidade de uma convergencia rigorosa, dariam o numero necessa~·io a 
essa manifestação opportuna do patriotismo incontestavel da honrada m aio-
r ia do Senado, da clarividencia dos seus directorE's e do espírito de previden-
cia de quem presente os males que podem advir pa ra a communhão social da 
Camara, na votação dessa lei de emergencia. 

De modo que eu acredito que a m aioria, consorciada com o Poder Exe-
Ci.ttivo, nos propositos patrioticos que a este anim am, a ccor reria n este domin-
go hi storico que vamos vivendo, a votar urgencia contra urgencia. 

A verdadeira urgencia, correspondente a um assumpto que ficar ia pre-
jurlicado, se não entrasse logo em d'i scussão, em contraposição a outra ur-
gencia que não ficaria prejudicada, pelo facto de se terem con sagrado os dous 
dias, digamos, á votação da lei de emergencia. 

Eu acredi to que essa urgencia não foi solicitada pelos órgãos autorizados 
da maioria, natu ralment e porque estão informados ele que ha razões de ordenn 
juridica filiadas ao tradicional respeito, aos sagrados direitos da proprieda-
de privada, em virtude dos quaes a lei de emergen cia t eri!l de · ser aqui es-
c:abic:l• ada, discutida e contrariada, como veiu da Camara dos Deputados, a. 
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qu<ll ~el'ia deYolvida, depois de ajustada á!::i exig·e::ncias do ca pitalismo vigi -

lante . 

Estou convencido que fui derrotado pelos orgias do capitalismo, aos quaes 
não t eria passado despercebida a minha attitude subversiva, querendo appr o-
var, quanto a ntes, a lei de emergencia, que lhes põe cobro á ganancia . 

o SR. l\l[oNiz SonRÉ: - Tambem a reforma da Constituição está sen do 
feita po1· imposição de estrangeiros. T erei occasião de demonstrar isto ao 
Senado . 

O SR . ANTONIO MoNIZ: - Por imposição de capitalistas estrangeiros . 
o SH . BARBoSA LIMA: - De modJ q ue, Sr. Presidente, requeiro urgencia 

contra urgencia; urgen cia pa r a entr a r, .en"l discussão, preteridas todas as 
manifestações anteriores do Sen a do, a proposição da Camara dos Deputados, 
relativa á lei do inquilinato . Mandarei á Mesa o meu requerimento. 

O Sn. PRESIDENTE: _:_V . Ex. m e permitta uma ponderação. V . Ex. vae 
requerer urgencia, com prejuizo da u rgencia votada? 

0 SH. BARBOSA LIMA: - Perfeitamente . 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador B arbosa Lima requer urgi3ncia 
para que entre immediatamente em discussão e votação a proposição cl::t C<l.-
mara dos Srs. Deputados, n. 44, dP 1945, que promga a lei ele inquilir! atv . 

V. Ex . r equer essa urgencia corr. a preterição da urgencia já vot ada? 
O SR. BARBOSA LIMA: - Sim, senhor; e m a i8 a votação nomi;l<tl pa;·a o 

meu requerimento. 

O Sr. Bueno Brandão (pela ordem): - Sr. Presidente, eu pedia a pa-
lavra apenas para declarar ao Senado que voto pela urgencia r eque1·ida, sem 
prejuízo da u rgencia da m ateria qu0 está sendo discutida, comprometten-
,:u-mc a apresentar nesse sentido r equerimento na sessão de amanhii . 

Tambem sou contrario á votação nominal. 

I 
O Sr. Presidente: - Os senhores que concordam na votação nominal 

para o r equerimento do Sr. Barbosa Lima, queiram manifestar o seu as:;8nti-
mento . (Pausa) . 

Não fo i concedida. 

O Sr. Antonio MonEz: - Requeiro v erificação da v otação. 

O Sr. Presidente : - Queiram levantar-se, conservando-se de pé os 
Srs. Senadores que votaram contra a votação nominal. (Pa1tsa) . 

Manifestaram-se contra a votação nominal 25 Srs. Senadores . Queiran ' 
levantar-se os Srs. que votam a favor. 

Votaram a favor sete Srs. Senadores. O Se na elo recusou a v.:;tac:ftu no-
minal para o r equerimento. 



-82 -

Os Srs. que approvam a urgencia requerida pelo Sr. Senador pelo Ama-
zonas queiram manifestar-se . (Pausa). 

Não foi concedida . 
I 

- I O Sr. Moniz Sodré (pela orde?n): - Requeiro verificação da votaçao . 
o SR. PRESIDENTE: - O Sr. Senador Moniz Sodré requer verificação da 

votação . Queiram levantar-se, conservando-se de pé,_ afim de serem contados, 
os Srs. Senadores que votam a favor da urgencia r equerida pelo Sr Bar-
bosa Lima. (Pa1tsa). 

Votaram a favor cinco Senadores . 
Queiram levantar-se os Srs . que votam contra . (Pausa). 
Votaram contra 27 Srs. Senadores. A urgencia foi recusada. 
Continú a a discussão da indicação. 

O Sr. Antonio Moniz (pela onlmn): - Sr. Presidente, começo decla-
rando que sou inteiramente solidario com o brilhante protesto feito pelo 
eminente Senador pelo Amazonas, contl;a o acto de arbitrariedade pratica-
do pela Mesa, abrindo a sessão contra expressa disposição do nosso regi -
mento. Declaro a inda que sou igualmente solidario com S. Ex. nas jus-
tas ponderações que fez a respeito da n ecessidade de ser discutida e ap-
provada já a prorogação da chamada lei do inquilina to, indiscutivelmente 
muito mais urgente do que a indicação que tem por objectivo reformar o 
capitulo do nosso regimento relativo á revisão constitucional. 

Eu havia, Sr. Presidente, pedido a palavra na occasião em que Vossa 
E x . annunciava a discussão da acta da sessão passada para sobre ella fazer 
algumas considerações. V. Ex. deixou de m'a conceder, e, precipitadamen-
te, deu a acta por approvada. 

Assim procedendo, praticou um acto arbitraria, que ao mesmo tempo 
importou na violação d·o direito de um dos seus collegas . 

Como, porém, Sr . Presidente, o facto de V. Ex. ter dado prepotente-
mente por approvada a acta da sessão anterior não me embaraça de sobre 
ella emittir os conceitos que julgar convenientes, usando da palavra pela 
ordem, neste momento, vou fazel-o. 

O SR. PRESIDENTE: - Perdão; V. Ex . ha de m e permittir que, com 
o actamento e a estima que V. Ex. me merece, lembrar que, n este momen-
to, V. Ex. póde usar da palavra pela ordem como regimentalmente a pediu, 
mas dentro dos curtos limites prescriptos pelo Regimento do Senado. Vossa 
Ex. me permittirá lêr rapidamente este dispositivo, que consta do arti-
go 37 : 

"Ao iniciar-se o debate de qualquer materia, ou quando se proceder á 
sua votação, qualquer Senador poderá obter a palavra, pela ordem, para 
lembrar a o propõr melhor methodo na discussão ou votação." 

De fórma que V. Ex. me permittirá ponderar que, neste momento, 
u sando legitimamente da palavra pela ordem, V. Ex. , defensor do ,nosso 
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Regimento, me ajude a cumprir o dispositivo que acabo de lêr: isto é, deve 
restringir as suas considerações a propõr melhor m€.thodo na discussão da 
materia ora sujeita á discussão do Senado. 

o SR. ANTONIO MoNrz: - Agradeço as informações que V. Ex. acaba 
de dar-me, mas me permitta V. Ex. que as considere extemporaneas. Vossa 
Ex. só tinha opportunidade de fazer essas considerações , se, porventura, 
eu estivesse fóra do R egimento, ou se V. Ex. soube,sse que eu não ia tra-
tar justamente do modo por que deve ser encaminhada a discuss.ão da in-
dicação em debate. Eu affirmo a V. Ex. que concluirei por um requerimen-
to pe.rtinente ao assumpto. Antes, porém, da fundamentação do meu reque-

. rimento, peço permissão a V. Ex . para fazer algumas considerações de ca-
r acter geral, que com o mesmo se relacionam intimamente . Creio que, assim 
procedendo, não vou de encontro ao Regimento. 

O SR. PRESIDENTE: - P erdão; o Regimento neste ponto é bastante claro. 
A pa lavra pela ordem, solicitada por V . Ex. e que a Mesa teve a honra 
de conceder, é apenas· para o effeito do Senador propõr o melhor methodo 
a ser seguido na discussão da ma teria em debate . 

E' bem de ver que, antes de V . Ex. entrar nesta parte do seu discurso, 
fazer ligeiras considerações sobre outro assumpto é infringir o Regimento. 
Todavia, a Mesa, por espírito de liberalidade, permittirá que V. Ex. use da 
palavra, esperando que V. Ex. retribúa esta libera lida de , f-azendo as suas 
considerações em termos breves . 

o SR. ANTONIO MoNrz: - Devo dizer a V. Ex. que, desde que pedi a 
palavra pela ordem, o meu objectivo foi apresentar um r equerimento rela-
tivo ao modo por que se deve effectuar a discus,são da indicação em debate, 
V. Ex. me permittirá, porém, dizer, com o acatamento devido, que eu não 
aceito o favor que V. Ex . me quer fazer . Usarei da palavra nos termos em 
que annunciei, e que considero um direito meu. 

Não quero, absolutamen~e, occupar, por um minuto que seja a atten-
ç;ão elo Senado, se fõr em consequ encia da liber a lidade do seu Presidente. 
Niío af'eito , e V . Ex. me ha ele p erdoar, liberalidade alguma da Mesa, prin-
cipalmente , querendo V . Ex. que eu contra ia o compromisso, naturalmente 
em agradecim ento ao obsequio q ue m e quer prestar, de não protestar con-
tra actos da mesma, que não m e parecerem confonne com a nossa . lei in-
t erna. 

O SR. P RESIDENTE: - Neste caso, V. Ex . me permittirá a inda ponderar 
que a Mesa só lhe poderá conceder a palavra nos termos do R egimento, 
deixando a interpr etação do respectivo artigo ao a lto espírito jurídico de 
V . Ex. 

O SR . ANTONIO MoNrz: - Exactamente, o que desejo é que a Mesa só 
m e conceda a palavra nos termos extrictos do R egimento .. . 

0 SR. PRESIDENTE: - Para propõr . . • 
O SR. ANTONIO MONIZ: - . .. para propôr uma questão de ordem ... 
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O SR. F:u:siDENTE: - . . . ou o melhor processo na discussão . 
O SR. ANTONIO l'I[ONIZ: - ... assim como me parece que V . Ex. só me 

podia fazer ponderações dessa natureza, depois que eu me houvesse afas-
tado do dispositivo regimental. 

O SR. PRESIDENTE: - Eu a fiz antecipadamente, para evitar o dissabor 
que teria de intel-romper V. Ex., quando estivesse falando. 

o SR. Al'TONIO MoNIZ: - Mas V. Ex., neste C;:tSO, ha de me desculpar 
que eu estranhe que V. Ex . tivesse de chamar a attenção de um dos seus 
collegas, por suppôr que elle ia commetter uma falta. V . Ex. só poderia 
fazel-o depois que elle houvesse incorrido nessa falta . A.ntes, não. V. Ex. 
ha de concordar que foi 11m pouco precipitado. Devo dizer a V. Ex. que 
sinto profundamente estar em divergencia com a sua opinião . V. Ex . sabe 
quanto eu o estimo pessoalmente; mas, no cumprimento do meu dever, no 
exercício do meu mandato, não posso absolutan1ente condescender com as 
exigencias não regimentaes de V . Ex., que importam no cerceamento do meu 
direito, principalmente, quando estou convencido de que a Mesa está agindo 
em obediencia a injuncções pa rtidarias . 

O SR. PRESIDENTE: - Não apoiado; V. Ex . me per mittirá confessar que 
eu , na Presidencia do Senado, só tenho um unico direct or. Nem mesmo 
as minhas sympat hias, nem mesmo as minhas paixões partidarias podem 
collocar-me acim a do Regimento da Casa. 

0 SR. ANTONIO MONIZ : -V. Ex. nrto imagina quant o eu desejaria que 
isso fosse assim. Mas os factos estão demonstrando o contr ario . 

O Sn. PRESIDENTE: - Se eu err o, erro de bôa fé . O meu erro é de quem 
está pr ocuran do acertar e nunca por espír ito partidario . 

O Sn. ANToNio MoNrz: - V. Ex., espírito bastante intelligente, cultor 
das letras _jurídicas, habituado a presidü· as sessões do Senado, conhecedor 
do seu R egimento, ha de me desculpar que eu o diga - quando commette 
a lgum deslise, é muito conscientemente, não o faz pelos motivos que acaba 
de allegar, mas porque conveniencias desse malfadado Partido, a que Vossa 
Ex. se acha ligado, exigem esse sacrifício da sua solidariedade. 

Sr. Presidente, fundamentando a minha questão de ordem muito per-
tinente á indicação em debate, eu não posso deixar de r eferir-me ao que 
sobre o assumpto occorreu, na sessão passada. Não venho, Sr . Presidente, 
fazer a menor censura ao illustre funccionario do Senado, incumbido da re-
dacç;ão das suas actas. Sou o primeiro a dar o testemunho do zelo, intelli-
gencia e competencia cem que esse mesmo funccionario desempenha as suas 
funcções . Mas, Sr. Presidente, na elaboração ela acta da sessão anterior, 
cuja discussão a maioria sonegou, approYando-a precipitadan1ente, houve 
varias falhas, que, aliás não podem ser imputadas a esse funccionario, até 
porque foi tal a balburdia havida, que difficilimo se;·ia reproduzir f ielmente 
o que se passou . 
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Para isso seria necessario, Sr. Presidente, uma combinação da phono-
graphia com a cinematographia. 

o SR . MoNIZ SoDRÉ: - Qua ndo ]louver uma. votação aqui, é necessario 
uma machina photographica para registrar o nume1·o de presentes. E' onde 
chegamos. 

o SR . ANTONIO MONIZ: - Sr. Presidente., terminado o expediente da 
sessão passada, que foi bastante agitado, Gc.;Cupando a tribuna varias Sena-
dores sobre differente.~ assumptos, o illustre Senador por Minas, dign o lea-
cler da maioria renavou o requerimento de urgenUa relativo á indicação so-
bre o Regimento, que havia apresentado na sessão anterior e que a propria 
maioria t eve escrupulo de votar . Digo, Sr. Presidente, que a maioria do 
Senado teve escrupulo de dar o seu voto ao reque rimento apresentado pelo 
Sr. Bueno Brandão, porque., se elle foi prejudicado, isto se deu em con-
sequencia da maioria haver abandonado o recinto. Se ella estivesse de ac-
Gôrdo com a extemporanea urgencia requerida pelo Sr. Sei11ador Bueno 
Brandão, certamente, não deixaria as suas cadeiras. Aliás, a maioria assim 
procedendo, andou com muito ·acerto. Emittindo esse juizo, mostro quão jus-
to é o meu e.spirito . Eu só censuro a maioria, quando pratica actos mere-
cedores de censura . Quando procede bem, sou o primeiro a dar-lhe os meus 
applausos. Assim procedendo, foi ella indirectamente solidaria com a mi-
noria, fez o (IUe esta desejava, apenas .chegou ao mesmo ponto por caminho 
differente. 

A minoria não tinha e lementos para rejeitar a u rgencia. A maior ia n e-
gando numero para a sua votação impediu a concessão. Aliás, Sr . Presi-
dente, nada . mais fóra de proposito do que. a urgencia requerida naquelle 
momento pelo Sr. Bueno Bra,ndão. B asta dizer que a indicação sobre a qu ac 
ella versava, composta de varios artigos, tinha sido publicada naquelle mes-
mo dia. Ainda os Srs. Senadores não tinham tido tempo de lei-a, qu!<nto 
mais de estudai-a, maxim.é. tratando-se de um assumpto de tão alta impor-
tancia, como todos nós recúnhecemos. 

Nem sequer, Sr. Presidente, o arreme.do de parecer da Commissão de 
Policia havia sido publicado. Mas apenas lido na mesma sessão, talvez, até 
depois do nobre Senador ;,ur Minas ter apresentado o seu inte,mpestivo re-
querimento! 

R econheço, Sr. Presidente, que a urgencia requerida no dia imme.dia-
to estava em condições differentes. 

Eu, se fosse o illustre Senador, defensor sincero, como é, da situação 
n&fasta que ha cerca de tres annos vem causando os mais graves prejuí-
zos moraes e materiaes ao paiz, eu, se fosse S. Ex., repito, não· a teria re-
querido para não augmentar os actos de prepotencia e de intolerancia que 
caracterizam o actual Governo da Republica. Mas, não posso deixar de re-
conhecer que hontem as condições eram diversas das da vespera. 

E ffectivamente , já. haviam decorrido 24 horas da publicacão da indica-
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ção e publicado já. se achava o interessante parecer da Commissão de Po-
licia, que é o que se pôde imaginar de mais engenhoso. 

Sr. Presidente, não n ego que qualquer Senador tenha o direito de re-
querer urgencia para a discussão de determinado assumpto e n em poderia 
fazel-o, desde quando o nosso Regimento o reconhece explicitamente . Mas, 
o que não resta duvida, é que essa urgencia não fica inteiramente ao arbí-
trio daquelle que a requer. Nenhum de. nõs pôde dar caracter de urgencia 
a um projecto que effectivamente não o tenha. 

Em todos os regimentos dos congressos dos paizes cultos se encontra 
disposição sobre o assumpto. 1VIas todos elles, pelo menos, os que conheço, 
toman cautelas a respeito. Na Camara franceza, por exemplo, cujo R egi-
mento não prima por ser dos mais liberaes, a urgencia é admittida. Porém, 
para ser concedida, é necessario que o D eputado que a requer a funda-
mente por escripto, e s6 será submettido á discussão no fim da sessão em 
que fôr a presentada, salvo se o requerimento estiver assignado por um 
certo numero de deputados presentes, que respondam á chamada immediat a,.. 
mente. 

Ora, Sr. Presidente, o illustre Senador por Minas não obedeceu a ne-
nhum dos conselhos dados pelo Direito Publico e pelas bôas praticas parla-
mentares. S. Ex. levantou-se e requereu urgencia. para a discussão da in-
dicação que na vespera tinha sido lida no expediente. Não deu os motivos 
que actu avam no seu espírito para proceder dessa fôrma . Impugnado o 
seu requerimento, e com toda a vehemencia, pelos Srs. Senadores Barbosa 
Lima e Moniz Sodré, aos quaes prestei o meu desvalioso a uxilio .... 

0 SR . BARBOSA LIMA: - Não apoiado . 
O SR. A.."'TONIO MONIZ: - ... o nobre leaàer permaneceu no mesmo pro-

posito. Não articulou uma palavra . O mais absoluto silencio foi a resposta 
com que nos distinguiu. 

Entretanto, Sr. Presidente, o eminente parlamentar que é o Sr. Anto-
nio Carlos, compreendendo a posição precaria em que ficava o seu digno 
collega de representação, veiu em seu auxilio . 

Assim é que disse, em aparte ao Sr. Barbosa Lima, que nõs nos oppu-
nhamos á approvação da urgencia, porque queremos embaraçar a retonna 
ào R egi?nento, a.fim àe àif!icultar a 1·evisão constitucional. 

Das palavras de S. Ex. se depreende que a urgencia foi motivada uni-
camente pelo desejo de abreviar a r evisã.o constitucional, preparando um Re-
gimento para esse fim. Creio que exprimi bem o pensamento do illustre Se-
nador por Minas. 

Entretanto, Sr. Presidente, lamento profundamente que um espírito li-
beral e de tradições liberaes, como é o Sr. Antonio Carlos dê o seu valioso 
apoio a uma medida de caracter oppressor, como indiscutivelmente é a re-
forma proposta ao capitulo do nosso Regimento que trata da revisão consti-
tucional. 
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Se S . Ex. tivesse tomado essa attitude em se tratando de uma reforma 
qve ~mpliasse o direito dos Senadores na discussão da projectada revisão 
constitucional, nada mais justo·; e eu só teria applau sos para os patrioticos 
intuitos de S.. Ex. Mas infelizmente o projecto de r evisão regimental só 
tem por objecto cercear os direitos dos Sen adores, já r eduzindo os prazos 
para o estudo da proposta que vem da Camara, já diminuindo as horas em que 
cada Senado-r póde occupar-se ão assumpto, já estabelecendo um esdruxulo 
modo de votação das emendas, semelhante ao que concorreu para ainda 
mais a!larchisar a marcha do projecto no outro ramo do Poder L egislativo . 

Mas ainda, Sr. Presidente, o que ê mais grave: a indicação retira aos 
Senadores o direito de formularem emendas á. revisão proposta peia Ca-
mara! 

Pew <Regimento actu a l cada Senador tem a faculdade de apresentar 
quantas emendas entender a qualquer dos · artigos da proposta de revisão 
constitucional. E' um dispositivo liberal e que tem plen o apoio da nossa 
Constituição que, .como se depreende do seu espírito, faz a devida differen ça 
entre emendas á Constituição e emendas á proposta de revisão da mesma. 

O eminente Presidente desta Casa, Sr . Estacio Coimbra, que collaborou 
activamente no capitulo do Regimento que regi!la a revisão constitucional, 
em discurso que proferiu, respondendo ao illustre Primeiro Secretario da 
Camara dos Deputados, que entendeu dever tomar-nos contas, porque a 
nossa lei interna conferiu ou r econh eceu aquelle direito ao Senador, jus-
tificou com m uito criterio e elevação o procediment o do Senado. 

Mas, voltando ao occorrido na sessão passada e á sua acta, vou occupar-
me da . ~olução dada pela Mesa á questão de ordem levantada pelo Sr. Bueno 
Brandão e ela tribuna sustentada pelo seu illustre companheiro de ban-
cada. 

O nobre Vice-Presidente do Senado havia dito aos r epresentantes da 
minoria, os Srs. Ba.rbosa Lima, Moniz Sodrê, Jeronymo Monteiro e a mim, 
e creio que tambem aos Srs. Soares dos Santos e Benjamim Barroso , que, 
na sua opinião, o projecto de reforma do nosso Regimento deveria passar 
por tres discussões . Como, porém, a Commissão de Policia interna s·e havia 
manifestado sobre elle, S. Ex. deliberou dispensar a primeira discussão. 
Aliás, Sr. Pres idente, S. Ex., assim procedendo, afastava-se de disposição 
da nossa lei interna, porquanto essa só dispensa de primeira discussão os 
Projectos vindos da Camara dos Srs. D eputados ou oriundos de Commis-
sões; e, como ,Sabe V. E x., a indicação reformadora do nosso Regimento 
não é originaria da Mesa. Foi apresenta da por um grupo àtl Senadores. 
Rigorosamente, ella não podia dispensar a primeira discussão. 

Annunciada, porém, a segunda discussão da indicação, o Sr. Bueno 
Brandão, depois da mesma iniciada, pediu a palavra e, sem fundamentar a 
sn" opinião, disse ao Presidente do Senado que a in terpretação da Mesa es-
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tava c n a da, pois a indicação não devia ter duas discussões, mas sómcnte 
un1 ~1. : a terceira! ... 

o Vice-Presidente do Senado, a principio, não se quiz conformar com 
essa esdruxula interpretação, que, a lém disso, diminuía a sua autoridade . 
Mas, em auxilio do leade1· veiu a palavra eloquente e insinuante do Sr. An-
tonio Carlos e, deante desse reforço, S. Ex., esquecendo-se de que varias 
vezes já havia externado esse seu pensamento, con~e.çou a vacillar . E, apro-
veitando-se de uma disposição do Regimento, que estabelece recurso das 
decisões do Presidente para o plenario, resolveu fazer-lhe a consulta. 

"A Mesa, disse S . Ex., não t em a preoccupação de fazer pre-
valecer a sua vontade e, entendendo que é um direito seu, de ac-
.cõrdo ·com o art. 196, de resolver casos desta ordem, submette ao 
Senado a seguinte preliminar : deve a indicação apresentada ao Se-
nado teT nz;enas uma disc·ussão co11w acontecet~ o anno passado, co1n 
a reforma r egimental na parte relativa á refo rma constitucional ?" 

Dessas palavras se evidencia que ao Sr. Vice-Presidente do Senado 
seria agradavel, ou pelo menos, lhe não desagradaria que a decisão fosse 
contraria á sua opinião, já varias vezes manifestada. 

o .mais grave, ·porém, Sr. Presidente, é que esta consulta foi resolvida 
sem que houvesse no recinto o necessario qtwn~nt. O nosso R egimento, a liás, 
contra os principias geraes do direito constitucional, contra o que se acha 
prescripto na lei interna dos parlamentos dos differentes paizes da Eu-
r opa e da America, aclmitte recurso elas decisões do President e, para o Se-
nado. l\1as o Senado não pócle conhecer desses recursos sem que {ile ach e 
constituído com o numero sufficiente para as suas deliberações ordina rias . 

E stá na consciencia de todos quantos assistiram á sessão de hontem que 
a votação em questiio foi efft:ctuada sem o nume1·o legal. Já o Sr . Senador 
Moniz Soclré, tratando elo assumpto, demonstrou cabalmente que, por occa-
sião de ser votada a consulta , só se achavam presentes no recinto 31 Se-
nhores Senadores, lembrando que, quando requereu verificação de votação, 
o Sr . Presidente lhe perguntou se S. Ex. tomaria parte na mesma, accres-
centando que, se não o fizesse, o Senado ficaria impossibilitado de delibe-
r-ar por falta ele numero! Obteve resposta negativa do Senador pela Bahia, 
qut> lhe declarou que não concorreria para a votação. Não obstante, a con-
sulln. foi feita ao plenario, seguindo-se a declaração de que este havia re-
f ormado a decisão da Mesa e que, portanto, a indicação já em segundo 
turno passaria a ter uma só discussão! Aliás quem lêr com attenção a no-
ticia do orgã.o official, chegará fatalmente á conclusão de que a deliberação 
anti-regimental, r eforma dora da resolução do seu Presidente, hontem toma-
da pelo Senado, o fo i sem o q1wn~m sufficiente. 

Sr . Presidente, eu desejava, como V. Ex., que os n ossos trabalhos cor-
r essem sempre com a maior regularidade, e que factos dessa ordem, que 
tnnto nos deprimem, não se reproduzissem . 
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V . Ex. sabe da grande impor tancia que têm as actas dos corpos legis-
lativos, bem como as noticias do que no seu seio occorre . 

Nellas é que o h istoriador encontr a os dados precisos para a precia r os 
factos da época, nellas é que os jurisconsultos vão procurar os elementos 
de que carecem para a interpretação das leis , estudando-as em todas as pha -
ses da sua formação. 

o Senado sabe perfeitamente que o direito americano não considera in-
constitucionaes sómente as leis votadas contra expressos dispositivos da lei 
magna do paiz. Como taes, t ambem reputa aquellas cuja elaboração foi 
feita com infracção dos 'dispositivos regimentaes das camaras legis lativas. 

Ora, o meio de que dispõe o juiz para verificar se effectivamente a lei 
acoimada de inconst itucional, por n ão ter sido approvada de accõrdo com 
as leis internas das Casas do Poder Legislativo, os elementos de que dispõe 
para proferir a sua sentença, 'são as actas e as noticias da imprensa of-
f icia.! . 

O notavel escripto r a mericano B laclt, em um dos seus excellentes livros, 
consagra um capitulo ao estudo dessa questão . 

Mostra dle o grande cuida do que deve haver da parte dos incumbidos 
daP redacç•jes das actas r1o Parlamento e da e laboração das noticias das 
suas sessões e dos seus annaes, porquanto, de uma falha, de uma omissão 
havida em um desses documentos, pode1n resultar enormes inconvenientes 
e prejuízos incalculaveis. 

Pugnando por essas idéas, n a da mais faço, Sr. Presidente, do que cor-
responder ás injuncções do meu animo liberal, habitu ado ao estudo do di-
reito. 

Não m e importa, Sr. Pl'Elsidente, ser vencido nas lutas parlam,en-
tares, quando a pugna se trava com lealdade; mas é-me sobremodo desa-
gradavel, chegando mesmo a causar indignação ao m eu espírito natural-
mente calmo, quando assisto violencias, mórmente quando essas violencias 
são oriundas do desejo de ostentar poderio, como as que desde hontem es-
tamos aqui presenciando . A maioria do Senado, ou antes, f aço justiça á 
maioria, o l eade,- do Senado, poderia conseguir os seus objectivos, sem com-
metter a ctos de arbitrariedade, sem desr espeitar o nosso R egimento e a lei 
magna da Republica, sem a ttentar contr a os direitos dos seus collegas e o 
decôro da instituição, cuja r espeitabilidade S. Ex. devia ser o primeiro a 
acata r . 

Permitta -me V. Ex. que eu alluda á invocação das praxes a toda hora 
e a todo m omento fe ita pela Mesa para justificar os des respeitos ao Regi-
mento. 

O Senado sabe perfeitamente que as praxes, os precedentes, não pre.Ya-
lecem contra a lei expressa. 

Os Regiment os das Camar as compõem-se de tres especies de disposi-
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ções: as de caracter constitucional, as estabelecidas pela propria Camara 
em termos rígidos, e as praxes. 

Essas, porém, só têm o valor de lei, só prevalecem, quando não contra-
riam nem os dispositivos constitucionaes, nem os dispositivos regimentaes. 

Por consequencia, a invocação a taes praxes para a justificativa de actos 
regulad·os de modo diverso pelo Regimento não póde ser attendida. 

Occorre, ainda mais Sr. Presidente, em se tratando da abertura das nos-
sas sessões, depois da hora estatuída pelo Regimento, uma circumstancia 
que convém ser salientada. O antigo Regimento do Senado estabelecia que 
as suas sessões começassem á uma hora, havendo. um quarto de tolerancia. 
Quando, com grande brilho e circumspecção presidia ás sessões desta Casa, 
o eminente Sr . Senador Bueno de Paiva, houve, a proposito, um attricto 
entre S. Ex. e o illustre Senador pelo Districto Federal, o Sr . Paulo de 
Frontin. 

Deante disto, o illustre Presidente deliberou apresentar uma indicação no 
sentido de extinguir o quarto de tolerancia, est abelecendo que a sessão do 
Senado de ora em deante começaria impreterivelmente á uma e meia hora. 
Essa indicação foi approvada. 

De maneira que, se a Mesa tivesse querido consultar as praxes segui-
das haveria de vêr que lhe não assistia nenhuma rezão para insistir na 
justificativa do seu acto francamente prepotente. 

Conforme eu di.sse a V. Ex., Sr. Presidente, pedi a palavra para justi-
ficar um requerimento relativo á indicação em debate. Mas como não me 
havia sido dada a palavra, que solicitei na occasião em que foi iniciada a 
discussão da acta, aproveitei-me de estar na tribuna para adduzir as con-
siderações que pretendia fazer naquelle momento, sem que aliás, me afaste 
do Regimento, sem forçar V. Ex. a ser benevolo para con~migo , porquanto 
a parte da acta a que alludi se prende exactamente á indicação em debate. 

Eu pediria a V. Ex. me fizesse chegar ás mãos a inc1icação em dis-
cussão . (0 o1·aàor é satisfeito.) 

Sr. Presidente , em uma das sessões anteriores, levantei uma questão de 
ordem relativa á indicação em debate. Sust entei que os requerimentos de 
urgencia não podiam ser acceitos pela :Mesa sem que os projectos a respeito 
dos quaes versassem tivessem sido anteriormente submettidos ao estudo 
das Com missões technicas. 

Ora, um projecto de revisão de Regimento, P·rincipa lmente na parte 
relativa á reforma constitucional, é assumpto que está intimamente ligado 
á lei magna do Paiz. Por isso pereceu-me indispensavel a audiencia da Com-
missão technica. O Sr. Presidente do Senado, porém, entendeu que não me 
assistia razão na questão de ordem por mim levantada. Na sua opinião a 
indicação poderia ser suhmettida a debate independente do parecer daquella 
Comr.o.1:5são. 

Mas como até aquelle momento não se havia estabelecido no Senado a 
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praxe da recorrer das decisões de seu P residente para o plenario, eu me 
conformei com a deliberação de S. Ex. e m e conformei, porqu e, em these, 
sou partidario do principio qu e dá aos Presidentes das Camaras a faculdade 
de dicidir, sem r ecurso, qualquer questão de ordem levantada . E sse prin-
cipio que, á primeira vista, póde parecer ante- liberal, foi estabelecido no 
parlamento fran cez quando Gambetta era seu presidente, exactamente, para 
garantia das minorias. 

O presidente, sabendo que não ha recurso das suas decisões, procede 
com mais criterio, com mais meditação, com mais commedimento, porquanto, 
enorme é a sua responsabilidade; ao passo que este president e , que é um 
deiegado da m a ioria, tendo a fa culdade de recorrer de suas deliberações 
para essa mesm a maioria, sempre que isso convier aos interesses do seu 
partido, promove elle mesmo o recurso ou combina que o mesmo seja pro-

movido. 

(0 S1·. Mendonça Mcwtins, 1° Sec1·eta1·io, vo lta a occnpar a cadeira da 
P1·esiclencia .) 

V . Ex. acaba de voltar á presidencia do Senado e parece-me, pela sua 
physionomia, que m e quer dizer qualquer cousa, e como V . Ex . , ha p-ouco, 
fez uma série de observações por supposições erradas, nascidas no seu espí-
rito, para que não se reproduza o facto, vou tranquilizar o animo de V. E x. 

E stou muito dentro do R egimento, como lhe poderá a ttesta r o eminente 
representante do P iauhy, que, durante a a usencia de V. Ex., esteve presi-
dindo os nossos trabalh os. D evo, de passagem, informar V. Ex. que S . Ex . 
procedeu do modo o mais liberal possível. Não me f ez favor algum, mas 
tambem não t entou restringir o m eu di reito. Garantiu-o em toda a sua ple-
nitude. 

O SR. PRESIDENTE: - P eço perm issão ao nobre Senador para lhe dizer 
que não tomaria a liberdade de fazer observações a V. Ex. ; m as pediria 
permissão para lembrar-lhe que se tra ta de uma questão de ordem em 
que as considerações devem ser breves, e V. Ex. já está falando ha quasi 
uma hora. E' o que ia pedir a V . Ex. 

O SR. A::<ITONIO MoNrz: - Sr. Presidente, primeiramente, parece-me que 
o R egimento, quando usa da expressão "termos breves " , é r elativamente 
a explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: - Posso a deantar a V. Ex. que não é propriarnente 
o R egimento que se refere a esta expressão a que V . Ex. acaba de al!udir. 

O a rt. 196 declara qu e "nas questões de ordem, que serão decididas pelo 
Presidente, haverá recurso para o Senado, quando requerido por qualquer 
dos seu s m embros . O Presidente poderá, independente de r equerimento, sub-
metter ao Sen ado a decisão das questões" . 

Commenta ndo esse artigo, o eminente ex-Presidente desta Casa, o sau -
doso Sr. Affonso P enna, diz na nota 67: "Nas questões de ordem a discus-
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são é breve, e, segundo os es tylos da Casa, cada orador só poderá fallar 
un1a vez'·. 

E' attendendo a esse commentario, que confirma, ou, antes, que declara 
os estylos da Casa, que m e permitti não fazer uma observação .a V. Ex., mas 
:~penas pedir-lhe a bondade de restringir as suas considera ções pa1·a for -
mular a sua questão de ordem. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Sr. Presidente, é justamente o que estou fa-
zendo e se V . Ex. não me tivesse negado a palavra sobr e a acta, qua ndo 
muito opportunamennte lh'a pedi, já eu teria ha n1uito tempo d eixado a 
tr·ibuna, porque, em virtude do motivo allegado, m e vi forçado a gas tar al -
gum tempo para dizer aquillo que pretennia fazer por occasião da discussão 

da acta, qub V. Ex. indevidamente deu por al}provada. Se não fosse isso 
eu já tel'ia. terminado. 

Aliás, já demonstrei que m e occupando daquella acta, não me afa stei 
absolutamente do dispositivo regimental, porquanto meu requerimento se 
p rende exactmn ente a assuml}to de que trata aquelle documento. 

P or consequencia, Sr . President e, tenho a convicção absoluta de que 
ainda não pratiquei acto a lgum em virtude do qual ·,possa V . Ex. dize r que 
não o est-:JU auxiliando no desempenho da sua importa nte funcção de dirigir 
os traba lhos do Senad o, de accôrdo com a sua lei interna. 

O n1eu requerimento, Sr. Presidente, é para que a indicação c as e~11en 

das que lhe fo1·am apresentad.as vão á Commissão de Constituição. 
Volto a insistir na ida da indicação á essa Commissão, porque quando 

lov,wiei esta questão não o fiz em fôrma de requerimento. L evantei uma 
ques tão de or dem qt;e foi decidida contrariamente pela Mesa. 1V1o.s os assum-
ptos que tiverem s ido objecto de questões dessa natureza podem posterio1·-
n1ente tan1be!n s el-o de requerin'lentos, sem que se allegue que s e trata de 
questii.o vencida . 

Aliii.s , Sr. Presidente, tenho achado muito extraordinario o modo como 
entre nós se está interpretando a expressão "questão ve!1cida". Segundo 
a opiniã o de alguns de nossos illustres co!legas, o orador não se pôde oc-
cup!l.r senão d e muito poucos assun1ptos, sem que se lhes diga immedia ta-
m ente que .~st5. tratando de "questão vencida" . Preva.lecendo essa amplitude, 

o Senacl ::>r que~ fizer apreC'iações sobre determinada lei , para concluir a p•-e -
sentanclo um p1·oj ecto de revogação da mesma, não poderá t a zel-o, porque se 
tn:tta va. de "Ques tão v encida" . 

Prevalecendo ella, a Mesa não podia ter acceito a indicação em debrLte. 
por isso q ue no anno passado foi votada uma outra r egulando a r evisão 
cons tituciona l. 

Aliá s , é extt·avagante que se queira reformar essa indicação, qtw.n do 
ainda não f c i pos ta em execução, sem que saibamos se cor r esponde ou não 
ao ob.iectfvo e intuitos da quelles que a elaboraram. 

Foi clla a pprovada pelo Senado em 9 de .Julho do anno passado, is to P, 
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muito t em po antes d o S r. Presidente da Rep-ublica se haver convertido ao 
revlsion ismo. Como sabe V . E x. •O Ch efe da Nação nunca fôra rev isionista. 
Durante a campa nha p residencia l , S. E x . sempre se a p resen t ou como con-
trario á r efor ma de n osso P acto Fundamental. 

0 SR. BuENO B RANDÃO: - Não a poia do. 
o S n. :MoNrz SooRJi: : -Foi a Missão I ngleza que lhe impoz essa condição. 
o SR. ANTON IO MoNIZ: - Na sua pla taforma ou em um dos discursos po-

Jiticos qt:e pronunciou, agTadecendo a sua eleição ou a sua ca ndida tura, tal-
vez, no daquelle, m emora vel banquete que lhe foi offe r ecido log o depois da 
indicação do seu n om e para occuvar o posto, em que se acha , S. Ex . se 
manifestou contrario á revisão . Achava entã o o Sr. Arthur B ernardes que 
a Constituição a ctual podia pe rfeita m ente fazer a felicida de do pa iz, desde 
que f osse fi elmente e xecutada. 

Depois q ue a qui est eve a missão ingleza, que fez a S. Ex. uma immen-
sidade de s ugges tões, inclusive a de ser r eform a da a nossa Magna L ei, foi 
que o Chefe da N ação se apresentou como o m a is apn~ssac~o dos r evisionistas. 

E, causa notavel, Sr. Presidente , a historia de todos os povos nos mos-
tra que as r evisões con s titucionaes são f eitas sempre em sentido libera l. A 
refo rma organizada pe lo Sr. Presidente da R epublica é em sentido r etro-
grado. S . Ex. deseja que retrocedamos. Assim é que quer anniqu ilar a 
fe cleraçã.o, a mpliando e faci li tando os casos de intervenç;ão da União nos 
E stados ; r estringir a a cção do Poder Judicia rio embaraçando a concessão 
do 7w.beas-co,·pns, na vigencia do estado de sito ; a mplia r a esphera de acçi'to 
elo P oder E xecutivo no estado de sitio e n a feitu r a das leis, concedendo a o 
p,·esidente da H epublica o véto parcia~. 

Sr . Presiden t e, para impe dirmos que se leve a effeito u m a revisi'c::> dessa 
natureza nã o devem os economizar es-forços . E se, effe ctivam ente, o S1·. Pre-
sid <~ nte da R ep ub!ica, conseguir impôr a o Con,; t·esso N acional a s ua vontade 
prepotente, forçando-o, por uma mal en ten dida solida riedad e, a approvar e 
da r o seu assentim ento a essa r evisão, <>.t abalhoadamente acceita pela Ca -
mara dos Depu tados, nada m a is justo que o p ovo b rasileiro se le \·ant<>.r con -
t ra a s u::t execução . Assim procedendo, da r á uma prova ele v iril ida de, hon-

!:an<1o as suas g loriosas tradições . 

Não é possível, Sr. P residen te, q ue ap·ós tantos annos de libe rdades , con-
quistadas á cu s ta até de sangue, o povo b rasileiro volte á situação de oppri-
mido, tal como a deseja e quer o actua l P residente da R epu blica .. 

P ara a prova de qu e S. Ex ., insistindo por esta r eform a, não exp rime 
os sentimentos do pov o brasileiro, n a da ma is é preciso do qu e dirigirmos 

as vhtas para o que se passou n a Ca m a r a dos D eputados . 
A sua m a ioria acabou d e f acto, app·r ova ndo a reforma constitucional, 

organizada n o P a lacio do Ca ttet e sob a presiCI.encia do Chefe da Nação . 
Mas deixou bem paten te que só agiu por discip!lna pa rtidaria ; só assim 
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agiu porque, para opprobrio do n osso paiz, o Che.fe da Nação fechou a ques-
tão, fechou uma questão de doutrina e de doutrina constitucional! 

Creio, Sr. Presidente, que na histeria dos povos, em nenhuma nação 
livre, se encontra exemplo de uma extravagancia dessa natureza. 

E ' m ais uma originalidade deste governo que está cavando a ruina da 
Republica. 

Sr . Presidente, para comprovar a verdade das .proposições que acabo de 
enunciar, poderia lêr as palavras eloquentes do eminente representante de 
l\i[inas , o Sr . Ribeiro Junqueira, presidente da Commissão Executiva do 
Partido Republica no l\i[ineiro. 

S. Ex., que é um v ulto de releve na politica nacional e que sempre ... 
O Sn. PRESIDENTE: - Peço permissão para solicitar a V . Ex . que r es-

trinja as suas considerações aos termos do R egimento, na fundamentação da 
questão de ordem. 

O Sn. ANTONIO MoNIZ: - Eu estou fazendo considerações sobre a questão 
de ordem. 

O Sn. PRESIDENTE : -- V . Ex. está infringindo claramente o dispositivo 
regime ntal que diz que ao iniciar-se a discussão ou votação de qualquer 
materia, qualquer Senador poderá pedir a palavra pela ordem, para lembrar 
ou propor o melhor methodo n a discussão. V. Ex. está fóra dos termos 
deste dispositivo regimental. A Mesa tem sido por dem ais tolerante, permit-
tindo que V. Ex. usasse da palavra por espaço quasi de hora emeia. 

O Sn. ANTONIO CARLOs: - A Mesa tem sido excessivamente tolerante. 
O Sn. ANTONIO MoNIZ: - Não agradeço a tolerancia da Mesa. J á disse 

que não acceito nenhum favor da Mesa. Estou usando de um direito meu. 
Querem impedir-me que eu leia o que disse o Sr. Ribeiro Junqueira. 

O Sn. ANTONIO CARLos: - Mas V. Ex. só tem fala do devido a esta tole-
rancia. 

O Sn. ANTONIO MoNIZ: - Sr. Presidente, o Sr. Antonio Carlos acha que 
a tolerancia da Mesa tem sido excessiva e está aborrecido com as despre-
t enciosas considerações que estou fazendo sobre a politica nacional. Não 

querendo contrariar a V. Ex. nem ao illustre Senador por Minas .. . 
O Sn. ANTONIO CARLOS: - Se eu soubesse já tinha dado o aparte ha 

mais t empo. (Riso). 

O Sn. ANTONIO MoNIZ : - I a adiar a leitura das palavras do eminente 
Deputado mineiro, m as deante do aparte g entil , por demais gentil do illustre 
representante de Minas nesta Casa, fal-a-hei immediatamente. 

Foram esses os conceitos proferidos pelo Sr. Ribeiro Junqueira, syn-
thetizando o sentir do povo m in eiro, de que S. Ex. é legitimo representante: 

"Sr. Presidente, esse conceito de inopportunidade, que externei 
em reunião de minha banca da, infelizmente, no correr da discussão 
aqui travada, só encontrou motivos para se arraigar mais no meu 

espírito; porque, como todos nós temos observado, por mais que se 
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procure collocar o debate em terreno elevado, por maior que seja 
a tolerancia de quem dirige os trabalhos desta Casa, temos visto 
a necessidade de reformas de Regimento e de recursos outros para 
que a discussão não tome o tempo que se julga precioso, quando . . . 
entretanto, eu entendo e sempre entendi que materia dessa natureza 
exigia discussão ampla, larguissima, e nós deviamos, nós que apoia-
mos o Governo, ser os primeiros a pedir a collaboração não só dos 
nossos adversarios (muit o bem), com o de toda a Nação, para qu e 
os h omens de aman hã -pudessem dizer que essa -reforma só foi t eit'1 
depois de longo, grande e apurado est udo." 

Em outros periodos do seu brilhante discurso, S. Ex. tambem estygma-
tisa o facto de votar-se a revisão constitucional, estando o paiz sob a acção 
do estado de sitio . 

Vou concluir, Sr. Presidente, mandando á Mesa um requerimento, que 
pede a remessa da indicação do Sr. Bueno Brandão, com as respectiva.., 
emendas, á Commissão de Constituição. (l'Yiuito bem; mui to bem.) 

O Sr. Presidente:- O Sr. Senador Antonio Moniz enviou á Mes01 
o seguinte requerimento: 

"Requeiro que vão á Commissão de Cons tituição as emendas 
apresentadas á indicação em debate, afim de que sobre ellas dê ., 
seu parecer . " 

O requerimento está assignado apenas por S . Ex. 
Os Srs . que o apoiam queir am levantar-se. (Pau sa). 

O requerimento não foi apoiado, porquanto o Regimento exlo;e !lara 
apoiamento que se manifestem pelo menos cinco Srs. Senadores. 

Contin úa a discussão da indicação. (*) 

O Sr. Presidente (dirigindo -se ao Sr. Jeronymo Monteiro): - V. Ex . 
pede para ser inscripto para o expediente da sessão de amanhã? (Assent-i. .. 
nwnto do S1·. Je1·onymo Montci?"o) - A Mesa tomará na devida consideração 
o pedido de V. Ex. Devo, porém, communicar a V . Ex. que já se a cha 
inscripto para o expediente da sessão de amanhã o Sr. Senador Rosa e Silva. 

O Sn. JERONYl\IIO MoNTEIRO: - Mas eu poderei considerar-me inscripto 
para falar logo depois do Senador por Pernambuco. 

0 SR. PRESIDENTE: - Perfe itamente. 
O SR. JERONYl\IIO MoNTEmo: - Agradeço a V. Ex . a resposta que me 

deu . 
O Sn. PRESIDENTE: - Nada mais h avendo a tratar, designo para ordem 

·do dia da sessão seguinte: 
Continuação da discussão unica ... 

<'') Fa.lou o Sr . J eronymo Monteiro. O discurso não foi publica <lo no 
Diari? ilo Congresso. 
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O SR. l\IJ:oNIZ SooRÉ: - Peço a palavra pela ordem . 
O SR. PRESIDENTE: - Eu estou dando a ordem do dia. 

O Sr. Moniz Sodré: - Eu pedi a palavra para consultar a V. Ex. e 
saber se continuo inscripto com a palavra para discutir a indicação amanhã. 

O SR. PRESIDENTE : - Certamente, desde que continua a discussão da in-
dicação, mesmo porque os repetidos pedidos de palavra pela ordem impediram 

que V. Ex. o fizesse na sessão de h o :i e. 
O SR. l\'[oNIZ SoDRÉ: - Era esse o esclarecimento que eu pedia e agra-

deço a V. Ex . 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O Sr, Moniz Sodré (sobre a a c ta) : - Sr. Presidente, peço a V. Ex . a 
gentileza de enviar-me a acta que acaba de ser lida. 

(O orador é satisfeito . ) 
.Abyss11.s obysswrn invocat . O aby:;;mo chama o abysmo . 
Todas as vezes que nos atiramos sobre as voragens de um precipício. 

novos abysmos se nos abrem aos pés e, de pelago em pelago, de barathro em 
barathro, nós acabar~lOS por nos sumir n as fauces hiantes de profundo averno. 

Este principio, Sr. Presidente, que traduz uma verdade soberana, cano-
nizada pelos seculos, nunca teve aliás, uma applicação mais perfeita do que 
neste momento, em relação aos factos que se vão desdobrando neste recinto, 
nas ultimas sessões legislativas da mais alta Casa parlamentar do Brasil, 
sob a direcção dos conspícuos Senadores, representantes de Minas Geraes, 
Srs. Antonio Carlos e Bueno Brandão, empenhados em uma porfia a dous, 
afim de darem arrhas evidentes de seu apoio absoluto, ao Governo, neste 
pareo de arbitrariedades successivas e golpes de força que tanto vão dimi-
nuindo os creditos desta corporação. 

O SR. BuENO BRANDÃo: - D eixo de responder a V. Ex. , porque quem 
dirige os trabalhos do Senado é a Mesa. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: -V. Ex. e o Senado, Sr. Presidente, assistiram ao 
desassombro elégante com que o honrado Senador requereu, em uma das 
u ltimas sessões, urgencia para que fosse immediatamente posta em discusseão 
a indicação relativa ao Regimento, que deverá estabelecer as normas dentro 
das quaes devemos discutir e votar a reforma constitucional. Affirmou 
S. Ex. que se tratava de um daqu elles assumptos que, si não fossem votados 
immediatamente, perderiam toda a opportunidade: - condição unica dentro 
da qual. não violando flagrantemente o Regimento, nós poderíamos votar 

(• ) Não foi revisto pelo orador. 
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aque!Ia medida de urgencia, solicitada pelo honrado Senador. S. Ex . sus-
tentou, com o mesmu d<:sassombro que todos nós lhe admirámos, S. Ex. 
sustentou, em vista da disposição expt;essa do R egimento, que estabelece essa 
condição para a legitimidade daquelle pedido de u rgencia, aifirmou qu e era 
essa uma questão de consciencia e que o Senado podia votar, portanto, como 
entendesse. 

J á tive occas iã o de aifirmar ao Senado, em uma das u ltimas sessõe;., 
qu~ n ão comprehendo essas consciencias elasticas, essas consciencias que 
ra::em do branco preto, do vermelho azul, do redondo quadrado, e do quadrado 
comprido; que não comprehendo essas consciencias tão complacentes, que 
permittem a entrada de idéas mais ou menos insinuantes , consciencias b1-
fYontes, consciencias de duas caras. 

O Src. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos): - Attenção! V. Ex. esta. 
discutindo a acta, mas está fazendo um discurso fóra da acta. 

o SH. MONIZ SonRÉ: - Eu vou discutir os t ermos exactos da acta. 
Dizia eu, Sr. Presidente, que não comprehendo essas consciencias com 

duas caras ... 
O SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex. veja a quem faz allusão. 
O SR. MONIZ SODRÉ: - . . . e que se inspiram em uma jus tiça de dour; 

pesos e duas m edidas, justiça que, em vez de ter os olhos vendados, aiim de 
não distinguir entre o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, se apresent a 
como um monstro multi-ocular, de 10 ou 20 olhos bem abertos, afim de 
distingtür entre os opposicionistas e os g.overnistas, abrindo aos primeiros, 
todas as graças da liberalidade em materia de direito pa rlamentar, e garro-
teando os outros nas suas maiores garantias constit ucionaes . 

Eu vou, Sr . Presidente, discutir nos t ermos estrictos desta acta, funda-
mentando -o que affirmei - que um abysmo cham a outro aby.smo - aiim 
àe fixar o n exo, estabelecer a filiação historica entre o a ttentado que vou 

t>.gora profligar e a acta em questão rela tiva á ultima sessão legislativa a 
que acabo de r eferir-me. 

Sustentou S . Ex . , o Sr. Bueno Brandão, aquella doutrina executiva a. 
'lUe acP.bo de a lludir, e o Sr. Sen a dor Antonio Carlos, não querendo ficar 
abaixo desse maravilhoso engenho, su stentou que a indicação r elativa á re-
forma do R egimento deveria t er uma só discussão, n ã o obstante os termos 
expressos, explicitas e insophismaveis da nossa lei interna, que prescreve as 
condições para a discussão e votação n a <sua terceira discussã o. E era isso 
tão claro que V. Ex . , Sr . Pre~idente, attendendo a.s justas ponderações que 
fiz')mos. havia deliberado que a r eform a do R egimento devia soffrer duas 
àiscussões su ccessivas, por ter sido dis pensada a terceira p elo requerimento 
de urgencia. 

Mas o Sr. Senador Antonio Carlos, preclaro representa nte de Minas Ge-
rnes, não querendo fic'lr a t raz nesse pareo de dedicação ao Governo, não 
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·~xpôz a doutrina ela que, quando o Regimento falla em terceira discussão, 
fltH.'r dizer discussão unica; Isto é, que um são tres e que terceira é unica. 

o SR. PRESIDENT~:: - P eço a V. Ex. cingir-se á discussão da acta. 
o SH. MoNIZ SormF.:: -E então, Sr. Presidente, tivemos aquelle especta-

culo eclificante em que o Senado pela primeira vez na R epublica dava uma 
sentença desta natureza, de todo condemnavel, contra, aliás, a deliberação 
expressa de V. Ex. 

Eu digo mal, Sr. Pres ident<'l. O Senado da Republica, não, porque a ver-
d:\de, a verdadeira, insophismavel verdade, que desafia todos esses processos 
macabros de mystificação política, a verdade é que o Senado não tomou 
essa resolução, v isto que, como tive occasião de accentuar, não hav ia o 
qnorwm legal para qualquer deliberação legitima. 

O SR. P RESIDENTE: - A votação se fez com numero legal. 
O S!L MoNIZ SooR:ri:: - T ive occasião de demonstrar na mesma sessão 

em que impugnei a leg!timidai!e da votação, como ainda se m e abriu ensejo 
de p~:oval-o exuberantemente na sessl:Lo de hontem. Mas, Sr. Presidente, 
como o abysmo invoca o abysmo, nós fomos de absurdidade em absurdidade 
maior ~. então, assistimos, hontem, no momento em que se discutia a acta 
1·elat!va áquella sessão e para a qual nos h av!amos lnscrlpto os Srs. Sena-
dores Barbosa Lima, Antonio Moniz, P a ulo de Frontin e o humilde orador 
que ora occupa a honrosa attenção do Senado, assistimos a este espectaculo 
que deixo que a con.;;ciencia dos nossos concidadãos dass if ique, ao espectaculo 
de s~ encerra r a discussão e dar por approvada a acta sem que estivesse 
t>sgotada a lista dos oradores inscriptos e sem que nem slquer tivesse o 
Senado tomado sobre ella qualquer deliberação. 

E' contra esta act a, que tenho em mãos, que protesto '<leste momento . 
.i!Jssa acta está falsificada! E s ta acta não r epresenta a verdade historica! 

E sta acta não representa a verdade do que aqui se passou hontem; não é 
como deve ser, o transumpto fiel, o r eflexo legitimo, o espelho real dos acon-
tecimentos taes como se desenrolaram neste recinto. Po<lerla appellar pa.:t ·l 

a consc!•mcia de todos os collegas para que testemunhem, si de facto, logo 
após se tE'.r sentado o Sr. Barbosa Lima, estando com a palavra os Srs . An-
tonio .Moniz, P aulo de Frontin e eu, não foi, em meio de grande tumulto, 
dec-larada encf.rrada e approvada essa acta, sem que, pelo menos, si pudesse 
saber s i alguem votou a f avo t· ou contra, sem que fosse possível a Mesa 
ao menos verifiear a votação. 

Impugno essa acta de hontem, Sr. Presidente, porque ella não foi appro-
vada E' impugno tambem a que t enho em mãos, relatando aquelles aconte-
cimentos porque consigna exactamente o contra rio do que se passou. 

Trago, Sr. PrE'sldente, o m eu prot E'sto, consoante o programma que me 
tracE'i de incorruptível intranslgencia, no exercic!o de m eu m andato, pro-
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testo que sempre tenho feito, todas as vezes que surgem, attentados quQ 
em minha consciencia exigem a profligação do nosso patriotismo. 

Ma5l, Sr. Presidente, o que estamos observando é uma consequencla 
logica de todos esses attentados. E ra de mistêr que o actual Governo da 
Republlca, depois de t er esgotado todos os actos de despotismo com que 
poderia ultrajar o povo brasileiro lançando o paiz para as voragens desse 
abysmo em que elle vae se perdendo, era de m!stêr que, por uma reminls-
cencia atavica, por uma resur.reição desses processos barbaros da força 
brnta e inconsciente. não se salvasse mais uma unica liberdade dos nossos 
concidadãos·, não se mantivesse de pé nenhum dos princípios basicos da 
ci1·;!iza.ção brasileira e fossem lmmolados todos os melindres de honra e 
dignidade nacional nas pyras rubras e fumegantes de odio officlal. 

Para que se saciasse a inaudita voracidade desse monstro de odios e 
vingança, que é a politica desvairada e feroz que do alto da cadeira presiden-
;)\al dE'>'lpej"' !'>Obre a Nação ac<Jvardada os raios fulminadores do seu despo-
tismo; para saciar essa estranha voracidade não bastaram todos esses at-
tentados que tanto teem enxovalhado o Brasil. Não bastou, Sr. Presidente, 
não ba&tou a suprema ignomínia desse sitio que ha mais de dous annos .•. 

O SR. PRESIDEN'l'E: - Peço ao nobre Senador cingir-se exactamente á 
acta . 

o SR. MONIZ SODRÉ: - Sr. Presidente, estou discutindo a acta. V. Ex. 
bem ~'abe que não ha pr9.zo n1arcado no Regimento para di·scussão desse 
c1oeumonto. Estou no exercício de um direito e sl V . Ex. não me inter-
rC'mr.·e~s.,, já teria terminado ha mais tempo o meu discurso. (Risos). 

o SjR. PRESIDENTE: - V. Ex. não tem razão . Chamei a attenção de 
V . Ex. para se cingir ao que está dizendo, dentro da acta e ttgora renovei o 
mHl pedido. 

O SH. MeNrz SoDRÉ: - E' exactamente o que estou fazentl<J .. 
C SR. PRESIDENTE: - Estou cumprindo o meu dever. 
O Sn. MoNrz SonRÉ: - E eu o meu. A differença ê que os nossos devere:. 

si:i.o di verso~ . 
• Mas, S1·. President e, eu dizia que não bastou a esse Governo que nasceu 

do sitio, que se alimenta com o sitio, que sõ com o sitio pode viver, que 
não bastou a esse governo toda a ignomínia dessa medida execravel qu~ 
ha rr.ais de deus annos amortalha a nação, envolvendo-a nas dobras sinls-
traE desse sudario de supremas villanias e de immensas crueldades, como 
um estuario de lodo que se estendesse por todo o territorio brasileiro. 

Nada disso bastou. 
Era mistér, Sr. Presidente, era mistêr que quando esse governo del~ 

xas.sa c Cattete pela extincc;:ão do prazo constitucional, desarrochando; assim, 
a nação dessa rosca asphyxiante em . que ella vive estrangulada por es~a 
medida execravel, era de mistér que ainda o despotismo pezasse sobre o 
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paiz, garroteando-o em todas as suas liberdades, graças á r eforma da lei 
fundament'll da Republica que enthronizasse no poder a dictadura ltlgal. 

Ao odio vingativo desse governo, abominado pela nação, sorri a sinistra. 
esperança de que, m esmo após a t erminação do seu fastidioso quatriennio, 
ainda o Brasil continue a gemer no captiveiro algemado pelos grilhões avil-
ta;,te:> de uma Constituição de Tiberio. 

Vo11 t erminar, Sr . Presidente. Vou terminar, chamando a attenção de 
v .. Ex e oo Senado para que não nos illudamos. Si nós persistirmos em 
la,nçar de '11ais a m a is o povo brasileiro a esse estado mental de pleno 
desespero , cu confio firmemente no pa triotismo, nas energias cívicas e mo-
raes do povo brasileiro, para que surjam finalmente os grandes movimentos 
de reivindicações nacionaes, para a redempção do Brasi.l. 

Eu vcu terminar, Srs. SenaÇ!ores, pedindo que meditemos firmemente 
nesta sentença de suprema verdade, que foi proferida pela m a ior mentali-
qade do genio françez: "uma nação nunca r-ecua da liberdade sinão avan-
çando r·ara o Drecipicio. " 

E tenho dito. (M1~ito bem; ·rnuito bem.) 

O Sr. Barbosa Lima (sob1·e a acta): - Sr. Presidente, a acta está 
errtila. (Risos . ) 

V. I~x. na sua incontestave! boa fé vae concordar commigo. E o hült" 
rado 1 ." Secretar io do Senado, que pres idiu a sessão de domingo, que f oi 
hontem, não d.isseniirá da minhft affirmação a acta está erréfd,a. (Risos.) 

E ste documento, escripto em boa fé por dignos collegas, a cuja honesti .. 
dade cívica fa ç; o a devida justiça, não assignala, não regista com a fidelidade 
que era de E'f';perar, os factos occorridos na sessão illegalissima de hontem. 

A acta reza: "A's 14 horas, abre-se a sessão." 

Perdoe-me a Mesa: não é verdade. A sessão abriu-se ás 14 horas e 12 
mim.: tos. O Senado é testemunha de que isso é verdade. E eu pens o não 
lhe fazer injuria <>wocando a esta veneranda entidade a verdade. 

Per que não <liz a acta que a sessão de hontem se abriu, como de fa.cto 
occorreu, ás 14 horas e 12 minutos? Por que razão bifa-nos esses i2 mi-
nut: .. ;; da a cta., que assim aberra da verdade dos factos'/ 

E" que a con~ciencia falla mais alto quando se tem de deixar por e:">cripto 
aquillo que de Yiva voz se affirmou, confiado na condescendencia generali-
zada. E' que foi mais facil affirmar-se aqui que era perfeitamente legitimo, 
que consultava os mandamentos basllares da legitimidade regimental, abrir-
se a ses~ão não r:rtcisamente á hora que fôra designada. 

Adoptou-se a praxe, praxe que ameaça tornar-se chronica e confun-
dir-se com a legalidade, de que era perfeitamente justificavel abrir-se a 
sessão, nã.o na hor:1 marcad'1., mas 12, 15 ou 20 ou mais minutos além dessa 
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hora. Sl o era, :por que nã::> a.:;~ignalar? Si não assignala, é porque não era! 
(RiMJ.) 

V. Ex. não levará, pols. a mal que envie uma emenda á acta . 

Eu não tenho e> proposito nem a intenção de dar quináos á Mesa, cujos 
intuitos lwn.eo~l.o.s eu não desconheço; mas, si o Regimento cogita da even-
tualidade de poder ser a acta emendada; si o facto é esse, que eu recordei; 
sl a acta tem de ser o registo fiel dos acontecimentos - a en1enda, que eu 
vou enviai· â Mesa. parece nos casos de merecer a app{'ovação do Senado. 
Assim se :passará recibo da corruptela triumphante, da. illegalidade chronica 
com que o Regimento vae sendo substituído pelo arbítrio de cada hora e 
p('la \ ontade. incontrastavel de uma maioria volumosalJlente preponderante, 
~o!Jre nma escassissima minoria pugnaz. 

A acta está errada. (R·iso nas gcLle?··ias ). A illegalidade invetera-se; 
a illegalidade veste uma roupagem para envergar uma ·outra sacada ao opu-
lento guarda-roupa da autocracia incontrastavel. Não é um leU motit, em 
que eu esteja batendo como l"egalo oratorio, ao repetir que a acta está 
errada . E' que o estribilho se impõe, verificando-se (;!Ue em outro ponto 
ella está igua1mente errada e este outro ponto consta do impresso corres-
pondei~te· á ordem elo dia de nossos trabalhos de hoje . Antes de o assignalar, 
Sr. Pre;;idente, quero reiterar o meu protesto: a sessão de h ontem foi illegal; 
a sessào de hoje é igualmente illega.l, porque uma e outra foram abertaa 
<~ uando já o não podiam ser, isto é, depois da hora assignalada no relogto 
da s:>la, segundo a phrase pr ecisa. do texto regimental. 

E tanto é verdade que esse facto não se ajusta á normalidade jurídica 
que a Mesa se acanha de o confessar e registrar neste documento, que tem 
de Sd' opportunamente encadernado nos volume:c~ correspondentes ás chro-
nicas políticas do autocrata ora imperante. 

De~se documento o que resulta é que a propria Mesa, tacitamente, im-
plicitamente, confessa que a sessão dev!a ter s!do aberta IJ.s 14 horas precisas, 
no meridiano do Rio de Janeiro, para que se me não argumente com o 
facto do a utor do Regimento não ter dito a que meridiano se referem as 
horas pelas quaes se regulam os nossos trabalhos; porque si se apegas.se a 
esse facto poderia abrir a sessão meia hora ou uma hora depois da assigna-
lada no R egimento e dizer que o tinha feito exactamente a uma hora e 
meia, como diz o mesmo Regimento, mas a uma hora e meia, segundo o me-
ricliano de Honolulú ou não importa de que outra localidade mais apropriada 
IJ. corruptela que inventaram. 

A acta claudica em outro ponto, o qual, uma vez por mim assignalado. 
tenho a certeza, tal é a confiança que me inspira a boa fé e sinceridade 
de V . Ex., sr·. Presidente, que a Mesa reconhecerá: - é o da ordem do 
dia para boje, que diz - "Eleição da Commissão Especial de 21 membros 

• 
f 
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para e!ó'tudar e dar parecer sobre as emendas da Camara dos Deputados â 
reforma da Constituição Federal" . 

Não ~;ei sob que infeliz constellação nasceu a reforma da Constituição 
da Republica, porque abica neste r ecinto sob mãos fados, p arecendo que 
realmente pesa sobre sua existencia um fatídico horoscopo des tinando-lhe 
Ciias a ziagos na transitoriedade da sua deploravel existencla, transitaria e 
ephemera, visto . como, ao chegar ao Senado, quem lhe faz a!O' honras de 
E:ntrada, nesta sala, é a illegalidade. A illegalidade a introduz neste recinto, 
a illegalidade a assenta á mão direita do Presidente, a illegalidade a assi-
:snala no registro dos nossos trabalhos. 

Por que, que proposição é essa da Carnara dos D eputados contendo 
emendas á Constituição 'Federal? Que proposição é essa de que o Senado 
não tem noticia, que não consta da acta que registra os factos occorridos na 
sessão de hontern, e entre as quaes não consta que tivesse sido recebida 
pela Mesa e lida na hora do expediente, com o offlcio que a t eria acom-
panhado, a proposição a que se r efere o avulso impresso e a que não se 
refere a acta, que assignala os factos da sessão de hontem? 

outro facto sonegado, bifado do registro das occurencias da sessao de 
hontem. 

V. Ex. sabe que, lido na Mesa e na hora do expediente, qualquer do-
cunlento, qualquer communlcaçlto, qualquer offlc!o, qualquer proposição ou 
projecto de cada um dos quaes tenha de cogitar o Senado, a qualquer Se-
nador é licito 'sugge1ir, na hora., alguma providencia que lhe pareça mais 
conveniente sobre o destino a ser dado ao documento lido. 

Isso não foi feito; o documento não foi lido; o Senado não t eve conhe-
cimento de que estivesse sobre a Mesa a proposição que provocou a provi-
dencia constante do avulso destinado á enumeração dos trabalhos com que 
se deve occupar o Senado. 

Como vê, V. Ex., a acta, com pezar o digo, não é um modelo de fide-
lidade. Longe disso : a acta precisa ser emendada], em virtude de uma 
inexactidão, em virtude de uma omissão. A inexactidão rectifica-se addl-
tando-se os 12 minutos que não puderam ser confessados; a omissão corri-
ge-se, assignalando-se que telia estado sobre a Mesa, não t endo sido lidó 
ao Senado o officio da Mesa da Camara dos Deputados, acompa.11.hando a 
chamada reforma da Constituição F ederal. 

Como V. Ex. viu , Sr. Presidente, eu m e occupei com a acta . N[o 
é-berrei do Regimento. Tive a felicidade de não ser chamado ao ponto em 
debate pelo honrado Presidente, tão certo é que na situação actual não nos 
faltam elementos, a nós da minoria, para assignalar a m aneira como ') 
carro senatorial anda fóra dos trilhos, descarrilado, a correr v ertiginosa-
mente com arrancos de declividades violentas para destinos ignorados. 



-103-

Vou mandar ~ Mesa a minha dupla em enda, acreditando que a Mesa 
não -se m elindrará com a ousadia de um obscuro r epresentante da escassa 
minoria, que tomou a serio o papel de fiscalizar a bóa ordem dos nossos 
trabalhos, co!laborando por esta maneira como um dos m elhores auxiliares 
da boa governação da Repnblica; porque não h a melhor meio de auxil!ar o 
Goven10 dentro da legalidade do que procurando reconduz!l-o a ella, toda 
vez que della, elle e os amigos se tresmalham e se desviam. 

V. Ex . mandará fornecer papel para que eu p ossa redigir as minhas 
duas emendas . 

Era o que eu tinha a dizer sobre a acta . 

O Sr. Presidente: - V. Ex. annunciando as em endas que pretenltv 
apresentar disse que era p ara corrigir uma inexactidão da acta, visando 
pura omissão. 

Quanto á que se r efere á inexactidão da acta devo dizer que a tole-
rancia da Mesa tem sido permittida p elo :::lenado sem nenhuma reclamação, 
até hoje. 

Nã o estive hontem presente á sessão do Senado, mas fui informado 
de que a sessão foi aberta ás 14 horas e 12 minutos. Aliás é essa uma 
tolerancia que já constitue praxe, tanto é certo que n a vespera o mesmo 
~.uccedeu. 

O Presidente do Senado estabeleceu cinco minutos de tolerancia para a 
abertura das sessões, mas essa tolerancia tem sido augmentada muitas vezes, 
sem o protesto de qualquer Senador. 

Em relação á omissão a que V. Ex . se r efere t ambem devo dizer que 
eila não existe, porqua nto tendo chegado aqui, a hora em que o expediente 
havia terminado, a communicação da Camara dos D eputados, só hoje ella 
poderá ser lida . I s to, porém , perdoe-me V. Ex. não impedia, de accôráo 
<.:om o que se votou, se incluísse na ordem do dia a eleição da Commissão 
Especial que deve estudar o projecto de revisão constitucional iniciado n:~. 

outra Casa do Congresso. 
o art. 2." da indica(;ão approvada o anno passado assim dl:r.,. 

"Depois de r ecebida e impressa em avulso a proposta, será en~ 
viada pelo Senado á Commissão dos Vinte e Um membros, etc." .... 

I sto quer dizer que, quando forem distr ibuídos os avulsos, já a Commls-
são deve est ar eleita p elo Senado . Por essa r azão, parece-me que não existe 
a omissão a qu e a lludiu o nobre Senador. 

0 SR. BARBOSA LIJHA : - Peço a. p alavra. pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE : - Em r elação á primeira parte, porém, V. Ex. tem 

razão; V. Ex. pode fazer a r eclamação á vista do art . 90, do R egimento 
que diopõe: 
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"Abert,.<. a sE>ssão, será. lida e posta em discussão a acta da 
anterior, e, não havendo reclamação, será dada por approvada. Ha-
Vel;ldO reclamações ou emendas; serão estas submettidas a votação 
e se procederá conforme o vencido. " 

Em relação á acta, V. Ex. sabe que o que se vota é o extracto, não 
é propriamente a acta completa porque esta consta do Dia.1··Lo elo Congresso. 

~rem a p alaVI·a pela ordem o nobre Senador. 

O Sr. Barbosa Lima (pela onl,em): - Sr. Presidente, sinto ter de 
continuar em divergencia com V. Ex. em r elação ao segundo ponto . 

.'\. ordem do dia é annunc!ada em uma sessão para a sessão seguinte , 
O que consta do avulso hoje impresso é naturalmente o que teria s!do lan-
çado no liVI·o da. Mesa na sessão de hontem. 

Corno é que se dava como entrada, no Senado, a proposição a que me 
referi. s! dess:.. entrada não se deu conhecimento ao Senado'! 

O facto passará a valer como um precedente que não me parece feliz, 
pois ~igniflcará que se poderá dar para a ordem do dia dos trabalhos do 
Senado assumpto versado na outra Camara, traduzido em proposição da-
quella Casa do Congresso Nacional, enviada ao Senado, mas de que este 
não tinha tido conhecimento, que não tinha sido lido, como não o foi. 

A cmls:;.ão a que m e refiro é esta : o officlo da Camara, acompanhando 
a reforma constitucion al, não foi Uclo . 

O SR. PRESIDENTE: - Está ainda sobre a m esa para ser lido . 
o SR. BARBOSA LIMA: - Isto V. Ex. fará na sessão de hoje. Na seió'são 

de hoje é que o Senado tomará con hecimento desse fact o. E em con sequ en-
c!a da entrCtila, neste recinto, da r eforma constitucional, annunciada ao Se-
nado, pt'la leitura que V. Ex. vae mandar fazer agora, é que se poderia 
pro,·ider,ciar no sentido da eleição da Cornmissão dos Vinte e Um notaveis, 
ou parc:dros, que hão de pontificar em relação á reforma constitucional. 

De modo que V. Ex . perdoará. a m inha insistenc!a. 
A omissão é esta : o officio não foi lido. O Senado não teve conheci-

mento de que estivesse sobre a mesa que lhe preside aos trabalhos a pro-
P•Jsição enviada pela outra Casa. I sso é um facto, de maneira que a omissão 
- V . Ex. me releve accentuar - se deu. E' differente deste outro aspecto 
da que!>tão que me parece que foi o que V. Ex. mais precisamente f eriu, 
e vem a ~er: si não tendo sido lido poderia constar depois, impresso, na 
ordem do d!a nos nossos trabalho:!~ de hoje a referencia â. eleição da Com-
missão dos Vinte e Um que ha de dar parecer sobre urna proposição que 
ainda vae se:c lida. 

São da·t'-" Incidentes inteiramente diversos: o primeiro, a omissão que 
assigna lei como verdadeira: não foi lido o officio; o segundo, si não tendo 
sido lido, pmle se proceder depois da leitura feita hoje, ã. eleição da Com-
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mif.s:J.o do8 Vinte e Um. Esta será uma segunda questão de ordem; maii a 
primeira é uma omissão que eu peço a V. Ex. venia para assignalar. 

Vou maDdar â Mesa a minha emenda . 
O SR. JERoNYMO MoNTEJIRo: - Peço a palavra sobre a acta . 
O SR . PRESIDENTE: - !Perdôe V . Ex., a hora do ex!pediente está termi-

nada. 
O ISR. JERoNYMo MoNTE>IRo: -- Ainda temos alguns minutos que eu os 

aproveitarei . 

0 'SR. PRESIDENTE; - V. Ex . póde falar. 
O ·SR. JElRONYMo M{)NTJDIRO: - 9r. Presidente, eu n ão conheço no Regi-

meDto disposição alguma ·que determine, que limite o tempo em que .se deva 
discutir a acta . A praxe, porém, que vae <fazendo le i entre nós , para tudo 
quanto se faz fóra do Regimento parece querer determinar que a acta seja 
discut ida dentro da 'hora do expediente . Assim, eu requeiro a V. Ex. que 
consulte o Senado si me concede uma prorogação de 30 minutos para que 
eu possa fazer observações sobre a acta, tão interessant es como as qu e j â 
fNam fei tas, e algumas outras novas, differentes. 

O SR. PRESIDENTEl: - A prorogação que V. Ex. pede é regimental; mas 
devo obse rYar a V. Ex. que havendo oradot·es inscriptos, não é justo que se 
lhrs ~olha o direito de oecupar a tribuna na hora do expediente. 

O 'SR. J ERoNYMO MoNTEIRo: - Mas eu estou requerendo a pr-o rogação da 
hora :r a m. trata r -ela a c ta. 

O SR. !PRESIDENTE: - Mas a hora do expediente está finda. 
o SR. JERoNYMo MoNTEIRO: - Não ha disposição alguma no Regimento 

que limite o tem·Po da discussão das a-ctas. Mas, em todo o ·caso, eu me con-
formo com o que V. Ex. acaba de dizer. 

O SR. PRESIDENTE: - A acta é discutida no expediente, conforme diz o 
Regin1ento. 

O SR. JERoNYMo MoNTEIRÔ: - Ouvi que V . Ex., S·r. Presidente, declarou 
que por tolerancia foi a sessão de ·hontem aberta ás 14 horas e 12 minutos. 
Parece q ue foi isso o que eu ouvi V . Ex. declarar. 

O :SR. PRESIDElN'l'M: - Como ·su ccedera em sessões anteriores sem uma 
sô reclamação do •Senado . 

O SR. JERoNYMo 1\lfoNTEli.Ro: - Pediria a V. Ex. me fizesse ·chegar âs 
mãe>< a acta em original para eu poder fazer as minha,s eonsiderações. 

O ISR. PRESIDENTE: -- A hora do expediente está termin_ada. 
O SR . JERoNYMo ·MoN'PJ!liRO: - Eu já pedi a V. Ex. que consultasse o 

Sc!1a rlo. 

0 SR . PREISIDENTlll: - Vou consultar. 
Como o 8enado vê, ha uma hora que a sessão est á aberta e estamos 

ainda na discussão da acta . 
O SR. 2\IoNrz SoDRE': - A culpa não é nossa. 
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O SR. PRESIDEJNTEJ: - O nobre •::Õena{!or pelo Espír ito Santo, J ,~·e.t êll<l2nao 

continuar a .discussão da acta, pede prorogação da hora do expediente para 
ainda discutir a acta da sessão passada. 

o SR. ANToNio CARLos: - Ou para, a proposito da acta, discu tir outros 
asRumptos. 

O Sr. Presidente: ·- Vou submetter a votos o requerimento de S. E:-t. 
Os senhores que o approvam queiram levantar·-se. (Pa1Lsa). 
Votaram a favor 9 <Srs. Senadores. 
Queiram levantar-se os Srs . Senadores que votam contra . (Pu;~~Su) . 
Votaram contra 33 Srs. Senadores. 'O requerimento foi r e jeitado . 

O SR. /MoNrz SonnE': - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: - Perdão; vou submetter a acta á approvação do 

S<3nado. 
'O 'SR. MoNrz .SonRE': - Perfeitamente; V. ·Ex . terá de submetter á vo-

tação a acta, e eu ped! a palavra pela ordem .para falar sobre ·ess~ votaçã o. 
O .SR. PRESIDENTE: -Depois de approvada a acta., darei a palavra a V. Ex. 
O ISR. IMoNrz SoDRE': - Mas, Sr. P .residente, eu ·pedi a palavra justa-

mente para encaminhar a votação da acta. 
O SR. 'PRESIDENTE: - 'Para a . votação da acta, n unca houve encaminha-

m ento de votaçã:o. 
Quando se trata de alterar a acta, como p ropoz o n obno Senador pelo 

Am\O,ZOnas, isso é !facultado .pela :Mesa, de accordo com o RegimentcJ, com o 
acor.teceu com o requerimento do Sr . Barbosa Lim a . Mas não posso conce-
der a ·palavra· ao nobre Senador pela Bahia, sem primeiramente submetter a 
votos a acta da sessão anterior . 

O .sn. 1\IJ:oNrz <SoDRE': - Desejaria •que .a Mesa me informasse sl .~e pód~> 

encerrar a ·discussão da acta havendo ainda oradores inscrlptos p ara falar 
sobre ella. 

G Su. PRESIDBN'I'E: -O Senado assim resolveu. 
O 'SR. •MoNrz SonRE': - Então a discussão deveria ficar adia ela p ara a 

s~~sllt. de amanhã. 
O SR. 'PRESIDElNTE: - A 'M:e-sa é obrigada a submetter-se á deliberação 

do Senado. 
Vou submetter a votos a a ct a da sessão anterior , com as emendas do 

SI". Senador iBar.bosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordent): - Sr. ·P residente, não é para o <:!11-

caminhamento da votação da acta, é para requerer vótação nominal. E' um 
dlrf'ito que me assegura o Regimento, é um direito meu. (Palmas n as gal~rias 
e ·n.as tribunas) . 

O Sr. Presidente: - (fazend;o soar os tympanos): - Attenç!to! · O 
nobre Senador pelo Amazonas requer que a votaçil.o da acta seja n o!Tlinal. 
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o, ~-enhores que approvan1 o r equerimento, queiram levantar- s€. (Pet1tsa). 

Foi rejeitado. 
-o SR . BARBOSA LIMA: - Eu sabia que era indefensavel! 
o 'SR. ANTONio CARLoS: - Não fugimos á responsabilidade~ Quero que 

fique constando da acta como votei. 
o SR. BUENO DE "PAIVA: - Perfeitamente; não temos receio Ide votar desta 

.ou üaq uella maneira. iSS. E Ex. precisam respeitar o modo de ;pensar dos 
collega~. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a acta a votaçao. o Sr . Sena-
.dor Barbosa Lima apresentou as seguintes emendas·: 1') Ftcou !;Obre a mesa 
a proposlç,ão ela Camara dos Deputados relativa á. reforma da Constituição 
Fec1,.ral. 2") Diga-se: ás 14> ih ora!! e 12 minuto;~. 

A segunda emenda é regimental , porquanto S. Ex. ]Jede que se diga que 
a sessão de hontem começou não ás duas horas, mas ás 2 horas e doze minu-
.Los . Quanto á primeira, não me paTece .plausível o pedido do illustre Senador. 

r; SR. BARBOSA LIMA: - Então chegou hoje ou chegou hontem"! 
0 SR. PRESIDEN'l'l'l: - Chegou .hontem . 
O SR. BARBoSA LIMA: -\Mas. hontem, ficou sobr·e a mesa. 
O l:R . PRh'SIDEJNTE: - Hontem, ficou sobre a mesa e hoje é que vae ser 

·11·:1a. 11/fas. de accõrdo ('.om a indicação, que se a!}prov-ou o anno passado, a 
.CommlM:ão póde ser nomeada ind.ependente de ch egar ou não ao 1Senado ~ 

pro)}Osíção ela Ce.mara dos Deputados . NestaH condiçê>Bs, diante do expresso 
·no art. 2°, eu penso qu e o nobre .Senador nã o tem razao. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - A confusão é d·e V . Ex., V. Ex. m·e perdõe, maH 
·O iactc f ·que ficou sobre a. mesa o offí.clo que acompanhava a Reforma . E' 
•Um facto. 

D SR. PRESIDEIN"Tm: - Não con sta . Vou submetter á votação as emenda~ 

·do nobr-e Senador. 
Primeira emenda: "Diga.-se ás ·quatorze horas e doze minutos•'. 
o~ senhor"õs que aJ}j)rovam a emenda queiram levantar-se. 
F oi approvada. 
Segunda emenda : "Fkou sobre a 1nesa a proposlç[o ela 1Cama1•a do~ De pu 

· tado~ re.Je.tlva á reforma da Constituição F e deral". 
Os Ben'hores que a approvam, ·queiram leVlantar-se . 
F oi rejeitada. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) : - Requeiro verificação de votaçito. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Sen ador Moniz Sodrê r.equer verificação 
de vota~ão. Quelr ... _tt levantar-se os Srs. Senadores que votaram a favor da 
.em8noa. (Pcmsla.. ) 

'V ot n.!',am a favor da emenda 6 Srs . Senadores . 
Queiram levantar-se os Srs. ·Senado~·es que votaram contra. (Pm~sa. J 

Vota rar.'l contra 38 Srs. Senadores . 
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A emeuua !o! rejeitada. 
o S!ii. BARBo!!A 'LIMA: - Em todo o caso constar:l do D ia1·io ilu aong1·essv . 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam a acta, queiram le-
v,an tar-St. 

Foi approvada. 

O Sr. Moniz Sodré : - Requeiro verificação da votação. 
Foi approva da. 

O Sr. Presidente: Apezar da acta poder ser votada com qutLlquer 
numero .. . 

O SR. BARDOSJ. LIMA : - Com qua lquer numero, n !to; con t :n SenaC.ores, 
pe'lo menos . 

O .SR. P RESIDEJNTEJ : - •.• vou satisfazer ao nobre ·Senador. 
Os senhores que approvam a acta. queiram levantar-se . (Pause. 1 
Vutaram a favor 35 Srs . .Senadores, 
Os senhores que votaram ·contra, queira m levantar-se. (l 'ansrr . 1 

Vetaram contra 6 Srs . .Senadores. 
A acta !oi apr,~rovada. 

OR DEM DO D JA 

DIS.CUSSÃ'O UNTCA DA Ll'l'DICAÇÃO N. 5 

O ~r. Jeronynto Monteiro (*): - Sr. Presidente, tive hontem o en-
S(>jv a:, adduzll· diversas considerações a respeito de varias inf.o rmações do 
ItO!!so R egime nto por parte da Mesa. Tive tambem a occasião de, occupando 
a tribuna para tratar de questão de ordem, demonstrar, de maneira ·flagt·ante, 
qu e a M!esa directora dos nossos trabalhos, em data de hontem, faltou a os 
mais !'Uàimentares deveres , dand-o most ra aos membros desta Casa do quanto 
pl\je o arbítrio e até que ponto chega o desvario, quando uma paixão política 
à.o:nina o:; espíritos . 

Parece, ·Sr . 'Presidente, que tudo f oi a r esultante de um grave castigo. 
<;;atholicos que somos e catholicos pi·aticos n a maioria ;representant€s de um 
pove essencialmente cathol!co, tivemos hontem o desprazer de faltar o dever 
essericial, a obrigação restr icta de um bom catholico, qual o de não trabalhar 
t!.OS COJningos. 

Mas o nobre leaàe1; da m aioria inspirou á Mesa directora dos nossos tra -
nalhCis que havia necessidade que impedia <fosse guardado o domlngo, exi-
gindo que aqui comparecessem, gastando horas e horas c1o nosso €Sforço para 
servir a P a tria, esquecidos - o Presidente da Mesa e o leaàer da maioria, de 
que para salvar a P at ria n ão carecemos fugir ás nossas crenças. O resultado 

('') Não foi revisto pelo orador. 
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Uil mna deliberação dessa ordem, Sr. Presidente, foi aquillo que vimos: uma 
s~rie en o.rme de actos •que produziram pessima impressão no recinto e certa~ 
111~nte teriam produzido escandalo d'óra d.esta Casa, actos esses prat!eados 
c0m arbltrlo por parte da Mesa. 

Outro resultado colhido, mas negativo, Sr. Presidente, foi ter resultado 
ctmrp1efam ente inutil e inefficiente para a legislação geral da Republica a 
ses:,il.o de h ontem . 

.Slrva isto ·de lição, Sr . Presidente, para que o nobre 1eaüe1· da maioria, 
~;. Kx. e os seu" dignos auxiliares na Commissão de Policia não mai.s. lan-
Gem mão de semelhante exigenda, obrigando os membros ·desta Ca::;:>. a com-
,;arecerem um dia ele festa da igreja, dia em que um catholico não pôde e :não 
(leve trabalhar .. 

Assim falo, Sr. P residente, porque 86 compareci por uma exigencia ex-
traordinaria, uma vez que como ·catholico, em outras condições eu não viria 
aqüi. Sirvam tambem essas palavras de protesto e, ao mesmo tempo, de de-
monstr ação, de que o trata lho aos domingos nã o aproveita a ninguem; e a 
pruva foi o que assisti!).10S hontem, ven do os nossos esforços, e .sacrifícios que. 
fizemos, dar em r esultado comPletamente inefficiente e até prejudiclaes. 

·Mas. tSr. Presidente, voltando á questão de ordem de 1que me devo oc-, 
cur;a:c, antes de entr ar propriamente no assumpto que me traz á tribuna, 
q•Jero Sálientar o acto hoje praticado pela nossa alta Camara r.epresentativa, 
~tt.nt; am'lu, SJ'. Presidente, na acta düs nossu!l trabalhos um attestax'!o, sub-
scripto por toda a maioria. do Senado, de que essa acta dos nossos, trabalhos 
nem sempr e traduz a verdade do que se passou neste re-cinto. 

A ãpprovação da emenda apresentada pelo nobre Senador por Amazonas, 
declarando que a sessão de hontem foi aberta ás 14,12 e nã o ás 14, {}Orno de-
c·:trou a, acta, emenda esta que foi acceita por toda a maioria desta Casa, de-
rn.mstra que, consciente ou inconscientemente, foi lançada nesse documento 
preciuso dos nossos trabalhos, uma inverdade, attestada por todos os membros 
da maioria. 

Cvnsignada essa declaração, venho tratar a inda, •Sr. Presidente, de sub-
r:• ~tter á ,consideração do .Senado o r eque rimento de que me occupava hontem, 
qt;anão se esgotou a hora da .sessão. J á havia formulado esse requerimento, 
j:í. <) havia escripto e me occupava de o fundamentar , quando a Presidencia 
da Casa me fez a c1eclaração de que não podia proseguir, adiando-o então para 
hoje. 

Este requerimento r efere-se á indicação que vae ser submettida, dentro 
de poucos momentos, á consideração do Senado; refere-se á indicação sobre 
a reforma regimental da qual nos vamos occupar e que não pôde ser con-
siderada senão como um movim:ento cerceador das nossas liberdades, um 
gesto moral decisivo no intuito de diminuir, de rebaixar o nivel moral dest a 
Casa, sacrificando as velhas tradições de velho brasileiro, e nos deixando re-
duzidos ã compressão, á falta de liberdade, àe independencia e ã situação 
triste e difficil de acceitar sómente aquillo que o alto nos determina. 
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Trata-se neste momento de rever a lei mais importante, que joga com 
:todos os direitos e todos os interesses do nosso paiz. 

Trata-se de alterar diversos dos dispositivos dessa lei fundamental, com 
-o intuito exclusivo de restringir a s garantias que ainda restam, fra-cas e 

vacillantes, para o povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, diminuir as liber-
. dades conquistadas a troco de tantos sacrificios . 

iPara se chegar a e~se resultado, já vimos a sé1·ie interminavel de actos 
-de prepotencia praticados na Camara dos Deputados . Já vimos que os di-
reitos dos representantes da Nação, n aqu ella casa, foram todos supprimi-

·dos, para só deixar de pé a vontade do leacler, traduzindo o pensamento do 
Presidente da Republica. E, desde que conseguiram os seus intuitos, na-
quella Camara, v ictoriosos e triumphantes, mandaram pa ra o Senado aquelle 
projecto, que n ada representa, por ser composto de disposições contradicto-
rlas que se oppõem umas ás outras, enviaram para esta Casa este projecto e 
aqui se deseja, do mesmo modo, re t irar os direitos do Senador, restringir, do 

·.modo o mais completo e o mais absoluto, a liberdade de discussão, de modo 
-que, possamos em breve, em Tapidas horas, ter approvado esse projecto de r e-
visão constitucional, como um padrão de g loria para a situação dominante 
.-actual na Republica. 3erá certamtmte um padrão de gloriola, em vez de 
·um padrão de gloria; será certamente um facto sem heroismo, uma v icto-
ria de Pyrrho, porqua é conquistada a troco da compressão, a troco do 
·cerceamento da liberdade e, ao m esmo tempo, a troco da concessão de fa-
·vores e beneficios que são promettidos para que os votos venham suffragar 
o projecto em a ndamento. 

E assim , fallo, Sr. Presidente, porque mais uma vez tenho ouvido de 
·representantes da Nação, que se acham em completa opposição a diversas 
·disposições e até a todo o projecto em discussão, mas que são obrigados a 
.-acceital-os, porque ha a imposição do alto, assim como, se o não fizerem, per-
dem a situação, que é a situação facil, a situação de prestigio de que gosam 
nos seus E stados . 

Neste caso, este p1·ojecto, certamente, t erá o seu andamento rapido . 
. Apezar de se dar o caso, de que hontem me occupei, de ser uma casa de 
velhos, mesmo assim conseguirão fazer o milagre de terem este projecto vo-
tado dentro de poucos dias e, quem sabe, em poucas horas. 

Ao animo dos dirigentes dos que trabalham nesta Casa, como tivemos 
J1ontem occasião de observar, não falta a boa disposição de descarregar gol-
_pes de força e violencia. (Pausa). 

Sr. Presidente, restringindo as minhas considerações ao ponto que me 
traz á tribuna, com o fim de não faltar :18 prescripções regimentaes, que 

. são bem observadas qu:tndo se applicam aos membros da minoria, mas que 

. sempre encontram precedentes quando se referem aos membros da maioria, 
-vou entrar desde logo no assumpto do meu requerimento. 

Com;o se vê, Sr. Presidente, a indicação apresentada ao Senado, e que 
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vae ser submettida ao seu estudo e á sua deliberação, traz onus para os 
.cofres publicos, pois os obriga a despezas. Por isso, pelo nosso Regimento 
si é que não ha prescrip~;ão que acarrete augment o de despezas, deve ser s ub-
mettida á Commissão de Finanças . 

Assim sendo, vou enviar á Mesa um requerimento para que seja a indl-
.cação, antes de submettida á deliberação do Senado, enviada á Commissii.o 
.de Finanças para que esta emitta seu parecer a respeito dos onus que acar-
.reta para os cofres publicos , 

Eu pediria a V . Ex . , Sr. Presidente, p ara que m.e fizesse a bondade de 
mandar dar papel, para que eu faça o requerimento que vou apresentar [t 

Mesa. (0 oTaclor é attenàiào e reà·ige seu r equerimento, que envta á Mesa). 

O Sr. Presidente : - Foi remettido á mesa um requerimento, enviado 
-pelo .Sr. Senador Jeronymo Monteiro, que pede seja a indicação e nviada á 
'Commissão de .F inanças. Os senhores que approvam o .requerimento queiram 
k•vantar-se. 

O requerimento foi rejeitado . 
Continua a discussão da indicação. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem): - Sr . Presidente, desde que foi 
posta em discussão a indicação apresentada pelo illustre representante do 
Estado de Minas, proppndo a reforma da parte do nosso Regimento que rc:-
·gula a discu ssão da revisão constitucional, que eu venho insistindo para que 
sobre essa indicação seja ouvida a Commlssão de Constituição. 

Neste sentido, Sr. Presidente, já tive ensejo de enviar á Mesa um re-
querimen to, n1as o meu requerimento teve uma sorte semelhante á do pri-
meiro r equerimento de urgencia do nobre leader da maioria. 

Com:o V. Ex. deve estar lembrado, apenas publicada no orgão official 
a indicação a que me venho referindo, o Sr. Bueno Brandão requereu u t--
gencja para que fosse ella · immediatamente discutida. Esse requerimento, 
Sr. Presidente, foi repellido pela maior ia, que se retirou do r ecinto, vindo, 
assim, em auXilio dos intuitos da minoria. 

Ora, Sr . Presidente, como eu entendo que sobre esta indicação não · póde 
deixar de ser ouvida a Commissão de Constituição, resolvi enviar á Mesa o 
meu requerimento, que passo ás mãos de V . Ex. 

O Sr. Presidente : ...:....o Sr. Senad-or Antonio Mon iz enviou á Mesu 
o seguinte requerimento. (Lé): 

REQUERIMENTO 

Requeiro que vão á Commissão de Constitu ição, as emendas apresent::t.-
<ias à indicação em deba te , ·afim de que sobre ellas dê o seu parecer . 
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Sala das Sessões, 26 de Dezembro de 1925 . A-ntonio Moniz . - Ba?·bo·sw 
J e1·onyrno M ontei·ro. Lirna. }Jifoniz Sodré. - Benja•rnin Ba.n·oso. 

O Sr. Presidente: - O requerime nto independe de apoiamento elo Sé-
n ado, por se achar subscripto por cinco Senadores. 

Está em discussão. Si não ha quem peça a palavra, dou por encerrada 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os senhores que appr ova m o requeriment o queiram se levantar· (Pausa) .. 
Foi r ejeitado. 
Continua a discussão da indicação. 
Tem a palavra o Sr. Se nador Moniz Sodré, préviamente inscrip to. (*} 

O Sr. Presidente: - A Mesa teria toda a satisfação si pudesse ac.ce-
der aos desejos do nobre Senador pela Bahia, no sentido de poder conti-
nuar o seu disc urso na sessão çle amanhã. Infelizmente, muito mais fort<3c 
do que esse seu desejo, impõe-se o nosso Regimento, que declara, imperati-
vamente, de maneira nitida, perfeita e claríssima que, uma vez preenchido o-
tempo da sessão, não tendo sido possivel ao Senador que orar concluir o seu 
discurso, poder o mesmo Senado1· concluil-o- na sessão seguinte, si nisso o 
Senado acceder. Esta hypothese, como V . Ex. vê, a,inda escaparia á com-
petencia da Mesa, isto é, concede1· a V. Ex. sponte sua a palavra para a 
sessão de a manhã . N a hypothese, porém, do discurso do nobre Senad·or; o 
caso é outro. O discurso de V. Ex. já é uma continuação da quelle que ini-
ciou na sessão de sabbado, e o Regimento à.hi clara mente declara que não é' 

permittido segundo adiamento. 
O SR. MONIZ SonRÉ: -V. Ex. poderá indicar-me o a rtigo do R egimento ·> 
O Sr<. PrmsiDEN'rE: - Perfeitamente: é o artigo 98, que posso ler. 

"Preenchido o t empo, da sessão, ou esgotando-se antes a ordem· 
do dia, o Presidente designará a do dia seg-uinte, que será publicada 
no jornal da Casa. E' permittido, n a primeira hypothese, ao Sena-
dor que estiver orando, concluir o seu discurso ou adiar a con-· 
c!usão para a sessão seguinte, si nisso convier o Senado, q ualquer 
que seja o numero de Senadores presentes, não sendo permittido se-
gundo a diamento. " 

Bem vê, V. Ex. que a letra deste artigo é ,clarissima. Não é a Mesa 
que se r ecusa a conservar a palavra a V. Ex ., 1nas um· dispositivo da no9-
sa le i intern a. 

O SR. MoNIZ SODRÉ: - F ica assim bem accentuado o inconveniente de-
se fazer um debate dessa natureza com uma unica discussão. 

(•) O discurso do Sr. Moniz Sodré n ão foi p_ublicado no Dia.rio do Con -
gresso . 
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O Sr. Barbosa Lima (*) (pela o?"de·1n): - V. Ex., Sr. Presidente, 
acaba de estabelecer a q uestão, com o devido r espeito, com uma extensão 
demasiada. 

Eu pergunto o que está regendo o caso, se ê o artigo ... 
O SR. PRESIDENTE: -V. Ex. r efere-se ao artigo que eu citei? 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não me refiro ao artigo que V. Ex. citou, 

mas ao artigo p elo qual a indicação está tendo uma só discussão. ·segundo 
este artigo não está limitado o tempo. De maneira que si couber a palavra 
a um orador inscr ipto, quando faltar meia h ora para termtinar a ordem do 
dia não pode n do ficar com a pala ,.,.a para o dia seguinte, terá o orador a 
quem isto aconteça o seu direito cerceado, tendo de fallar apenas por 
meia hora . 

O SR. PRESIDEN'.rE: - Quem regula a hypothese vertent e ê o artigo 98, 
que é claríssimo e em torno do qual não pócle h a ver duvida. 

O SR. BAP.BOSA LIMA: - lVias eu pergunto a V . Ex. si no Regimento 
não ha outros artigos que dão o direito aos Senadores de fallar por duas 
hora s . Digamos, outros artigos que se refiram a outros projectos ou m esmo 
a esse da reforma constitucional. A contece que o orador inscripto faltan-
do m eia hora para terminar o tempà, ficará com esse direito cerceado. 

O SR. PRESIDENTE: - Preciso esclarecer ao nobre Senador, um ponto. 
O discu r so do nobre ·Senador pela Bahia é a continuação de outro iniciado 
JJa s essão de sabbado. 

O SR. MONIZ SoDnfc: - O meu discurso foi de minutos, oito ou dez. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O artigo que está r egendo o caso é o 175. Na 

discussão que será unica, elos pareceres, indicações e requerimentos cada i:le-
nailo; · só poderá fa llar por duas horas . 

S•.Jpponbam os qu e ao orador neste caso coubesse a palavra no inic'io Ja 
ses~ão , pudesse fallar, duas, tres horas e a um outro a quem coubesse a pa-
!,n·:·a .f'l lümdo a p enas 2(; minutos, teria de resumir nestes 20 minuto<> o 
que dese.iasse dizer. 

Não ê possível que seja esta a interpretação do Regimento . 
0 SR. B UENO BRAND ÃO : - Só r eform a ndo. 

O Sr. Presidente: - V. Ex. ha de me permittír crue neste caso ca-
ber ia ao Senador requerer a pro;:-ogação da sessão, ou então, allegando a es-
cassez de t empo, pedir p a 1·a concluir sua ôração no di:;t seguinte . Natu ral-
mente que o Senado não lhe negaria o seu voto. Mas , na hypothese do nobre 
Senador pela Bahia t rata-se de um discurso iniciado n a sessão de sabbado. 

Está levantada a seE~sã.o. 

• 
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SESSÃO . DE 27 DE OUTtJBRO 

ORDEJI! DO DIA. 

D ·iscu.ssão 1mica àa ·i.nài cação n. 5 

O Sr. Antonio Moniz:- Peço a V. Ex., Sr. Presidente, o favor de 
f.azer chegar-me ás mãos a indicação e a serie de emendas á mesma apresen-
tadas. 

(0 omdor é satisfeito). 

Agradeço duplamente a V. Ex . a gentileza da remessa da indicação e das 
emendas que a acompanh am, e me ter dado a palavra, sem Qbjecções. 

Assim como V. Ex., ha pouco, m'a negou, pela ordem, poderia perfei-
tamente agora recusal-a parà a discussão da indicação. 

Já disse que não quero liberalidades da Mesa, n em que' ella seja tolerante 
para commigo. Faço, porém, questão absoluta para que respeite o meu di-
reito. 

Sr . Presidente, antes de entrar n o estudo da materia em debate, lembro 
a V. Ex. que a questão de ordem levantada pelo Sr. Moniz Sodré e s ustenta-
ri:t pnlo Sr. Barbosa Lima, não foi decidida pela Mesa . . Mas como não quero 
c •·ear difficuldades a V. Ex. que ahl se acha eventu a lmente, não insistirei no 
:'l''"umpto. 

l>;;;:siDENTE: - A questão de ordem foi decidida pela Mesa, tanto 
" "iõim que ella passou á segunda discussão da materia em debate, con cedendo 
a palavra a V. Ex., que estava inscripto para esse fim . 

O SR . ANTONio MoNrz: - A questão de ordem levantada pelos Srs. Se-
nadores Moniz Sadré e Barbosa Lima, com os quaes fui solidario, de que, um"' 
ve:< votada a nova urgenc1a, a anterior ficaria prejudicada, n ão foi resolvida_. 
Eu me referi precisa.mente . a essa questão. 

Sr. Presidente, o illustre Senador por Minas, Sr. Bueno Brandão, cuja 
ausencia lamento, vem ha muitos dias manifestando grande anciedade, para 
que entre em discussão a indicação formulada naturalmente como o project:J 
de revisão constitucional, no P a lacio do Cattete, sob a presidencia do Sr. Pre-
sidente da Republica. Entretanto, no momento em que é annunciado o de-
bate, S . Ex. desapparece . Isso mostra que o escopo do nobre Senador pot· 
Minas não era vêr iniciada a discussão. O desejo de S. Ex., é vêr o Sena-
do habilitado a votar, atabalhoada e precipitadamente, como a Camara dos 
Deputados, a revisão constitucional, ao contrario do que era para desejar por 
ao.uelles que entendem que já é tempo de se r eformar a nossa lei ma.gna. 
para escoimal-a dos defeitos que, porventura, tenha, sem desarticular n. obra 
l)atriotica e grandiosa dos constituintes de 1891. 

Sr. Presidente, não ha assumpto mais importante em dh·eito publico do 
q ue os r egimentos internos das casas do Poder Legislativo. 
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Como ha pouco salientei, o ·notavel escriptor francez Pie rre, affirma. 
que elles t êm, muitas vezes, maior influencia n a marcha dos negocio~ pu-
blicas do que a propria Constituição. 

De feito, Sr. Presidente, para que uma assembléa funccione com regul~ri
dade, é de mistér po;;sulr um bom regimento e que esse bom regimento seja 
fielmente observado. Para que, porém. seja observado, é necessario que seja 
bem conhecido, não sõmente pelos que dirigem os trabalhos parlamentares, 
como por aquelles que constituem a Camara . 

"Conhecer um regimento, diz elle, não é unicamente ter lido o:> 
seus artigos, os ter m esmo classificado na mmnoria; é ~ambem po;;-
suir a pratica, é aperceber de um golpe de vista como todas suas par-
•es se ajustarrt, quaes as relações existentes entre todas as suas 
prescripções" . 

E mais adiante: 
"Um regilnento imperfeito, tnas bem conhecido de uma aesenl-

bléa, vale mais que um regimento constantemente corrigido, de cujou 
dispositivos não se põde servír sem um estudo constante e um con-
stante cornparar de textos". 

Corno vê V. Ex., Sr . Presidente, o grande pal'lamentar francez acna. 
preferível um regimento defeituoso, mas bem conhecido, a um r egiment o que 
~ reformado a toda a hora para ser ape;·feiçoado. Imagine V. Ex. o que não 
diria esse grande publicista se · estivesse ao corrente do que se está. pas<;a.ndo 
I>o Senado brasileiro, em que a reforma regimental proposta não tem por 
fim corigir defeitos existentes, nem supprir falhas porventura, verificadas! 

Em continuação, Sr. Presidente, ás idéas que venho sustentando. lerei 
ainda mais o seguinte topico ao livro do notavel escriptor a que me referi: 

"E' preciso, diz elle, não esquecer que o fim do Reg. nâo é apre-
sentar uma bella ordenança áquelles que interessam as theonas do 
processo; seu fim é assegurar a todos as opiniões, a todos os votos 
a liberdade mais completa. As opiniões e os votos que poiierlam te-
mer uma violencia são melhor protegidos por um Regimento que se 
applica todos os dias, que por disposições novas, cuja inte!ligencia 
não está ainda definida. Com o velho R egimento cada represer~tan~b 
sabe etn que canto encontrar uma arma desde que elle acredita ter 
necessidade de defender seus direitos•·. 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, o notavel publicista, r eputado dos mal~ 
eminentes professores, de Direito Parlamentar, ligando max!mo apreço au 
importante assumpto de que é objecto a indicaçã o em debate, sustenta que 
é melhor o parlamento conserva r um regimento que tenha defeitos, mas qu<' 
seja bem conhecido, que seja bem manejado pelos seus dirigentes e por aquel-
les que o compõem, a reformai-o com o intuito de tornai-o uma obra prima 
perante os principias de direito. 

Portanto, Sr. Presidente, ainda que o trabalho do eminente leaàer ela 
maioria não fosse um trabalho manco, como indiscutivelmente o é a indica-
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ção reformadora do capitulo do R egimento, relativo á revisão Constitucional,' o 
Senado andaria muito mais acer tadamente conser vando integra a s ua lei in-
terna, porquanto, bem ou mal, sendo obedecida, satisfaz, ou, pelo menos, vi-
nha satisfazendo, os seus int uitos. 

Sr. Presidente, affirm ei que a. indicação em debat<:l é um tr<tbalho 
manco, que não corrige os defeitos do nosso Regimento, n em· suppre neYJ1Hl-
ma das suas falhas. Refere-se unicamente ao seu capitulo que trata .-ta · re-
visão const itucional, exactamente, a quelle que, não tendo sido a inda posto 
!'m execuEsão, não sabemos se correspcnde ao seu cbjectivo . 

Como não ignora, V. Ex., Sr. Presidente, agitada, em mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, após a estada entre nós da missão ingleza, a 
questão da revisão conl3titucional. .. 

. 0 SR . BARBOSA LIMA: - Caixeiros àa Gity. 
O SR . ANToNro lVIoNrz: - ... a Camara e o Senado resolverrun votar 

separadamente uma st'rie de dispositivos r eguladores ll2t discu ssão da )roJe-
ctada reforma. 

Houve, Sr . Presidente, quem levantasse a idéa de ser este importante a.. . 
sumpto regulado por uma lei ordina ria, afim de que, Carna r a e Senado, pro-
cedessem uniformemente. E ssa idéa, porém, não foi acceita, prevalecendo a 
opinião de que cada um dos r a m os de Poder L egislativo agisse do modo que 
lhe parecesse mais acertado. 

Nesse ponto, porém, Sr. Presidente, não poderia haver diver gencia en-
tre o Senado e a Camara. 

Como sabe V . Ex . , a Constituição Brasileira, como todas as constituiçue~ 
actua lmente existent es, admitte a possibilidade da sua revisão; mas, tambem, 
comc. todas as outrM, estabelece regras, dentro das quaes essa revisão O:eve 
effectuar-se . Essas regras, acham-se consubsta ncia das no seu art. 90. 

Resolvendo a Camara e o Senado regularem separadam ente o modo 
de effectuar-se a discussão e votação da r eforma con stitucional, não poderiant, 
de f6rma alguma, estabelecer a respeito dispositivos que contrariassem o ql).e 
sobre o assumpto estatue a Constituiç;ão. 

A nossa L ei Magna exige, para que se leve a effeito a r eforma de qual-
quer dos seus dispositivos, o voto de 213 dos m embros de cada uma das C:o>.ma.-
ras. Esta é a opinião de quasi todos os comme ntadores da nossa Magna LEi. 

Digo - quasi todos - p orque o Sr. Ca rlos Maximiliano, lamentavelmen-
te abriu a excepção . Mas, João Barbalho, como opportunamente havemos de 
ver, sustenta de modo exhaustivo que nenhuma reforma constitucional se póde 
levar a effelto entre nós, sem que tE-nha conseguido o voto de dous t erços 
d os membros de cada uma das Casas do Congresso N acional. 

Pois bem: a Camara e o Senado nos regimentos que v otaram n aquella oc-
C'.asião, infringiram esse dispositivo constitucional, estabelecendo que pa>·a se 
effectuar a reforma basta o assentimento de dous t erços dos membros presen-
tes, em cada uma das Casas do Poder Legisla tivü. 

Não f ci , porém, sómente neste particular que o Regimento da Camara vio-
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1ou a le1 suprema da Republica . A nossa Constituiç;ão admitte clous modos 
de se a rever. A iniciativa da reforma pôde partir ou de dous terços dos Es-
tados ou de cada uma das casas do Congr esso Nacional, desde que a . propasta 
se .ache assignada por um quarto àp seus m emb1·os. O R egimento da Ca- · 
mara estabeleceu mais que, uma vez apresentada a proposta de revisão. por 
uma. quarta parte de seus m embros, n enhuma. emenda pudesse ser acceita 
nela Mesa sem que tivesse igual numero de assignaturas. O R egimento do 
eenado nesse ponto andou mais a certa damente . E stabeleceu a devida dis-
tincção entre emendas á proposta de r evisão e emendas á Constituição. Só 
para estas exige a assignatura de dc.us terços de cada uma das Cama ras. 
Para as em endas á proposta não faz semelhante exigencia, porquanto istv 
importaria no cerceamento do direito do Senado. 

No capitulo do Nosso Regimen~o. que a indicação do Sr . Bueno Bra ndão 
:pretende modificar, pois, existe um artigo que expressamente dá a ca da Sena-· 
.dor, o direito de a.presentar jndividualmente as emendas que entender á pro-
posta de r evisão, respeitadas apenas as restricções constituci<maes, de todos 
conhecidas, venha ella da Camara ou seja iniciada no Ssnado. Portanto, vê 
V . Ex. que, se, porventura, não fôr a pprovada a indicação em debate, ma-
!lifesta será a divergencia no modo de ser votada a reforma constitucional nas 
duas Casas do P arla mento. A Camara não admittiu que nenhum deputaao 
individualmente apresentasse emendas á proposta . O Senado, caso a mdicação 
-em debate não prevaleça, admittirá. De maneira que, a lém da inconsti t ucio-
.nalidade de haver sido a proposta. vota da sem numero, h averá mais essa, das 
vota ções terem sido r eguladas de modo diverso na Camara e no S enado. Mas, 
essa divergencia não se da rá., porquanto, talvez, dentro de poucos instante~. u 
Senatlo resolva decla rar approva da a indicação formulada pelo Sr. Bueno 
:Brandão. Eu digo que dentro ele poucos insta ntes porque infelizmente diant ' 
dos factos lamentaveis que aqui têm occorrido n estes ultimas dias , nada :nais 
nos surprehenderá. E' muito ·])ossivel qué o illustre leader da m aioria. eujo 
rlescaso pelo desrespeito á lei, vae dia a dia se accentuando, resolva da r um 
golpe de m estre, um golpe fina l, um golpe morta l na minoria, declfl,m.ndo 
·approvada a indicação sem que a sua discussão tenha sido encerrada e mes-
mo sem ·que ha ja numero para a :votação. O emin'3nte Senador pelo Amaz~nas. 
Sr . Barbosa Limft, cujo patriotismo não ha no paiz uma só p essoa que penha 

·em duvida... ·I ·:r;}i:l 

0 SR. BARBOSA LIMA: E' b onda de de V. EX. 

O SR . ANToNIO MoNrz: - ... que vem ha longos annos defendendo. c~m o 
malor ardor, os principias dem ocraticos, que se acham enfeixados pela Ce!lsti-
tu ição da R epublica, indignado com os factos qu e temos n estes ultimas dias 
.presenciado neste recinto, ainda ha pouco, com a eloquencla que todos nó~; 

·admiramos, mostrou-se, apezar do seu espirito incvntest avelmente forte, deso-
1ado e desanimado diante das violencias successivas que a qui se tem pratic:ia-
·do, a conselho do illustre lea clm·. 
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J \1~ ~ i ;;. : o SR . BARBOSA LIMA: - Nunca. p ensei que a geladeira,. se ext~ndesse· 

até a o recinto do Senado. 
o SR. ANToNIO MoNrz: - Sr. Presidente, para que ·um r egimento cor-

responda ao seu objectivo, é mistér que garanta em toda a sua plenitude 1< 

J1berdaé!e, não sómente dos membros do Poder L egislativo, mas tambem da-
quelles que assistem ás suas se-ssões, afim de transmittir o que nellas occcirre· 
ao publico, á actualidade e á posteridade . 

O Sn . B ARBOSA LIMA: - Da posteridade, a actualidade s'en f ich e . 
O SR. ANTONIO MoNrz: - V. Ex., Sr. Presidente, · sabe que todo~ os 

escriptor es de direito publico são unanimes em reconhecer que a imp1·ensa. 
é · um aux;!iar inseparavel do Poder Legisla tivo. 0;:; commentfl.dores das insti-
tuições inglezas dizc,m que n a Inglaterra a Imprensa exerce, muitas vezes, 
mais influencia na e laboração das leis, do que a propria Camara dos Com-
muns . Por isso, todos aqu elles que se occupam da materia regimental, acon-
selham qu e os p arlamentos, nos seus regimentos, gara ntam, n ão sõm ente a: 
l ;berdade dos representantes do povo, mas t ambem, a desses seu s collabora -
dores. 

Os eminentes brasileiros que tanto honra ran1 o Senado, em varias le -· 
gislaturas, os Srs. Ruy B a rbosa e L eopoldo de Bulhões, sustentaram, e m bri-
lhantes discursos e parecer es, que, na vigencia do estado de sitio, não se pôde 
s uspender a liberdade de impren sa, porquanto não se comprehende a exis-· 
tencia de p a rlamento sem imprensa livre. 

Desde q ue o s itio não traz como consequencia a suspensão dos b·aba-
balhos legisla tivos, não pôde autorizar a suspen são da liberdade de im-
pl'ensa. 

O Sn. BARBOSA LIMA : V. Ex. que r melhor imprensa do que a "Revista 
do Supremo Tribunal Federal? Pois ~sta é um achado nosso . 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Trata ndo da liberdade de imprensa, Duguit,. 
r>.o seu importa n te trabalho, tão conhecido p elos meus collegas, escreveu o 
seguinte : "O principio de direito parlamentar é que a discussão deve ser-
absolutamente livre." 

C0mo vê V. Ex., Sr. Presidente, o eminente doutrinador francez su s-
tenta que os parlam e n tos só pódem corresponder aos seus fins se, por- · 
ventura, a sua lei inte rna garantir a plenitude dos direitos daquelles que a 
compõem . 

Tamanho é o cuidado do distincto escriptor em que h a ja a m a is com-
pleta liberdade dos legisladores, que reputa uma acto de attentado á éthica 
política o facto dos Presidentes de Cam ara<! agirem no exercício dessa 

funcçã.o com qua lquer resaibo de parcialidade. 
O Presidente da Camara deve compene trar-se, desde o m omento em 

que é honrado com o suffragio de seus collegas, de que vae exercer uma 
missão antes j udiciaria do que política . 

O SR. B ARBOSA LIMA: - Bem ent-andído: s i o Cattete permittir! 
O SR. MoNrz SoDRÉ : - Não deve, sob o pretexto de que t a l decisão é-
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contraria a os interesses da parcialidade a que se a cha f ilia d o, tomar esta 
ou aquella decisão. 

Pediria a attenção de V. Ex. para este trecho de discurso do ex-Senador 
Francisco Sá a r espeito da materia que V. Ex. está b rilhanten1ente dis-
cutindo. 

O SR . BARBOSA LIMA : -E' discurso para ser lido.novamente. Falava 
ao Senado sobre o despotismo da lei. 

O SR. ANTONIO MoNIZ: - Atetendendo ao aparte do meu nobre collega 
de r epresentação, v ou ler o · trecho referente. Dizia o Sr. Francisco Sá : 

"A' consulta que lhe foi feita, respondeu a maioria do Senado,. 
decretando o segredo . Não lhe er a licito fazel..:o , pois isto importava 
uma r eforma do regimento, q u e só poderia ser segundo as regras· 
e com as prescripções estabelecidas. 

O Sr. Presidente do Senado nem tinha que fazer a consulta,. 
para dever s ubordinar-se á decisão dada sobre esta. A sua missão· 
é ser o g uarda do R egimento, que lhe cumpre pres·ervar, mesmo 
contra as deliberações da maioria da Casa. 

O SR. MoNiz SoDRÉ : - Exactamente o que V. Ex. aft:irma. 
0 SR . . ANTON_IO MONIZ: 

';Esta póde obedec€t· a paixões e interesses de momen to , ma;;. 
contra essas maleficas influencias, a lei que rege os nossos tra ba-
lhos ha de encontrar no Presidente do Senado um runparo e uma . 
defesa.'' 

O SR. BARBOSA LIMA: - Quem era o Presidente do Senado nessa epoca? 
O SR. l\1oNIZ SoDRÉ: - Era :r>inheiro Machado. 
O ANTONIO lVIoNIZ : - Era o malogrado Senador Pinheiro Machado. 
Para g loria nossa, todos os Presidentes que tem tido o Senado Brasileiro, 

desde Manoel Victorino a Estaeio Coimbra, têm considerado esta cadeira em. 
que V. Ex. se acha como um sacerdocio. Nenhum delles teve jámais a 
lembrança siq uer de se aproveitar da sua posição, para cercear a liberdade 
do Senado. 

Entretanto, Sr . Presidente, n estes ultimos dias, com o intuito de ser 
levada a effeito a reforma constituciona l, que os inglezes impuzeram ao Sr. 
Presidente da R epublica . . . 

0 SR. MONIZ SODRÉ' - Aapoiado. 
O SR. AN'I'ONIZ MONIZ: - ... o /.eadet· da maioria subverteu as praxes 

liberaes por nós até então seguidas . 
O SR. lVIONIZ SODRÉ: - V. Ex . teve occasião de acentuar aqui que o 

Sr. Presidente da R epublica era contrario á revisão constitucional, na sua. 
plataforma, e que só depois cedeu. 

V. Ex. pôde entender que tal dispositivo do R egimento não é inconsti-
titucion al e que , p ortanto, d'eve prevalecer; m as V. Ex. não póde sustenta~· 

que um dispositivo regimental incon~titt<cional eleva ser applicado . Até ahi 
não vae o direito de opinião de V . Ex. 
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0 SR. BUENO B RANDÃO : - Então V . Ex. o limita . 
O SR. ANTONIO MONIZ : - Quem limita ni'i.o sou eu; querrt limita é a 

·razão, é a lei. 
Ora, Sr . Presidente, desde que nos achamos sob a acçã,o dessa menta-

lidade, desde que o director dos n ossos t rabalhos entende que um artigo in-
constitucional do Regimento prevalece sobre a Constituição, que temos 
a esperar? P a ra facilitar as suas interpretações arbitrarias, o ilustre Zeader 
da m a ioria firmou o recurso das deliberações do Presidente p a r a o Senado. 

Eu bem -sei, Sr . Presidente, que no nosso Regim ento existe um dispo-
sitivo que a utoriza esse re curso . Mas a praxe até então seguida era de 
respeito 11s decisões dadas pelo Presidente elo Senado, prazo est e de inteira 
conformidade ... 

O SR. BAllBOSA LIMA : - Isto era quando havia Frêsidente do Senado; 
depois passou a ser Presidente da maioria . 

. o SR. ANTONIO MoNIZ: - ... de conformidade com os princípios de di -
reito publico. 

Em geral, os regimentos, Sr. Presidente, nào a dmittem recurso das de-
c isões dos PresidentE!S do Senado e não admittem esse recurso exactamente 
para garantir os direitos da minoria. 

O Presidente que dá uma decisão definitiva, que tem, portanto, a res-
ponsabilidade dos effeitos dos seus actos, não tem, a não ser que seja un.. 
individuo que não respeita a si proprio, não tem, repito, a coragem de dar 
decisões manifestam ente contrarias ao R egim ento, contra as leis, contra a 
Constituição, para prejudicar o direito dos seus collegas. 

Mas, si esse Presidente pôde recorrer para o plenario, elle descarrega a 
r t:sponsabll!dade pa ra est e e, assim, todas as violen cl'ás são suavemente com-
mettidas. 

Foi fitando este objectivo que o illustre l eader da m a ioria inaugurou 
1J r egimen de recursos das decisões do Senado para o plenario . J'á produziu 
bom effeito. Si S. Ex . estivesse presente podia dizer que o in vento coubo 
ao seu digno companheiro de bancada, Sr. Antonio Carlos. 

Mas isso não vem modificar a face da questão, porquanto existe urna 
tal identificaçã o entre os dous representantes de Minas Geraes, qúe certa-
mente o Sr. Antonio Carlos não faria aquella insinuação si n ão fos>Je do 
.accôrdo com S . E x . 

De m aneira que, como já t.iV<: occa:;ião de m e r eft:rlr, ll t: url.t. ein deu11te, 
quando qualquer de nós desejar a interpretação de um artigo do R egimento, 
n ão deve dirigir-se ao Presidente do Senado, mas pedir a S . Ex. que con 
sult~ logo o Senado, para que não passe pelo dissabor, como aconteceu em 
uma das sessões anteriores, de vêr .un1 a resolução regimental e liberal da 
Mesa, r eformada pela maioria do Senado, por conveniencia de occasiãc. . 

Sr . Presidente, em um dos discursos do Sr. Arthur Bernardes, que se 
·ac ha impresso em fascículos, S. Ex . declarou peremptoriamente que a 
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a.ctual Constituição poderia perfeitamente fazer a f elicida de do B r a sil, desde 
que fosse estrictamente obedecida ... 

O SR. MoNrz Soon"f;: - Honestam ente execu tada . 
O SR. ANTONIO MoNrz: honestamente executada . Entretanto, de-

JJOis que S. Ex. mandou vil· d« Inglaterra uma mis:são para es tudar a.s 
nossas condições finan ceiras e nos ensinar a fazer orçamen t o, e que esta 
missão entendeu ... 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Missão Montag ú. 
0 SR. ANTONIO MONIZ. ser necesaria a 1·eforma ela nossa lei 

fundamental, S. Ex . não teve duvida a lg uma em submetter-se á opinião 
dos inglezes, e apresentou-se como o mais apressado dos revis ionistas. 

O SR. lVIoNrz SoDRÉ: - Dahi com eçou o periodo Pha1·aon·i.co, na expressão 
do illustre Senador pelo Amazonas. 

0 SR . BARBOSA LIMA: - E' o Khe<iivato. 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Mas, como ia dizendo, depois que o Sr. Bueno 

Brandão se assustou com a p ossibilidade de não poder corresponder aos de-
sejos ins istentes do Sr . Presidente da Republlca, que não quer faltar a pa-
lavra á missão b ritannica, de levar a effe lto a reforma constitucional, a 
situ:ac;;ão nesta Casa mudou completamente . 

O SR. BARBOSA L IMA: -A docilid'>de da m a iori::t accentuou-se. 
O Sn . A NTONIO MONrz: - Os iliustres collegas qué, nestes ultimos dias 

iêm presidido os trabalhos do Senado, não têm vacillado, para satisfazer ás 
solicitações do g·u i;ot intolerante, e m se insu r g ir, não sómente contra a 
letüa do R egime nto, como t a.mhem contra as praxes liberaes que aqui 
se crearam, sem infracção da lei escripta, mas sob a inspiração do seu 
espü·ito. 

Ainda hoje, Sr . Presidente, vimos a difficuldade em que se encontrou 
o illustre Sr. 1 o Secretario, quando na Ilresidencia do Senado, negando a 
palavra pela ordern a varias Senador es, unicamente para ceder aos pedidos 
insistentes do illu s tre leaàe1· ela maiol"ia, que chegou ao ponto d e sustentar 
que dispositivos regimentaes contrarias á lei magna da R epublica devem 
prevalecer. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Não t;mho direito de opinião? 
O Sn. ANTONIO lVIoNrz: - V . Ex . tem direito de opinião no domínio 

philosophico; mas esse direito de V. Ex ., não é tão amplo como V. Ex . 
pensa, quando se trata de di reito escrip-to . V. Ex. púde e ntender, como dou-
trlna<lor, que o Regimento pôde v iolar a Constituição, m as, pelo m enos, 
110 terreno do direito positivo nada f ica por isso alterado . 

A min oria é natura l que se apaixo-ne e que, apaixonada, dê expanffão 
aos seus sentim entos com ardor. 

As maiorias já devem contar com esses factos e não procura r v lngat-
se, nem impedir v iolentamente q ue a minorià assim proceda, Pimenta Bueno, 
que, como sabe V . Ex ., •tanta influcnelu. excerceu na formação da nossa 
vida constitucional, cuja opiniã o é atmla hoje, a toda a h ora e a todo mo-
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menta, invocada com autm·idade, no se u excellente livro, que devemos con~ 
s iderar entre as obras immortallza das, di z : 

"Não ha reu1ec1io senão contar de anten1ão com as paix ões; e~sa. 

é a natureza humana. Dando, como cumpre, a o Presidente, de ac-
côrdo com o R egimento, um justo pode r discriciortario, é todavia n.e-
cessario não despojn.:r· o represent::mte da Nação do direito de con-
t inuar a m a nifes tar sua s opiniões , nã.o confundindo com o abuso de 
suas expressões, não sacrificar os membros da minoria como vl-
ctimas d a ma1oria, e , e mfim, sal var as condições do sy s tema rep r e -
sentativo que estão ligadas com os grandes interesses publicas." 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Agora m esmo está o St'. l\'Iello Franco traba -· 
lba ndo p ela garantia da s minorias . 

O Sn. ANToNio MoNrz: - Como vê V . Ex . , é um publicista que dou-
trin ou ha mais de meio seculo, na vigencia, p ortanto, do gover no irnperial, 
que j á. naquella época sustentã.Va o dever das maiorias de respeitar o di-
reito das minorias, de não procurar· jámais opprimil- as, de até contemporizar 
com os seus excess os e com os seus apaixona.m<~nto,.. Compare V . Ex. as 
pala vras que acabei de ler do grande estad is t a brasileiro com o que actual-
m ente se está passando no nosso paiz e v eja que n est e particular r etrogra-
damos immensamente. Nãó n1e consta que os dirigentes do Imperio, pro-
curassem embaraçar que as minorias discutis sem amplanHénte as questõc~ 

que vinha m a debate; não ni.e consta que nenhurn dos n ossos Governos 
tivesse procurado estorvar q u e as m a:terias da m a is a lt a impor tancía. fossem. 
minuciosamente debatidas. 

Y . JD .'!: . sa.b6 qlw na vlgencla da Monarchla so tn1prehende u uma r e> · 

f or·ma da n os:;a Constituição. 
Com p ulsando <lS .tlnn&es daquella épo~a. V. Ex. ha <ie vêr q u e o pro-

j ecto do qual result ou o Acto Addicio'J.al fo i b a stante discutido. 
N unca passou p ela m ente daquelles grandes espíritos que julgaran1 ne-

cessaria a r eforma da Constituição que nos foi outorga da por Pedro I , que 
js,;o se fizesse in dep endente de um estudo minucioso, no P a rlamento Na-
cional . 

N cs p eriodos agitados do nosso pat'lamentarismo, que já começa a, 
nos c1c"!)Ct'tar s auuade H, o q ue; ~~l viu s empre f oi d~c p:u te 110 1-'oder L egJs .. 
la'fivo o g ra nde desejo de tornar bem p a tente a sua a u tonomia . 

A maioria nunca procurou s uffocal.' os t r a nsportes da minoria . 
Entreta nto, no momento actua l, se reputa um crime do leso-patriotismo 

n[i.o se conformarem a>> D eput a dos c Senadores com os desejos do Ca.tt'Olte, 
por m a is extravagantes que sejám , m esmo os inspirados p or capitalistas es-
t ;·p_,nge iros . 

O SR. B ARBO"A LIMA: ·- H;sta mos em b oa compay,h J:L; e stamos em com -
p a nhia do velho Antonio Carlos e do velho José B on ifacio. 

O SR . AN'l'ONro l\1oNrz: - Presen ciamos actualmente, Sr . Presiden~t , 
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um tacto po:..· demais deprimente para a nossa nacionalidacle. Nós vemos o 
Chefe da Nação fechar a questão em torno da revisão constitucional! 

O SR. BARBOSA LIMA: - Dessil fechamento foi que sahiu a Revista do 
Ru.pre?no TribttnaZ. 

O SR . ANTONIO MoNrz: - Não ha hoje quem mais sustente a auutr!n!i 
da immutabilldade das constituições, doutrina que teve brihantes defensores 
por 1ongo tempo, principalmente por occasião da grande R evolução Franceza 
i! c 1889 . Hoje, todos os publicistas e todas as constituições admittem a possi-
bilidade da sua revisão, todas ellas estabelecem dispositivos regulando est~ 

a~sumpto. Mas, si é verdade que todos os expoentes e ·todas as constituições, 
são revision;stas, .não ha duvida que todas ellas se acautelam afim de que 

não sejam levadas' a effeito r eformas inconvenientes, que, longe d e virem 
<;atisfa.zer os interesses da Nação, ao contrario, vêm contrariai-os . 

O SR . PRERJDENTE: - L embro a V. Ex. que está finda a hora. Si V. Ex. 
qulzer concluir o seu discurso, a Mesa poderá conceder-lhe a tolerancia de 
·cinco ou dez minutos. 

O SR. ANTONIO MoNIZ: -Sr. Presidente, eu ainda não eutrel na an.alyse 
ria indicação e das emendas . 

O SR. PRESIDENTE: - A Mesa não pôde, por iniciativa propria, prurogar 
a hora da sessão. O maximo que póde fazer , e j á declarou ao nobre Senador 
pela Bahia, é concede1·-Ihe cinco ou dez minutos para concluir o seu dis-
curso. 

O SR. ANTONIO MoNIZ: -Absolutamente. Em cinco ou dez minuto" não 
posso concluir as considerações. que pretendo fazer sobre a indicac,;ão e as 

·e mendas á meflma apresentadas. 
O SR . PRESIDENTE: - Mal! esse; i! a tempa max1mo que a Me::.a por sua 

iniciativa põde conceder ao nobre Senad'Ór. 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Mas a sessão não foi prorogada? 
o SR . 
o SR. 
o SR. 
o SR. 

~;essão de 
Ressão de 

PRESIDENTE: - Fo.r duas horas; de cinco e meia ãs sete e meltt. 
ANTONIO MoNIZ: - E esse tempo já se esgotou 'i 
PRESIDENTE: - Sim, Senhor, sã,o sete e trinta e cinco. 
ANTONIO MoNrz: - Neste caso, si .não houver nova pro rogação mt 
hoje, continuar8! com a palavra para concluir o meu discurso na 
amanhã? 

Sr. Presidente, o illustre Zeader da maioria ainda ha pouco me disse qu-:J 
é seu desejo que a indicação seja convenientemente discutida. No que, en-
tretanto, S. Ex. não póde concordar é que estejamos embaraçando esse de-
bate, levantando questões de ordem. 

Eu não Q"tou levantando qnestão de m·dem alg·a?na; estou discutindo t1. 

inuicação. Dividi o meu discurso em duas partes, uma de ordem geral e 
outra propriamente sobre a reforma projectada. Estava aind!> na varte ge-
ral, não tinha entrado na apreciação da indicação é das emendas á mesma 
apresentadas . Ora, si o nobre Senador por Minas pensa dessa fôrma, si 
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S. Ex . mantem o que h a pouco m e disse, isto é, que o assumpto seja con-
venie ntemente debatido ... 

0 SR. BARBOSA LIMA: E V . Ex. acredita nisst• ? 
O SR. ANTONIO MONIZ: -Agora ê que eu vou ver .. . 
S. Ex. disse-me h a pouco, mais de unia vez, que aquelle que quizesse 

discutü· effectivamente a indicação contaria com o seu auxilio . Appello para 
o íllu stre Senador por Minas. Não é verdade que . ha pouco V. Ex. m e 
aifirmou isso? 

O SR. BuENo BRANDÃo: - VV . EEx. consumiram tres sessões e não 
discutiram porque não quizeram. 

O SR. ANTOKio MoNIZ : - Como assim? V. Ex . lm pou~o não mt; disso 
que desejava uma discussão a mpla ? 

O SR. MONIZ SonRÉ: - Quem nfw quer discutir é a mai oria . 
O SR . BuENO BRANDÃo· - E a prova de que eu quero que se discuta ê 

que ainda estou aqui a es·tas horas . 
O SR. PimSIDENTE: - Permitta-me o nobre Senador que eu lembre te1· 

ouvido S. Ex. dizer que não tendo podido concluir hoje as considerações so-
bre a indicação, desejava continuar com a palavra na sessão ele amanhã. 

0 SR. ANJ'O NIO MoNIZ: -Sim, Senhor. 
O SR . PRESIDEN'J'E : - E' esse o r equerimento que V. Ex. dirige á Mesa? 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Eu nào dirijo requerimento á Mesa, deixo ao 

w·bitrio à e V . Ex. , que procederá como julgar mais acerta do. 
O Sn. PRESIDEN'rE : - N esse caso, apezar de bastante constrangido, sou 

obriga do a declarar ao nobre Senador que não cabe á Mesa a doptar qual -
quer a lvitre a respeito. 

V. Ex. me permittiré. ·lêr o ar t. 98 do Regimento. 
Diz esse artigo: 

"Preenchido o tempo da sessão ou exgotando-se a ordem do dia, 
o P residente designará a do dia seguinte, que será publicada no 
jornal da Casa. E' perm!ttido, na primeira hypothese, ao Senador 
que estiver orando, concluir o seu discurso ou adiar a conclusão 
pa ra a sessi'!.o seguinte (ê a h ypothese ) se nisso convier o Senado. 
qualquer que seja o numero de Sena dores presentes, não sendo 
permittido segundo adiamento." 

Bem vê V. Ex. que, em face do Regimento, a Mesa não t em o a rbítrio 
de decidir sobre o pedido que V. Ex. me dirige. 

O Sn. ANTONIO lVIONIZ : Eu, pediria, porém, a V. Ex., a fineza de m e 
informar se, prorogada a sessão, continuarei com a palavra para t erminar 
o meu discurso. 

O SR. MONIZ SODRÉ : - O artigo do R egimento que V. Ex. ac.aba de 
lêr é claro. O orador tem o direito de concluir o seu discurso dentro à a 
sessão, desde que não fique para a seguinte. 

O S n. P RESIDENTE: - E' a interpretação que logica m ente se impõe ao 
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ariigo do Regimento. Prorogada a sessão, ficará V. Ex. com a palavra para; 
continuar o seu discurso. E' o que se comprehende. E' a pro rogação para: 
o effeito de V. Ex. Püder concluir o seu discurso, pois diz o Regimento: 
"E' permittido, na primeira hypothesQ, ao Senador que estiver orando, con-
cluir o seu discurso." Não se dando, porém, a p rorogação da. sessão, V. Ex. 
não poderá ficar com a palavra pa.ra a sessão de amanhã sem que assim 
o decida o Senado. 

Permitta-me V. Ex . : ainda hontem tive opportuniclade de fazer as mes-
mas declarações ao nobre Senador. Sr. Moniz Sodré. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - Mas V. Ex. allegava que eu havia falado em d.uaa 
sessões. 

O SR. PRESIDENTE: -- Respondendo ao pedido de V. Ex., dei a mesma 
explicação que estou da ndo agora. Nesta cadeira só posso cumprir o Re-
gimento. Se V. Ex. deseja ficar com a palavra para conc.luir o seu discurso 
na sessão de amanhã, consultarei o Senado. E'. a unica co usa que me cabe 
fazer. 

O SR. AN~ONIO MoNIZ: - Não obstante a insinuação de V. Ex. para que 
eu requeira ao Senado que me permitta concluir na sessão de amanhã a:> 
muitas observações, eu não o faço. Não quero constrangei-o. 

T ratando-se de assumpto de tão a lta !mportancia, como indiscutivelmente 
é a 1·eforma do Regimento, na parte relativa á discussão e votação da re-
visão constitucional, o Senado devia ter o maior empenho em garantir plena 
liberdade aos seus membros. Parece-me, porém, que dessa maneira não pen-
sam seus dirigentes e por isso não faço o requerimento, não obstante a in-
~inuação de V . Ex . Limito-me a pedir a v : Ex . que faça constar da; acta 
dos nossos trabalhos a declaração de que não me foi possível por escassez 
de tempo a.nalyz.o'l.r em todos os seus detalhes a indicaçfw em debate. (Mu·ito 

be·rn; m.uito bem.) 

SESSJ,o DE 28 DE OUTUBR O 

O Sr. Paulo de Frontin (*) (sob1·e a act<t da ;·e·nnião): - Sr. Presiden-
te, á 1 hora e 10 minutos esta,va no Senado em funcção da honrosa missão 
que me foi confiada de, como representante do Districto Federal, fazer parte 
àn. Commissão dos 21, que vae examüiar a reforma constitucional. 

A lista de presença é organizac18. por um funccionario especial incumbido 
desse serviço. Quando algum dos Srs. Senadores quer r iscar o seu nome 
dessa lista - como aconteceu domingo passado, em que quatro clistinctos 
Senadores o fizeram póde fazel-o, porque lhe assiste esse dii·eito . Por-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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tanto, não é possível, pela contagem no recinto, saber-se o numero exacto 
<le Senadores na Casa. 

O illustre Vice-Presidente da Republica, quando preside os trabalhos do 
Senado, conta os Senadores no momento de abrir a sessão; entretanto, na 
outra CasÇt. não agia desse modo; não me consta que a mudança de uma 
Casa para outra altere o Regimento. 

E' preciso que haja uma interpretação definitiva a esse respeito. 
O SR . ARISTIDES RocHA' - V. Ex. tem razão. Então acabe-se de uma 

vez com essa lista· de presença. 
O SR. PAuLo DE FRONTIN : - Per·feitamente. E" o caso então de suppri-

mir-se essa lista de presença e aproveitar-se o funccionario em funcção 
mais util. 

Peç;o a V. Ex., Sr. Presidente, para que me informe qual é a interpre-
taçã;:, definitiva do .Regimento, para que possamos, quando estamos em 
trabalhos de Commissão, no Senado, saber se devemos deixar esses tra-

balhos para attender á sessão propriamente dita ou se quando os nossos 
nomes constam da lista de presença, estamos de facto presentes á sessão do 
Senado. 

Era o que eu tinha a dizer. (M1âto bem; nL~t-ito bmn.) 

O Sr. Presidente: - Em resposta ás allegações do nobre Senador pelo 
Districto FeC!eral, vou proceder á leitura de um dispositivo do Regimento. 

Diz o ar·t. 88: "A's 13 e meia horas, pelo relogio da sala, o Presidente 
(ou seu substituto) occupará o seu Jogar á mesa, tocará a campainha e, 
achando-se presente um terço de Senadores, · abrirá a sessão." 

Decidindo pela fórma por que o fiz, procurei seguir a interp•retação dada 
.a este dispositivo pelo eminen te Sr. Presidente do Senado e com a qual 
estou inteiramente de accôrdo. 

O honrado Senador pelo Districto Federal pede ainda que se firme uma 
interpretação a respeito. O que posso affirmar a S. Ex. é que sempre que 
me caiba a honra de presidir á sessão, assim agirei, convencido ... 

O SR. MoNIZ SonRÉ: - - Apoiado . 
O SR. PRESIDENTE: - ... de que esta ê a interpretação mais consentanea 

com a lettra do art . 88, do nosso R egimento. 

O Sr. Paulo de F·rontin: - A interpretação dada por V. Ex. póde 
ser perfeitamente adoptada; n ada tenho que objectar contra elia. Sómente 
seria preferível que a Mesa, por uma indicação, modificasse este artigo, 
para que não fosse interpretado, tomando-se em consideração o numero de 
Senadores presentes ao recinto das sessões. 

Todos os precedentes são de accôrdo com a minha op1mao, sll.lvo quando 
V. Ex. ou .o Vice-Presidente da Republica preside a sessão. 
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Hontem não se deu isso; ante-hontem t ambem não se deu, portanto, a 
reclamação é perfeitamente justa. 

'Peço, entretanto, a V . Ex. que quando presidir ás sessões tenha a 
tolerancia de uns cinco minutos, afim de que os Senadores que se acham 
no edifício, entregues a trabalhos de Commissões, possam comparecer ás 
sessões, sem que sejam tidos por desidiosos. 

O Sn. PRESIDENTE : - A reclamação de V. Ex. constará ela acta. 

O Sr. Barbosa Lima: - Sr. Presidente, a acta está sendo objecto 
de debate entre V. Ex. e o honrado Senador pelo Districto F ederal, que se 
enfileira na digna maioria ... 

O Sn. PAULO FnoNTIN: - Não sou ela maioria nem da minoria. Eu estou 
onde está a razão. 

O Sn. BARBOSA LIMA : - ... ins uspeito á maioria. Nós da minoria somos 
insuspeitos á Mesa e insuspeitos á maioria. Estamos com a Mesa. 

Pedi a palavra para motivar o meu apoio e o dos m eus dignos collegas 
da minoria á decisão mais uma vez accentuada pela Mesa, de accôrdo com 
os termos claros do Regimento ... 

0 Sn. PAULO DE FnONTIN: - Claro, não. 
O Sn. BARBOSA LIMA: - ... que não permitte, nem n ecessita de inter-

pretac:lo . 

0 Sn. PAULO DE FnONTIN: - ·Na opinião de V. Ex. V. Ex. tem estado 
sempre aqui, em muitas sessões em que isto seu deu, sem reclamar. 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Sempre temos reclamado. 
O Sn. PAULO DE FnONTIN: - Na Casa antiga V. Ex. nunca reclamou. 
0 Sn. BARBOSA LIMA : - V. Ex. está equivocado. 
O Sn. PAuLo DE FnoNTIN: - Não estou; V. Ex . reclamou sobre a hora 

mas nunca reclamou sobre a contagem. 
0 Sn. BARBOSA LIMA : Sempre foi esse o modo de proceder do honrado 

Presidente desta Casa . 
0 Sn. PAULO DE FRONTIN: - Não senhor. 
O Sn. MONIZ SoDnÉ: - Invariavelmente. 
O Sn. PAULO DE FnoN1'IN: - Na outra Casa não foi; é uma affirmação 

positiva que desafia qualquer desmentido . 
0 SR. BARBOSA LIMA: - A's 13 horas . . . 
O Sn. MoNIZ SoDnÉ: - V~ Ex . affirma que o Regimento é o mesmo? 
O Sn. PAULO DE FnoNTIN: - Parece que é; só se V. Ex. quer crear um 

para o seu uso. 
O Sn. MoNrz SoDnÉ: - V. Ex. quer que as duas Casas do Congresso 

tenham um só Regimento? Ahi é que está a nossa divergencia, cada Casa 
tem o· seu R egimento especial. 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN: - E s tou falando da outra Casa do Senado, do 



- 128 -

outro P·redio. Está V . Ex. confundindo Camara dos Deputados com a 
Casa Velha. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Quando se fala em Casa parlamentar, compre-
hende-se uma dellas. 

O SR. PRESIDENTE: - - Attenção! Quem .está com a palavra ê o Sr. Bar-~ 
bosa Lima. 

O SR. BARBOSA LIMA (cntzando os b1·aços): - Como V. Ex. vê, Sr. Pre-
sidente, só quem não está com a pa1avra ê o Senador a quem V. Ex. a 
concedeu . 

O SR. PAuLo DE FRONTIN : - V. Ex . reclame do seu collega visinho. 
O SR. ~10NIZ . SoDRÉ: - De V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não posso levar á mal a troca de apartes entre 

os dignos Senadores. 
' 0 SR. PAULO DE FRONTIN Se V. Ex. gosta dos apartes, então para 

que reclama? 
O SR. BARBOSA LIMA: -- Eu não reclamo. Apenas o Presidente, foi quem 

accentuou que quem estava com a palavra era eu . 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Mas V. Ex. está confirmando. 
O SR. BARBOSA LIM·A: - Que ê que estou confirmando, se não reclamei? 

. 0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Mas V . Ex. gosta tanto dos apartes. 
O SH. BARBOSA LIMA: - Eu não me referi aos apartes, foi o Presidente 

quem chamou a attenção, dizendo que quem estava com a palavra era eu. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - 0 Sr . Presidente disse que V. Ex. estava 

com a palavra, mas quem reclamou contra os apartes foi V. Ex. 
O SR. BARBOSA LrM·A: O Presidente assignalou um facto: quem estava 

com a palavra era eu; eu assignalo o outro: que eu não estava com a 
palavra. (Riso). 

Sr. Presidente, tenho grande pesar de não encontrar-me de accõrdo 
com o precla ro mestre da tribuna parlamentar, que ê o eminente Sr. Se na-
dor Pauio de Frontin, mas penso que o art. 88 não comporta duvidas. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - V. Ex . permitte um aparte? (Assentimento 
ào o1·aàoT) Admitto qualquer interpretação, o que não admitto, porém, é in-
terpretação variavel. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Estou de accôrdo com V. Ex. 
O SR. PAULO DE FuoNTIN: - Então estamos perfeitamente de accõrdo. 
O SR. BARBOSA LrMA: - Apenas quero firmar uma interpretação que me 

parece derivar inequivocamente da lettra e do espirito do art. 88 ..• 
0 SR. PAULO DE FRON1•IN: 

possa discutir. 
Acceito qualquer interpretação, contanto que 

O SR. BARBOSA Lr:rvll!.: - ... que não pude acabar de lêr: 
A's 13 horas p elo relogio da sala, o Presidente (ou seu substituto) occu-

pará seu Jogar á Mesa ... " 
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Sobre isto, não ha duvida, o que seja materialmente occupar o seu logar. 
Tocará a campainha ... 
P a ra que? (Riso). Para que, Sr. Presidente? (Riso). 

'l'ocará a campainha pelo rega lo de tocar a campainha. (Riso). 
O SR. PAULO DE FROTIN: - No fim da sessão tambem se toca a campai-

nha e não é para fazer vir os Senadores á sala das sessões. 
O SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex . não dissocie os dous elementos de con-

vicção . 
O SR. P AULO DE FRONTIN: - Toca a campainha em um caso como no 

outro. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Em um caso, para um fim e em outro, para 
fim diverso . Em cada momento, para determinado fim. 

"Tocará a campainha .. . " 
Naturalmente para solicitar a attenção dos honrados Srs. Senadores, 

acaso distrahidos ou mesmo occupados em outras dependencias da Casa . 
Feito isto, verifica o que se segue: 

"... si se acha presente ... " 
Qu e quer dizer achar-se presente? (Riso). 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Então é vêr o que consta da lista de pre-
sença, trazida ao P residente para est e fim . 

O SR. BARBOSA LIMA: E' vêr se estão presentes no r ecinto Senadores 
em numero s ufficiente. 

O SR. PAULO DE FRONTrN: -· I sso n ão diz o regimento. Nelle não se fala 
em rE:cinto. V. Ex. teve de incluil- o para poder argumentar. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Então para que toca a campainha? 
O S:n. PAULO DE FRONTIN: - P ara avisar que começou a sessão, como 

tambem toca para avisar que acabou. Não é para que os Srs. Senadores 
accuda1n ao recinto. 

O SR. BAr:sosA LIMA: - Perdão. V. Ex. é que está inserindo neste 
artig·n a phrase - lista de presença - que delle não consta. 

O SR. PAt>.LO DE FRONTIN: - Sim, não existe tambem no Regimento; m as 
é um facto que est2. de accôrdo com todos os precedentes. 

O S.R. BARBOF<A LIMA: - A lista de presença não é um documento offi• 
cial e et: estuu me apegando á letra do R egimento. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Então, por que V. Ex. mandou riscar O 
seu nome da lista de presença no ultimo domingo? (PO!ltsa.) Porque lhe 
reconhece a lgum valor. 

~' SR. BARROSA LIMA: - Porque não qu eria comparecer á sessão. 
0 SH. PAULO DE FRONTIN: - Então tem valor. Se não, V. Ex. não 

riscaria e agd·a não protestaria. 
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O Sn. BARBOSA LIMA: - Protestamos contra o precedente, para que · se 
não invocasse. 

o Sr,. PAL'LO DE FRONTrN: - V. Ex. mandou riscar o seu nome por-
quanto reconhecia o valor desta lista. 

O SR. l\IoN;z SoDRÉ : - A lista de presença tem uma historia negra no 
paiz. 

o SR. 
o SR. 
o Sll 
o SH. 

PAúLO DE FRONTIN: 
MONIZ SoDrm: 

ANTONIO l'!IONIZ: 
RAR1 USA LIMA: 

- Menos na B a hia. 
Principalmente na Bahia. 
L á ainda é muito mais negra. 
O regim6nto não fala em lista de presença. 

Não ha artigo nenhum do R egimento que empregcle a expressão - lista de 
presença. 

O SR. p,u;Lo DE FRONTIN: - Mas tambem não emprega a expressão 
. pH·scnça no recinto ou na sala de sessões. 

O SR. BAr:B• SA LIMA: - Conjugue todos os vocabulos 
".. . tocará a campainha e, achando-se presente um terço de Sena-
ãores, abrirá a sessão." 

Não pensei que motivasse uma borrasca tamanha, como aquella que 
occasionei pelo facto de me .encontrar de accôrdo com a Mesa. Natural-
mente .é que o facto parecerá pa radoxa l, mas em todo o caso, é de regis-
trar -se na altura em que estamos dos debates políticos na hora partidaria 
pre~·mte. 

Não q uero, absolutamente, procrastinar este debate inesperado, n em. pre-
terir o dir eito dos honrados Senadores inscriptos para a hora do expediente. 

Era o que tinha a dizer. (Mnito bem; ·rn1~ito bem). 

O Sr. Presidente: - Si ninguem mais quizer u sar ela palavra sobre a 
acta, dal-a-hei por approvada. (Pat~sa . ) 

Estã approvada . 
E' approvacla a acta da reunião . 

O Sr. Bueno Brandão (pela o1·dem): - Sr. Presidente, tendo sido 
<liscutida até hontem a indicação n. 5, deste anno, venho requerer a V. Ex. 
que consulte o Senado sobre si concede urgencia para que essa mesma 
indieação continue a ser debatida na sessão de hoje. 

Esta urgencia é permittida pelo art. 193, do Regimento . 

O Sr. Presidente: - O Senado acaba de ouvir o requerimento for-
mulado pelo honrado Senador, Sr. Bueno Brandão, para que t enha prefe-
nmch na discussão a indicação n. 5, que se acha em segundo Jogar na 
ordem do dia. 
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O Sr. Barbosa Lima: - P eço a palavra, pela orden~. 

O Sr. Presidente : - E sse r equerimento não tem discussão. 
O SR. B ARBOSA LIMA: - Mas preciso ser ouvido. 
0 SB. ANTONIO MONIZ: - Mas ninguem ouviu. 
O SR. PRESIDENTE: - Eu estou informando a Casa o que requereu o 

ncJore Senador. 
O SR. 1\IIoNIZ SODRÉ: - Mas nós não estamos ouvindo. 
0 S~. PRESIDENTE: - 0 h onrado Senador por Minas Geraes requereu 

para que seja discu tida em primeiro Jogar a indicação n. 5, que está em 
~egundo Jogar na ordem do dia . 

0& senhores que concedem a urgencia, queira m levantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
0 SR. BARBOSA LIMA: 

não ouvi o que foi votado . 
Sr. P 1·esidente affir mo-lhe em p erfeita bõa fé: 

O SR. PRESIDEN~'E: - O que o Senado votou foi preferencia para que 
sej:J. discutida immediatamente a indicação n. 5. 

0 SR. B ARBOSA LIMA: - Ha um orador inscripto . 
O SR. PRESIDENTE : - Quem está inscripto é V. Ex . 

MODIFICAÇÃO NO REGIMENTO 

Continuação da discussão unica da indicação n. 5, de 1925, propondo a 
modificação de varios artigos do R egimento na parte relativa aos tramites 
a que deve obedecer a proposição da Camara dos Deputados que reforma a 
Constituição F ederal . 

O Sr. Barbosa Lima (*): - Sr. Presidente, o a.rt. 124 do defunto 
Regimento, dizia : 

"Projecto que versar sobre prorogação das sessões do Congresso 
Nacional, considerar-se-ha m ateria· urgente e será dado para ordem 
do dia da sessão seguinte." 

Kos termos desta determinação r egimental e de accõrdo com todos os 
antecedentes desta e da outra Casa do Congres-s o Nacion a l, V . E x . incluiu 
na ordEm do dia dos nossos trabalhos o projecto da prorogação das sessões 
lEgislativas, que deu entrada nesta Casa na sessão de hontem. 

Nur.ca - e V. E x . o confirmará com o seu assentimento, pelo menos . . 
t acito - nunca proposição, envolvendo a prorogação da sessão legislativa 
foi preterida por nenhum -outro assumpto. 

Nem se comprehende honestamente que, estando a sessão legislativa a 

(* J Não foi revisto pelo orador. 
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terminar dentro de poucos dias, deixe o Senado de deliberar sobre a pro-
rogação dos . trabalhos legislativos para preferir discutir ... 

O SR. BuENO BRANDÃO: Havendo boa vontade, ha tempo para tudo. 
O Sn. BARBOSA LIMA: - ... m ateria que não se sabe si poderá ser levada 

a termo. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Aproveitando-se o tempo, ha tempo para tudo. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não; m esmo se aproveitando o tempo, não ha 

tempo para tudo. 
0 Sn. BUENO BRANDÃO: 

horas. Ninguem impugna . .. 
0 SR. BARBOSA LIMA: 

Uma discussão unica, pode-se fazer em poucas 

Porque V. Ex., Sr. Presidente, sabe que a 
outra Casa do Congresso Naciona.I remetteu ao Senado projectos da m aior 
relevancia panL os quaes foi solicitada urgencia . .. 

O BH. BFKNO BP.ANDÃO : - Todos serão discutidos, e bem discutidos. 
O S~c:. BAIIDOSA LIMA: - ... sem que, entretanto, essa providencia fós'le 

concedida por parte da maioria. 
Hontem levantamos a questão prelimina r, que a Mesa não decidiu, que 

a maioria forç.:; u, segundo á qual foram evidentemente postergados os dis-
positivos insophismaveis do Regimento desta Casa . 

(· art. 181. do nosso Regimento, determina que, iniciada a ·discussão de 
qualque;· m<tteria, nã•J será interrompida para tratar-se de outra. Estava 
iniciada a. discussão da indicação destinada a substituir o R egimento liber&.i, 
organizado com o assentimento expresso da Commissão de Policia do Senado, 
por outro organizado, agora, co1n assentimento expresso da mesma Comnlis-
são, cpinando ele modo absolutamente diverso, envolvendo uma retrograda-
ção deJ•Ioravel, em relação á indicação n. 1, de 1924. 

E stava em andamento <J. discus.~ão desta indicação. Iniciada a discussão 
de qualquer materia, portanto desta., manda o Regimento, não será inter-
rompida para tratar-se de outra, salvo adiamento ou questão de ordem por 
ella ~uscitada. 

Que foi o que occorreu? 
O honrado Senador pelo Estado de Minas Geraes, leaàer da maioria, 

requereu que se interrompesse essa discussão, para se proceder á eleição 
da Comrnissiio dos Vinte e Um. O Senado assentiu. Ficou evidentemente 
demonstrado que C• Senado havia interrompido a discussão da indicação em 
andamento. Deu-se. de modo insophismavel, a infracção do que está prevbto 
no citado artigo 181. 

A discussão iniciada foi interrompida. O facto é incontestavel. !\':Jn-
guem, de boa fé, honestamente, da maioria, contestará a verdade absr,Juta 
deste acto . A discussão da indicação fo i interrompida para se proced, T, 
como de fact<: se procedeu, á eleição da Commissão dos 21 notaveis. 
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Podia ser legalm ente interrompida? Podia ser regimen talmente inter-
rompida? 

Sim, diz v R egimento, determinando em que condições é que pode ser·, 
como, assim, nos termos do ar. L 188 : "Iniciada a discussão de qua~<tuer 

ma t eria não será interrompida 1;ar.a tratar-se de outra." 
Estava iniciada ou não? 
Estava. E' um ·facto constante do jornal da Casa e que pode ser attes-

tado por todos .os Srs. Senadores. Estava iniciada. 
Interrompeu-~"? 

Sim . E· outro facto constante do jorna l da Casa e decorrente da inic;.a~ 

ti v: ão honrado Senador. 
Interrompeu-se para tratar-se de outra ma teria? 
Interrompeu-se para se proceder á e leição de uma commissão, mate ·ia 

differ ente daquella que estava em andamento .. 
Como se fe7.? Por que fôrma se fez? Por uma questão de ordem susci-

tat!a pela discussão, como diz o final do artigo que estou lendo e relendo? 
Não. Nào l1ouve nenhuma questão de ordem suscitada pela discussão, 

que m ot ivasse a interrupção havida. 
E então, como foi que se deu essa interrupção? Dentro do permittido 

pelo Regimento. Deu-se por adiamento, conforme preceitua o Regimento, 
declarando de modo expresso a excepção: "Iniciada a discussão de qualquer 
materi;l não :;erá interrompida para t ratar-se de outra, salvo adiamento ou 
questãr:, de ordfm por ella .suscitada." Houve, portanto, um adiamento. 

E ste p onto, Sr. Presidente, ficou demonstrado de modo a' não poder 
ser contestado· em boa fé por quem quer que possua os menores resquícios 
de integridade mental e de honestidade intellectual. O Senado votando o 
r eq uerimento do tearle1· da m aioria votou ipso facto, o adiamento. 

Co!',i1.n o R egimento de adiamentos? 
Sim; nos artigos subseciuentes: 

"C's adiamentos - é o art . 183 - são por t empo fixo ou inde-
terminado. " 

Ha, pois, dous typos de adiamentos: adiamentos por t empo fixo e adia-
mento~ por t empo indeterminado. 

"O adiam ento por t empo fixo t em logar - é ainda o art. 183, 
que reza textualmente isto - primeiro - para ser o projecto re-
mettido a alguma das commissões da Casa." 

Não (, o caso. O projecto não foi remettido a nenhuma das commissões 
da Casa, n ern foi para isto que ~se votou o adiamento, n em para isto fdi 
solicitaria ·3~sa providencia. 

"2.0 
- para ser discutido em dia determinado. " 

Ta.mbem não foi com esse intuito expresso que o adiamento foi votado. 
O hom":Jáo Senador que o requereu não determinou - e isto se verá do 

• 
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Dia?·i.o do CongTesso - o dia para ·O qual deveria ser proposta a discussão 
da indicação, Não requereu que se •suspendesse por tres dias, por quatro, 
por cinco, até por oito dias, conforme prevê o Regimento, a discussão da 
urgenc!a concedida. Aliás, esse requerimento só poderia ser feito - verbal 
como foi - para um adiamento que coubesse dentro do limite dos oito dias. 

Ora, o honrado Senador por Minas Geraes não determinou o prazo. 
Não determinando o prazo. é evidentíssimo que o · adiamento foi indeter-
minado. 

E' irrefutavel, é incontestavel que esse adiamento foi indeterminado e, 
assim sendo, entra o art. 184 a determinar: 

"O adiamento por tempo indeterminado equivale á rejeição da 
ma teria principal. " 

Ora, verificado, como está, que o adiamento foi por tempo indeterminado, 
involuntariamente contribuiu o leade1· da maioria, dentro dos termos expres-
sos do Regimento, para que a materia fosse considerada rejeitada . E' o 
texto da lei, nos termos insophismaveis do art. 184, que releio: 

"O adiamento, por tempo indeterminado, equivale a rejeição da 
materia principal . " 

Qual era a materia principal? 
Era a indicação reformando o R egimento. 
O que é que succedeu com esta indicação? 
Estava em discussão. 
Que é que se requereu para essa discussão? 
Que fosse adiada. 
Adiada por quanto tempo? 
Não se fixou . Então, foi adiada por tempo indeterminado. 
Qual é a sancção para este caso? Que é o que se preceitúa n o Regi-

mento .. num caso destes? 
C-<ue a materia principal fique rejeitada. 
Sr. Presidente, eu entro a martellar com esses varios aspectos conver-

gentes da questão em fóco para deixar constantes nos Annaes desta Casa, 
nesta hora historica, o que foi que a maioria do Senado fez . 

Não podendo vencer lisamente, lealmente, dentro das fôr m a s legae11, a 
maioria desferiu um golpe de força, um golpe de violencia e triumphou, 
como é natural, por parte de quem não tem cerimonias em pôr de lado a 

e preferir o arbítrio . 
Faço questão de accentuar o que foi essa phase da discussão prelimi-

nar ds indicação que reforma o Regimento, para que na historia da Revisão 
Constitncional se fique sabendo, opportunamente, como ·é ·que esta Revisão 
foi elaborada . 

Esta parte da discussão do processo, segundo o qual deve ser debatido o 
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ma;;no thema legislativo da reformg, da Constituição da R epublica, esta pa rte 
preliminar precisava que se demonsh·asse o como vae inquinada de nulli-
dadE', em virtude da fôrma como foi conduzida a discussão do Regimento 
especial . 

Sr. Pr<>sidente, não se trata, por mais que pareça, de uma simples re-
forma do Regimento . E ' verdade que na nos3a lei interna tran screveu-se, 
ipsis t ·erbis o a r t. 90 da Constituição da Republica . Mas, n em por se ter 
fe!to essa transcripção, ficou sendo a materia assumpto simplesmente "r egi-
m<>n ta J. a deixar de ser assumpt o de muito maior transcendencia, com o (, o 
assumpto cons tit ucional. 

O ·~egi~lador constituinte, a unica vez que cogitou de formalidades regi-
mentaes, foi, precisa mente, no art. 90 do mesmo estatu to . Ahi preceitúa o 
legiRiador com:tituinie : 

"A Constituição poderá ser reformada por iniciativa do Con -
gresso N.1cional ou das Assembléas dos Estados . 

Consiclerm·-se-ha prc_posta a r eforma quando sendo apresentada 
po-:- vma quarta pa.-le, pelo menos, dos membros de qualquer da s; 
Camara~ do Congresso Naciona l, fôr aoceita em tres discussões . . . " 

E' o unico c_aso em que, no tsxto t1a Constituição, se fala no num<::ro 
das discussões . Qu er dizer que o legislador constit uinte nfto admittiu qve a 
reforma da Constituição pudesse ser acce.Jerada na Camara ou no Senado, 
preterindo o numero de disc·;.:.ssõe;;. c.•.)mo S'~ faz com gran de numero de pro-
;:fttos, desde a11.1 e!lP em que S': d«ere~a a suspen são das garantias constitu-
cionas e que tem uma só di,cussão aU• aquelles out ros formulados no sei<, 
das Commissões e que teem só à uns -:.:iscussões. 

O projecto de reform<~ da C(,n~tilui ç}í.o Federal é o unico para o qual ') 
legislador constituinte preceiteou não tiy(,,·.se menos de tres discussões. 

E ' evidente r,ue o inteito do k~;~l[tCOr foi que a materia podesse ser 
encarada e examinada dPmoradamo1te, r:or uma, por duas e por tres vezes .' 
E essa intenn·etação ~ a que está c:<' a ccôrdo com os outros dispositivos dü 
mesmo artigo com<tilucional. Entendeu o legislador constituinte que a re-
fonn::t ele qualquer preceito constitucional só podia ser iniciada na Cam ara 
011 no Senado quando estivesse convencida da necessidade dessa reforma 
pelo menos uma quarta parte dos membros de qualquer das camaras do 
Congrc·sso Nacional. Ao passo que para o andamento de qua lquer estatuto 
de legislaç:ao ordinaria basta a iniciativa de um representante em uma ou 
em outra Casa do Congresso Nacion al , para este caso o legislador constituinte 
quiz que só pude·sse ser trazidÕ a debate projecto subscripto pelo m enos por 
uma quarta parte dos m embros de uma ou de outra Casa do Congresso Na -
cional. 

Consià('rando a m ater ia como simplesmente regimental e subordinando··a 
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aos dispositivos, que entendem com o andamento da indicação ·em aproço, 
teria de~cido o magno assumpto da sua situação excepcional para a condição 
de uma méra reforma de lei interna e, assim .sendo, poderia o honrado 
Zeaàm· da maioria ter adeantado extraordinaria mente a reforma constitucio-
nal, applicando-lhe o art . 195 do Regimento, que é o seguinte: 

"Só nos casos de invasão, motim ou revolta poderão as tres dis-
cussões ser feitas no mesmo dia, si assim o resolver o Senado." 

N ada mais simples ao honrado leaãer da maioria do que conseguir fazer 
approvat· a doutrina, segundo a qual nós estamos em um dos casos previstos 
pelo art. 195, isto é, um caso de revolta, tanto mais quando estamos em 
estado de sitio, com a suspensão das garantias constitucionaes na Capital da 
Republica, na séde do Congresso Nacional. 

Seria, pois, o caso se se tratasse de simples reforma do Regimento, de 
se rfaz.erem no mesmo <lia as tres discussões. 

V. Ex., Sr. Presidente, ha de convir que isso seria um achado precioso 
para a sotfreguidão partidaria com que vae sendo feita a couce d'armas, a 
reforma da Constituição. Seria um achado precioso que completaria a série 
de p rovidencias com que se notabilisou a truculencia que conduziu a outra 
Casa do Congresso Nacional a reforma da Carta de 24 de Fevereiro até ás 
portas do Senado da Republica. 

Não sei que cerimonia foi a que impediu o honrado Zeaãer da maioria 
de adaptar, em vez da indicação, que a maioria finge querer discutir; não 
sei o que t eria obstado a que os directores dos trabalhos políticos nesta 
Casa tivesse dado a sua preferencia á reforma n. 2 do R egimento da ca-
mara dos D eputados, nos termos da qual se forçou a passagem da reforma 
constitucional, n aquella Casa do Congresso Nacional. Estes termos foram 
taes, que motivaram uma declaração de voto do honrado D eputado Sr. Fran-
cisco de Sá Filho, assignalando a violencia do gesto partidario vencedor 
naquella Casa do Congresso Nacional. 

D e facto, o Zeaãer da maioria, na Camara dos Deputados, vetificando 
que o Regimento adaptado naquella Casa, para a discussão da reforma da 
Constituição, não tinha coefficientes de acceleração bastante energica, fez 
uma segunda edição correcta e augmentada da reforma do Regimento, pri-
mitivamente adaptado, segundo a inspiração do Sr. Deputado Herculano de 
Freitas, e mostrou como a reforma Vianna elo Castello era muito mais dras-
tica do que a benigna r eforma do Deputado paulista. 

Essa segunda edição motivou . uma declaração de voto que eu traslada-
rei para o meu discurso, a:l'im de que conste dos Annaes do Senado, subs-
cripta pelo integro representante do Estado da Bahia, Sr. Simões Filho. 

Disse S. Ex., quando o monstro, pela primeira vez arreganhou a den-
tuça no recinto da Camara: 

"Ninguem, talvez, mais favoravel á revisão constitucional do 
que o humilde signatario que a considera a maior das necessidades 
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nacionaes e julga por isso m esmo, como já o declarou, digna dos 
mais a.ltos louvores a attitude digna e patriotica do Sr. Presidente 
da R epublica, suscitando, provocando o debate dessa reforma que, se 
fôr levada a termo será de um modo geral a obra m ais benemerita 
do seu quadriennio." 

Interrompo aqui a declaração, para lhe dar um aparte: Neste ponto, 
divirjo do honrado D eputado. Não me parece coisa de grande benemerencia 
a reforma da Constituição cosinhada no Cattete e servida na mesa da Ca-
mara dos D eputados. 

O SR . MONIZ SonnÉ: - Por imposição de capitalistas estranjeiros. 
O SR . BARBOSA LIMA: - Diz V. Ex. muito· bem: accrescida dessa cir-

cumstancia deprimente de só lhe ter sido reconhecida a opportunidade de-
pois das injuncções da chamada "miss1í.o ingleza", coisa que recorda as mis-
sões inglezas enviadas para concertarem as finanças do Egypto e que ali 
r einaram, a principio, sob a direcção de um alto commissario, que gover-
nou em nome da City, a terra dos pharaós, por longos annos - Lorde Crom-
mer, não Crommwell, Sir Evelyn Baring - missão que, afinal, veiu a dar 
na situação actual do Egypto, que parece despertar inveja aos pachás dos 
nossos Brasis. 

O SR . MONIZ SonnÉ: - Em um livro recente que tenho, sobre "A Jor-
nada Revisionista" , lembra o seu autor, Castro Nunes, que "o Sr. Arthur 
Bernardes na sua plataforma decla rou que não reputava necessaria a revi-
são, não se apresentando ao eleitorado com essas idéas, mas accrescentou 
que "se o Congresso Nacion.al, unico poder competente, entendesse promo-
ver a revisão, não interporia o elemento artificial e estranho de sua auto-
ridade presidencial na solução normal de tão .delicado problema", concluindo 
por affirmar "que, para os compromissos politicos do quadriennio, a ques-
tão da revisão é uma questão aberta." E', aliás, uma obra premiada pelo 
Instituto dos Advogados Brasileiros. Assim, S. Ex . cumpriu o seu pro-
gramma . 

O SR. BARROSA LIMA: - Nós estamos vendo o que se chama questão 
aberta. 

O SR. l\Jr-.;Jz. SonRÉ: - Só a missão inglez:t desviou S. Ex. de~ seu pro-
gran1n1a . 

(J Sr:. r:, <-J·OSA L IMA: -- Aliás, não ha que admira r. Todas as palavras 
estão tendo uma significação especial na hora presente, divorciada do sen-
tido que a intelligencia vulgar lhes dá. 

Questão abm·ta, quer dizer questão trancada . .. 
O Sn. J\IoNIZ SonRÉ: - Nas ante-salas do Palacio. 
O SR . BARBOSA LIMA: - ... a cadeado, a sete chaves, sob as in spil·ações 

constantem.ente renovadas do pa.lacio presidencial. 
Continúa o honrado Deputado : 
"Esse modo de pensar - modo delle pensar, entretanto, não significa 
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adhesão aos varios processos mais ou menos divergentes que têm surg·ido no 
seio do Cong1·esso Nacional para orientar a jornada revisionista." 

Veja bem, V. Ex . , Sr. Presidente; não significa adhesão aos varios pro-
cessos mais ou menos divergentes que têm surgido no seio do Congresso 
Nacional, para orientar a jornada revisionista. 

S. Ex. recordou esses v a rios processos - mais de um, portanto - sur-
gidos no Congresso Nacional para, a seu ver, orientar a jornada revisio.nista. 

O anuo passado - diz o honrado r epresentante da Bahia - quando 
se apresentou para esse effeito a primeira reforma do Regimento - a pri-
meira - ainda não era o golpe da ultima bora, fui constrangido a divergir 
de alguns de seus pontos essenciaes que me pareceram e ainda m e parecem, 
infringentes do texto expresso ela Constituição Federal e attentatorios das 
preroga tivas dos Deputados. Quer dizer, a reforma elo Regimento, estipu-
lando a maneira como deverá ser discutida a revisão C(lnstitucional, envolve 
materia constitucional. 

Pois bem, Sr .. Presidente, sem embargo dessa allegação, que corresponde 
a um facto real, a reforma do R egimento não poude ser levada ao seio da 
Commissão de Constituição, para que esta dissesse da constitucionalidade ele 
taes processos. Deu-se como coisa evidente, não padecendo duvida a perfeita 
legitimidade, a perfeita consonancia, a perfeita confo1·midade dos dispositivos 
artic1,1lados no R egimento Especial, com as exigencias fundamentaes da Con-
stituição da Republica. E de nenhum assumpto, dos mais insignificantes, 
elos mais comesinhos, elos m ais triviaes, de nenhum assumpto desses, a inda 
o mais simples, que t enha sido objecto elo projecto formulado por qualquer 
dos Srs. Senadores, deixou a Commissão de Constituição de pronunciar-se. 
E' uma homenagem do Senado e da Camara aos mandamentos supremos da 
Constituição da Republica, limite intransponível da nossa actuação normal, 
e para esse fim, para verificar se no exercício das suas funcções, o Senado, 
acceitando este ou aque!le projecto, não está, exorbitando elas delimit<'l.ções 
traçadas pelo legislador constituinte, é que se criou a Commissão de Consti-
tuição e que não se procura eleger para essa Commissão senão os Senadores 
tidos e havidos como os mais versados nos estudos do Direito ConstitucionaJ, 
os mais competentes, de maior notoriedade, de mais indisputavel saber, afim 
de que, cotejando o prejecto, em apreço, com os textos constitucionaes, di-
gam se o mesmo texto aberra das exigencias constitucionaes ou se se conci-
liam com ellas . Sobre este aspecto inicial da questão, para esse fim, ha o que 
se chama primeira discussão . 

Pois, a indicação em apreço não teve primeira discussão, não fo i sub-
mettida a essa discussão preliminar em qu e se póde examinar a constitu· 
cionalidade dos varios artigos ahi concatenados. E não tendo essa primeira; 
discussão, foi-se mais longe: votou-se urgencia para que a indicação não 
pudesse ser enviada á Commissão de Constituição senão em vü·tude de um 
adiamento nús termos do artigo qu0 eu acabo de ler ou que essa consti-



-139-

tucionalidade só pudesse ser apl'eciada no r ecinto do Senado pleno, constitui-
do em Commissão Gerill. 

Nada disso se admittiu; deu-se por demonstrado que o novo R egimento 
é perfeitamente constitucional; que, nelle, nacla desrespeita as exigencias 
fun dam entaes da ca,-ta Magna dos nossos canones constitucionaes. 

Continúa o honrado Deputado p ela Bahia: "No ann o passado, quando 
se apresentou para esse effeito, a Reforma do Regimento, fui constrangido a 
divergii· de alguns de seus pontos essenciaes que me p a r ecel'am e ainda m e 
parecem infr ingentes de t extos expressos da Constituição F ederal attentato-
rios eles prerogativas dos Deputados . " 

Veja V. E x. Esse illust r e Deputado mostra que em pontos essenciaes, os 
textos divergem da Constituição Federa l e são attentatorios da prerogativa 
dos Deputados. I sso em r elação á primeira reforma do Regimento da Camara. 
Qwmto m ais em relação á segunda e á terceira, nessa occasião, ao la do de 
varias nobres collegas, entre os quaes o actual 1\'Iinistro da F azenda . 

De maneira que, s,- . Pl'esidente, é muito de se recordar, de assignalar-
se e de r egistrar-se no jornal desta Casa, o facto suggestivo de ter o hon-
ra:do Deputa do por Pernambuco, que era ent~o o Sr. Annibal Freü·e, hoje 
membro elo actual Governo Federa l, divergido elo processo a daptado pelos 
directores ela polít ica, com a qual S. Ex. é solidario, tanto importa reco-
nhecer que é dentro do proprio Governo que surgem as m a nifestações mais 
inequívocas ele repugnancia invencível á obra n efanda com que se está pros-
tituindo a Carta elaborada na Assembléa de 1891, consubstanciando os t extos 
capitaes da Constituição da R epublica . Constituindo em um caso e iJrcsti-
tuind o no outro, são vocabulos grammati cal e literariamente que por uma 
li tera~ão se parecem de modo bastante suggestivo . 

Debaixo dessas normas surgiu, n este anno, na Camara, a proposta de 
reforma con s tituciona l, quasi quatro m ezes depois de iniciar-se a sessão legis-
lativa . Passa-se um m ez e se verif ica que a quelle R egimento era impres-
tavel aos fin s a que se destjnava. 

Quer dizer : o inspector de vehiculos ach ou que a velocidade do auto-
move] official era por dem ais moderada; que la com·se à l ' abysrne, a corri-
da pa:-a o precipício em que se despen ham todas as nossas liberda des tra -
dicionaes deveria se fazer com uma acceleração muito m aior do que a qu ella 
com que se pretende fazer nos termos das disposições adaptadas no &nno 
antecedente. 

Dahi, diz o honrado Deputado; " O novo JJro jecto de alteração 1·e.c;irnental, 
logo sulJsUtuido po1· 01~tro, sobre o qual somos chamados a nos pronunciar . " 

R epare bem V. Ex. , Sr. Presidente, na preciosidade des ta gemma in-
crustada nesta pagina da b istoria parlamentar, correspondent e á hori'.. pre-
sente. Quem fa la é um collaborador do governo actual, duplam ente insus-
peito á m aioria, que está dirigindo os trabalhos pa rlament:J.l'es; é um corre-
ligionario da situação actual, com ligações muito intimas com um dos m s.is 
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notaveis parlamentares que têm illustrado os debates do Senado·; é o Sr. Sá 
Filho, que tambem representa a rara cultura e intelligencia de escól do 
preclaro Senador que foi em algum tempo o leader dos trabalhos desta Casa, 
o Sr. Francisco Sá, do eminente mineiro que, em uma situação bem pouco 
parecida com a actual, em um quatriennio em que ninguem pensava em 
suspensão de garantias constitucionaes, em deportações, desterros e prisões 
nas geladeiras e outras que taes bellezas do actual regime presidenCJi.al ; 
quando o honrado mineiro, Sr. Affonso Penna presidia a Republica em uma 
quadra de plena tranquillidade, de r ealizações administrativas, acaso dema-
siadamente optimista, na época do chamado J ardim da Infancia; quando ful-
gurava na Camara dos Deputados, orientando-lhe os trabalhos e os debates 
a intelligencia incomparavel de Carlos Peixoto, nessa hora em que as dis-
cussões no Congresso attrahiam a presença de quantos sabiam apreciar as 
lutas fidalf-'H'< da palavra e>,cia -~c:da de David <.;a.~.1f.:f•ta, de J am·3" Darcy 
e de tantos outros brilhantes collaboradores daquella situação; nessa época 
as impaciencias do nobre Senador Francisco Sá se traduziam em um memo-
ravel discurso, fulminando as demasias do poder, synthetisando-as n a fórma 
com que elle fechou essa sua notavel oração, referindo-se áquillo a que cha-
mou - o despotismo da lesma. 

O despotismo de hoje, eu não sei, zoologicamente, como é que poderia 
caraderisar. Não sei se o actual ministro da Viação, com assento nesta Casa 
como Senador, como é que denominaria um governo que só póde viver no 
escuro, durante tres annos de trevas dentro de um subterraneo, do qual de 
vez em quando escapam as ratazanas da Revista do Sup1·emo Tribunal, 
quando não sahem os esbirros da prepotencia armados de azorrague para 
catar onde quer que existam cidadãos que se dêm ao luxo de acreditar 
que vivem em um regime realmente republicano . 

Não sei que nome daria a esse genio de despotismo inaugurado de modo 
sinistro por um chefe de Estado, que demonstra nunca se ter familiarisado 
cem os ensinamentos cardeaes da doutrina republicana e do credo demo-
cratico, senão que parece muito mais um feitor de eito, habituado a lidar com 
escravos arrancados aos sertões da Africa, sob os impulsos de uma conscien-
cia divorciada irremediavelmente das exigencias elementares do respeito á 
dignidade humana. 

Eu não estou falando para esclarecer o m eu pensamento, justif icat· as 
minhas divergencias doutrinarias, alvitrar emendas á obra que, em bôa fé , 
se pretendesse fazer. Seria uma manifestação de credulidade doentia e de ce-
gu~ira deploravel imaginar que a truculencia de agora a dmitta nenhuma col-
laboração consciente. Não. Nós diren•.os ,;os nossos contemporaneos e á pos-
teridade as condições da monstruosa gestação que está padecendo a nova 
Constituição, com que se pretende roubar todas as conquistas alcan<;:;adas 
pelo povo brasileiro, consubstanciadas na Carta Maxima de 24 de Fevereiro. 

0 SR . MONIZ SODRÉ: - Apoiado. 
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o SR. BARBOSA LIMA: - Não virá longe o dia em que todo este castello 
negreiro ruirá sob a picareta e ·o alvião do povo, que ha de despertar para 
a reivindicação das suas liberdades e nessa hora os prebostes dos merca-
dores, que acham que a lei ê um trapo esfarrapado, os Delaunnays das bas-
tilhas escravistas terão a sorte que tiveram quantos, na jornada de 14 de 
Julho, foram, pela plebe, em colera, desenfurnados dos calabouços do des-
potismo. 

Está enganado o mineiro em cujas mãos foi cahir a presidencia da Repu-
blica, quando suppõe que dominou a patria brasileira. 

Até hoje, não lhe foi possivel contar com o concurso de cidadãos livres, 
que formam a immensa maioria dessa gloriosa patria. Só sabe de eleições 
em estado de sitio. Tem medo dos meetings, tem medo da imprensa. 

0 SR. AN1'0NIO MONIZ: - Muito· bem . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Tem m edo da luz, vive enfurnado, com receio 

das fulgurações do sol, que brilha para todos, menos para elle. 
0 SR. ANTONIO MONIZ: - Já o Sr. Antonio Carlos dizia que o Sr . Pre-

sidente da Republica tem medo de sahir á rua . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Eu estou dando aos meus concidadãos, na defe-

sa dos seus direitos, o maximo esforço que a minha velhice de antigo consti-
tuinte . . . 

O SR. ANTONIO MONIZ: De grande patriota cheio de serviços ao seu 
paiz. 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... e de propagandista da Republica me per-
mittem. 

Cada um batalha com as força s de que dispõe. 
Ha pcucos dia s ouvi , em um aparte sarcastico do leade1· da maioria, a 

pergunta nociva, descortez, pequenina "porque ê que não iamos enfileirar-nos 
nas hostes gloriosas dos que com annas nas mãos combatem o negro des-
potismo que n os envergonha ·•, como se S . Ex. estivesse tambem nas linhas 
dos meus infortunados camaradas coagidos a se baterem pela legalidade bas-
tarda que não lhes é dado dissociar da verdadeira lei. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Os combates de S. Ex. o Senador por Mina;s, 
são dados aqui dentro contra o R egimento e a Constituição. 

O SR . BARBOSA LIMA: - Mas, Sr. Presidente, continúo, no ponto em que 
tinha ficado, a leitura do voto do Sr. Deputado Sá Filho. (Lendo): 

"O illspositivo, porém, encaminhado á l'l1:esa, ao mesmo tempo 
com o r equerimento de encerramento de discussão, veiu prejudicar 
todo o leal proposito de collaboração ." 

Quer dizer: a lealdade tambem foi posta em estado de sitio, substituída 
pelo imperio da rolha, tão grata aos Epigones do regime republicano, aos 
que vieram 40 annos depois das jornadas gloriosas de 1888 e 1889. (Lenao): 

"O facto é tanto mais lamentavel quando não podemos, em con-
traste com os rigores -regimentaes da Camara, não poaemos e~que-
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cer a frouxidão liberal do R egimento do Senado, que vale por um 
escarneo ... " 

Coitado do Regimento do Senado! . .. 
O Regimento que condensava as veleidades da honrada Comm!ssão de 

Policia, que o redigiu e o enguliu agora, arrependida de o ter formulado em 
uma hora de errado .amor aos principies liberaes, e agora arrependida de 
não t er sabido, naquelle momento, interpretar, como agora, os caprichos do 
Cattete . 

Nessa época, o Sr. Francisco Sá Filho tinha sob os olhos o R egimento 
que se e,;tá soterrando agora, ao peso das pazadas de terra, dadas pelo cC>-

veiro dos principies liberaes e dos seus collegas de cemiterio politico. (Lendo): 

"Com o mesmo constrangimento - continúa o illustre Depu-· 
tado - sou obrigado a negar o meu voto ao novo Regimento. Em 
primeiro Jogar, não se compreende que no correr de um debate se 
modifiquem as normas a que elle deve obedecer .. . " 

E' porque não quiz tomar lições com a cartilha do Sr. Bueno Bran dão. 
(Risos). Compreende-se logo que S . Ex. compreenderia, o nobre Deputado 

não tinha em mãos nenhum exemplAr des8a "nova arte de se dirigir os de-
bates" , para a qual tirou privilegio o honrado leader da maioria. 

(Lendo) : 
" ... não deve haver precedente na historla dos Parlamentos; em se• 
gundo Jogar, além de não corrigir, a ntes homologa e aggrava os erro3 
do anterior e restringe de t a l fôrma os prazos do encaminhamento 
da discussão que os torna virtualmente nulloe.."' 

Veja bem o Senado: restringe de tal fôrma os prazos de encaminha-
mento de discussões que os torna virtualmente nulios. 

(Lenclo): 
"Que Constituição é esta que vae sahir? Que legitimidade pOde 

t er esta reforma apertada nesses termos que a afogam, que a tra-
zem asphyxiada durante a sua elaboração? Não está aquJ materia 
para que os magistrados amanhã possam julgar menos legitima a 
legislação baptisada com o nome de r eforma da Constituição, mas, 
no fundo, e r ealmente, Infringente da Constituição? 

Não sã0 elementos historicos que poderão servir para derrulr 
esta obra profundamente Irregular?" 

O SR . ANTONIO MONIZ: - E ' a esperança que nos acalenta. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Continúa o honrado orador. 

"Com effeito, não é materialmente possível a n enhum Deputado 
em cinco ou dez minutos encaminhar as votações de a lgumas d~ 
alterações da Constituição, e, por outro lado, encerrar qualque1· das 
discussões (discussões da reforma da Constituição), no segundo d1a, 
e é só facultada esta decisão a quatro Deputados de cada vez, o que 
significa privar de tomar parte nellas os duzentos e tantos repre• 
sentantes . De modo que quando o legislador, no art. 90 diz "pas-
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;;ará por tres discussões", o legislador de agor a, a titu lo de refor• 
ma regimen tal, arranja um arremedo de discussão em que duzentos 
e oito Deputados, dos duzentos e doze componentes, devem ficar mu-
dos, porqu e sõ devem falar quatro." 

Não ha duvida que podem tira r o 1n·evct de inven ção. A novidade real -
ntente recommenda os seus a utoees. 

Continúa o honrado D eputado: 
"não se q~1eira agora prohibir que a discutam os proprws rev re-
sentantes ela Nação: obra de t a l relevancia só devaril. ser feita em 
um ambiente de luz e de liberdade." 

Dl: modo que, Sr. Presidente, o Sr. Deputado, m embro da. maioria, re-
corda que se pretendeu esconder á opinião publica a elaboraçãu da reforma 
constitucional. 

Sr. Prsidente , eu já t ive occasião de ler uma .ou du.as vezes o art. 181 
elo Regimento ; eu o releio agora, a proposito. O a rt. 181 diz que : "Iniciada 
a discussão ele qualquer m ateria, não será interrompida. para tratar-se de 
outra , salvo adiamento ou questão de órclem por e lla suscitada . Os a diam'lll• 
tos só podem ser propostos pelos Senadores, quando lhes couber a vez d<> 
falar, ainda que não queira motivai-os, mas só serKo discutidos depois de 
apoiados por cinco Senadores . O Senador que requerer o adiamento da clis· 
cvssão de qualqu er m ateria não perde a vez de falar sobre e lla . ' ' 

Ora, não ha aqui 21 Senador es . A Mesa não t em u m só Secretario. 
0 SR . ANTONIO MONIZ : - E s t á constituída il!egalmente . 
O SR . B ,\RBOSA LIMA : - Sr. President", sem percla do m eu direito d e 

fa lar r equeiro o adiamento da discussão e me sento, emquanto V . Ex. es-
clarece o m eu r equerimento . 

O Sr.. P RESIDEKTE: - O honrado Senado1· pelo Amazona s requereu o adia-
men to da discussão? 

O SR . BARBOSA LIMA: - P erfeitamente; nos t ermos elos arts. 181, 185 e 
186, elo Regimento. 

(l SR . PnESIDENTE: 
mento'! 

Por que pr:~zo o h onrado Sen ador r equ er o ad ia -

0 SP. . BARBOSA LIMA: - Por 24 horas . 
O SR. P P.r::smENTE: -Dado o prazo prefixado por V . Ex., o requerimento 

é oral; não t em discussão; é apenas sujeito à. votação cto Senado. 

O Sr. Antonio Moniz : - Peço a palavra pelo ordem. 

O Sr. Presidente: - Vou s ubmetter a votos o requerõm ento elo nobre 
Senador p elo Amazon as . 

O Sr. Antonio Moniz: - E' para encaminhamento ela votação. 

O S't'. Presiden!e: - T em a palavra o Sr. Antonio Moniz. 
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O Sr. Antonio Moniz (pela o1·dem): - Sr. Presidente pedi a palaTra 
•JXtrictamente nos termos do Reg·imento . Si ])em que os requerimentos de 
:u1ia m en to não tenham discussão, elles são votados. Não basta que o Se-
nador requeira o adiamento, ficando ao alvitre do Presidente deferü· ou não. 
O Presidente tem de s ubmettel-o á apr eciação do Senado, isto é , á votação. 
E ssa votação póde ser ·perfeitamente encaminhada. Mas não quero enca-
minlial -a; quero apenas pedir a V . E x . que consulte o Senado sobre si 
consenté q·ue essa votação se ja nominal. 

O S t·. Presidente: - O Sr. Senador Barbosa Lima requer ao Senado 
u adiamento da discussão da materia em debll)te, por 24 horas. Reque1·, po-

rém, o S1. Antonio Moniz, que a v otação do requerimento de adiamento 
seja feita p elo processo nominal, submetw á delibe1·ação do Senado, em pri-
m eir o lugar o requerimento de S. Ex. 

Os Srs . q ue concedem a votação nominal, (Jueiram se m anifestar. 
(Pcw.sa) . 

Foi recu~aclo. 

O Sr. Antonio Moniz (pela oTdem): - Requeiro verificação da vo-
tação . 

O Sr. Presidente : ~ O Sr . Antonio Moniz requer ver ificação da vo-
tação . 

Queiram levan~ar-se, con servando-se de p é, a.fim de serem contados, os 
Srs. que votam a favor ào requerimento ele votação nominal. (Pa1l.sa). 

Vo·taram a favor 6 Srs. Senadores. 
Queiram sentar-se os Srs. que vota;·am a favor, levantando-se os Srs. 

que votaram contra. (Pausa) . 
Votaram contra 13 Srs. Sena dore:; . 
Foi negada a votação nominal. 
Os Srs. que concedem o adiamento da discussão por 24 l1oras , reque-

rido pelo Sr. Senador Barbosa Lima, queiram leva11tar-se. (Pausa) . 
Foi recusado . 

O Sr. Moniz Sodré (pela onlen~): - R equeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente : - O Sr. Senador M:oniz Sodrê r eque r verifi:;ação 
da votação. 

Queiram levantar-se conservando-se ele pé, afim ele ser em contados, os 
Srs . que votam a favor do requerimento ãe adiamento. (Pausei) . 

Votaram a favor elo requerimento 6 Srs. Senadores. 
Queiram sentar-se os Srs. que vo·taram a faYor, levantando-se os Srs. 

que votaram contra. (Pa11.sa) . 
Votaram contra 13 Srs . Senadores. 
Foi recusado o a dia m ento. 
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Continth com a palavra o S r . Barbosa Lima. 

O Sr. Moniz Sodré: - P eço a palavra pela ordem 

O Sr. Presidente: - Mas está com a palavra o Sr. Senador Barbosa 
Lima. 

O Sn . l\1oNrz SoDHÉ: - Mas vou levantar uma questão de ordem sobre a 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: - Lembro ao nobre Senador que está com a palavra 
o Sr. Barbosa L ima. 

O SR. B uENo BRANDÃO: - Só si o orador des istir da pa lavra . 
O SR. ANTONIO MõNrz: - Só quem póde desistir da palavra é o ora dor. 
O SR. B ARBOSA Ln.u : - Eu contitruo com a palavra. 
O SR. lVIoNrz SoDRÉ: - Então não ha mais questão de ordem. 

O Sr. Presidente: - Devo uma explicação ao Senado. 
Eu não me achava na p resic'Jencia quando S . Ex . formulou o seu reque-

rimento. Mas, uma vez recusado pelo Senado o adiamento, si S . Ex. de-
seja continuar com a p a lavra, está no seu direito. 

O SR . BARBOSA LIMA: - P erfeitam en te, nos termos do a rt. 186 do R egi-
mento: 

"O Senador que requer~r .J adirunento da discu ssão de qual-
quer m a teria, não perde a vez de falla r sobre ella . 

O SR. BuENO BRANDÃo: - Effectiv:::.rnente. E' isto m esmo. 
O SR . PRESIDEN'rE: Continüa com a palavra na discussão o Sr . Senador 

Barbosa Lima. 
O SR. MoNrz SoDRÉ : - V. E x. resolveu a minha questão de ordem. 

Estamo-nos entendendo muito bem hoje. 

O Sr. Barbosa Lima: :-- Sr. Presidente, eu dizia que me havia cau -
sado uma certa surpreza que o ~ director es dos t rabalhos políticos desta 
Casa não se tivessem limitado a cópiar o segundo Regimento adaptado pela 
Camara dos Deputados para acelerar o andamento da r eform a constitu cional 
naquella Casa do Congresso Nacional, porque 1·ea!mente esse modelo de 
compressão é inexequivel e é pena que se tendo uma machina tão aperfei-
çoada, dernie?' c?'J, de1'nie1· batea'!L, o que se póde exigir de mais completo em 
materia, não se o tivesse adaptado, em uma e na out r a Casa, dada a uni-
formidade de vistas noforia da parte da maioria po1itica que dá o seu apoio 
ao actua l Presidente da Republlca. 

A reforma que preva.Jeceu na Camara dos D eputados resa . "Artigo 
unico". A daqui àiz: "Ar t. 1", art. 2, art. 3°, art. 4•. et<.> . ",' de modc; 
que a. de lá representa um grão 33 na maçonaria da compressã o; esta esta 
mas atrazada; a daqui pressuppõe-se uma serie de artigos que, mais intelli-
gentem ente concatf>nados, nos deram a illusão de que h >.cveria uma. dls -
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cussão por aPt igos. O prolator cta reforma. na Cam a ra dos Deputa dos , mal-
dou. pensando na possibilidade · da discussão Por artig o, e o que fez? lte-
duziu tudo qua nto é artigo a paragrapho de um artigo unlco : 

Nesses pa ragraphos ha. um que é realmente notavel e que caracteriza 
bem a situação de a rbítrio que se superpoz ao r egime n àa legalidade . De-
pois de ter reduzido todos os prazos anteriores, depois <le os haver encu r-
tado, o l ea!le1· ela maioria na Cam ara elos D eputa dos receitou: todos pra--
zos e interstício" sii.c.. Jmprorogavei>. . Quer Uízer, niio ~e poaem alongar , nao 
se pode m a largar, mas podem ser reduzidos, a requerimento de qualquer 
Deputado, approvado peln. Camara. Tablea.u ! Realm.ente, é o s upra-summo 
ela habilidade em matería de prepotericia . Os prazos eram determinados pa.ra 
que? 

l'a r a serem ob3ervadog, is t o é eviden te . assim se legislou, assim se ae-
cJ·etou . 

Começa-se a pôr em pratica a lei . Verifica-se que h a uma minoria di-
ver·gente, que se a p roveita desses prazos para dar a ~ua opinião com ma1or 
des bmbaraço . I sso demorava o andamen t o do projecto e irritava a impa -
dencía dos dominadores do dia . F ez-se um novo R egimento, legislou-se de 
no v<>, en ..,urtamlo og pra:w ;; . Kpprovou-~e esse segundo R egim ento, ma.r·· 
caudo-s!: esses n ovos p razos. P ara que! N aturalmente para ser em obser-
vado>;. 

Entrou em v igor o novo Regimento? Começaram a ser observados esses 
prazos ? Achou-se qu e a:inda nã o eram bastante curtos, que a opposição ainda 

respirava, que a mordaça não estava bem acochada. Então, que se fez? 
Apresentou-se este modelo de escravocracia, esta belleza de senzalla; aca-
bando virtualmente com o~ prazos e decla ranao que qualquer Deputado -
esse Deputado qualquer appareceu Jogo, e ra o :5r . Vianna do Cast ello - po-
deria requerer - · e ell<> requereu -· todas as vezes que lhe pareceu con-
veniente - que se reduzissem os prazos . De modo que onde se dizia que 
haveria o interstício de 48 horas, entre a r>u blicação de um parecer e a sua 
discussão ou entre o enceiTam ento de uma discussão e a abertura da dis-
cussão immediata levantava-se o l ecu'l e?- e dizia com o ar 1naís innocenie 
de5te mundo um ar de Mlle . Nitouche - Sr. Presidente, eu requeiro 
que o prazo ele 48 horas, que era .lá reduzido , dado para estudo dos Srs. 
Deputados, para medi tação da mateda a ser discutida, esse prazo de 48 
horas, marcado na nossa lei e, portanto, tido e havido como conveniencia 
passe a ser reduzido a 24 . 

E assim se fez . Passou -se do t ro t3 ao galop<; e de galope á disparada, á 
redea solta, desembestando até vir bater ás portas do Senado . 

Eu estou admirado de não se ter incluído esse curioso specimen de 
>assalagem partldaria, de de~assombru, de impudicicia parlamentar no Regl-
'ntmto, com que se haverá de garrotear os membros do Senado que quize-
rem divergir do pensamento do Cattete. Não sei porqu e nã'l se copiou ess" 
paragr a pho. 
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O que se fez foi e1.cutar os prazos do Regimento, constantes da indicação 
n. 1, do anno proximo passado. 

Dessa indicação incide-.se a meu -,,er no n1esmo erro em que incidiu a 
Camara quando no artigo 11 se preceitua "que a votação da propos•ta e das 
Pmenélas que lhe forem offerecidaS' será sempre precedida, emenda por 
emen da, artigo por artigo, sendo consideradas approvadas as emendas e ar-
tigos que obtiverem - note bem o Senado - que obtiverem 213 dos votos 
dos Senadores presentes á sessão r ealizada com um numero !nclispensavel 
ás deliberações do Senado . " 

Quer dizer : essa quarta parte entende-se n;, Camara <set 110 min1mc. de 
53 Deputados para assignar as emen!las. I sto é; 53, quarta parte do total 
de 2U, e não a quarta parte de 107, qno-nvm que faz a simples maioria e 
que daria para e;;se minirpo de assignaturas 27, em vez de 52. 

Si tomasse, uniformemente, como unidade o quont?n da maioria, o nu-
mero de Deputados que bastaria para assignar uma emenda seria de 27. 
Não se to1nou esse nurnero. tornou-se o total da Can1ara, e::t.:igii1dü-se 53. 

No Senado, s.i se tomasse para unidade o qu.onvm de Senadores, que é 
de 33, maioria, bas•taria para a votação a quarta parte, is to é, 8, em vez 
de J a, quurta pm·tt; do total . 

Quer dizer: que. si se acceitasse como unidade o q·uont1n total da Casa, ou 
como Lmidade o qnontm que faz maioria, ass im se teria no Senado o numero 
de Senadores n ecessario para assignar uma emenda : 8 ou 16. 

Ora, si para simples apresentaçiio de emenda, a Constituição exige a 
quarra parte total de 212 ou o total de 53 , como se quer, pm·a approvac;ão 
d<;ssa bastariam 213, não mais do total ue 212 Deputados para a s imples 
apresentação no Senado, erradamente tambem 213 de 32, isto é, 22 Se-
nadores . 

Quer dizer : para a aprovação das emendas á Constituição, pelo dispo-
t ivo elo artigo 11 do Regimento no Senado bastarão 213 dos votos dos Se-
nadores presentes á sessão _ realizada com o numero indispensave! ás dell-
hNações do Sen ado. Numero insdispensavel ás deliberações do Senado - 32; 
?.12 - digamos 33 para facilitar o calcuio - 213 , 22. Quer dizer: bastarão 
?.2 Senadores para reformar a Constituição da R epublica, uma vez acceita 
esta reform a na Camara dos Deputa.dos. Quer· dizer, em ultima synthese 
que, ao passo que para es~~. simples vulgaridade vulgaríssima da abertura 
ela sessão se exigem 21 Senadores, para esta providencia maxima., para a re-
fo rma ela Constituição exigem-se apenas 22. Dahi se vê a idéa do absurdo 
te&. in terpretação qu"l no, leva li. di:Jcr que o legislador constituinte qui?. 
que OE deus terços fosson:. ele 63 Senadores, isto é, 42 Senadores necessa-
riamente para approvarern a ;.eforma ela Constituição e não os dous terçoE 
do q1<01'ttm, isto é, apenas 22 ou ma~~ um do que se exige para esta vul-
garidRàe vulgarissim a da abertura d8. sessâ0. 

T>]ste absurdo leva ao regimen da intol erancia com Qtte se vae conden .. 
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sando a todos os casos de pode1·, hypertrophiado nas mãos do actual gestor 
da causa publica no Brasil. 

Excuso-me de entregar-me a uma analyse mais m eticulosa da indi-
cação actual que vem substituir a indicação n. 1 do anno passado. Bastará 
em rapida synthese recordar que os seus pontos capitaes são estes . 

Pela indlca-;Jto do anno pas-sado qu s.lquer Senador pode ria Hpresentar 
em<"ndas, não á Constituição, porque para isto o art. 90 da mesma Consti-
tuição exige assignaturas correspondentes á quarta parte dos Senadores, 
mas emendas · ao projecto da Camara, isto ê, nós collaborariamos no pro-
jecto da Camara, projecto de lei, emendando-o, não introduzindo-lhe materia 
nova que tivesse sido debatida na Camara, envolvendo modificações do texto 
constitucional, mas apanha.riamos o texto da refonna e o emendaríamos. 

Isto foi adoptado pelo Senaao.. O Senado votou a indicação ela sua 
Commissão de Constituição, achando que essa doutrina 1era consentanea 
~;om a boa interpretação do texto coHstitucional; mas receiou-se nas altas 
rodas politicas que houvesse Senadores, com a petulancia imperdoavel que 
os induzisse a põr a mão naqueHe noz.t me tange·re, que é a reforma vinda 
da Camara e dahi bifar-se na nova indicação este artigo . Daqui por deante 
só poderão apresentar emendas Senadores em numero ele 16. Os assumptos 
que não obtiverem essas assignaturas não poderã o ser acceitos como · emen-
das. Nem ao menos são os outros Senadores correspondentes á logica, á 
arithmetica que acabei ele recordar, detalhando uma parte do artigo. 

Esta é uma das partes mais liboraes da reforma do Regimento, votada 
u anno passado, que foi derogada aqui. 

A outra parte se refere a . todos os prazos que foram encurtados. Os 
Senadores não precisam de reflectir mais demoradamente os textos da re-
forma articulada pela Camara dos Deputados, irregularmente em cinco 
cumprimidos, que a linguagem popular quaHficou com a denominaçã.o jocosa 
de "almondegas constitucionaes". 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO: - .Jocosa e bem apropriada. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Em cada um desses comprimidos contêm-se os 

dispol'itivos, os mais diversos . O dê numero é uma maravilha de com-
pressão : ou SEI acceita integralmente, ou se rejeita integralmente. Ao Se-
nado ficava a faculdade de acceitar uns e rejeitar outros , ou d e 'acceitar, 
successivamente cada um delles, pronunciando-se conscientemente sobre uns 
e outros. 

Agora ha de acceitar em globo, ou ha de rejeitar em globo. Entre uma 
àisposi<;ão v :;. ot<tra, o~ prazo;, ft>ran·. tambtm reduzidos. Não sei si na 
hora àrt discussão não haverá a lgum i·equerimento, pedindo uma nova ~om
pressã.o . uma reducção occasional. 

Dir-se-ha : "Se o R egimento não per·mittir, is so não ~ possíveL V. Ex. 
sabe que o Regimento não consente. Não está previsto no Regimento. Como 
V. Ex. fez isso sem ter razão?" 
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Realmente, parece um dispauterio suppôr-se que alguem pudesse re~ 

querer o que o Regimento não consente. Coitado do Regimento! Desarti-
culado, reduzido a uma causa cartilaginosa, susceptível de se dobrar en:l 
todos os sentidos e por todas as fôrmas. 

L evanta -se o l eadeT e propõe. Quem pôde impedir que o learle1· propo-
nha.? E que é que o leade1· não proporá? 

O SR. ANTONIO MoNIZ: - Quanta c ousa interessante elle t em proposto ! 
O SR. BARBOSA LIMA: -- Nós n em mesmo pode m os f azer uma idéa das 

surprezas com que elle· se vae immortalizar na jornada revisionista aureo-
lando-se com verdadeiros achados. Na ho-ra, requer que o prazo de 48 horas 
fique reduzido a 24. A Mesa insuspeita, amiga da lei, sentinella da ordem . .. 

O SR .. TERONYMO MoNTEIRO: - Guarda do Regimento. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... pigarrea e .obtempera: "A Mesa tem escrupu-

los em acceitar o r equerim ento do nobre Senador . Com a devida venia parece 
á Mesa que não ha no Regimento assumpto jurídico para a deliberação LJUe 
ella é ·convidada a tomar. T a lvez por falta de U u zes, por pa rte do obscuro 
Senador, que ora preside á sessão do Senado, di r á, em u m rasgo de modes-
tia, .muito louvavel, o preclaro c.olega que, na hora , estiver sentado na cade·ira 
presidencial. T a lvez haja alguma praxe que a Mesa não conheça." 

Mas a praxe ou precedente que acaso exista lhe póde ser lembrado pelo 
SJ<ggetoTe, pe1o souffl.eiw, peio ponto, que n este theatro encaminhe n. ~8pre 

sentação desta grande comedia. "A Mesa confessa a sua in o pia" . Não tem 
idéa da existencia de algum caso anterior. Não houve ainda um r eposi torio 
da jurisprudencia par lament ar senatoria l do valor da "Revista do Supremo 
Tribunal F ederal ", por exemplo, cujos volumes lançam tanta luz sobre a 
cxpurcicia que é a actual situação política. 

"Em todo o caso, a Mesa appellará para o Senado. O honrado Senador 
que suggere essa p rovidencia poderá recorrer da iYiesa pa.ra o plenario. " 

O p!enario é uma Assembléa de grande poder thaumaturgico e mystico. 
Benze e con sagra tudo. Fica tudo lega l desde que ella se pronuncia. Em 
se pronunciando o plenario, um p·r ecedente que não existia, passa a existir, 
porque o plenario está sempre prompto, como por assim dizer em dores de 
pa rto, a dar a luz um precedente novo e ás vezes gemeo. 

Mas, os precedentes não faltarão , uma vez provocados pela obstet.ricia 
tradicional que enriquece a nossa maternidade r egimental. (R-isos. ) 

Eu espero viver bantante tempo para .me dar o regalo de ass!stlr a n!-
gumas dessas novida des, a algumas dessas surprezas. A fabrica conttnti9, a 
! unccion ar nas marcen arias do Cattete, aperfeiçoa ndo-se em molas e arti-
fíci os secretos, de modo que nas entrelinhas dessa indicação ha d e llaver 
muita belle7.a recondita, muita novidade ignota . Acredito, est ou certo de que,' 
para. lubrificar a <passagem do estr eito inferior desse féto teratologico, 
que é a reforma const itucion al, n ão faltará unto e dedo magistral pa ra os 
toques clínicos que a operação s uscitar. 
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O SH. :Morm: i::iouHú : - V. Ex. não esqueça de accentua r l!Ue este ple-
nario pócle se constituir com t res ou quatro Senadores. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Es-pero viver bastante para ter esse regulo e esse 
goso. E mais tarde algum Bera nger o dirá na s uas cançonetas POlJUJa n za-
das pela canaiUe. 

E u a~sisti áquella jornada, e u vi com o se operava uaquei!a casa, a !un-
peza de mãos com que os p restidigita dores pegavam de uma Consütulçà.o, 
diziam : ··um, dous, ires, passe" e estava feito! Tiravam de dentro ua car-
to la uma Constituição novinha . Era um en canto 1 r aquella quadra navla 
uns espectadoi·es rabugentos, que se davam ao luxo de formular as suaS' 

objecções e de protestar contra os tntcs, mas o grosso da platéa, es8a up-
plaudia a màos largas e a chand lfwm.es regalava-se com a. fo rça. 

E, coisa interessante, coincidencia historica que me foi s uggel"iJa ou 
que desperta no honrado coJ.lega, no bom humor com que vem acompanhando 
esta.~ jornadas fatigantes ha uma coincidencia entre os episodios reg!-
mentaes da hora actual e as festas da Penha. (Risos .! 

Nós, s-- Pre:;idente, engata mos á passagem deste vagão ia.craao, uu 11U<-

t-r·uco - que é u trern de :Santa Cruz, onde vae a constituição salvado!·!;. -
enga.ta.mos ao carro festivo dos foliões da Penha; e, assim fazendo-o, aaaa 
a coincidencia de data - Outubro é o m ez da Penha - nós accentua.n1u,, 
fazemos uma pagina vi vida da psychologia ca1·ioca q ue tão bem retrata o" 
en thusiasmos invenciveis do p ovo b1·asileiro contra os quaes nunca ou:;uu 
a n·emeter governo aigum. Sabe-se que póde haver arà.or civico bastante 
pa1a alimentar as campanhas mais gloriosas, para incentivar os emp•·en e>n-
dimeatos mais louvaveis . Poder-se-hia não encontrar no po·vo brasileiro esL" 
de~ejado ardor e, ao contrario, verif1car-sa, po1· parte do nosso Geca Ta1:11, 
uma invenciveí apathia, uma indifferença profunda para tudo o m ais que 
não seja o carnaval, que já nesta hora conseguiu que s urgisse na Uanw.ra 

dos Deputauos um projecto considerando de utilida de publica uma sociedad•. 
carnavalesca. 

Vale a pena conglomerarmos esses episodios e dar a crer ao nlstonaaor , 
ao p.;;ychologo de amanhã que aos governan tes será opportuno reunir em 
uma mesma q uadra essas varias manifestações ela actividade con ectiva : 
ou a activiclade da grande communhão, da actividade ma.xima que é o povú, 
sob a fórma das festas carnavalescas, ou dos pic-nics na Penha, ou da~ 

pequenas coJ.Jectividades, Senado e Cam ara, no proposito de se levar 11"-

mesma época á scena aquellas farças e esta comedia : as manifestações 
dos fo liões da Pen ha e as manifestações elos comparsas do Cattetc. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! M1.tito bem !) 

O Sr. Presidente : - Continua a discussão da indlcaçiio. 

O Sr. Jeronymo Monteiro : - Peço a palavra. 
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O Sr. Presid.enw: - Devo observar a V. Ex. que faltam apenao 
cinco minutos para se esgotar a hora da sessão. 

0 SR. BARBOSA LIMA: 

finda a hora da sessão . 
l\1a.s, Sr. Presiden te, eu m e sentei p or·que esw.va 

O SR. PRESIDEN1'E: - Perdao; a JYiesa não declarou isso a V. Kh . 
Antes de designar a ordem do dia da sessão de amanhã, uevo Ltec;arar 

ao Senado que se achava inscripto para falar sobre a indicação, na ses:>i1u 
de hoje, o Sr . Senauor J eronymo Monteiro . 

Não sendo possivel á Mesa - desde que a sessao vae ser revantaua --. 
conceder a palavra a S . Ex., desejo saber s i o nobre Senador quer nem· 
inscripto para falar 11a sessão de amanhlt. 

O Sr. Jeronymo l't'l.onteiro: - Peço a minha inscr!pção, Sr . Pres!clente 

O Sr. Bueno Brandão (pela ordem): 
pro rogação da sessão por mals tluas horas. 

Sr. Presidente, requeiro a 

O Sr. Presidente : - O Sr. Senador Bueno Brandão requer a proi'o-
gação da sessão p or mais dua s horas. Os senhores que concedem a proro-
gação queiram levantar-se. (Pa1tsa.) 

Foi concedida. 

O Sr. ·Moniz Sodré (pela o1'Clem): - Sr . Presidente, requeiro verlrl-
cação de votação. 

O Sr. Presidente: -- O St· . Senador Moniz Sodré requer verificaçao 
de votação. 

Qeeiram levantar-se o~ Srs. Se nadores que votaram "" ·favor a a proro-
gaçã.o, conservando-se em pé, afim de serem coYJ tados . (Pau.sa.) 

Votaram a favor 12 Srs. Senadores. 
Queiram levantai- -se os .. Srs . Senadores que votaram contra. CPaHsa.J 

Votaram contra 4 Srs. Senadores. 
A prorogação fo i concedida . 

O Sr. Moniz Sodré (pela, ordern): - Sr. Presidente, desejaria qu~ 

V. Ex . me il1"formasse q ual foi o numero total dessa votaçao. 

0 5<'· Presi-dente: - Votaram a favor da prorogação 12 Srs. Sena· 
dores, e contra, 4 . Total , 16. 

O Sr. Moniz Sodré (*): - Sr. Presidente, lembra-me perfeitamen-
te V . Ex. que se m e deparou ensejo de, na ultima sessão desta Casa, offe-
recer á consideração da, J\r:Iesa tnna questão de ordem, não só const1tuc1ona11 

(") Não foi revisto pelo ora.<'lor . 

, 
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senão ainda regimental, em que eu fazia larga e completa demonstração !le 
que era de todo em todo _ impossivel funccionar esta Casa sem o quontTn 
legal. 

Citei a V . Ex., Sr. Presidente, o art. 18 da Constituição que é de U!!la 
clareza insophismavel e, por isso, affirmei ser esta uma questão de ordem 
constitucional. 

O .art. lB, ~sta:\Je:ece o srguinte; 
"A Camara e o Senado trabalharão separadamente e, quando 

não se resolver o contrario por maioria de votos, em sessões pu-
blicas . As deliberações serão tomadas por maioria de votos, achan-
do-se presente em cada urna das Camaras a m a ioria a b soluta. de seu s 
n1embros." 

A Constituição, portanto, estabelece de modo a desafiar todos os ardis 
ela sophiste-ria indigena., que não é possivel a qualquer das duas Casas 
Legislativas tomar uma deliberação qualquer. "sem que esteja presente a 
maioria absoluta de seus membros." 

Não se diga, Sr. Presidente, que a Constituição, fallando em deliberações, 
1efira-se a projectos de lei, porque delibe1·ações não só na technica consti-
tucional , como ainda de accordo com os proprios termos da Constituição 
r:ão se confunde de forrn~>. a lguma com a expressão leis ou resoluções. A 
propria Constituição da R epublica estabelece no Capitulo 5.0 sob a denorni-
llação das leis e resoh.ções, os tramites, dentro dos quaes tem de obedecer 
qua lquer daqu ellas deliberações que são projectos de lei. 

Bem vê, portanto, V . Ex. , Sr. Presidente, que o artigo 18 não se refere 
:;.penas a leis e resoluções, mas, usa da expressão, muito mais ampla - de-
liberaçõe~ 

Eu queria vêr com que maravilhas de mistificações , com que artimanhas 
rle loglca se nos poderia convencer, a nós, que o Congresso, que o Senado 
ou a Camara, deliberando prorogar as suas sessões, não toma uma delibe -
ração? 

Eu queria vêr com que recursos de prestidigitações politico-partidarias, 
ajeitando-se a todas as convénlencia!l occasionaes essa h errneneutica sttj 

_qene1·is se poderá demonstrar quo uma r esolução, no sentido de prorogar as 
sessões, to)'tlada por uma casa legislativa n ão é uma deliberação desta Casa? 

Deliberação de maior a lcance, da maior magnitude, porqu e serve d,e 
preliminar para as grandes deliberações tomadas no recinto; deliberação pri-
mordial, sem a qual é impossivel toda e qualquer outra dellbera<:ão do 
Congre~~o . E para que se veja bem até onde vae o r igor da logica das 
minhas deducções, preciso ainda accentuar que, n a propria Constituição, en-
contram0s todos os casos rlc excepç:ão á regra do artigo 18. A esse principio 
da Constituição que exige maioria absoluta da maioria presente para qual-
quer deliberação do Congresso, -ell a estabelece cinco excepções . 
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Exige dous terços sobre a totalidade, quando se trata da rejeição de um 
j;éto, da approvação de emendas que tenham sido rejeitadas na outra Ca-
mara do Congresso, ou da condemnação do Presidente da Republica pelo 
Senado. Exige maioria de dous terços, mas da sua totalidade, quando se 
trata de revisão constituciona l. E o unieo caso em que estabelece a exce-
pção ao principio de maioria absoluta sobre a maioria presente para per-
mittir quot·u?n inferior, é o que se r efere á verificação de poderes na eleição 
de Presidente e Vic'3-Presidente da Republica, caso em que se pode votar com 
qua lquer numero de congressistas presents. 

Bem se vê que a Constituição estabelece o prinCipiO geral de que não 
é possível tomarmos qualquer deliberação sinão pela maioria da maioria 
absoluta presente no recinto. E si a Constituição estabelece os casos de ex-
;;epção, taxativa m ente , seria o cumulo do absurdo da violação de todos os 
princípios de hermene utica. jurídica., a dmittirmos outras excepções, por in-
terpretações a.mpliativas, que o assumpto absolutamente repelle. 

Vemos, portanto, que, sendo uma deliberação do Senado a prorogação 
das suas sessões, essa delibei·ação não pode ser tomada sinão com a pre -
~·Emça da maioria de seus membros e por maioria a bsoluta de votos. 

Chamo, pois, a atten ção de V. Ex. para a allegação que faço inqui-
nando de plena, absoluta nullidade a deliberação que o Senado acaba de 
tomar . V . Ex. annunciou que estão presentes apenas 16 Srs. Senadores . 
Creio que ainda não chegamos ao ponto, embora não me admire que a 
mentalidade dos directores desta Casa, nos leve até esse extremo ; ainda não 
c':legamos ao ' ponto de affirmar que 16 seja maioria de 63 , que é o numero 
total dos m embros do Senado. 

Essa questão de ordem, de natureza cons titucional, que já se me abrlu 
azo de offerecer na sessão passada á consideração da Mesa, sem ter sido 
)Jor ella resolvida, venho, neste momento, trazer de novo á consideração 
ele V . Ex. 

Desejaria que a Mesa do Senado me informasse si as pra xes podem ser 
invocadas para violar um preceito claro da Constituição da Republica. De-
sejo ter da Mesa do Senado decla ração expressa nesse sentido, declaração 
Que vae ficar registrada nos A nnaes deste parlamento, como signaes inde-
leveis ela seriedade com que correm neste momento os trabalhos desta Casa. 

Quero deixar registrado no Senado que a revisão monstruosa do seu 
Regimento, com o proposito firme de se jugularem todas as liberdades, na 
discussão da lei fundamental do paiz, foi feita com esse processo escandaloso 
que ha de revoltar as consciencias daquelles mais impedernidos, no habito 
inveterado elos absurdos mais hediondos . Quero deixar accentua do que o 
Senado vae funccionar na continuação da discussão do seu R egimento, re-
gimento que vae regular a marcha . o processo da revisão constitucional. vae 

4 .. 
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funccionar em seo;o;ão prorog-ada contra expressa disposição do art. 18 da 
lei funda m ental da R epublica. 

Quero deixa1· consignado est e facto nos nossos A.nnaes, para que mais 
uma vez fique assignalado em caracteres indeleveis o justo castigo que 
m et·ecem aquelles que collocam as conveniencias vitaes da Nação a baixo 
dos seus interesses de ordem pat·tidaria e de ordem pessoal. 

Eu podia, neste momento, Sr . Presideate, de envolta com essa questão 
consti lLH:ional tl'azer a inda i't baila a questão puramente r egimental. Eu 
poderia perg-untar a V . Ex . , si, havendo diSIJOSitivu da nossa lei interna 
que consigna de modo impe<·ativo, que não pode ser aberta a sessão do 
f:!enado sem o numel'O minimo de 21 Senador es, preceito esse, cujo valor 
·,r . E x. a inda hoje accentuou , não abrindo a sessão porque não se achava 
vrt:s,nte esse qtwrtt?n m encionado pelo nosso r egimento, poderia perguntar 
'' V . Ex. si seria possivel funccionar o Senado, para tomar deliberações, 
alncla mesmo que não existisse o art. 18 da Constitu ição da Republica, tomar 
àelíl.H':l'ações com um q·uont?n inferior áquelle que é indispensavel para a 
aoertu ra da sessão e seu regular funccionamento? 

Pois si o Regimento diz que não é possivel abrir a sessão, que não é 
r•oo;sl vel s iq uer a V . Ex . declarar q ue está aberta a sessão sem o numero 
rnmimo de 21 Senadores, podemos nós funccionar, podemos nós deliberar, 
n.esmo · não tendo em vista o art. 1 da Constituição, sem esse numero 
t·Xtrictamente indis pensavel, p elo Regimento, de 21 Sen a do1·es? 

São estas as q uestões, Sr. Preside01te, que levanto neste momento, Qn-
í regando a V . Ex. a so!uçio do caso . 

Não en trego a sol ução do caso á maioria occasiona l desta Casa, PO I'CJ.Ue 
~cabo de declarm· que não existe neste momento uma m a ioria capaz de 
deliberar. Não f alio em capacidade mental, em capacidade moral; fallo em 
maioria com capacidade numerica, com capacidade jur idica . Desde que não 
temos aqui o numcm inàispensavel exigido pela Con s tituição, para as deli-
berações desta Casa, eu commetteria uma evidente infracção de logica se 
p~tlisse a V . Ex. que submettesse á decisão . do Senado a questão de ordem 
fJlle levanto. Eu iria de encont1·o, ainda, Sr. P;·esiden te, a todos os princi-
pios classicos que regem as deliberações elos corpos legislativos, porque bem 
sabe V. Ex . que não ê appellando-se para as maiorias sempre parciae.s e 
apa ixonadas, que se t on1 an1 decisões ra7.oaveis e justas. 

V. Ex. sabe b~m que, quP,ndo se leva01ta uma q uestão ele ordem, cla.r a, 
niticla, f)recisa. e~tei:ula nos p;·incipios insophismavei-s de um dispositivo 
mFJn ifest.o de lei. nil<l cabe a o P1·esidente de qualquer Camara l<"gislativa. seja 
r 8<?n:o:.do ou seja a outra Casa do Parlamento, não cabe o direito de recorrer 
fts maiorias, JJo::que cle!'>t>t forma ficariam de todo desamparadas todas as 
libPrdarl<'s. toclas as prerog:ltivas el a min oria. 
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Se V . Ex. pudesse, n este caso, appellar para as maiorias, tambem 
amanh ã, quando eu pedisse a palavra, por exemplo, para discutir, no expe-
dien te, sem que existisse nen h um outro orn.dor inscripto - e cito este ·facto 
porque pa1·ece se trata de u m direito incon cu sso, a inda n ão contest a do p or 
Einguem, - o lecide·r da maioria poderia levantar--se para contestar-me essa 
faculdade e ironica mente pedir a V . Ex. que submettesse á deliberação da 
Casa essa questão ele ordem : si eu posso ou não usar ela palavra, no expe-
diente, para apresentar um p r ojecto ele lei. E V . Ex., clocil á in sinu:;.çã., 
ou á determinação elo l eader desta Casa, s ubm etteria esta questão á votação 
ela m a ioria e ella, dessa form a, annullaria esse direito constitucional do Se-
nador , de liberdade da palavra, dire ito que se estriba na Magna L ei do paiz. 

E ' esta a questão de ordem que venho offerecer a V. Ex., Sr . Presi-
dente . E' uma questão ele ordem no sentido de saber se podemos funccionar 
leg itimamen te neste momento, desde quando, conforme verificação feita por 
V . Ex . , não ,;e acha sequer n esta Casa o n umero inc1ispensavel para l'un-
ccionar o Senado. 

Eu desejo, Sr. Presidente, que V. Ex . me resolva esta questão de ordem, 
porque essa questão - devo declarar com a maior lealda de ao illustre cal-
lega que está dir·ig inclo os n ossos trabalhos - é uma questão de alcance 
viscet·al para nós e será muito possivel , conforme a deliberação que V. Ex. 
tomar, q u e ella nos tt·::tce u ma di r ectriz n ova á n ossa acção parlamentar 
nesta Casa . 

Não quero occultar a V. Ex . a importancia que contém essa cons ulta 
que fa<: o a V . E x ., n em dissimular a responsabilidade que vae p esar sobre 
a Pres idencla do Senado, neste momento, na. solução desse caso . 

Leva ntei esta questão de ordem constit u cional para servir de base á 
at.titude q u e nós, membros da minor ia ora presentes, temos de assumir em 
face das questões que ser ã o debatidas no Senado da R epublica. 

Era o que tinha a dizer . 

O Sr. Presidente : - Em resposta ás ponder açõe-s formuladas pele 
nobre Sen ador pela Bahia, cabe-me informar a S. Ex . que a Mesa, rece-
bendo o requerim ento verbal elo Sr. S enador por Minas Geraes. fel -o nos 
termos do art . 99 do Regimento, que dis põe: "Antes do Presidente dar a 
ordem do dia, qualqu e~· S enador pode~·á pedir que se prorogue a sessão in-
dicando, o t empo que deverá durar a proroga<:ão e o Sen a do decidirá, com 
qualquer numero, independente de discu ssão. podendo conceder nova pro-
rogação ·até esgota.!·-se a ordem do dia . " 

Bem vê o nobre S enador pela Bahia que não e1·a licito á Mesa deixar de 
receber o requerimento. T endo, porém, S. Ex. baseado a sua questão de 
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ordem sobretudo no facto de não se encontrar no recinto um terço d<>s 
membros desta Casa, numero exigido pelo Regimento para a abertura da 
sessão, devo ainda ponderar a S. Ex. que o R egim ento, quando se refere 
á decisão do Senado, declara poder este deliberar, na hypothese, com qual-
quer numero. 

O SR. MoNrz SODRÉ. - Dentro do vinte e um, creio eu. 
O SR. PRESIDENTE: - Convindo notar que, no · caso em questão, não se 

trata de abertura ou de inicio de sessão, momento no qual o R egimento exige 
a presença m inima de 21 Senadores, mas apenas de uma prorogação. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: -A questão de ordem é a seguinte: V. Ex. acha 
que um numero inferior ao de vinte e um Senadores basta para qualquer 
deliberação do Senado? Esta é que é a questão de ordem regimental, além 
da outra de n atureza constitucional, fundada no art. 18 da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE: - Para hypot~eses semelhantes a esta ventilada 
ag·ora, peló nobre Senador pela Bahia, quem acha não é o Presidente even-
tual da Mesa neste momento, mas o voto invariavel do Senado, concor-
dando sempre em que pode permanecer em sessão com numero inferior ao 
de 21 Senadores e tambem com esse numero resolver a prorogaçào dos seus 
trabalhos. 

Não é a Mesa, pois, quem dá essa interpretação, mas a praxe inintGr-
ruptamente seguida e adaptada pelo Senado. 

Eram estas as explicações que me cabia dar ao nobre Senador pela 
Bahia. 

O Sr. Moniz Sodré: - São duas palavras apenas que vou p roferir 
neste momento. 

Vou declarar a V. Ex. que n a minha e na opinião dos meus illustre~ 

collegas qtle, neste momento, con stitue a minoria, nesta Casa, a sessão que 
agora se vae realizar em um desdobramento, por prorogação, contraria aos· 
textos con!'<titucionaeR. é uma sessão francamente nulla e, portanto, in-
Gxistente. 

Por isso, nós nos retiramos deixando a responsabilidade á maioria . 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Acceitamos a responsabilidade. 
0 SR. BUENO BRANDÃO : - Inteira. 

O Sr. Jeronymo Monteiro: - Sr . Presidente, eu faço minhas as pa· 
lavras do honrado 13enador pela Bahia. Entendo como S. Ex. que ha dispo-
sitivos decisivos, claros, terminantes, contra essa r esolução do Sf\nado na 
nossa Magna Carta que se quer demolir para t1·a nsformar nossas 1iberdades 
tão longamente conquistadas em uma escravidão. Deixo por isso de acceitar 
a 11<1 lavra que V. Ex. acaba. de m e dar. 
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O Sr~ Presidente: - Continúa a discussão . Si mais nenhum Sr. Se-
nador quer usar da palavra, encerro a discussão . (Pa·usa.) 

Está encerrada e adiada a votação por falta de numero . 

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO 

E' annunciada a votação, em discussão un:ca, da indil:;ação n. 5, de 
1925 . 

O Sr. Moniz Sodré (para encaminha!· a votação): - Sr. Presidente, 
mais uma vez venho trazer ao conhecimento dos meus illustres -collegas os 
novos .go-lpes de força prattc-ados pot· um nun11ero escasso e reduzidíssimo 
de membl'OS desta Casa, sob o pretexto de que dispositivo regimental pôde 
permittir q•ue sejam cassadas todas as pr·erogativas constitucio.naes que a 
Magna Lei da Republica assegura aos congressistas. 

v ,enho trazer ao conhecimento elo Senado, Srs. Senadores, o attentado 
monstruoso que hontem se praticou nesta Casa, no silencio quas i tumular de 
uma sessão sC~pulchral, em que as luzes pareciam• c irioos, ele uma Cam a.ra 
mortuaria em que se expunha o cadaver das nossa.s· insti tuições d•emoc.rati-
cas com• o ·enterramento de todas as nossas aspirações liberaes. 

Trago ao ·conhecimento d-o Senado mais um fa<: to verdadei-ram ente at-
tentatorio das nossas prero-gativas •consti tucionaes e ·contrario ao de.cõro úa 
mais a lta C'asa do .Congresso Brasileiro, arl'i.n'll ·de q ue -os meus honrados col-
legas fiquem sabendo como é que ás •horas mortas da noite no silencio deste 
recinto quasi deserto , galerias vazias, se pra ticam e se consummam por mn 
numero insignificante d-os seus memiJr•os e e1n no-m e de sua maiaria a usen-
te, actos de violencia que t anto teem enxovalhado o prestigio e a respeitabi-
lidadJe desta e-g1regia corporação política. 

V Ex. sabe, Sr. •Presidente, e sabem! os meus honrado:;: collegas, que a 
indicação que acaba de ·&e·t· posta em votação surgiu aqui em uma enxurrr..-
da de attentados monstt·uo-sos contra a ordem le3'al, desde o celebre requE-
rimento de urgencia, .formulad-o nesta Casa, com a violação flagrante do 
art. 191 ua lei interna do !Senado, logo após seguido da ueliberação tomada, 
sem numero, deli'beração v.erdadeiramente fraudulenta, seg-undo a qua.l o 
Senado resolveu que Ulll! projecto que deveria ter tres discussões sucessivas, 
ficasse !l'eduzido, nos seus tram•ites regimentaes, a uma u.nic.a. -diS<!ussão, em 
que cada Senador só podia fallar uma unica vez, eshulhando-as dos seus di-
reit-os d.e livre manifestaçã:o das suas opiniões e ainda usurpan do-lhes 
a facu ldade que lhes ·restava de discutir a respectiva in dicação no ultimo 
debate sobre a sua redacção final. E não contente, Srs. Senadores, com 
essa série de actos ele prepotencia innominavel , não satisfeito em bav~r to-
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maclo sem .quorum! legal , ,com a presença apenas ele 31 dos seus m em-
•b ros a -cleli'beração 1·evogaclora da decisão ela ·Mesa, r·elativamente ao numero 
ele d iscu;;sões .que a refo·rm a do regim·ento deveria ter nesta casa, não sacia-

DOS c om a pra.ti.ca desse attentado, .em que se procut·.ou mascarar com a ne -
gativa elo f•a.cto em q ue ·havia a inda Uffil r e sto de dissimulação. que importa-
va en1 un1a hypocdsia, n1a.s que ao m e nos era um~a hon1enagen1 prestada á 
viTt ude, n ão saciada com esta séTte de abusos e Hlega~idades doze represen -
tantes ela. maioria elo Senado, hontem1 se desmandavam na ·pratica de um at-
t entado maio,·, a.ff!rm a n do que l~1e ·cabia o direito de t omar deliberações com 
!ESse nu111ero, insuffi~c.iente a t,é .para a abertura das nos-sas -sessões . 

Tive ocoa.siã.o, Sr. Presidente, na.s ultim'as h or a s da s·essão de h onte m de 
demonstrar peremptoriamente com a lei da Republica e1n mãos que, de ac-
côt·do eon:' o seu artig<> 18, "as delib.erações tomarJas por maioria de votos, 
ac hando-se presente, em cada uma ·elas Gamaras, a maioria absolu ta dvs 
sP.u n1emíbros" . 

O Sn . . BuEJNo B<V.c•mÃo: - Qual foi a deliberação legislativa que se to-
n1'ou honten1? 

O SR. l\1o Nrz SoDRÉ: - Demonstrei ainda, Srs . Senadür•es, que a 1este 
~cwinoipio d e que é indispensavel a presença .da maioria. a-bsoluta dos se U<• 
memlJt·os para q ua lquer deHberaçfuo do Congresso, principio antplo e gene -
rico, a Constituiç-ão, faz uma unica ·excepção. 

A m1esm a lei fundmnenta1 da Repubiica p rescr eve, que só se admitte 
qualquer deliberaçã:o congr essual se·nll a presença a bsolu ta o e s eu s mem-
b1·os, no ca:so unico 'e exclusivo de verificaçáo de .p oderes do Pres ide nte e 
Vice-Pr.esid·ente da Republir.a . 

Demonstrei ·que era indi.spensavel, a-lém da presença da m aioria a bso-
luta, a m'aioria absoluta de votos, pat·a .qua l.q uer ou t ra deliberaçã:o, em qua l-
q uer das duas Cas::ts legislfvtiva.s e que a Constituição da IRepublica estabe-
lecendo algumas excepr;ões, só o faz par a exigir numero maior e nunca infe-
rior á ma,io1·ia absoluta . Mostrei que ncs ca.sos de véto, a Constituição exi-
ge dous terço.s sobre os p.resentes; exig e -clous terç,,os do.s m emb'í·os presente•s, 
quando se trat a da .condemnw;ã 0 do PresWente da :R.epub~ka pelo Se n ado e 
nos ·casos -de approvação de emendas e m uma Casa que t-enham sido re jeita-
elas pela outra . 

!Nos ·caso•s ainda da revisão C onstitu ciona l , de accôrdo com o artigo 90 , 
exige-se a maiO'rJa de dons terços da sua tota;lid<~Jde . !São essas as uni-cas ex-
cepções q u e a Constituiçã,o estalbeleeeu -ao prin cipio geral do artigo '1.8 . En-
tão. accentuava eu, que, de a:ccôrdo com' todos .os principias olassicos e sci -
cntificos em n1tater!a de 11 ern1eneutica juridica, n enhuma l-ei ordinaria,, quan-
to mais um d i!1positivo regim•ental, poderia ct·iar novas .exoepções ao pre-
c:eito ·constitucional. 

Demonstrei que fôra dessas excepções não é possivel que a exegese. com 
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todos os .processos de mysti<ficação politica, 1pudesse inventar hypotheses, em 
assum•pto de natureza essencialmente ·limitativa. 

Respondo agora ao aparte do honrado r epresentante por Minas. Per-
guntou S. Ex. qual foi a deliberação que toma mos sem numero legal? A 
deliberação que o Senado hontem tomou foi a de prorogar ·por dUifS horas a 
sessão . ... 

O SR. BUEJNo BRANDÃO : - Essa deliberação não ·ê legislativa. 
o Sn. MoNIZ SoDRÉ: - Será uma de1iberação domestica para V. Ex ... 
O SR. BuENo BnANDÃQ: - Justamente: para o S enado. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - .. . não para a opinião dos que não estão cégos 

pelas paixões partidarias, que tanto commoveram e perturbaram a razão do 
honrado Senador. A deliberação para continuar a funccionar uma camoara 
legislativa é uma dellberação especifica do poder legislativo, e nas mais im-
portantes, Srs. :senadores, porque não consiste apenas na approvaç;ão ele 
simples medida legislativa, m'D..s em a brir opportunidades para que se pos-
sam votar centenas de -outras -deliberações . 

ISr . Presidente, venho trazer ·um p·rote·sto em m eu nome e no dos mem-
bros da minoria desta Casa, contra a indicação que vae ser posta a votos, in-
dicação a ·respeito -da revisão do nosso r egimbnto para a reforma da Consti-
tuição F ederal, .porque essa indicação não obedeceu a nenhum dos tramites 
regimentaes e a sua passageiil! .se deu com a violação de insophismavcl dis-
positivo ·constitucional. 

Venho declarar que hontem não era -o 1Senado que estava aqui f unccio-
nando, mas apenas uma s.essão illegitima, para decisões de emboscada; Ve-
nho declarar ainda, Sr . •Presidente, que, quando após esse golpe de força, 
de tornar effectiva a prorogaçã o por duas horas , dessa violencia que in-
fringiu o art. 18 da Constituição e o proprio Regimento, que foi invocad·o, 
quando ·elle estabelece que o ·Senado n ão pôde abrir as suas sessões e, por-
tar.to, funccionar com menos de 20 membros . 

Quando V. Ex. submetteu á discussão a referida indicação, eu protes-
tei errJ nome da m~noria, e, porque não quizessemos collatorar nesse atten-
t a do, nesse golpe de força contra a Constituição da Republica materiaJisa-
mos o nosso protesto com a nossa retirada. O que se fez nessas duas horas 
de prorogação, realizada contra o art. 18 da Constituição, é tudo irrito, 
nullo, sem ·nenhum valor jurídico. 

Nestas condições, Senhores Senadores, e u, eiil! nome ainda dos meus 
honrados companheiros da minoria, declaro a V. Exs. e á Nação que não 
contribuiremos nem mesm•o com a nossa presença para oa votação de uma 
indicação que põd.e ser submetlida aos votos validos do Senado, porque não 
teve a sua discussão feita de accõrdo com! o Regimento e com a Constitui-
çã o da Republica. E aproveito .a opportunidade para affirmar que esses 
golpes de força não nos entibiam no animo nem enfraquec.em as energia3 
corn1 {J.Ue defendemos os interesses vitaes na nação brasileira e que nos 
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manteremos firmes e irreductiveis na nossa resistencia a todos esses golpes 
de despotismo offerecendo ainda, a essa tentativa •bar-bara da revisão con-
stitucional, os processos que escandalisariam aos povos a tra zados de 
<:ivilização e -cultU1'3., com/bate f•ra-co e tenaz por todos QS meios licitas >e 

.. priamentares, -que se n os afigurarem m<ais efficientes. 
Era o que tinha a diz-er (Muito bem; 1n1~ito bem). 
O SR. -PRESIDENTE: --, Estão pres•entes 34 Srs. ;Senadores, vou submtetter 

.á votaçã o do Senado a indi-cação, salvo as emendas a presentadas e excepto 
-os artigos e paragraphos seguintes: § 2" do art. 2"; art. 3° ;paragrapho uni-
co do a rtigo 4"; paragrapho unico do art . 7"; a rt. 10 ; art. 12; artigo 18, e 
art. 20, aos quaes foram apresentadas emendas suppressivas. 

Os Senhores que approvam •a indi-cação, exoeptuadas as emendas. a r ti-
gos e paragraphos _indilcados, queiranJ! manifestar-se. (Pausa). 

Foi approvada. 
Vae proceder-se á votação dfliS emendas modificativas, cvrrectivas e 

a;dditivas. 

N. 1 - Ao art. 1": 
Em vez das pa' avras: proposta de a:-eforma á .Constituição diga-se: 

-emendas á Constituição. 
N. 2 - Ao art. 2" - Substitua-se pelo seguinte: 
Depois de recebida e impressa em avulso, a propo-sta se-rá enviada a 

uma commis-são de '21 membros, composta de um Senado.r por Esta do . 
§ 1" o representante de ·cada Estado será e-leito pela respe-ctiva bancada, 

decidindo a sorte no caso de empate . 
2• Para o ef.feito dessa e leição C[!Jda b ancada se reunirá no dia imlm•e-

diato á distribuição em avulsos da proposta, sob a .presidencia do mais ve-
lho em ida de dos se-us membros. 

3" Caso não se effectu e a r eunião d•e que t1·ata o paragrapho antece-
dente no prazo determinado, será .considerado membro da Commissão o mais 
velho em idade dos -representantes da 'bancada. 

N. 3 - Ao art. 2" - O § 1" passará a ter a numeração de § 4° e o 
2" de •5". 

N. 4 - Ao -art . 2°, § 3° - Em vez de 48 horas, diga-se: cinco dias. 
N . 6 - Ao § 1" do art. 2", supprima-se a palavra - "improrogavel ". 
N. 7 - No § 1 • do art . 2", em vez de 10 dias, diga-se: trinta dias. 
N . 8 - Ao art. 2" : 

'Substituam-se as pala vras "eleita pelo Senado e composta de um Se-
nador por Estado", pelas seguintes: "esco-lhida por s orteio, não podendo fa-
zer .parte della mais de um Senador por Estado" . 

N. 9 - Ao § 3° do art. 2°: 
Em vez de 48 horas de ante-oedencia, diga-se, dez dias de antecedencia . 
N. 17- Ao art. 3"- Supprimam-se as palavras: "Neste caso os prazos 
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·estabelecidos pelos §§ !0, 2• e 3• do mesmo artigo serão reduzidos á metade 
respectivamente . 

N. 13 - Ao art. 6° - Em vez de 24 horas, diga-se: 48 horas. 
N. 18 - Ao art. 6• - Diga-se: O intersticio para a discussão será de 

:;etenta e duas horas, no mínimo. 
N . 15 - Ao art. 7°, paragrapho uni co - Substitua-se pelo paragrapho 

unico do art. 7• da indicação n . 1, de 1924, ora em vigor. 
N. 19 - Ao art. 9° - Onde se diz: "até duas vezes em eada uma", 

·diga-se: "até cinco vezes na primeira discussão e tres vezes na terceira pelo 
espaço de duas horas de cada vez." 

N. 21 - Ao art. 9• - Onde se diz: "Na segunda discussão da proposta 
inicial ou das emendas, sómente uma vez sobre cada artigo, durante uma hora 
diga-se: Ka segunda •di•scussão da .proposta inkial ou das emendas sómente 
duas vezes sobre cada artigo, duxa nte urna hora cada uma. 

N . 22 - Ao art. 11 - Em vez de, obtiverem dois t erços dos votos dos 
·senadores presentes á sessão, diga-se: obtiverem dois terços do~ votõs da 
totalidade dos membros do Senado. 

N. 23 - Ao art. 11 - Diga-se no final: " sendo considerados appra-
vados os artigos e emendas que obtiverem em votação nominal. votos favo-
raveis em numero correspondente no mínimo a dois terços dos sessenta e 
tres Senadores que constituem o Sena do F e deral." 

N. 25 - Ao a rt. 12 - Onde diz "dez minutos", diga-se " quinze mi-

nutos" . 
N. 26 - Ao art. 10 - Onde se diz: "tres sessões", diga-se "em cinco 

sessões". 

N. 27 - Ao art . 195 do actual Regimento 
N. 27-A - Accrescente-se: 

Supprima -se . 

Art. Nos prazos maTcados -nes t a indicação não se contem os domingos 
nem 'OS f eTiados. 

N. 28 - Accrescente-se ao art. 192 do Regimento: 
Paragral}ho unko. Será conside1·ada permanente a sessão diurna que, 

.em virtude de prorogação se prolongar ;pe.Jas horas da noite ou a sessão no-
c:turna que exceder da meia noite. 

Só em caso de insurreição que ameace a liberdaile e a tranquilidade das 
sessões do Congre:;so Nacional rpoderá o !Senado •conserva;r-se em sessão :Per-
manente. 

N. 29 - Ao art. 13 - Substitua-se pelo seguinte: Approvada a pro-
posta em ultima discussão será enviada á Commissão Especial para r edigil-a 
de accôrdo com o vencido e em seguida, enviada á Cama ra dos Deputados· 

N. 31 - Ao art. 20 - Substitua-se pela seguinte: A duração das sessões 
em que tiver de ser discutida ou votada a proposta de reforma da Constituição 
com as respectivas em!endas, será de quatro horas, podendo ser pro'l·ogada -
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§ t• - Para a discussão da proposta de reforma, ·não poderão ser con-
v ocadas sessões extraordinarias nem nocturnas. 

A votação das emendas poderá ser feita por partes, a requerimento dts· 
um Senador e deferido pela Mesa. Esse reQuerimento deve -ser apresenta-
Q.o por occasião de ser annunciada a vota;;ão de cada ar.tigo ou emenda.. 

N. 32 - Accrescente-se: 
Ao art. 177 do Regimento: 
Paragrapho uni co . Si a ordem do dia fôr - traiJJalhos de Commlssõe~> 

A Mesa deverá incluir na ordem do dia da sessão seguinte os Pl"Ojectos-
çue tenham perma necido em poder das Commissões por mais de trinta di~ 
~nem parecer. 

N. 33 -- Accrescente-se: 
Art. Nenhum projecto ou indicação poderá ser acceito peia Mesa deSd& 

que esteja assignado por mais de dez Senadores. 
N . 34 - Art. 3°. O Senado só pode funccionar com vinte um Sena-

dores presentes no recinto, no minimo. 
Paragrapho unico. O Presidente suspenderá a sessão desde que veri!l-

que, a requerimento de qualquer Senad::Jr, que os ·Senadores presentes no re-
cinto nã o attingem áquelle numero. 

N. 35 - Toda emenda á Constituição que tiver por fim restringir a au-
tonomia dos E starlos não poderá ser acceita pela Mesa. 

N. 36 - Accrescente-se: 
Art. No caso de convo.car-se sessão nocturna não poderá esta ..:omeçat 

antes das oito h oras nem ser prorogada além de: meia noite 
N. 37 - Art. A prorogação da sessão diurna só poderia ser concedida 

deixanrlo-se um intervallo livre de, pelo menos, uma hora para a refeição 
da tarde. 

N. 38 - Art. A Mesa proviihnciará para que os Senadores e os func-
cionarios da Secretaria possam fazer no edifício do Senado a refeição da 
tarde, no caso de prorogação da sessão diurna . 

Para esse fim, fica autorizada a Mesa a despender a quantia neces-
saria até 3:000$ para cada sessão nocturna. 

EME•'iDAS SUPPRESSIVAS 

N. 5 - Supprima-se o § 2• do art. -2°. 
N. 10 - Ao art. 3° - Suppr;ma-se. 
N. 11 - Ao art. 4•, paragrapho unico - Supprima-se. 
N. 14 - Ao art . 7• - Supprima-se o paragrapho unico . 
N. 21 Ao art . 10 - Supprima-se . 
N. 22 - Ao art. 12 - Supprima-se. 
N . 30 - Ao art. 19 - Supprima-se. 
N. 16 - Ao art. 20 - Supprima-se. 
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O Sr. Presidente: - Os senhores que a<ppro'Vam os artigos e paragrruphos 
.que deixaram de ser votados em virtude das emendas suppressivas, que 
acabam de ser recusadas pelo •Senado, queiram levantar-se. (Pausa). 

Approvados. 
;Não tendo a indica~o sido emendada, · ella independe de redaJCçãOJ 

final. 
Ha sobre a mesa uma ·declaração de voto ·do -81·. Carlos Cavalcamtl, ,qup-

vae ser ·lida. 

Vem á Mesa e é lida a -seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Decla ro ·que votei contra a indicação que modif ica o Regimento para 
-a d iscussão da reforma constitucional e a favor de todas as emendas que 
visavam res tabelecer os preceitos da indicação approvada o anno passado, 
para o mesmo fim. 

Sala das sessões, ·29 de Outubro de 192·5. - Carlos Cavalcanti. 

Reso!u,ção do Senado F ederal, apjJrovada em sessão de .29 de outubro de 192\5, 
substit u i ndo a indicação n . 1, ele 1924, converti da no art. 125-A, do 
Regimento Interno, estabelecendo os tramites a que devem ·obedecer a 
discussão e a votação da proposição da Camara dos Dep·tttados q11e 

em enda a Constituição F ederal. 

Accrescenrtem-se ao art. 1i25, os seguintes dispositivos. 

Art . 1.• A Mesa só poderá receber proposta de reforma á Constituição 
de accôrdo com as disposições expressas nos §§ 1• a 4°, do art. 90, da mesma . 
Constituição. 

Art. 2.• Depois de recebida e impre~sa em . avulsos a proposta será en-
viada a uma comrnissão de vinte e um membros, eleita pe1o .Senado e cem-
posta de um •Senador por Estado. 

§ 1.0 No prazo improrogavel de dez dias a Commi~são apresentará seu. 
r:arecer á Mesa que fará imprimil-o em avulsos, juntamente com a proposta 
e distribuir pelos •Senadores. 

§ 2.• Si decorridos os dez dias, de que trata. o paragrapho anterior, a 
Comm.issão deixa.r de apresentar seu parecer, a Mesa ordenará a dis tribui-
•Ção dos avulsos da proposta pelos Senadores. 

§ 3.• Depois de distribuída será a proposta inclui1a na ordem ·do dia, 
em primeira discussão, annunciada ao Se·nado . com quarenta e oito horas de 
.antecedencia . 

Art. ·3.0 Qua.ndo a proposta da reforma da Constituição fôr ãe iniciativa 
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da rCa.mara, ser:á, lvgo que chegar ao Senado, lida. em sessão peJ a Mesa & 

enviadl]. á Commissão elt>ita nos termos do artigo segundo. Neste caso, os .. 
prazos estaibelecidos nos §§ 1•, 2• e 3• do mesmo artigo serãv.> reduzidos lá 
metade, respectivamente. 

Art. 4.• A propostia •apresentada, te1•á tres discussões•, assim co·mo terão,. 
res.pectivamente, mais uma e duas discussõss as emendas o.fferecidas e 
approvadas na segunda e na terceira . 

Paragrapho 'Uni co, Nas tres discussões da •proposta. ~ permittido apre-
sentar em.endas na sessão em que ifôr jni-ciada a respectiva discussão, a 
.qual ficará suspensa . Na discus.são das emendas, em segunda e terceira, e· 
respectivamente ap·provadas, nenhuma em.enda será mais permittida. As 
emendas apresentadas na discussão da proposta terão !parecer da Commis--
são no prazo improrogwvel de tres dias, findos os quaes, c om ou ;<;em pa-
recer, serão rem,ettidas á Mesa ,que !fará imprimil-as e distribuir !pelos Se-
nadores, inclu indo a con<tinuação da respectiva discussão n :a. ordem do dia 
da primeira sessão. 

Art. ·5,0 A .primeira e a terceira discussões da r>·roposta e d<1.s emendas 
serão .globaes e a s.egunda por artigos . 

Art. 6.• O interstício para a di!ó'cussão será d" vinte e q uatro horas, no 
minimo . 

Art. 7." Nas discussões poderão ser apresentada·s emendar.; ás disposi-
ções da Constituição, ou emendas á propo.sta inieiaJl da reforma. 

Parag,·ap;ho unico . Para um...'l.s como para ·outras é exigida a assignatura 
da .quarta parte dos m embros do Senado. 

Art. 8.• As emendas additivas, suppressivas ou substitutivas de parte de 
qualquer disposição da Constituição ou da proposta, apresentadas por Sena-
dor>:>l'l ou .pela Oommissão, serão redigieta.s de fôrma que .substi·tuam integral-
mente a disposiç.ão alterada. 

Art. 9.• Na primeira e terceira discussões os Senadores só poderão falar· 
at-é duas vezes ecrn {!ada :uma e pelo espaço total ·de duas horas . 

Na segunda discussão da proposta inicial ou das emendas, sómente uma 
vez sobre cada artigo, durante uma hora. O relator, ou m embro da Com-
missão que o substituir, poderá, em qualquer das dis{!ussões, falllar para 
completa elucidação da materia. 

!Art. 10 . Nas discussões e apresentação de quaesquer requerimentos ou 
indicações ou a .proposi.tura de questões de ordem, poderá SE'r d'eita no prazo 
mayJmo de quinze minutos, usando da pa1aJVra cada Senador uma só vez 
Nenhuma discussão s-;er9. encerrada senão depois que a materia fôr discutid:l. 
em tres sessões, mediante requerimento assignado pela qua·rta parte dos 
membros do Senado e approvado pela ma.ioria. oo Senado, presente '() nmn.ero 
de membros. exigido para as suas deliberacões. 
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Art. ljl. A votação da proposta e das emendas que lhe f orem Olfd'e re--
cidas ser-á. semp,re ;prcedlda, emenda por emenda, artigo 1por ar>tigo, sendo 
considerados approvados as emenüas e -artigos .que obtiverem dous terços 
dos votos dos .Scnaüores presentes á sessão, realit:aüa com o numero indis-
pensave1 ás delLberações do Senado. 

Art. 12. Antes de iniciada a votação é permittido a quaiquer Senador 
usar da palavra pela ordem, uma sõ vez, para encaminhai-a, pelo tempo de 
dez minutos, cabendo ao relator ou ao mem:biro (la Commissão que o swbsti-
tuir o direito de resposta, pelo mesmo tempo. 

Paragrapho unico. As declaraçõ.es de votos serão escriptas e enviadas 
â •Mesa, e 13-s explicações pessoaes sõ serão rpermittidas na hGra· do expedi-
ente ou após a ordem do dia. 

Art. 13. Approvada a proposta em ultima discussão, serã pela Mesa 
enviada á Cama.ra dos Deputados, independente de redacç;ão final. 

Art. 14. As emendas adoptadas pelo Senado, que não obtiverem dois terços 
de votos na Camara dos Deputados, serão con-sideradas definitivamente re-
jeitadas. 

Art . 115. As emendas novas adoptadas pelo Sena1'lo á .proposta de re-
forma da !Constitu-ição -iniciada pela Cama·ra dos Deputados, serão envladaJ'; 
á esta e sujeitas aos tramites do respectivo Regimento. 

Art. 16. A proposta de reforma da Constituição, approvada no 1 • turno 
pelo Senado e pela Camara dos Deputados, será posta em discussão até 30· 
di•as depois de aberto o Congresso Nacional no !l!nno seguinte. 

§ 1.• Nenhuma alteração da reforma ·da Constituição, a,pprovada no anno 
antel'ior, pelo Cong-resso Nacional, ou emenüa nova, poderá então ser acceita 
pela :Mesa. 

2.• Pam as tres discussões, a que a 'Proposta será suhrnettida, preva--
lecem as regras adoptadas rpara os debates no primeiro anno. 

Art. 17. Y.otadas üefini-tivam.ente as eme ndas á C'onstituiçã.o, serão pu-
blieadas pelos Presidentes e Secretaries do !Senado e da Oamara, na fôrma 
.-:lo § 3•, do art. 90, da mesma Constituição. 

A r t. 1'8 . Quando a propost::t de emenda á Cons tituição fôr de iniciativa 
de dous terços dos Estados, n<Js termos da ultima -parte do § 1• do art. ~o . 

da Constituição Federal, será remettida á Mesa do Senado ou á da Camara 
dos Deputados e seguirá os tramites estabelecidos nas disposições anteriores. 

Art . 19. Entre a votação e a discussão immi'diata, a Commissã.o Es-
pecial poderá organizar a -proposta de accôrdo com o vencido, não alterando 
a ~-edacção •dos textos approvados. 

Art. 2-0 . A duração das sessões em que t-iver de ser dlscutid·a ou votada 
a proposta de reforma da Constituição, com as reSJ)f'ctivas emendas, · serâ 
de cinco ·horas, podendo -ser pror.ogada. 
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§ 1.0 Para a discussão e votação da proposta da reforma, o Presidente 
poderá convocar as sessões extraordinarias, diurnas ou nocturnas, que julgar 
convenientes .. 

§ 2.0 A votação -das emendas poderá ser feita. per partes, a requerimento 
da quarta parte dos mPmbros do Senado e approva da DP.la maioria . Esse 
requerimento será apresentado â Mesa antes do encerramento da res~ctiva 
discussão. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão de Policia, 21 de Outubro de 1925. - .A.ntonio Aze-

redo, Presidente. - Mendonça .JJ.Ia.rtins, 1° Secretario. - Pires RebeZlo, 2° 
Secretario interino. - Pereira Lobo, 3° Secretario interino. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 1924 

O Sr. Lauro Sodré : - Sr. Presidente, n a outra Camara do CongTes~ 
so Nacionn.l, um !Ilustre representante do E stado do Rio de J'aneiro, não 
ha muitos <lias, occu pou-se da questão, posta agora em ruidosa evidencia, 
da revisão constitucional. E , no discurso en tão proferido, S. Ex. fez refe-
renclas a o facto extraordinar!o de 15 de Novembro de 1889 . Mas essas re-
feren cias f el-as S. Ex . em tom t a l que valeu por uma depreciação do papel 
que n esse facto extraordinario da nossa historia politica veiu a caber, como-
devia caber, ás classes militares, que não entraram n esse acontecimento social,. 
apparelhado pelo espírito luc!do, brilhante e extraordinario de B enjamin Cons-
tant e executado, pelo braço forte de Deodoro da Fonseca, que não entraram· 
nesse sucesso senão para dar, como tantas vezes tinham dado já. em questões 
de liberdade, de jus tiça e de direito , o seu concurso essencial e absolutamente 
necessario para a obra de reivindicação das nossas liberdades, porque não· 
ha quem não saiba que o 15 de Novembro foi já compara do ao 13 de Maio, 
este dando liberda de aos escravos e aquelle dando a carta de alforria aos 
brancos . 

Fosse como fosse, Sr. Presidente, o phenomeno poiitico tinha de se ope-
rar, como se operou , e era indispensavel que as classes militares, que O· 

Exercito e a Marinha tivessem , como tive ra m, uma cooperação essencial. 
nesses gloriosos f eitos da nossa Historia. 

Aliás, esta opinião nã o era a primeira vez que apparecia. 
A senten ça formulou-a pela primeira vez a p enn a brilhante do n osso 

embente com·patricio Joaquim N abueo, o homem de valor excepciona l que 
todos nós conhecemos e admirámos e que deu á Patria o concurso dos seus 
brilhantes talentos , e que, mais tarde, deu á R epublica a sua cooperação 
nesse dissídio q-ue nós tivemos aberto com a Ingla terra, para uma liquidação.· 
de questão de limites ... 
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0 SR. A. AZEREDO: - Muito bem. 
O SH. LAURO SoDRÉl: - ... Joaquim Nabuco. que figurou na phalang~ 

-da vanguarda do Partido Liberal nos tempos do Imperio, cujo espírito con-
·cebeu esse projecto singular e naturalmente realizavel de federar as antigas 
províncias, uninda-as pelo laço nacional da monarchia . Mas, Sr. PJ·esidente, 
quando essa primeira opinião appareceu, por maior que fosse o meu respeito 
por essa figura, de um brasileiro tão notavel, acudi com a minha ·palavra 
-de protesto contra a affirmação que reduzia o facto historico de 15 de No-
vembro a um simples levante de quarteis. 

Não seria opportuno, na crise que nós estamos atravessando, na qua-
·dra actual, que eu viésse dizer palavras de momento, quando poderiam as . 
paixões politicas, talvez, influir no m eu ·espírito e deixar que as minhas 
palavras não traduzissem serenamente, como devem traduzir, o meu pensa-
mento a proposito dessa collaboração e cooperação necessarias das fo rças 
militares na · transformação politica da nossa Patria. Mas, mal a palavra de 
Joaquim Nabuco appareceu em publico, a seguir appareceu a minha, na 
carta po.Jitica endereçada aos meus conterraneos . E, mais tarde, voltei a 
tratar do assumpto, reaffirmando os meus sentimentos, as minhas opiniões 
e as minhas crenças, tão fundadas me pareciam ellas, em completo desac-
-cônlo com a palavra e a opinião do eminente brasileiro. (Apoiados ) . Lerei 
o artigo, publicado por mim no Correio da JJ![anhã, que representa uma pala-
vra de protesto, apaixonado, talvez, mas sincero e verdadeiro, contra a af-
firmação que eu tinha por errada, porque conheço esta corrente de opiniões, 
que entendi.a, por um raciocínio tão original ; por uma logica tão estranhavel, 
que nós nos devíamos apparelhar para a transformação do nosso paiz de 
:r.~onarchia para R epublica, continuando sob· o regimento imperial, até que 
nos surgisse a aurora da r edempção. Era o mesmo raciocínio zan ago e 
errado dos que queriam que não se proclamasse a libertação dos escravos 
senã0 depois que nos apparelhassemos para ella, continuando o regimen d(} 
tronco e do azorrague . 

Eis o que então escrevi: 
"Entre os peccados originaes do novo regimen politico, que a . 

gloriosa revolução de 15 de Novembro de 1889 implantou em nossa 
Patria, ha quem aponte, e porventura como a maior entre as gr'l.n-
des maculas, que o nodoam, o ter elle surgido e medrado sob o 
amparo das classes armadas, que a propaganda republicana, perti-
naz e diuturna, convertera ao novo credo das ic1éas democraticas. 

Essa crifica não é nova. Desde a primeira hora da vida agitada 
da Republica, os partidarios da realeza vencida e morta denuncia-
ram esse supposto vicio de origem, e na cooperação necessaria e . 
efficaz do Exercito e da .Armada no feito assombroso, que transfor-·· 
mou a nação brasileira naquelle -dia memoravel, o maior dia !la . 
nossa histeria politica, apontaram o defeito ingenito, o qual, a dar · 
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tê aos prognosticas, condemnava â. inviabilidade o organismo re--
cemnado. 

E ra o Sr. Joaquim Nabuco, em 1890, quem formulava o con-
ceito errado, que ainda agora é apregoado na imprensa por escripto--
r es republicanos de fé e de valor. E é porque no presente a critica 
resurge fortalecida pela insuspeição dos que novamente a levan-
tam, e aggravada pela injustiça dos assertos negando abertamente 
ou pondo em duvida os sentimentos que inspiraram a sã conducta 
patriotica das classes armadas, que eu trago o depoimento da mi-
nha consciencia, feito â. luz dos factos e das lições do nosso pas-
sado e da nossa histeria, j untando-o aos daquelles que têm espon-
t a n eamente concorrido a essa especie de inquirição aberta sobre 
a vida do E xercito brasileiro. 

O illustre brasileiro que, no imperio, embora com sacrifício da 
causa monarchica, tão poderosamente servirâ. â. causa da liberdade, 
da justiça e da humanidade, terçando denodado em prOl aa aboli-
ção, escreveu logo após a proclamação da Republica : "Quizemos ter -
o nosso 89, e, sem nos preoccu parmos do contraste entre a capta, 
cujo motor social unico era o despeito da escravidão, cuja fôrma 
f oi o pr01nmciamento e cuja singularidade era a ausencia do povo, 
e o original revolucionario do seculo pas~ado, destruímos a Basti-
lha Americana." 

Qua ndo essas palavras fora m divulgadas p ela imprensa acudi 
a oppôt· ligeiros r eparos á affirmação tão contraria ao ensinamento 
contido n os factos observados sem paixão . Só os espíri tos achaca-
dos desse mal do estr abismo não terão meios e modos de vêr nos 
successos de 15 de Novembro a revolução politica e nacional, que 
elles foram, para a pontai-os como uma simples insurreição de 
caser:1as, uma méra explosão de despeito dos escravocratas, feridos 
nos seus interesses materiaes, pela victoria de 13 de Maio de 88, 
que poz termo â. memoravel campanha da abolição. 

Cabem aqui, reproduzidas, palavras que naquelle t empo escre-
vi, rebatendo as asserções dcs que, mal guiados em seus racioclaios 
pelos axiomas de uma logica ás avessas, não queriam vêr no feito 
de 15 de Novembro, que tanto enalteceu o Exercito e a Armada, 
postos nesse dia ao serviço da maior das causas, o que elle em 
v erdade é: a realização das mais legitimas aspirações nacion&.es, 
o fecho de uma luta cuja duração poderia ser contada por secuios, 
e que vinha enchendo toda a histeria da nosea patria. 

Nunca entre nós lográra o Imperio viver vida quieta ~ reman-
sada, porque da consciencia nacional o tempo não erradicou nun-. 
ca, antes cada vez mais revigorou os germens das crenças repu~ 
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blicanas, postos nella pelas refregas travadas no correr do seculo 
XVIII. 

Eram estes os meus dizeres em 1890: "Certo ê, e incontestavel, 
que ao Exercito brasileiro coube a gloria inolvidavel de ser o ins-
trumento providencial desse ar.ontecimento primacial da nossa his-
toria. Mas seria errado suppor que o phenomeno social de onde 
sahiu a redempção da nossa Patria fosse produzido pelo despeito 
e pelos interesses materiaes prejudicados. 

De épocas apartadas vinham sendo amontoadas as causas po-
derosas, que em um intimo enlace, a ponto e a termo levaram-nos 
ao desfecho assignalado de 15 de Novembro. A's classes militare~ 

estava reservada a missão historica de corporificar a summula das 
aspirações nacionaes. 

Foi o Exercito factor essencial e necessario, porque "as gran-
des transformações têm decerto a sua longa e trabalhosa gestação 
no seio da sociedade ainda pacifica, mas para sahir á luz realizada 
em factos a idêa, ê preciso fatalmente que a revolução execute, em-
bora cruenta e dolorosa, a operação cesariana". 

O movimento de 15 de Novembro não foi um levante á aventu-
ra. Foi u.ma revolução sábiamente planejada, o desenlace de uma 
conjuração admiravelmente tracejada, que explodiu á hora certa 
e prevista. 

Aos que tinham olhos sãos para vêr a verdade limpa e inteira, 
n ehuma duvida restava ácerca da missão que estava destinada 
ao Exercito brasileiro, tido e havido como um ajuntamento de con-
sciencias livres em revolta, e que, urna e mais vezes, havia já fi-
gurado como força de resistencia ás criminosas tentativas do po-
der, na faina de anniq uil!ar as liberdades publicas . Nem outro 
papel poderia caber ao Exercito em bôa parte sahido das escolas 
mllitares, onde eram ensinados e bebidos os mais salutares prin-
cípios philosophicos e as mais adiantadas theorias em todos os 
ramos do saber positivo: que contava em seu seio verdadeiros e 
numerosos evangelizad.:>res, que punham a s ua palavra e a sua 
penna ao serviço da causa da democracia, aguardando a hora de 
defendei-a com as espadas. 

O Exercito sabira fortalecido e glorificado aos olhos da con-
sciencia nacional, das pugnas da abolição. O Sr . Ruy Barbosa, 
cuja palavra vehemente e inspirada rasgou tão fundas e extensas 
brechas no edifício do Imperio, perante numerosa assemblêa po-
pular, que o applaudia fremen te de enthusiasmo, dissera um dia: 
'·No exercito e no abolicionismo, está condensada e intensificada a 
vitalidade nacional; elles r epresentam o que resta da honra e in-
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tegridade da patria, a sua. conservação e o seu futuro, a. sua ín-
tel!igencia e o seu brio, a sua abnegação e a sua força". 

Em todo o paiz era geral e certa a convicção, gerada pelos 
factos, de que a corôa não poderia fia r das laminas das espadas 
luzidias, nem das boccas dos canhões, nem das pontas aguçadas 
dos sabres dos soldados brasileiros, a garantia do throno sacudido 
e golpeado p elos ataques violentos dos legionarios da idéa repu-
blicana. 

E nunca os doutrinarias e apostolos do novo evangelho politico 
deixaram de contar com esse factor seguro e certo para converter 
em realidade as opiniões e os princípios professados. 

Quando foi publicado a 7 de Setembro de 88, o manifesto do 
Partido Republicano Paraense, sahiu a campo para dar-lhe com-
bate o conselheiro da corôa, Dr. Tito Franco de Almeida• espírito 
superior e culto, chefe prestigioso de um dos partidos monarchicos. 

Foi a mim, obscuro official subalterno em serviço na guarni-
ção do Pará, que coube a tarefa de aparar os golpes vibrauos por 
tão valente adversario. Na imprensa de Belém, em artigos publicados 
nas columnas do Diario de Noticias, e mais tarde reunidos em folheto, 
lidei por manter de pé os nossos assertos, r ebatendo a critica t!o 
esforçado e emerito defensor do regimen monarchico. 

Os sentimentos que eu então traduzia, e que meus só não eram, 
antes eram os sentimentos de todos os nossos correligionarios desse 
tempo, , em relação ao Exercito brasileiro e a sua funcção no dia 
em que a nossa Patria tivesse de redi..-:.ír-se, o que nós já então 
prevíamos com certeza e segurança, estão resumidos nestas pa. 
lavras: 

"Acreditamos que n o seio do descalabro, em que vão as causas 
publicas em nosso paiz, quando a lepra da corrupção invade e. 
desfeia os caracteres, e o Governo, para viver, m ette mãos crimi-
nosas nas arcas do Thesouro, e ás escancaras, abertamente e cy-
nicamente trafica na feira das consciencias, que se podôam com 
o azinhavre das moedas; quando as províncias, entregues á ex· 
p]oração vergonhosa de uns vis mercenarios, para os quaes os car-
gos da alta administração são meios certos de en riquecerem, com 
a confiança no poder central, pugnam pela sua autonomia, amea-
çando desmembrar o Imperio; n esse verdadeiro montão de ruínas, 
nesse chãos medonho de interesses inconfessaveis, de attentados 
contra a lei, de depredações da F azenda Publica, de dignidades que 
se aviltam; nesse 1nare magnum de podridões e de vicias, o Exer-
cito, e só elle como classe, alentado pelo patriotismo, audaz pela 
consciencia da sua força, tem ousadia de enfrentar com os gover-
nos corruptos e corruptores, impondo-lhes o respeito á lei . . . São 
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por demais significativos os pronunciamentos, que denunciam na,s, 
classes militares um espirito de decidida opposição ao a-etual re-
gimen. Ainda bem que nos ê dado esperar que não ha de ser com 
o apoio das classes militares do Brasil que um principe estrangeiro 
conseguirá empunhar as bridas da governação do paiz, que 1r1am 
parar ás mãos da sua consorte, em virtude do dogma cabido da 
hereditariedade da sobe1·ania. 

Na transformação social, por que t em de passar a nossa Patria, 
em época que se avizinha, terá o Exercito papel saliente, porque 
- nos combates de que se tece a evolução da humanidade tem o 
espirito por alma as !dêas, m a s o corpo, a força por instrumento." 

I sso, o que eu dizia do Exercito brasileiro nos tempos do Im-
perio. A previsão realizou-se. 

Não têm senão do que honrar-se os que fazem parte de uma 
classe que, sendo por excellencia a encarnação da força, tantas 
vezes tem revelado a sua paixão no culto do direito, que, sendo· 
apontada como o instrumento cego do despotismo retrogrado e de 
todas as reacções, tem servido para defender a liberdade contra 
as audacias dos governos nas suas tendencias para a dictadura. 

O Exercito, que tão gloriosamente concorreu para que a Repu-
blica fosse a realidade, que entre nós agora ê, não desmereceu da 
Patria, nem desmereceu da Republica. 

Contra o predominio das classes armadas da Nação, aberta-
m ente e francamente eu sou. Sem hesitações e sem rebuço o meu 
parecer e o meu voto foram sempre contrarias a esses ideaes, que 
equivaleriam a um verdadeiro retrocesso. 

Já nos tempos da propag'luda republicana, havia espiritos, 
ignorantes ou esquecidos das leis naturaes da historia, os quaes 
sé arreceiavam de que as classes militares viessem a ter no nosso 
paiz acção preponderante e directriz, implanta ndo nelle um regi-
men que, n em se coaduna com o periodo historico que vamos atra-
vessando, nem está na indole, t emperamento e habitas do povo 
brasileiro . O que a sciencia social ensina, ella que tem leis certas 
e invariaveis , tão invariaveis e tão certas como as leis de Kepler. 
e de Newton, ê que as sociedades, em seu evolver natural, passam 
do regimen teoiogico militar para o regimen scientifico inuustrial. 

Ha na dynamica social uma lei que rege os phenomenos da 
evolução temporal, e que ê formulado assim: a actividade humana 
é p1·imei1·o conq1tistodoTa, depoi s defensiva e afina! ind1tStTia!. Sobre 
os trabalhos dos seus eminentes predecessores, D avid Hume, Con-
dorcet, Dunoyer, J. de Malstre, Augusto Com te, o philosopho ge-
nial, a quem o Sr. Emile Faguet chamava - !e roi de !a pensée 
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rln XIX siécla· - r~ssentava a sua descoberta da lei abstracta da 
evoluçào activa: conquista, ãetesa e inclustria. 

No presente verifica- se que essa é a tendencia das sociedades 
.policiadas pelo crescente papel da diplomacia, solvendo pelas r egra!! 
do direito as questões que outr'ora s6 pelas guerras poderiam ser 
dirimidas, gen eralizando-se o processo do arbitramento nas pen-
dencias inter:nacionaes, e acceita a idéa elos tribuna.es permanen-
tes, o que nos .levará cada vez mais perto desse ideal da paz uni-
versal, quando na phrase do gran de poeta francez - "wnx batailles 
succederont les d.ecouveTtes, on ne sera 1Jl1tS des gtte1--rie1·s, on sera 
eles tn;.vaille·tM·s" -; pelas celebrações dos grandes torne ios c-ivili -
zadores, as exposições universaes, que estreitam as relações de 
amizade entre os povos, fomentando o desenv.olvim·ento das artes e 
das industrias, a:argando a esp·hera das permutas commerciaes, e 
abrindo novas e largas vias à fecunda actividade do homem; pelos 
congressos scientificos internacionaes, onde s2.o elucicladas as ques-
tões abertas dn.s sciencias, facilitando o d<õsen volvimento da razão 
lr ... 1inana., e accre.scendo a son11na dos rec;,:.rso3, que põem os indi-
vic!üos a. seguro das leis fataes e cegas da, natureza. 

E ssas ultin1as palavras, que eu escrevia em 1888, traduzem 
fielmente o meu pensamento de hoje. O Exercito é uma instituição 
naciona l creada para a. defesa da honra e ela integridade da Patria. 
E' um dos solidos esteios em que a Re.publica se firma. Por qu~ 
feril-o e amalc1içoal-o em nome da Repul.Jlica? 

A sua missão não é gov·ernar nem dirigir a Nação. Mas é certo 
que influirá sempre nos destinos della, concorrendo com lealdade, 
com firmeza, com patriotismo e com fé , para manter a obra de 
15 de Novembro, que tã.o poderosamente a judou a crear. 

O Exercito é um elemento de ordem, mas é igualmente um 
facto r de progresso . E' uma força social. 

Nas crises que podem ainda pôr em risco a vida do novo r e-
gimen, que tem inimigos naturaes e descobertos e que tem falsos 

e máos amigon, que lhe cava m a ruína e o descredito, o Exercito 
terá que agir como factor necessario pa,·a a salvação da Republica. 

E' de homens livres e cidadãos que essa classe se comp-õe. A 
farda não é uma mordaça de consciencias, n em são as divisas e 
os galões, que carregam os punhos, s ignos aviltantes, ornatos de 
librés ele lacaios . 

Aos que entendem que a discipl-ina militar repousa essencial-
mente sobre essa cega e deprimente obediencia passiva, synonymo 
de subserviencia e servilismo, eu dizia em 18S8, enaltecendo o valor 
desse grande soldado, generoso, altivo e bom, que era o Coronel 
Senr!a :rvradureira: 
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"Para esses a farda do official, que deve ser um symbo!o de 
sobranceria e de altivez, é o uniforme dos párias, dos servos, da 
ínfima ralé, a quem não é dado pensar, querer e agir. 

Elles não com(prehendem qu'e rebaixar o soldado brasileiro 
ás tristes condições do escravo, que a lei deshumana reduzia á cra-
veira da alimaria, é degradar a imagem da patria, que palpita e 
vive no coração ilos seus defensores, como vive e palpita na alma 
de todos os cidadãos, que se ufanam pelo · progresso· e. pelo engran-
decimento do seu berço natalicio. 

Sou dos que entendem que a submissão é uma virtude; e é 
por isso que, no meu conceito, a discip-lina não abate, mas solevan-
ta, nã,o avilta, antes ennobrece os corações que fazem profissão de 
obedecer aos dictames da lei e de seguir cegamente a traça que 
lhes indica a consciencia esclarecida pela comprehensão cabal dos 
deveres sociaes . " 

E ssas cousas dizia-as eu, alto e bom som, quando no Brasil 
vigorava a Constituição Imperial. S-ob a Republica não posso ajus-
tar o meu espírito a novos moldes. Haja obediencia, sim, mas na 
fôrma, que a Constituição, que é a .lcx legum, preceitua: obedien-
cia á vo·ntade impessoal da lei. 

As queixas, as angustias, as do res, que ferem o coração do 
povo, encontram éco generoso e sympathico nesses quarteis onde 
tambem padecem e scffrem os que sabem amar a sua Patria, com 
amor entranhado de filhos. Entre o Exercito e o povo circulam 
sempre essas correntes poderosas de effeitos, que os irmanam n as 
alegrias e nos soffrimentos, porque o Exe1:cito é o povo. O soldado 
é um cidadão posto ao serviço da lei, e preso á causa da Patria, 
pelo compromisso de derramar o sangue e sacrificar a vida na de-
feza da sua integridade e da sua honra. Nada mais. 

vVashington, quando recommendava a organização das tropas 
americanas, não via nellas senão o paladium da liberdade. E' bom 
que no fundo da alma de cada soldado brasileiro permaneça inde-
level, como um pba:rol a guiar-lhe a conducta, esta palavra de 
notavel publicista francez: "La dictad1we est 1bn vwt elégant po1br 
clesigne1· une vilaine chose, l e des]Jotis·nte. - La-n1·o Sodré. " 

Sr. Presidente, quanto ao primeiro topico do discurso do Deputado flu-
minense, os que me tiveram a bondade de ouvir as palavras aqui lidas, ~orno 
os que me tiverem a curi osidade de lel-as, ve1-ão o meu pensamento quandO: 
refiz a verdade historica, pondo em luz o papel e a funcção g loriosa que-
coube ao Exercito Nacional naquelle memoravel dia. 

Ha, porém, nesse discurso um outro topico em que o leade1• da bancada 
paulista acudiu em defesa da verdade historica, allegando que a propagan-
da republicana vinha sendo fdta de longa data ... 
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0 SR. A . AZE!REDO: - Apoiado. 
0 SR. LAURO SoDRÉ: _ .. . e que não foi effectivamente apenas um levan-

te de quartel 0 glorioso 15 de novembro. Nestas palavras tambem ha uma 
injustiça que eu me julgo na Dbrigação de rectificar. 

o Sr. Deputado paulista, referindo-se á propaganda, restringiu-a aos 
Estados do Rio Gra.nde, s . Paulo e Minas Geraes, pondo fõra de questão o 
norte inteiro, collaborador tão valioso e tão efficaz nessa obra de propa-
aanda da implantação do r egimen republicano. 
" o SR. A. AZE!lEDO : - Na Convenção que se reuniu em S. Paulo, ante" 
de 15 de novembro, até o E stado de Matto Grosso se fez representar . 

0 SR. L AURO SODRÉ : - Essa é a verdade. 
Não negarei, Sr. Presidente, aos tres grandes Estados elo sul, o pa pel 

que lhes coube nessa obra republicana; mas sem vir aqui dividir a nossa 
patria em duas regiões - norte e sul - pondo entre ellas o grande rio São 
Francisco, entendo que pugno pela verdade histor ica, como nortista, vindo 
dizer a lguma cousa para provar que tambem o norte foi factor necessario 
nessa obra de redempção politica de nossa Patria. 

Não sei se acerto pondo entre o norte e o sul esse limite que é o São 
Francisco. 

L embrarei que quando aqui, em 1913, fundámos um nucleo de agremia-
ções de nort istas - a Federação do Norte, - intromettemos no circulo dé 

nossa acção a Bahia, de alguma ·sorte guiados pela palavra do historiador 
Pero de Magalhães Gandavo, em cuja obra, escripta em 1570, se dava a Bahia 
como a capital das capitanias do n orte, na Histo?'ia àa pro·vincia de Santa 

Cntz, vu.lga-rmente chCL?nCLda - B 1'Mil. De sorte que andamos, ao parecer, 
acertados, envolvendo a Bahia dentro da acção da "Federação do Norte", aqui 
fundada, em cujo seio, me r ecordo, foi r ecebido tambem o mustre Senador 
pelo Ceará (1·eterindo-se ao S1·. Senaclo1· João Tho-rné). quando teve a incum-
bencia. de seguir para sua terra, como seu governador eleito. 

A propaganda republicana teve essa phase brilhante e excepcional que 
lhe deu Silva Jardim. 

Pois bem, Sr. Presidente, num livro escripto ha tempo, e onde ha dado~ 
biographicos do grande propagandista e eminente brasileiro, o qual como qne 
elegeu para si uma morte tão excepcional, quão excepcionalíssim a tinha sido 
sua vida, n esse livro, repito, encontro o seguinte to pico signific~.tivo: 

"0 Brasil não era só o Rio de J a neiro e quiçá S. Paulo, e assim 
como elle havia descoberto os miné?·ios republicanos do Sul, qual 
outro bandeirante, atirava-se ás plagas nortistas onde as tradições 
de 1817, 1824 e 1848 ainda estavam vivas nos corações patriotas. 

Na Bahia, em Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o 
Partido R epublicano estava organizado. Em Alagôas com João Go-
mes e na Parahyba do Norte com o Dr. Eugenio T oscano de Britto, 
estava em via de organização . No ·ceará, depois da abolição, ten -
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diam para a hi qf5 espiritos emancipados e no i\IÜLTanllão, com o Dr. 
Belfort Duarte tinha -se ce1·teza da v ida d o Partido. No Pará e Ama-
zonas a corrente de opiniões facilm ente se dil"igia em favor dos nas" 
centes votos para a Republica, visto como a politica republicana. 
sendo de paz e de predominio da industria, t oda a região do rio mon-
stro tendia para esse futuro proximo . 

O proprio Piauhy, apezar de seu r etrahimento marithno e sua 
vida pastoril e infe nsa á politica, despertava á voz dos moços, a con-
t rastar cc·m a incuria dos fe udata rios ." 

Ora, Sr . Presidente, bem sei o que valem estes gL-andes E stados do Sul. 
Minas Geraes tem as s uas datás gloriosas; t em 1720, 1789 ; tem Felippe 

dos Santos e tem Tiradentes. O Rio Grande do Sul tem esse periodo glorioso 
de seus Farrapos, esse 1835 . lVIas si é certo que t a mbem São Paulo escre-
veu na s ua historia essa data de 7 de set embro, immarcessivel, indelevel , é 
exact o, tambem, Sr. Presidente, que o Norte t em, a partir da t erra de V . Ex., 
esses feitos gloriosos, já aqui referidos e citados; tem 1817, 1824, a gloriosa 
Confederação do E qu a dot·, que se est endeu e dilatou p elos E stados circum .. 
visinhos, com repercussão até á minha terra, ao E stado do P ará; tem 184S. 

Eu podia citar igualm ente ao ]ado dos grandes batalhadores que o sul 
pôde apresentar, gloriando-se de os contar no numero dos filhos , os que n a 
terra de V. Ex. estiveram ao .iado de i\llartins J unior e tantos outros, cujos 
nomes é uma g loria, é uma satisfação r eviver: Maciel Pinheiro, Raymun do 
Bandeira, A nniba l F a lcão, Simões Barbosa, Ribeiro de Britto, João Coim-
bra, Belarmino Carneir o, Albino· Meira, Esmeraldino Bandeira. 

No Amazon as, era Domingos Theophilo de Carvalho, quem tomava a 
iniciativa, recebendo, acolhendo no seio dos seus amigos o glorioso prop:t-
gandista. E na B a hia, o nosso saudoso con1panheiro aqui no Sen:lào, Vir·-
gilio Damasio. 

Na 1ninl1 a. t erra, Sr. Presidente, nós, eJn 21 de abril de 188 6, da vn.n1os a 
publico o primeiro manifesto r epublicano, e em 1888, após a publicação ·Jo 
1nanifesto paulista, p1.1blico.vnmos, a 7 de setembro, o segundo . 

Era um pugilo de ba.tn.1hadores. e::1tre os quaes citarei P.:tes de Carvalho. 
Justo Chermont, :Manoel Barata, Henrique Srmt n. ·Rosa, Matta Bacella1·, 
Ignacio Nogueira. Gentil Bittencourt , AJexnndre Tavares, figurando ao lacl ·J 
delles o humilde orador (nã.o apoiado) a quem foi encar r0gada a tarefa de 
que ~P. deso1Jrigou hem ou mal. .. 

O SR. A . AzErm:oo : - Aliás, V. Ex . já era r epublicano na. E scola Mili-
tar. c'l.o que dou tes temunho. 

O SR. LAuno Som:F. : - ... de redigir os manifestos que demos a public0 
em 1886 e 1888. 

Pois bem, Sr . Presidente, entendi que era do meu dever, sem dividir o 
nosso paiz, e sem fazer política geographica, reivindicar esses titulas para o 
norte, oppo11do a minha palavra a essa palavra . E ningue1n poderá con~ 
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cluir do que tenho dito , que eu tenha o proposito de concorrer para esse erro, 
que, como tal, j á condemnei uma vez. 

Quando aqui nós congregámos os centros nortistas, formando uma con-
federação dos Estados do Norte, presidi a essas reuniões, e, primeiro presi~ 
dente desse gremio, fui o consocio a quem coube dizer algumas palavras no 
acto solemne ela sua fundação. Accentuei, então, com todo o rigor, clareza e 
precisão, qual era o nosso progra.mma de acção, e como elle de modo nenhum 
podia nos valer como um titulo, que nos assentasse 1nal, pugnando por ess:J. 
política de divisão, que retalharia a nossa Patria, em dous grandes fra-
gmentos. 

Era isto que eu dizia: 
"Ouvimos que houve entre nós, gente a quem essa concentra-

ção ele esforços, essn. combinação de elementos, essa confraternizaçfto 
de almas amigas, esse ajuntamento de consciencias livi·es, essa ten-
tativa de promover o crescimento de uma vasta região da nos·sa 
terra patria, pareceu errada, como si ella fosse .um passo dado para 
crear aqui ou fomentar a peor de todas as· políticas, que poderia 
levar-nos um dia a pôr em retalhos a extensíssima porção do solo 
americano, que ensombra o symbolo a uri-verde ela nossa fortíSsima .. 
nacionalidade. 

Fica m jii. linhas acima expostos, taes quaes sinceramente os ani -
nhamos em nossos corações, os sentimentos, que foran1 os moveis 
geradores ela nossa conducta. 

Viemos para unir, não para separar. Nem eu outra c ousa faço, 
quando aqui exponl:o o que sinto e · o que penso, como brasileiro. 
sinão dize r o que como eu pensam e sentem os compatricios desta 
Fede•·açüo dos Cent,·os do Nm·te, ao annunciar que seria aos nossos 
olhos o maior dos ct'in~es a prégação dessa heresia política, que annun-
ciasse a quebra da unidade ela nossa g-rande e feliz patria. 

E ssa foi a obra de benemerencia que recommenda ás bençãos da 
geraçii o de hoje os ,,ossos antepassados . S8remos nós élignos segui~ 

dores das suas lições de patriotismo e dos seus exemplos de civismo, 
para que igualment8 sobre nós caiam as palavras abençoa.doras da, 
posteridade, a quem nós entregaremos an1anhã, integro, n1ora.1 e ma-
terialmente integro, o orgai1isn1o que das suas mã.os receben1os. De-
posito sagra do, que juramos todos defender e guardar, m a l se nos 
desce:T::tr:1 os olhos á luz do sol incandescente, que enche de clari-
dades doces, e na ·sua bel!eza incomparaveis, o firmamento eterna.-
mente azul, que cobre as florestas sempre verdes e colossaes da 
A.mazoni:t e as viçosas campinas encantat':oras ele P iratinim. Céo que 
é coin.o se fôra tnn iinn1.enso zi!nborio, estendido por cin1a das nossas 
cabeças, esteiando-·se de um lado sobre os pilares de granito: dos 
Andes alterosos, que estão a topetar com as nuvens, e de outro lado, 
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sobre as pesadas massas de pedra, que se erguem á laia de formida-
veis cyclopes collocados em sentinella pelo nosso longuíssimo littG•ra l 
de brancas areias, batidas pelas ondas marulhosas de um oceano· que, 
sempre em furias de ímpeto, nos en sina a ser fortes. 

A Patria não a queremos sinão as·sim: n ão a amamos sinão 
como ella é, tal qual a a maram e fizeram os nossos maiores, tal qua!. 
hão de querel-a e em sua defensão pugnar os que vierem depois de 
n ós, herdeiros desse sacratíssimo legado. 

Nos recessos do nosso cerebro não ha recanto em que se P:Ossa 
aninhar, traiçoeiro, o sentimento damninho, que nos viciaria a con-
ducta. Não ! Na casa que vae ser a nossa officina de traba lho, 
ninguem v erá mettidos á for ja sinão os instrumentos destinados a 
servir a grande causa pela qual vamos empenhar o m elhor da nossa 
vitalidade, legionarios do dever, preoccupado·S de que cada vez mais 
seja feita g rande e una a Patria BratSileira." 

São, Sr. President e, os meus sentim entos. E stá cumprido o meu dever, 
feita a rectificação que e u entendi dever fazer ao discurso do illustre r epre-
sentante do Estado do Rio de Janeiro. (Jifuito bem; 71tuito be?I'L.) 

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO 

O Sr. Lauro Sodré : - Sr . .Presib.ente, vão já decorridos muitos an-
nos, após á data em que homens publicas de r espon sabilidade se juntaram 
nesta Capita l, para o f im de se disciplina rem em um partido político a quE: 
puzeram o nome de "Partido Republicano Conservador" . A' testa desse pu-· 
gilo de homen s estava o nosso inolvidavel companheiro, que foi o general 
Pinheiro Machado . 

Das mãos de S. Ex. passou para ás minhas o documento que era o prc-
gramma dessa agremiação política, programma que, si m e não falha a me-
moria, foi r edig ido por um dos actuaes ministros e secretarias de Estado. 

Tive ensejo de declara r a S . Ex . que, n esse partido não lravia logar 
para mim, sem quebra das relações que sempre me prenderam ao eminente 
Senador gaúcho. Não havia loga,· para mim por motivo de principio e por 
motivo de pessoas. Nesse partido tinham dado entrada h omens políticos de 
t odos os credos, sem distincção de princípios nem de normas . Era uma, espe-
cie de Arca de Noé, em que, conforme diz a lenda, couberam todas as espe· 
cie.s de animaes . E me parecia, Si· . Presidente, que essa sobrecarga humana 
era, de alguma sorte bastante p::tra que nós prevíssemos o sossobro . 

Aliás, não era apenas essa incompatibilidade que poderia t e r com esse 
agrupamento, de que a inda h a a lgumas sobejidões, algun s destroços do a ntig o 
Partido Conservador. 
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Tive occasião de falla r, então, ao Marechal Presidente da R e!)ulilica e 
-declarar a S. Ex.: Eu sabia que esse partido se constituía para dar apoio 
ao Governo, e ao mesmo tempo, contando para crescer e subir, com o am-
paro que esse Governo lhe havia de dar. 

Não era a primeira tentativa; tantas outras teem sido feitas em nosso 
paiz, sem resultado. Os partidos politicos a t é, Sr. Presidente, como se qui-
-zessemos dar a entender que a Republica continúa, de alguma sorte, a obra 
do Imperio, os rotulos com que temos procurado cobril-os, são precisa mente 
como no Imperio: "Pa~tido Liberal" e "Partido Conservador". 

Mas, a gente entra a indagar si não ha uma causa det erminante da in-
efficacia desses esforços, quando cooperam n essas t entativa s de organiza-
-ções politicas h omens proeminentes. Haja vista o saudosissimo Ruy Bar-
-bosa que, se m e n ão engano, ligou o seu nome a tent ativas tambem de orga-
nizações de "Partido Conservador" e de um "Partido Liberal", com pro-
grammas na altura de seu m erecime nto e da superioridade de seu e.spirito. 

Sr. Presidente, a causa facil é de dar-se, sabendo, como sabem-os, que os 
partidos politicos não podem ser feitos por actos decretorios, porque são phe-· 
nomenos historicos, factos sociaes que hão de ·surgir em sazão propria, hã.o 
de apparecer, não determinados pelas circumst ancias de momento, ·mas arras-
tados por alguma cousa que vale como uma tradição. 

Sem isto, podemos ter agrupa mentos pessoaes, como temos tido, como 
temos feito; mas não temos partidos politicos, na accepção la rga do termo. 

A palavra tive-a eu já em um documento a que dei publicida de, com 
referencia a est e assumpto, lembrando-me do que dissera ao então Presidente 
da Repulilica, Sr. Ma rechal H ermes, quando annunciei que: ou S. Ex. fica-
ria com esse partido, rompendo, porventura, com amigos dedicados com que 
contava na occasião, ou ficaria com esses amigos e se emanciparia da tute-
lagem desse partido. Lembrei-lhe, então, as palavras do eminente estadista 
italiano: "Governar com um partido é uma cousa; governar para um parti-
do, outra cousa é"; e, tamoem, a palavra de un1 notavel philosopho francez, 
que se r eferia, de uma feita, a Gambetta e a Cromwell , dizendo que todo o 
homem político ha de pertencer a um partido, mas que uma cousa: é perten-
cer a um partido e outra co usa é ser submisso e escravo desse partido . 

Eu falava ha pouco n a outra incompatibilidade que apontei ao general 
Pinheiro Machado, quando recusei a minha adhesão a esse agrupamento poli-
tico, depois da leitura que fiz elo programma que S. Ex. me entregou, para 
que eu o lêsse. Era porque esse partido fechava a questão da revisão consti-
tucional, a rredando-a por completo. Eu pertencia ao grupo dos que tinham 
já a palavra dada a confessar-me adepto dessa idéa revisionista, annos já 
-decorridos. 

Já no outro dia eu v i uma classificação de revisionistas histori<~os. 

Ha-os um pouco mais que historicos. V. Ex . , Sr. Presidente , ha de saber, 
como. muitos Srs. Senadores, especialmente os que foram constituintee 

• 
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sabem, que na hora em que ass·ignava a Constituição de 24 de fevereiro de 
1891, o ill11stre Sr . Dr. Leopoldo de Bulhões, que tão digna e brilhantemente 
representou o seu Estado - Goyaz - nesta Casa, annunciava que esse codi-
go que nós acabavamos de assignar necessitaria, dentro em pouco, de urna 
revisão. De modo que ha revisionistas, de alguma sorte, anteriores á pro-
mulgação ela Constituição Federal. Ainda ha pouco, um funccionario do Se-
nado F ede;·al, intelligente e zeloso, clava a P\lblico em uma elas folhas · desta 
Capital, o J O?·nal ão Bras-il, uma nota sobre factos antigos da nossa historia 
politica, e nella se referiu aos esforços com que nós, homens. politiccs, tinha.-
mos tentado, já em 1904, um agrupamento, o qu a l, entre outros objectivos, 
visava cuidadosa revisão da nossa Constituição . Ne-ssa reunião apparece-
ra.m representantes de varios E st-ados. Pelo Pará figuravamos o meu presa-
dissimos e iilustre amigo Dr. Serzedello Corrêa e eu; pelo Piauhy figura va 
o conselheiro Coelho Rodrigues; o Ceará era r epresentado pelo Dr. Belisario 
'l'avora e o m eu presadissimo amigo J. Penha; a Parahyba dava o Sr. ma-
rechal Almeida Barreto ; Sergipe tinha tambem os seus representantes, Drs . 
J oão Barreto e Doria; Pernambuco era representado pelos Srs . José Ma-
rianno e iVIartins Junior; a Ba hia pelo Sr. Cesar Zama, o qual, em expres-
siva carta, havia tomado essa iniciativa ; S. P a ulo era representado por essa 
brilhante pleia de, que era a dissidencia pa ulista de então; o Paraná tinha 
como representantes, os Drs . Corrêa ele Freitas e J:ll[enezes D o1·ia; o Rio 
Grande do Sul, tinha AJft·edo Varella e P edro 1\1oacyr . 

Essa te_nta tiva, Sr. Presidente, vale para provar que tambem eu incorri 
na pecha de empregar esses esforços sem resultados para a fundação de um 
partido politico que não chegou a collimar o alvo que nós tencionavamos 
a lcançar nessa tarefa que nos parecia tão patriotica. 

Mas, Sr. Presidente, eu n ão fallei , n estas primeiras p a lavras que acabei 
de proferi!·, no esforço que dispendemos na fundação dO' Partido Conservador, 
sinão porque quero n1ostrar a acção do tempo, e mostrar como a idéa revi• 
sionista a m adureceu de tal modo, que j á agora se tornou o programrna, pó-
de.-se dizer , inteiramente acceito por todos os homens publicas e por todos 
os politicos de responsabilidade . 

Ainda hontem, em commentarios publicados no Jornal do Con~me?·cio, e 
que se r eferem ao livro de valor do Sr. Dr. Araujo Castro, eram escripta.-, 
estas palavras: 

"A questão das caudas orçamentarias e do véto parcial, será a 
mais importa nte das que se tiverem de discutir e resolver na futura 
r emodelação constitucional. " 

Eu não venho, nesta hora, Sr. Presidente, discutir a revisão constitu-
cional. Serei a penas mn auxiliar desse trabalho, levando o m eu pequenino 
concurso á obra que vae caber a -outros, aos que, com mais autoridade que 
eu, (não apoiad-os), terão de tomar a peito essa tarefa, cooperando nessa 
obra que todos nós de-sejamos sái"a, como emenda, melhor que o soneto. O 
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meu objectivo é t ocar no ponto referente ás caudas crçamentarias . E ao me 
referir a este ponto, quero dizer que lm muitos annos já a Commissão de Fi-
nanças do Senado abordou esse assumpto e em termos fize mos re·ferencias a 
essa magna questã.o. Membro da Commissão de Finanças, coube-me ser o re-
lator do orçam ento da V\iaç;ão . E no parecer que ·elaborei ao orçamento, 
r eferi-me a esse ponto já ha tão longos annos debatido·, constituindo urna 
questão formulada, uma especie de vexata q·!kestio. Nesse parecer havia um 
topico, cujo valor resulta da apprcvação que lhe deu naturalmente a Com -
missào de F inanças . 

Esse facto t em algum valot· histor ico, porque põe em relevo a opiniã.o 
que já defendíamos nessa época. Achavanws, t a l como· agora se aponta, uro 
mal sem remedio, a que estamos sujeitos, CQmo estão sujeitos todos os pai-
zes adeantadüs, presidencialistas ou p arlamentaristas. 

Entretanto, pr·esentemente, accumulam-se as opiniões, e no livro a que 
acabei de me referil·, o Dr. Araujo Ca.stro, cita, ao la do das Qpiniões de Ruy 
Barbosa, as dos Srs. Arnolfo A zevedo, Presidente da Camara dos Deputa-
dos, do Sr. Ministro da Fazenda, do actual Presidente da R epublica e de· Sr. 
Epitacio P essoa, todos, nna voce, preoccup·ados em condemnar as cha.madas 
caudas orçamentarias, e1n apontar os inconvenientes desse processo que sal-
tam aos olh<Js e que muitos consideram, aqui e en1 t oda a parte, inevitaveis. 

Pois bem, Sr . Presidente, nesse parecer eu tive occa.<;ião de dizer o se-
guinte ( lendo): 

"O illustre Relator do Orçamento da I ndustria , Viação e Obras 
Publicas do Senado, em 1899, apontou, entre outros alvitres sugge-
ridos para se poder realizar a collaboração efficaz e opportuna dos 
d eus ramos do Congresso, n a confecção dos orçamentos, o que pre-
t ende e aconselha q ue sejam eliminadas dessas leis as disposic: ões que 
não se relacionem clara e directamente com a R eceita e a D·espeza. 
Publicas. 

São muito para louvar QS esforços com que a Ca mara t em pro-
curado separar das leis orçamentarias disposições que n ellas não 
cabem e que devem c-onstituir projectos especiaes de leis ordinarias. 
Nunca, p orém, se ha de lograr curar por completo esse mal. Apezar 
da s inceridade e dos bons desejos manifes tos no empenho para cor-
rigir essa pratica condemnavel e reconhecidam ente errada, é fnrça 
confessar que ella pe rdura. 

Con10 entre nós , por toda parte lida -se por em endar esses erro~ 
e abusos dos Parlamentos nas nações de regimen representativo; e 
por toda a parte é cE·rto que e lles persis t em . 

O Congresso A1nericano, en sina L . Lupriez, t em por vezes t en-
t a do esca par ao véto do President e, empregando os 1nr,smos meios de 
que se serve a Cam:ara dos Communs, n?. Inglaterra, para f·orÇar a 
mão á Camara dos L ords, introduzindo nas leis de despezas (aP1Jl'O -
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1Yriations bil!s) certas disposições, que nada teem de commum com a 
administração das finanças. Em tal caso, o Presidente acha-se obri-
gado ou a rejeitar o orçamento de um departamento inteiro, ou accei-
tal-o com essas disposições assim intercaladas, esses 1··iàe1·s, como eram 
ellas conhecidas. 

A tal ponto tem ido esse abuso que, em muitos dos Estados amp-
ricanos, as constituições teem expressamente prohibid'C} aos legisla -
d ores a introducção à1os riàe1·s nas leis de finança, tendo algumas dG!-
las dado aos Governadores· de Estado o direito de oppor o seu vét<: 

a cer tas disposições particulares dos orçamentos, sem ficar na obri-
gação de rejeital-los na integra. E era por isso· que Clevela nd, durante 
a s ua presidencia, en1 mensagem dirigida ao Congresso, insistia u ma 
vez pela necessidade, aos seus olhos inadiavel, de ser emendada a 
Constituição F ederal, no sentido de dar ao Presidente da Republica a 
faculdade de r eje itar os orçamentos, ru'tigo p or artigo, disposição por 
disposição. 

Em França, os artig{)s das leis annuas de fina nças quasi sem-
pre conteem verdadeiras medidas legislativas, que não teem nada 
de temporario, e cuja força obrigatoria se estende indefinidan1ente a 
todos os exercicio·s financeiros fu turo·s. 

Uma vez estabelecida a confusão en tre o orçamento e as leis ordi-
narias, ·O Governo julgou conveniente introduzir, por m eio das leis 
orçamentarias, todas as mudanças, quer no regimen do impost{), quer 
n a administração. financeira. 

"E' assim que, como affirma o a utor já citado, não ha, nestes 
u ltimas a nnos, n enhum orçam ento em França no qual não t enham 
s ido promulgadas duas ou tres reformas, ás vezes muito im· 
p ortantes ." 

E os D epu tados, a seu turno, julga ram-se autorizados a usa r do seu di -
reito de emendar para o fim de r eformar, rever ou supprimir, ao sabor dos 
seus caprichos, e de prompto, todas as :instituições adminis t rativas, sem h esi-
t arenl em der ogar implicitamente, ou ao menos em suspender disposições de 
um a lei ordinaria , graças a o recurso da suppressão ou da diminuiçi1o de um 
credito. 

H ouve já quem, no parlam ento fra ncez, propuzesse á lei orçamentaria 
emenda suppressiva da verha destinada ás despezas com os cultos, visando 
por essa fôrma a dec1·etação da medida r a dical de separar o Estado das 
igrejas. 

Não são para serem imitados os mãos exemplos . E em França muitas e 
gra.11des são as a utoridades que se levantam contra essa pratica, tannbem 
aqui condemnada. Entretanto, se ni1o devem os· nos consólar, verificando que 
estamos dem1te de um mal, que é tão generalizado, penso que não podemos 
sinão nos resignar á fata lidade dos nossos destinos, em tal caso iguaes aos 
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de tantas nações adeantadas e livres, nas quaes se inveterou esse mau vezo 
de crear ou supprimir serviços, modificar ou derogar leis ordinarias, por meio 
de leis orçamentarias. 

Casos ha, e porventura sempre ha de haver, em que, urgidos por cir-
cumsta.ncias imperiosas de momento, governos e parlamentos ver-se-hão na 
dura necesidade de pôr nas leis -orçam.entarias o que ellas não deviam encer-
rar, porque são leis especiaes _ E, apezar de que mandam os regimentos dé> 
Congresso, o uso prohibido não está sanado, como se quizeramos confirmar 
as palavras do Sr. Boitteau: - Não é á lei que cabe regular e dirigir os 
parlamentos; é antes aos costumes que cabe guiai-os e dirigil-os nes~a 

tarefa." 
E', como V. Ex. vê, Sr. Presi-lente, a prova de que, de longa data, 

essa mataria agora posta em evidencia tão ruidosa, foi abordada p ela Com-
missão de .Finanças . 

Nós já cuidavamos ãesse assumpto ha ma.is de vinte annos, preoccupa-
dos com essa pratica para a qual agora se não aponta senão um remedio -
a rev\são da Conslituição de 24 de l<'e,;ereiro. 

Não toquei no Partido Republicano Conservador para lhe apontar essa 
porta fechada da revisão constitucionn.l senão para mostrar, como já disse , 
palav1-as atraz, a acção do tempo. 

De- feito, Sr. Presidente, volveram aunos, e na oração Iída pelo Sr. Dr. 
Arthur Bernardes no banquete em que a sua candidat ura foi festejada e 
cons3.grada, S. Ex. s" referiu á revi.~ão constituc10na•, dando-a como· uma 
questãG aberta. 

T e tho entre mãos esse discurse. 
"Não 1ne apresento, Senhores, arJ eleitorado com idéas de re-

visão da Constituição. Exc,cutada cvm sincerida de e patriotismo 
dentro de largos moldes liberaes, ella é capaz, a meu vêr, de asse-
gura.r o constante progresso dv palz, desde que os seus executa-
dores, os homens que occupam o scenario político, p ela força da 
acção e do exemplo, exalcem nosso meio á altura das instituições 
que o regem. 

Si, entretanto, o unict~ nojer poli tico competente, que é o Con-
r;re~so, entendesse de promover a r evisão, na fórma de s uas attri-
huições e nos termos <lo a rt. !10, da propria Constituição, eu nãv 
interporia o elemento artificial e estranho de minha a utorida de pre-
sidencial na solução normal de tãü delicado problema . O historie(. 
do programma da Convenção, C'Om que fui apresentado aos suffra-
gios da Nação, niio me 
movimento revisionista, 

consente, realmente, attitude hostil a um 
quaesquer que sejam 1minhas convicçõeo; 

\ 

sobre a materia . Si, com effeito, os r edactores do manifesto haviam 
incluído nelle a declaração iia ser inopportuna ou inconveniente <. 
r'f1v!~ã.o constitucional, c, si tal declaração se ellminou, sem pro-
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testo algum, para attender a reclamações de varios convencionaes 
fra.ncamente revis ionistas que o .subscreveram, claro está que para 
r-~ compromissos voliticos do quatriennio, a questão da r evisão é 
nma questão aberta." 

P crt:>ntu, Sr. Presidente, para o n osso eminente compatricio, a quem 
estão entreg-ues, nesta hora, os destinos da, R epublica, nessa dat.a, a revisão 
era uma questão aberta . S. Ex." por.:b1, deu um largo p~sso; e na me nsagem 
endereçada ao Congresso Federal, este a nno, de alguma. sorte, rematou a 
as~clmptn, formu lando um prog;ramm;,:. de revisão constituciona l que, pro-
vavelmnte, ha de ser entregue e dado como a ultima palavra ao Congresso 
:1'\ac:Jonal. 

Longe, e~tou, Sr . Presirlentt, á·~ acompaJih<>A' os que têm formulatto 
contrn S. Ex. a critica de achai-o pc·.?.cip:tado nesse andar, apontando como 
f a lta d<! l:>gicd. na r:onducta e r1P. algmna sorte dando passos m'uito rapidos 
nessa. : ransfcrma.ção por que teria pas8ado o seu espil'ito. 

Sou tambem, Sr . Presidcnt':l, dos que, em uma phase ele sua vida poli-
tica .. <1e pronunciaram contra esse prur ido de revisão constitucional, achando 
que hnxio , nisso alguns inconvenicnt<"s ; que não carecíamos fazer com que 
n a Republica se imitasse o en fermo que, graças á m udan ça de travesseiro 
cu i ela qua. lança mão de um proces»e tnerapcutieo pa,·a a cw a at seus 
males. Mas tamben1 soffri essa transformação e a confessei em palavras 
que ti 'V e oecasião de publir:a1·. De so!'te que não seda eu qu~m f.;r'tnulasse 
qualquer hlfifJUra contra n conducta do Sr. Presidente da Repu.blica, ness~ 
prntCJ 

A"' m inhas pala·,ras foram estas, ha annos escriptas. 
":Medida e lenüL foi a rna1cha de meu e.~pirit" n ess& rumo qu" o 

levou a. ter, h oje, comr; bandeir:.:.. politiea, a revisão constituclond.J . 
Nem eu a quero senão como quer a emenda de erros, 66 pelo 
andar do tempo, postos em evidencia, e os q ctaes a geração nova de 
hom en s publicas, a que eu pertencia em 1889, não seria capaz de 
y;rever, nessa. passagem do abst!·acto para o concreto, difficil em 
todas as sciencias, m a is clifflCil em politiç;, llo que em mat b<:lma · 
tica, daã"' a complexidade doa phenoJne.ncs sociaes, que t o:::na rara a 
previsão. tão con~tnuns os desacertos." 

Pa. a que não incorresse em cea·mra o proceder do Sr. Presidente da 
R epubl!c<:, m eu::; Senhores, bastarTh lembra.r então as palavras do grande 
orado;.• romano, ditas em uma de s~as famosas carta s ~ Atticus: 

"Ne?no floct1w t~nqtta?1t ·owtatione1n concilli inconstatiam diz·it 
esse ." 

".Nunca houve um homem culto qu<o tivesse por leviandade a mudança 
de opinião . " 

N'tssas condiçõe~ não valeJT,, de modo algum, por censur2t as minhas 
pa lavras . Apenas quiz pôr em evid·~nci.a a conducta dos homens poli.ticos 
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de l!ul1t 0m " a dos de hoj(O., P.m·a, deixat· claru o ca minho que r apidamente 
seguiu C!~~.:. idéu, noje victoriosa, ~o~ rev-jsâ.o constitucional. (lJí·u.iJ:o be1n; 
·nm·it :-• bem.~ 

SESSÃO DE 2 DE AGOS'l'O DE 1925 

O Sr. Barbosa Lima : ( '' ) - Sr. President e , assentada, como está , 
nu conselho elos semi- de<.tses da Ropublica, a outorga de uma nova carta 
con~: titucionnl a Ber àoada ao povo brasileiro, na constancla de un1a. longa 
noite de estado de sitio, não será leva<"a á conta ele demasia, no cxercicio 
üo mandato parlamentar, abalançar-:<e um brasileiro , representante de um 
pequ-:mo recanto da patri<l, n ã o de todo coberto peio est a do de s itio, a iniciar 
as süas con siderações sobre o delicado e t orm entoso them a. que é a remo-
dela~ão dn, C.Jnstituição politica da R epGblica dos Estados Unido~ do Brasil. 

Sou dos que entendem, não de hoje, que n ão p equcna.s m odif ica ções 
precisariam ser introduzidas no texto :la C:arta de 2·1 de F cvtweü ·o de 1891, 
no sentido da melhor ' adaptaç:i'i.o é!ess-3 c·sta:uto ás exigencias e ás necessi-
dades da evolução politica e, em C0!1'5equencia desta, r:a evolução social da 
communhão b rasileira. 

Tenho mesmo a min h a assignatura compromettida. <>m manifesto for -
mulado sob a alta inspir ação da sabedoria e da experiencia <l o egregio Ruy 
Barl:;osa, inspira dor principal do projecto do Governo Provisorio sob o qual 
foi calcada á Constituição d e 2·1 de Fevereiro . 

N esse m anifesto do Partido Libcr'l.J alvitrávamos, n 6s. os que se empe-
nhava m na çn.mpanha civilista , varias morlificrcções, que a nosso ve r de-
veriam ser pelo processo previsto n o a rt. 90, da Constituição em vigor, in-
troduzidas n esse ·estatuto . JI/Ias, si assim pensavanws, Sr. Pres idente , não 
podíamos im aginar q u e o.~se del icado trabalh 11 de remodelação das condl-
ções dentro d as quaes deveria de -:Jntão p or cleant.e se mover o legislador 
ordinario, que esse trabalha se pudesse <;ffectua r sem a collaboração continua, 
vigilante, conscien te da opinião ele wcios quantos no Brasil, fóra do Cor. .. 
gresso Nacional, p elos meios normaes de discussão, entendessem trazereJ.n 
seu contingente, o concurso da sua experiencia pessoal p ara a obra mag na 
da r ec<mstruq;ão do estatuto fundamental da R e publica . 

Nãc, nos poderia passa r p ela idéa a eventu alida de de uma nova Consti-
tuição decreta da em es:ado de s itie . 

V. Ex. , Sr. Presiden te, convirá commigo e o Senado, penso, não d iscor-
dará , el E. q u e fóra desta ::wsembléa, que é o Congresso N acional, vivflm de·· 
zenas s<'não centenas ele brasileiros n ão invest ic1os do mandato pa!'lamentar, 

•(") Nã·o f oi ~·e visto p elo orador. 
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mas cuj~ luzes, cujo naber, nõs não podemos nem devemos querer dis-
pensar. 

'l'Lio PO "-CO poderíamos pretender oue> el'sa collD.boração houvesse de ser 
dada der..tro . dos limites préviamente ~ragados pelo Pode_r Executivo por meio 
d'9ssa mag!st!atura a n a cht·onica, exh umada dos tempos anteriores á revo-
lução f ranceza, que se chama a censu-ra policial, exercida sobre todos us or-
gães de )"mbiiciõade, assignalando os limites dentre os quaes cada um tera 
de exprimir o seu modo de sentir e a sua maneira de pensar, com as de-
v idns cautelas para não incorrer n o õ.elicto de lesa-magestade, outra escan-
da losa velharia desen terrada dos tempr>s do absolutismo, através da n efanda 
l ~i ãe impremoa . 

V . Ex ., Sr. Presidente , e o SenaC:o nã o terão esquecido em que am-
bleELe se travaram os debates da A ssembléa Coustituinte de 1891. O Go-
v erno cli-ctatorial teve, desde os primeiros dias de funccionamento daquella 
Assembléa, os seus poderes delimitados por meio de uma moção approvada 
pbh~ .Ass<-ml.Jléa Constituinte, avocando a si o exe1·c!cio da soberania nacio-
nal e tlc v-civendo-o, depois das n ecessarias restricções, ao Governo Proviso-
rio, dura:1te a phase de elaboração do estatuto, que veio a ser a Carta Consti-
tuciunal de 24 ele Fevereiro. 

Sr. P: csiclente , é conhecido na nossa historia o m elindre da alma brfl.· 
sileira, a Fusceptibilidade das m entalidades activas que se reputaram no di-
J:eiw de collaborar n;;. obra legislativ-a õe sua patria; do nosso B1·asil. Re-
u n;c1a a ;~ssernbléa Constituinte, cuja convocação foi devida ás inspirações 
sal.Jias do incomparavel Jos~ Bonifacia, a p rimeir a Assembléa qufl havia de 
limitar as attribuições do monarcha e traçar a orbita de acção dos varios po-
àel·es politicos, entrou a funccionar, illuncmada pelas fulgurações do genio de 
Antonio Carla~. esclarecida pela cultura dos grandes brasileiros, qut; !oram 
enêii.o os Montezuma, os José L!no e outros tantos. 

Não tardou que os pro-homens da naciona lidade brasileira, n a q uella 
hor2. se vissem acoimado:> pela imprensa, mercenaria, de demagogos, q ue 
rendü,m rjara uma obra revolucionaria, naqulllo ern que contrariavam as 
tendc:ncias imminentes do absolutismo obstinado, e os brasileiros foram sur-
prt hendidor<. na manhã de 12 de Novembro de 1823, com a dissoluç.ão da 
Assembléa Constituinte, inspirada nos corrilhos e nas alcovas, onde reinavmn 
o~. vah<k·::; e a:; favoritas d<• D. Pedro :i. . 

A charrúa L1~conia, em destestaveis condições de navegabilidade , acolheu 
a <;:eu bordo, desterrados para o velho continente, si não talvez confiados a 
um desaln~ado piloto, incumbido de fazer perecer, em um n a ufragio simulado, 
os gloriosos Andradas e os seus leaes coneligiona.rios. 

Mas, o que é de rememorar n esta hora foi a onda de civismo que. para 
log o, agitou a sociedade brasileira . 

Em S. Paulo, como no lendario I>ernambuco, os pa triotas ergueram -se, 
ar;:t:;.s e1n mão, para protestar contr:OL a outorga de uma carta constituciona}, 
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entendendo que estavam no seu direito de não querer dever a uma doação 
aquillo que havia de ser uma conquis ta. 

Pela voz de Frei Joaquim do Amor Divino, fizeram-se sentir, na cidade 
do 1-~ecife, ecoando nas províncias que formavam a Confederação do Equa-
dor, pela voz, entre outros, do Padre Gonçalo Morroró, na Ceará, os pro-
testos contra a dissolução da Assembléa Constituinte, contra a decretação 
de uma carta constitucional, contra a volta ao regimen absolutista e a 
creação artificial de um ambiente, no seio do qual a collaboraç.ão efficiente 
de todos os brasileiros tornava-se uma burla. 

Como é que, cem annos depois, poucos dias após á celebração do cen-
tem~rio da Confederação do Equador, nós nos deixamos arrastar para que 
hajam de preponderar, não as tradições Jiberrimas, de que foram orgãos in-
eompareveis os Andradas, não as aspirações nobilíssimas de que foram re-
presentantes os Canecas e os Mororós, os Ratclifs e os Metrowichs, mas, 
de preferencia, os processos que conseguiram vingm· em 25 de Março de 
1825, precisamente no anno cujo centenario parece que queremos, por esta. 
coincidencia consciente, memorar e <tssigna la.r, desandados, por uma fórma 
de surprehender aos melhores sociolo;;os, os cem annos de conquistas libe-
ra<>s, que andã.mos escrevendo na historia da patria? 

Como é que preferimos áquellas manifestaçõe;,: rnemorn,veis de civismo 
vigilante, por parte da conectividade brasileira, e nos entregamos á elabo-
ração, quasi clandestina, apenas consentida dentro de limites traçados pela 
generosidade dos governantes, e emprehendermos, por essa ifórma anachro-
n!ca, a obra formidavel de n3adaptaçiio necessaria do nosso Estatuto Consti-
tucional, não já ás exig!lncias doutrinarias do abstracto ponto de vista phi-
Josophico, das predilecções, dos ideaes ciaquelles que sonham com uma so-
ciedade de escol, mas na hora mundial em que estamos vivendo, etn commu-
nhão cada vez mais formidavelmente f;streita, com todos os povos civilizado:>, 
a obra. difficilima de readaptação da n .:>ssa legislação basica, ás solicitações, 
cada vez mais poderosas, do ambientP. economico, e, eonseguintemente, das 
condições financeiras, que traçam a grande moldura, dentro da qual se hão 
de enquadrar a outras manifestações da actividade individual e conectiva 
da alma brasileira? 

Eu faço s inceramente justiça aos projectos patrioticos, com que se es-
forçam os responsaveis pelas cousas publicas nesta hora brasileira no sen-
tido de accommodar a nossa legislação fundamental ás exigencias de nosso 
momento historico, ás imposições dos problemas que nos são peculiares, e 
que veem subvertendo a normalidade dã nossa vida conectiva e que ameaça 
a propria integridade da Patria Brasileira, a sua indivisibilidade, ás suas 
tradiccionaes condições de vida vegetativa. E quando outras provas não 
tivessemos além daquellas que pouco a pouco, dia por dia, teremos de enu-
merar desta tribuna, encontramos nas proprias, officiosamente concedida 
a uma escassa luz de lamparina, a que se reduziram os orgãos de publici-
dade periodica nas addições e emen<las projectadas e apreciadas em 11eti t 
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co1n"ité do Cattete para sm·em pos tas no Jogar dos incisos correspondente~ 

d<t Carta que se diz actualmente em vigor entre n ós. Desse documento cuja 
authe.uticidade eu acceitaria por amor da argumentação, a titult> precario; 
desse documento vemos o quanto nós precisaríamos do concurso tecbnico de 
tantas autoridades, no commercio, na industria , na lavoura, no tontm, nos 
circules scientificos que poderia.m collaborar em obra de tamanha magni-
tude. 

Sr. Pre;:idente, aos ouvidos de V. Ex., esta1'ão chegando todos os dia> 
os cl::!.mores que se avolumam cada vez mais, contra o phenomeno formi-
da V<' l e ameaçador que é a carestia da vida, que são as d ifficuldades do 
vh•er, me~mo em um teôr de existencia o mais modesto. Os honrados Se-
na<1ores comprellendem a tlleoria, por assim dizer, victoriosa, pelo n~enos nos 
circules mais [LUtorizados, segundo a qual esse facto alarmente, que SP 

aprofunda e se a larga no seio da sociedade brasileü·a, que gera o mal estaJ· 
e o descontentamento, tenebroso caldo de cultura, no seio do qual se ela-
bol'arú todas as revoltas; essa theoria em que pontifica, como um dos seu~ 

mais autorizados pa~adinos, o integ:·o ex .. Ministro da Fazenda do Governo 
\Vonce~láo Brru;;, hoje o nosso eminente collega, cujo nomE: declino con1 a 
habitual sympathia - o Sr. Antonio Carlos . .. 

() SR. ANTONIO CARLOS: Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. B1\RDOSA LiliB. : - ... essa t heoria que in~creve nas responsabill-

dades do diluvio do papel moeda, do aviltamento da nossa moed&., a supEr-
elevação dos preços, do desequilibrio dos mercados e o phenomeno da vlaa 
cara. 

Por outro lado, orgãos dos mais :nsuepeitos andam à. bater na t ecla <lo 
infausto e desre;?.TH.do proteccionism.J adua!leiro que artificializou as con-· 
dições economicas da viela b1·asileü·a, desviando-a de curso n a tural, dos fa -
ctorf's antropogeographicos que lhe s~.o proprios; mas proteccionismo tari-
farin in~.cnsa•t.o, papel-moeda emitti·'lo sem a desculpa de uma guerra ex-
terna que nos tivesse conduzido á situação analoga em que se encontram as 
potenc.ias européa~ . 

Nem um nem outro vi que tivesse siõo objccto de cogitações nas reformas 
alvitradas e aconselhadas pelos cardeaes, que vão dictar no syllabos da theo-
logia política, victoriosa, provisoriamente victoriosa, transitoriamente v icto-
rios?., na hora que van1os, si não vivendo, veg-etando, corr1. o cambio a ca-
minhm· para ás formosas perspectivas em que ficára a corôa austríaca e o 
rublo moscovita . 

L á permanece. encrustado na carta vigente constitucional, o artigo 
que dá ao Congresso Nacional a competencia privativa - si é que elle al-
guma privativa tem ainda - de leg:slar sobre bancos de emissão e tri-
butal-a .. . e tributal-a. Tributar a emissão de bilhetes de banco! Não se 
fala a hi. como r.i.i.o se fala na projectada reforma, em estancar a fonte da 
!Vlssa miseria vegetativa, em cohibir de modo efficc:.z a faculdade consentit'lá 
aos ·~+ovenw~. no pel'ioclo ordinario da administração, dentro dos limites tra-
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çad 1s pela Constituição, a faculdade de emittir papel-moeda ou de autorizar 
a emissã o de papel-moeda, ou por outra fôrma, decretar o curso forçado para. 
os i:Ji1hetes, notas ou cedulas emittid'lS com o poder liberativo que se lhes 
outorga actualmente, por um banco mas, na ling uagem da Carta de 24 de 
Fevereiro, por diversos Bancos. 

'fão pouco se cogita de pôr cobro aos maleficios do proteccionismo a dua-
neiro, incompulsavel, incompativel, incongruente com a propria noção de 
Republica Federativa e Federação de Estados colligados, de cuja união me-
. lhormente resultasse a defesa dos interesses communs, sem quebra das ex:i-
gencias reg:ionaes. 

Por isso, Sr. Presidente, revisioo!sta no fundo, mais rev!sionista, mais 
fundamentalmente revisionista do que r~arece ser o projecto trazido ao co 
nhecimento do publico, eu entendia que, antes de chegarmos tumultuaria· 
mentE. a essa obra formidavel, pensassernos, dentro da propr ia Constituição 
actnal . em resolver Droblemas da m aior magni tude que dependem do exer-
cício das f uncções ordinarias das legisla turas federaes. 

Pois não é verdade que, logo no art. 1 o da Constituição, o Amazonas, 
que tenho a subida honra de representar neste recinto, se vê mutilado, 
desrespeitado na sua integridade territorial, quando o legislador constituinte 
quiz que os Estados se constituíssem com o m esmo territorio e os mesmo.~ 

limites das antigas Provincias e o Acre septentrional se viu arrancado ille -
galmente áq uelle Estado do Pxtremo !"!O!'tc da F ederação B rasileir a? (Pausa) . 

Pois logo no art. 5° não vemos a. subversão, f unesta, ruinosa da descri· 
m n.acã.o fundamental entre desnezas a. cargo da União Federal e encargQll 
commettidos á competencia privativa. dos Estados? (Pausa) . 

"'ois não vemos aquillo que f oi o sonho de todos os republicanos ~ 

:::~esmo os mais adeantados monarchistas que sonhavam com a Federacão; 
.71. descentralizaçã.o administ rativa? (Paw;a.) 

Pois não a vemos completamente subvertida por uma obra de involução 
ruinosa que reflecte nos orçamentos da R epublica e que explica o de/'l.cit, 
por assim dizer incuravel, em que nos debatemos? (Pausa.) 

Pois não estamos vendo o orgã o central da Federaçã_o Brasilelra. a 
União, pelo seu apparelho fundamental, que é o Congresso Nacional, cha-
mando a s i, dia p or dia, anno por anno, cada vez mais, !UI despezas o•· · 
ieveriam correr por conta das unidacles !ed:eradas, desde a constru"c.ií" 

de uma ponte no rio que corre, através do territorio do E stado A , até a quillo 
~ ,1 uc "" cnamou, emphaticamente, a Prophylaxia Rural, Isto é, um servh;~ 

u" ny 15 nme 1:errestre, a não ser con!unatao com o serviço de hygien<; u, .. 
pertos, e, pot· ultimo, até a instrucção primaria ? 

Não é a propria União que, pel3. subversão da Constituição a.crt:ual, em 
vez de obedecer aos seus mandamentos sabios, quer fazer outra Constituição 
para desobedecer a esta outra pela mesma maneira por que desobedece tr. 

Actua:J, dft.ndo esta lição, que munu t'pponunamente poderia figurar no c~>.

theclsmo de instrucção cívica, agcra que. se acaba. J.e fazer uma sabia re-
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rorma do ensino p ublico, e em que o pedagogo official podia apontar, por 
esse exemglo de historia ·contemporanea brasileira, uns legisladores que tim-
óraram em não ver o desrespeito systematico, a obliteração chronica dos 
mandamentos, os mais claros, da· Constituição, pela qual se dizem reger, 
trabalhando, não para rectificar essa corruptela, mas para fazer outra Consti-
tuição, de saborearem, como um regalo novo, a opportunidade de mais uma 
Constituição a ser desrespeitada? (Pausa.) 

"Quis cu.stoàia, custodia ipsis" - j á o velho eterno, o sempre conletn-
pora neo P.e todos os povos, o culto Juven al, advertia, com incomparavel sabe-
doria: Quis c·ustoàia, custodia ipsis! 

sr . Presidente, eu teria, si achasse plausivel, si achasse opportuno, , . 
achasse efficiente, algumas emendas, mas espantosamente r adicaes, palt' .. 
apresentar ao estatuto da Carta de 24 de F evereiro de 1891. 

Por exemplo: "Ao art, 80 e seus paragraphos : supprima-se,, 
0 SR. MoNIZ SonRÉ: - Apoiado . 
O SR. BARBOSA LIMA : - Supprima-sc o estado de sitio, por que o esta~ · 

de sitio, é a negação de uma existeneia constitucional de um povo, que ~ 
ereta um artigo, com dezenas de p aragraphos, sob a denominação suggesti>'i 
le: decla1·ação de direitos. 

Sr . Presidente, esboço apenas algumas das considerações, com que ter..oc 
de acompanhar pa1·i e passu esta obra, nesta hora inopportuna, infeliz,. 
reaccionaria . . . 

0 SR . MoNIZ SoDRÉ : - Apoiado. 
O SR .. BARBOSA LIMA: - ... retrogada, tyrannica, absurda, com que f!"' 

pretende fazer renascer o absolutismo entre nós, que é a tentativa da remo-
\elação bastarda da Constituição de 24 de Fevereiro . 

. E1·a o que tinha a dizer. (M1~ito b6in,· m1~ito bem. ) 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO DE :L9·215 

PROPOSIÇÃO 

O Con~resso Nacional, usando da attribuição .que lhe confere a art. 90, 
da Constituição e seus paragraphos 1• e 2°, decreta e promulga as seguintEJI!l 
emendas, á Constituição da Repu:bl~ca: 

EMIENDA N. 1 

SUJbstitua-se o art. 6° .da Consti,tuiç;ão pelo seguinte: 
"Art. O Go.verno Federal não pode!L·á inter.vir em negocios peculiares 

aos Estados, sal!vo: 
I) para a:"epellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
ll!) para asseguxrur a · integridade na·cional e o res,pe;ito aos se.gutntes 

princípios covstirtucionaes,: 
a-) a fôrma repu'blicana; 
b) o regimen representativo; 
c) o gQverno presidencial; 
à) a independencia e harmonia dos Ppderes; . 
e) a temporariedade das d'uncções elec.tivas e a responsaJbilidade dos 

funcciona·rios; 
f) a autonomia dos municípios; 
g) a capa-cid!ade 1PM'a ser eleitor ou elegive] nos termos da C(}IliStituição; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das · minorias; 
i) a inaaruovi,bilida.de e vitaliciedade dos magistrados e a irreduct1bili-

dade dos seus vencimentos; 

• 
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j) os direitos poliücos e individuaes assegurados pela Ccmstituiç.ão; 
k) a não !l'eeileição dos !Presidentes e Governadoces; 
l) a possibilidade de reforma comstituciona! e a compete.ncia do !Poder 

LegiSEativo .pa.ra decretai-a; 
illi) para garantir o livre exercício de qualquer dos pode.res publicas 

eslladoaes, por soliciltação .de seu5 legítimos representantes, e para, indepen-
delJJte de solicita~.ãlo, re-speitada a exi-stencia doo meSiiilos, pôr tei'ID.o â guerra 
civil; 

IIV) parâ assegurar a. execução das leis e sentenças federaes e reorga-
lllizar· as ftnanç,as do Estiado, cuja i•ncapacidade !para a vida autonom:a. se 
demonstrar .pela cessação de pagamento de sua divida fundada, por mais 
de dois annos . 

1§ 1.0 •Ca,be, priv.ativamenJte, ao Congresso Naci-onal deorert:a;r a inter-
venção nos El&ta:dos para assegurar o respeito aos -pri·ncipios constituciona;es 
da U.nião (n. N); pa;ra decidir da Iegiltimidade de poderes, em caso de du-
plicata (n. :miT), e !para reorganizar as finanoas do ESitado insolvente (nu-
mero IV). 

§ z.• Compete, privativam.ente, ao Presidelllte da Republlica intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar a 'intervenção (§ ';1'0 ) ; quando o Su-
premo Tribunal a requisit31r (§ 3"); quando qualquer dos poderes ipublicos 

· e-sti~Jdoaes a s'olicita!l' (n. mri); e, independentemente de provocação, nos da-
mais casos comprehendidos neste artigo . 

§ 3 . • Compete, privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar 
do Poder Executiv-o a i.ntervenção ·nos Estados, arfim de assegnrar a exe-
cução das sent~mças federaes (n. IV)". 

EMIFJNlDA N. IZ 

!Substitua-se o aDt. 3·4, da Con.st1tuição pelo segutnte: 
"Art. CoiiiiP6te privativan1enrt:e ao Congresso Nacional: 
1.• orçar, annuaD.mente, a Receita e 'fixar, ánnualmente, a Despesa e 

tomar as contas de rumlbas .relativas a cada exerci~io financeiro, prorogado o 
orçamento anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver o novo em vigor; 

.2•, autorizar o !Poder Executivo a contra!hk emprestimos, e a famr 
imtil'a.S operações de credito; 

3", legislar sobire a divida publ!ica, e estabelecer os meios para o seu 
ipQ.gamen;to; 

4", regular a· arrecadação e ~ distil'l:buição da,s rendas rfederaerS; 
15", legislar sobre o <lommercio exterior e interior, podendo autorizar as 

Jimifta.ções exigidas pelo b'em publico, e sobre o a:lfa.ndegamenrt:o de portos 
e a. creação ou sup.pressão de entrepostos; 
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6°, legislar sabre a navegação dos rios .que banhem mais de um Estado 
ou se estendaJlil a territoriQS estrangeiros; 

7°, detern:wmr o peso, o valor, a inscripç:ão, o typo e a denominação das 
moeda•s; 

•8°, crear 'ban.cos de emissão, le.gis]ar sobre ella, e. tributal~a; 
9°, f ixar o padrão dos pesos· e medida:s.;. 
.10, resolver de<finitivame.nte sohre os limites dos E sta.dos entre si, os 

do Districto Federal, e os do territorio na cional com as nações Hmit~'OJjhes; 
11, autorizar o Governo a declarar a guerra, si nfLO tiver Jogar ou maio-

grar -se o r ecurso do arb1tramento, e fazer a paz; 
r12, res-olver defLnitivam.ente sobre os <tratados e {){)nvenções com as na-

çõ.es estrangeiras; 
13, mudar ·a capital da União; 
.14, .conceder su,~sidios aos .Estados na hypo~ese ~1o art. 5°. 
!J.i5, legisltar solhre o serviço dos correios e >telegraphos feder aes ; 
16, ado.ptar o regimen •conveniente á, segurança das ilx>nte iras; 
17, fixar a nnualmente, as forças de terra e m ar, prorogada a fixaçã.o 

anterio1·, quando aJté 1t5 de Janeiro n ão estiver a nova em vigor; 
18, legislar sobre a organização do E xer.cito e da Armada ; 
19, conceder ou negar .passagem a forças estrangeiras pelo territorio 

do paiz, para o•pe·raçõe's militares ; 
20, declarar em estado de sitio um ou mais pontos do te.vr:itorio· nacio-

nal na emergencia de ag1g;ressão por ·forças estra.ngeiras ou de commoção 
interna, e app.rovar ou suspe.nd:e~: o si!tio que houver sido declarado ·pelo 
Poder. Executivo, ou seus a:gentes responsaveis, na ausencia do Congresso; 

21, regular a s condições e o processo da eleição :Para os cargos federares 
em todo o ·paiz; 

2•2, legisJiar sabre o direLto civil, commer.cial e criminal da R epuhlica 
e o processual da !justiça federal; 

'23, estabelecer leis so'bire natm·alizaçã.o ; 
2'4, crear e SUJp!por:im;ir empa:-e.g<is publi·cos federaes, inclusive os das .Se-

cretarias ·das Camaras e dos Tribunaes, tixar-J.lles as attribuiç:ões, e esti-
rpular-lhes os rvencimentos; 

,25, or.ganiza,r a j.us.tiça federal, nos termos do art. 55 e seguintes da 
Sooção UI; 

·2·6, concPder amnistia; 
2'7, commutar e perdoar as penas impostas, .p.or crimes de responsabili-

dade, aos fun.cciona?ios fed<:raes: 
218, leg-islar sobre o traba:l•ho ; 
2'9, legislar sobre licenças, apooen>tadoritas e r eformas; nã o a.!! podendo 

cormeder, n em a1terar, p or leis especiaes·; 
30, legislar sobre a ·or.ganizaçlão munici·pal, do D istrioto F e deral, bem 
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como sobre a policia, o ensino superior e os demais set'Viços .que na Ca;p.ital. 
forem: reservados para o Governo da UniãJo; 

31, subme-tter a legislação espeoral os pontos do . tenit.orio da Rar>ulblica 
necessartos para a lfundaçã.o de- an;ena:es ou outros estabelecir.wnt(}S e insti-
tuíç~ $ conven.rencta. fe-deral.; 

3:2, r egltlar os casos de extra.àiç.ão entre os Estados; 
3i3, d~i:alr as leis e ·resoluções necessa.rias . ao exercicio dos >poderes 

que pertencem á União. 
34, decretar as leis Ol'ganicas para a execução completa da Cons tituição; 
35~ prorog:ar e adiar suas S€SSÕ'es • 

§ 1.• As aei·s de orçamento não podem conter 9-isPOSlçõe.s estranhas á 
prevwa;o da r eoetta e· á despesa !fixada prura os serviços anteriormente 
cre·ados. Nã:o se incluem nessa ipu:·ohil~ç;ã;o: 

a) a autorização .para abe.I'tura de •creditas supplementares e pa Fa o•pe-
rações de cre:di to -como an.teci.pação da Reoelta.; 

b) n determinação do destina a dar aú saldo do ex&cicio ou do m -odo de 
cobrir o "deficit". 

§ 2.• E vedado a-o Co-ngresso ·conceder creditos illhnitados". 

E ·M:.ENDA N. 3 

Subst:ilt:~~a-se o § 11• do art. 3r7, pe;lio se,ouinte: 
"§ 1. • Qu<!tndo o Presiden<te da R e!)ublica :julg-ar .um projeoto de lei, no 

todo QU em .paTI;e, inconstituciolllal .ou contrari.o aos interesses n.acionaes, o 
vetará, tota;J. ou parda.lmente, dentro de dez dias u teis, a corut'3Jr daquelle 
en1 que o recebeu, devolvendo, nesse :prazo e com os motivos do véto, o 
projecto, ou a -pat't-e vetada, á Crumara onde elle se <houver iruiciari.a. 

IDMIEiNDA N. 4 

Substituam-se os al'\ts. •5!9 e &O da ConstLtuiç.ão pelo seg-uinte: 
"Art. A' Justiça F ederal compete: 
- Ao !Supremo Tribuna] F ·eideral: 
I , prooessar e julgar originaria e privativam.ente: 
a) o Presidente da R epu.blica, nos crimes ·communs, e os Minist ros de 

Estado, nos casos do art. 612; 
b) os Ministres diplomaticos, nos crimes communs e nos d e responsa-

bHida.de; 
c) as causas e conlfliotos entre a U:nião e os ;E stados, ou entre estes, 

uns com o.s outros; 
à) os litl·gi-os e as reclamações entre nações estran geiras e a · União ·OU os 

Estados; 
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e) os conflictos dos juizes ou tribunaes .fede raes e-ntre &i, ou entre estes 
e os dos E stados, assim como os dos juizes e tribunaes de um E stado -com 
os juizes e -os •tribunaes de outro Estado; 

JJI, ju1ga r em gráo de r ecurso <as questões excedentes da alçada Jegoal 
resoLvidas pelos juizes e tribunaes federaes; 

[])II,_ r ev.er os .pr-ocessos findos , em ma.teria •Crirne. 
- Aos juizes e Tri-b<u:naes Federaes: processar e julgar: 
a) as causas em que alguma das pa1' tes ;fundar a aq;ão, -ou a defesa, 

em disposição da ConstituiçãJo ·F ederal. 
b) tod:as as ca usas propostas -contra o Governo da União ou Fazeru:ila 

Nrucional, fundadas em dis-posições da Constituição, le is e r egulamentos do 
Poder Executirvo, -ou em contratos celebrados •com o ·mesmo Governo; 

c) a,s oaUEas provenientes de .C-ompensações, rei"l:i.ndieaçõe-s, dndemnizn-
ção de p rejuízos, ou quaesquer outras, iproposbas .pelo Governo da União 
contr a !Particuilaores ou rvice-ver-sa; 

cl) os Ji.tigios entre um Estado e hrubitantes· de outro; 
e) os pleitos entre Est3Jd<>s estr3Jl1lgeiros e cidad-ãos 'b.ra.sileiros ; 
f) as 13iCções movidas •POr estrangeiros e f undadas ,quer em contratos 

com o Govet·no da Uniã.o, qu er em conven ções ou tratados da União com 
outras 'lllllÇÕeS ; 

g) as questões de diroito marítimo e n avgeação, a ssim n o oce:otno como 
nos rios e Jagos do paiz ; 

h) os c rimes políticos. 
§ 1. • Das sentenças das justiças dos Esta dos em ultima instancia ha-

ve11á recurso 1:mm o \Supr emo Trihuna l Federal: 
a) .quando se q uestiona r so~e a vj.g~encia, ·ou a validade d a.s leis ie-

derrues em !fa.ce d a Constituiç:.ão e a decisão do Tribunal do Estad-o lhes nega!.· 
a pplicação; 

b) quam:do se contestar a validade de leis ou de actos dos governos dos 
Estados em fruce da Constituição, ou das leis ·fede raes, e a. decisão dC' tribunal 
do ,Estrudo considerar 'V'ãi1~dos esses aobos, ou eBSaiS leis impugmadas; 

o) :quan-do dois ou mais tribunaes locaes inte-I"iJ)r.etarem de modo diffe-
I"ente a m esma lei ifederal, ;p-odendo o recurso ser ta.Inbem inter-.1}03'to por 
quaJJquer dos tribunaes referidos ou pelo Procurador G-era l da Republica; 

d) q uando se tratar de que~es de direito elimina! ou civil internactonal. 
§ :2.'" Noo casos em que houver de applicar l-eis '<los Estados·, a justiça 

fede;ral consulmrá a jurisprudencia dos tribunaes locaes, e, vice-vel\Sa, a s 
justiças dos Estados consul tarãio a jurisprudencia dos t ,ribunaes fooe raE>s, 
quando houverem de interpreJtar leis da União. 

§ 3.• E' vedado ao Congr;essó commiet,ter <qual-quer jurisdicqão fe deral ás 
justiças dos Estados . 

§ 4.• As sent enças e ordens da ma.gistratur:-t fede r a l são E'x ecutac1as ]JC'r 
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officiaes Judióa.rios da União, aos ·quae.s a policia local ·é obrigada a prestar 
auxilao, quando invooado por eUes. 

5.0 Nenhum recurso judicia.rlo .~ permittido, rpara a justiça federal ou 
rocaJ, contra a intervenç-ão nos Estados, a declaração do ·estado de sitio, e a. 
verificação ·de •POderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a :perda 
de mandato dos n'iembros do P.ode.r Leg1s'lativ0' ou Executivo, federaJ ou 

es·tadoal; assim •como, na vigencia: dü estado de sitio, ·não .po<d'erão os trihu-
naes conhecer dos actos praticados em virtude. delle pelo P.oder Legislativo 
ou Executivo".· 

EMEN.D.<\. N. 5 

Subsütuam-se os arts. 72, 75 e 80 d!a Constituição ·pelo segu~bte: 
"Art. A Cons•tituição assegura a ·brasEeiros e a es,tr;angeiros residen-

tes no l-'aiz a inviolabilidade dos dire·itos concernentes, á liberda:de, á seg-11-

rança .individuaJ e á rprorJriedade, nos termos seguln:tes: 
11·." N 1nguem póde ser o<bdgrudo a fazer, ou deixar de fazer alguma 

coisa, senão em virtude de lei. 
§ 2 .. 0 T-odos são eguaes perante a leL 
A iRepu'blica não admitte privilegi.os de na•scime·nto, desconhece foros de 

nobreza, e eXJtingue as ordens :honorificas existentes ·e toda.s as :s1.1as .prero-
gativas e regalia•s, biem como os titulas no•bili>a.rc'hicos e de ·conselho. 

§ 3. o Todos os individu as e confissões religiosas podem exercer ;publica 
e liv1·emente o seu •cuJ.to, assüciando-·se para esse fim e aJdlquirindo bens, 
observadas as disposições do direit-o ·commum. 

§ 4o• A Republlica oo reconhece o casamento civil, cuja celeibragão ,:;era, · 
gratuita. 

§ 5. 0 Os cemi'terias terão cara.cter secular e serão adminlistra;d.os pel<a 
autorida de munidpal, ficando livre a tocos os cultos r-cJi,giosos a pratica dos 
respectiv-os ritos em relação aos seus érente<s, desde que n:'Lo offent1am a 
moral pu':lliea e as leis. 

·§ 6.0 Sem leigo o ensino ministmdo nos esta'bB.i<echnentos .publicas .. 
7:" Nenhum culto ou igreja gosará de suhve.nÇão Olíli'icial, nem terá 

· re!a.c;ões c1e dependendo. ou alianç,a üOm o Governo da Uniã\o-, ou o tio;; E3. 
tados. A representação diplomatica do Brasil junto á .Sar1'.a S:é não Implica 
violação de,ste pr!Pcirio. 

8." A tod-os é licito associarem.-se ·e reunire m-se livremente e sem 
armas, não podendo intervir a policia senão :para manter a ordem, publica . 

§ 9." El' permi-ttido a quem qw~r que seja representar, mediante petição, 
aos poderes pub}ico-s, denunciar a;busos das autoridades e promo<;rer a res-
ponsabilidade dos culpados. 
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§ 1(). Em tem•po de JBZ, qual•quer pó de entrar no· te,Titorio nacional ou 
delle sahir, co1n a sua foi'tuna e seus bens. 

§ 11. A oasa é o asylo ilrviolavel do in11ivid1.w; ninguem püd.e ahli pe-
netrar, de noite, sem consentimento do morador, senão ·para acudir a victima:,; 
de crimes, ou desa!>tl·es. n E>m de dia, senão nos casos e pela fôrma prescriptos 
na lei. 

§ 12 . Em qualquer assumpto é livre a manifes~açãc do vensamento p eJ!a 
imprensa, ou pe1a tribuna, sem d&pecrJ.dencia 'de censura, respondendo· cada 
um pelos ·abusos que commetter , nos casos e p ela fôrma que a lei determinar. 
Não é pernU.ttido o anonymato. 

§ .13. A ' excepção do flagrante cielicto, a prisão .nã,o poderá .:xecutar-se 
se·nã o depois de pronunci!a do i·ndiciwdo, salvo .os casos derermina dos em lei, 
e mediante ordem escripta da a utm:idade co.rnpetente. 

I4. Ninguem poderá ser conservado em prisão S·em culpa formada, 
saJv.o as excepções es.pecilfica:das em lei, nem levado á prisã o, ou n ella de-
tido, si })r estar ifiançl't idonea, nos ·casos em que a Iei ·a a.dmittir. 

§ 15 . Ninguem será sentenciado, ·senão pela autoridad2o ·COmpetente, em 
virt ude de lei aruterior e na fôrma por ella reg.ulada. 

1'6.. Aos accusados se a&S€·gurará na lei •a. mais pJ.ena defesa, co m 
todos os recursos e m:ews essen:Ciaes a ella; desde a nota de culpa, erutregue 
em 24 horas ao preso e assignada pela a u toridade eom~tente, com os nomes 
do accusaclor e das testemunhas . 

§ 17. O d'Í!l-eito de pro•priediade mantém-se em toda sua plenitud:e, salvo 
a deoo;pro:priação por necess idade, ou utiEdade publica, m ediante indemniza -
ção prévja. 

a) As minas pert~noem ao propriet a r io do sólo, .salvo as limitações es-
tal:relecicla.~ por lei, a bem da exploração das m esma\S!. Esta :poderá ser tam-
bem ,fei.ta pelo Gove rno Federal •Ou por concessão des<te, re·servada parte 
dos ~ucu.·os ao .proprie<tario; no •Caso de não inic~ar ou de a;bandor.ar a ex-
proraçào. 

b) As. minas e j3LZidas mineraes n ecessarias á segurança e ded'~sa n a-
cionaes, e as terras onde existirem nãlG ;podem ser t ransferidas a estran-
geiros. 

18. 
§ IHI. 
§ 2() . 

E~ !nviolavel 0 sig"i.liD da corregpondencia. 
Nenhuma ,pena .passa.rá .da pessoa do· delinquenrl:e. 
Fioca abolida a pena de galés '= á de ban'ime nto judiciaL 
Fica igualmente aJbolida a pena de morte, resel"Vadas as disposi-

ções da Je·gislaç,ão miJitar e.m tempo de .gu en·a. 
§ ,2,1. 

122. Dar-se-á o "habeas-corpus" sempre que al1guem soffrer o~ s e 
achar em imminente perigo de sofifrer violencia :por meio ·de ·prisão ou cons-
1.rangimoen:to illegal em .su a. liberdade de locomoção. 
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§ 123. A' excepção das causas, que .por sua natureza, pertencem a 
juizes especiaes, não havelrlá d'õro prívileg<ia!do. 

§ .2.4. E' garantido o livre exercício de qua1quer profissã,o mru<J..l, in-
tellectual e industJ:·ia,1 . 

§ 2.0. Os in:ventos inlfustriaes pertencerão aos seus auto1·es, aos quaes 
ficará garantido .pOl' le<i um privilegio tern,p·ora.rio, ou será conc.ooi-do · ~elo 
Congresso um ·Pre.mio razoavel, .quando ha.ja conveniencia de vulgari2lar o 
in.vento. 

§ . 2;6 . Aos autores de obras litts.rarias e aa·tistiCó'.-s é garantido o dit-ei to 
exclusivo de reproduzil-as .pela imprensa ou por qua.l,quer outro ·Prooosso 
meoan.ico. Os therdBiros dos autOl'eS goZJarão desse direHo pelo t&npo que a 
lei determinar. 

§ 27. A lei assegur.a.rá a J.Jr-oprieda.de das marcas de irubri-ca. 
§ 28 . iPoP motivo de ~nça ou de funcção •reJigiosa, nenhum oi-<13/dão !bra-

sileiro poderá ser privarlo de seus direitos ·Civis e politioos, nem eximir-se do 
cun]primento de qualquer deTer civico. 

§ 29 . Os que allegarem motirvo de Cl'enç:a religiosa com o fim de se isen-
tarem. de qualquer onw;; que as leis da RopubLica im:ponham aQs oidadãios e 
os .que acceitalrem condecor.açã.n ou titulas ncbi·Uarchicos estran~U:o.s p.er-
derã'O todos üs direitos politicos. 

§ 3.0. Nenhum imposto de qualquer na tureza poderá ser oob.rado senão. 
em virtude de uma lei que o autorize. 

§ :n. E' mantida a instituiç§.o do jury. 
§ 32. As disposiç-ões consütucionaes assecuratorias da irreduoUbili.dade de 

vencimentos oiviB ou miUi!ares Rão eXimem da o·brlg~tçã.o de P""·g~r os im-
]JOi'tos geraes creados em lei . 

§ 33. E ' permittido ·a o Poder Elxecutivo expu.ls9.l~ do territorio nacional 
os s ubditos estrangetros ·perigosos á OJ:"dem pubJica ou nocivos aos inte-~:esses 

da Republica. 
§ {!4. Nerl'lmm en1,p-rego pMe ser creado, nem vencimento alguni, oivil 

ou militar, pôde ser estipulado ou alterado senão por lei ordin•a.ria especia-l . 
§ 315 . Respeitados os direitos 3/dquiri:dos e a esp.ect:<.tiva !ega.<l. do> func-

cionarios em exercimo na data da promulgação desta lei, a atXJseqt.adorie. 
sómente .poderá ser coneeilida: 

- aos in validos, depois de t-rinta annos de serviços á. União; 
- aos .que se invalidarem em a'Cto de senn:iço, depois :i,. d~ annos. 
a.) O ma.gi.stra.do ou í'unoo-ionario ma.:ior de 70 a.nnos de -edade S&lá eom-

pulfsoriam.ente aJ!)Os'enrtado· com os vencimentos corresponde~tes oa. temjp!O 
de serviço. 

o) Nenhuma •a;posentadoria ou reforma sem concedida .com Y€'ftci.m-entos 
superiores aos da actividade . 

§ S6. Qua·ndo a segm·ança da R e-publiea o exigir, em caso de !!gg:·essão 
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estran.g;·cira ou cmnnwção intestina, poder-se-<á declarar em estado de sitio, 
por tempo deter-minado, .qualiquer parte do territori0 nacional, suspendendo-se 
ahi a·bsolutamenrte o habeas- corpus para os detidos em virtude da declaração 
do s itio, assim ·COmü 'aS gamntias constantes dos §§ .1°, 3°, 8°, ll'Q, 11, 12, W, 
14 e 1•8, <le&te artigo, •que o decreto enumerar. 

a) Não se aJCihando reunido o Congresso e correndo a P atria imminente 
perigo, exercerá essa arttribuição o P oder Exe.cu tivo Federal (art . 48, nu-
mero 15) ; 

b) Este, po.rém, dura11te o estado de sitio, r estringir-se-á nas m edidas de 
repressão contra as pessoas, a ~mpôr: 

- a de tenção em logar não desti!13.do a os réos de crimes communs; 
o desterro para ou tros sítios <'lo te!"ritorio nacional. 

c ) Logo que se r eunir o 'Congresso, o Presidente da Republica lhe rela-
tará, m.oüvando-as, as medi:das ele <Jxcepç.ão ·que houverem sido tomadas; 

à) As autor:da.des que t en:ham oirdenado t aes medidas. são responsaJVeis 
pelos abusos. commettidos". 

Camara dos Deputados, 24 de Outubro de 1·925 . - Octav ·i o Mangabeira, 
a_o Vice -Presidente, no e.xerc:icio da •Prcsidench. - Heitor &,e Souza, 1° .Se-
cret:wio . ·- Ra·milp,ho Bo~oyll'va Cunha, 2" rSecreta rio . - Remetta-se, oppor-
tunamente, á Gommissão Es·p€'CÍI:Ll . 

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO 

O Sr. Bueno Brandão (pela orde-m) : - Sr. Presidente, na ordem do 
dia da sessão de hoje consta. a eleição da Commissão Especial de 21 mem-
bros que deve dar papecer sobre as emendas da Camara dos Deputados á 
Constituição Federa L R equeiro por isso que V. Ex. se digne consulta1· o 
Senado sobre se concede urgencia para prefe rentemente, proceder-se ã. 
eleição dessa Oommissão, visto, como, por sua natureza, é urgentíssima . 

O Sr. Presidente: - O nobre Sena dor por Minas requer urgencia para 
se preceder immediatament e á eleição da Commissão de 21 membros que 
tem de estudar a reforma constituci.ona l que veiu da Camara do.s Deputados 

Os sen!lores que aJ7provam o requerimento de urgencia, queiram le\•an -
tar-se . 

O Sr. Barbosa Lima : - Nã o ouvi bem o requerimento sobre o qual 
V. Ex. provocou o pronunciamento do Sena do, E ' para se prejudicar a 
urgencia em andanHmto, su];}stituindo-a por outra u rgencia que se sobre · 
põe á aque l!a, afim de que, preterida aquella, se comece desde já a eleição . .. . 
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o SR. PRESIDENTE: - Da Commissão que tem de estudar a p.t·oposiçã~t 

qu e veiu da Camara dos D eputados, sobre a r eforma constitucional. 
O SR. BARBOSA LIMA: - D e accôrdo com o R egimento ainda vivo? 
0 SR. PRESIDENTE : - Sem duvida. 
o ·S!l. BA!lBOSA LIMA : - E stá bem; n essa eleição não tomo parte. 

O Sr. Moniz Sodré (pela onlem. ): - Sr. ~residente, esse requerimen-
to· de urgencia, que acaba de ser offerecido ao Senado, interrompendo 11. 

urgencia já votada, em r eferencia á indicação regimental, destrôe e a nnulla 
por compl<':to a primitiva urgencia. Chamo a a tten ção de V . Ex. para 
esse facto . 

O SR. PRESIDENTE : - V . Ex . m e perdôe; acceitei o r equerimento do no-
bre .Senador, de accôrdo com o Regimento, assim como já havia acceitado 
hontem o requerimento de urgencia apresentado pelo nobre Senadot· pelú 
Amazonas, quando pretendeu que se discuti~se e votasse immediatamente o 
projecto sobre o inquilinato. 

O SR. MONIZ SooRÉ: - Sr . Presidente, penso que não f iz bem me compre-
hender . O que eu digo é o seguinte: o Senado, uma vez votando esse requeri-
m ento de urgencia, que tem como effeito legal interpretar uma urgencia já vo-
ta-da, annulla essa primitiva urgencia, relativa ao projecto regimental. E' para 
esse ponto que chamo a a ttenção de V. Ex. P a ra conhecer da orientação- do 
voto do Senado nessa questão de a nnullar ou nã.o annullar, eu discutire! 
a qnestão de ordem, quando voltar a debate a indicação. 

O SH. PtlESIDENTE: - Sobre o modo de discutir a questão, V. Ex. terâ. 
~ pakwra n o mom ento opportun o. Vae proceder-se á votação do requeri. 
mento de urgencia. 

Os senhores qu e approvam o requerimento de urgencia· do Sr. Bueno 
Brandão, queiram levantar-se. ( Pausa.) 

Foi approvado . 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, requeiro verificação da vo-
tac;:âo. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam o requerimento de> 
Sr. Bueno Brandão, queiram leva,ntar -se, conservando-se de pé, afim de se-
rem contados os votos. (Pa1~sa.) 

Votaram a favor do requerimento 34 Srs. Senadores. Queiram levau. 
tar-se os senhores que votaram contra. (Pa1tsa.) 

Votaram contra sete Srs. Senadores. 
F oi approvado . 

O Sr. Moniz Sodré (pel.a ordem): - Sr. Presidente, peço a V. E x . que 
fac;:a consignar na acta dos trabalhos a minha declaração de voto, contra 
essa urgencia. 
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O Sr. Presidente: - V. Ex. mandará á m esa o seu requerimento por 
escripto. 

ELEIÇÃO DE COMMISSÃO ESPECIAL 

Eleição da Commissão Especial de 21 membl'OS para estudar e dar pa.... 
recer sobre as emendas da Camara dos Deputados á Constituição Federal. 

O Sr. Presidente: - Vou proceder a eleição da Commissão de 21 mem -
bros, que tem de estudar e dar parecer sobre as emendas á reforma da 
Constituição Federal . 

Os Srs. Senadores terão de votar em 21 m embros, sendo um para cacra 
E stado. 

O Sr. Presidente : - Foram recolhidas 40 cedulas . Vae ser feita 21 

apuração. 
Feita a apuração, verifica-se o seguinte resultado : 
Ari-stides Rocha, 37 votos ; Souza Castro, 37 ; Cunha Machado, 36; Eu-

rlpedes de Aguiar, 37; J oão Thomé, 37; Ferreira Chaves, 36; Antonio Massa, 
36; Manoel Borba, 37; F ernandes Lima, 34; Lopes Gonçalves, 33 ; Pedro 
Lago, 37; B ernardino Monteiro, 36; Miguel de Carvalho, 34; Paulo de Fron·-
tin , 38; Bueno de Paiva, 37; Adolpho Gordo·, 37; Luiz A clolpho, 37; Herrru>-
negildo de Moraes, 37 ; Affons o de Camargo, 37; L a ulo Müller, 37; e Vespu. 
cio de Abreu, 38 votos. 

Obtiveram ainda votos os Srs. Barbosa Lima , 1 ; L auro Südré, 1; cost :.. 
Rodrigues, 1; Pires Rebello, 1 ; T homaz Rodrigues, 1 ; E loy de Souza, 1: 
Venancio Neiva, 1; Mendonça Martins, 1; Pereira Lobo, 3; A n tonio Carios, 
1; Manoel Monjardim, 1; L acerda Fra nco, 1; José Murtinho, 1 ; Carlos Ca.. 
valcanti, 1; Felippe Schmidt, 1 ; e tres votos em branco, correspondentes a 
Sergipe e duas cedulas em . branco. 

O Sr. Presidente: - Foram votados para compõr a Commissão do~ 

21 Senadores os seguintes Srs. Senadores: Amazonas, Aristides Rocha, 37 
votos; P ará, Souza Castro, 37 ; Maranhão, Cunha MachadQ, 36; Piauh:y . 
Euripedes de Aguiar, 37; Ceará, J oão T homé 36; Rio Grande do Norte, F er-
reira Chaves, 36; Parahyba, Antonio Massa, 36; Pernambuco, Manoel B orba. 
37; Alagõas, Fernandes Lima, 34; Sergipe, Lopes Gonçalves, 33; B ahh. 
Pedro Lago, 37; Espirito Santo, Bernardino Monteiro, 36; Rio de Janeiro, 
Miguel de Ca rvalho, 34; Distlicto Federal, P a ulo de Frontin, 38; Minas Gt>.. 
raes, Bueno de Paiva, 37; São Paulo, Adolpho Gordo, 37; Matto-Grosso, Lu!:. 
Adolpho , 37; Goyaz, H ermenegildo de Moraes, 37; P araná, Affonso Camar go_ 
37; Santa Catharina, Lauro . Müller, 37; Rio Grande do Sul, V espucio · de 
Abreu, 38 votos . 
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Obtiveram ainda votos os seg-uintes Srs. Senadores: Amazonas, B·arbo~a 

Lima, 1' Pat·á, Lam·o Sodré, 1; Maranhão, Costa Redrig-ues, 1; Piauhy, 
Pires Rebello, 1; Cear á, Thomaz Rodrigues, 1; Rio Grande do Norte, Eloy 
de Souza, 1; Parahyba, Venancio Neiva, 1; Alagõas, Mendon~a Mat·tins, 1: 
Sergipe, Pereira Lobo, 3; Bahia, Antonio Carlos, 1; Espieito Santo, Manoel MoP.-
jardim, 1; São Paulo, Lacerda Franco, 1; Minas Geraes, Antonio Carlos, !; 
Matto-Grosso, José Murtinho, 1; Goyaz, Eloy d~ Souza, 1; Paraná, Carlo~ 

Cavalcanti, 1; Sat~ta Catharina, Felip-pe Schmidt, 1 voto. 
E stão eleitos os 21 Srs. Senadores mais votados. 

j 
O Sr. Antonio l\'Ioniz (pela orde·m): - Sr. Presidente, pedi a palavra 

para solicitar de V. Ex. a fineza de fazer constar da acta da preser,te ses-
são que nem eu, nem os Srs. Barbosa Lilna, Soares dos Santos, Moniz SodrEI, 
Gonçalo R ollemberg e Jeronymo Monteiro, presentes á sessão de hoje, to-
mamos parte na eleição da Oommissão Especial que tem de emittir parecer 
sobre a proposta de revisão cons tit uciona l, vinda da Camara dos Deputados. 

Faço esta declat·ação, devidamente autorizado por esses me us i!lustre.. 
collegas. (.Jf1tito bem; m-wito bem.) 

O Sr. Presidente: - V. Ex. deverá mandar por escripto a sua decla-
ração de voto. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que não tomamos parte na e leição da Commissão que ten• 
de emittir parecer sobre a proposta de r e·visão constitucional, vinda da Ca-
m ara dos Deputados. 

Em 27 ue Outubro de 1925. - Antonio Moniz. - Soa1·es dos Santos. -
Moniz Sacké. - Je1·onymo .Monteiro, - Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (*) (pela ordem.): - Sr. Presidente, desejaria 
saber quantas cedulas foram recebidaB ... 

0 SR. PRESIDENTE: - 40 cedulas. 
O SR. BARBOSA LIMA: - . . . e qual o numero de votos. 
O SR. PRESIDENTE: .'- O numero ma.ximo de votos foi 38, havendo duas 

cedulas integralmente em branco. 
O SR . BARBOSA LIMA: -De modo que esses varias incidentes da votaç'io 

constarão do Diario do. Congresso e da acta que deverão ·ser lida na sessão de 
·amanhã? 

0 SR. PRESIDENTE: - Sim, senhor. 

(*) Não foi revisto pelo orador). 
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O SR. BARBOSA LIMA: - Mas, Sr. Presidente; • .pedi a palavra pat·a le-
vn.ntar uma questão de ordem. Tinha sido votada uma urgencia para se 
interromper a ordem do dia, afim de se discutir immediatamente, com pl·e- · 
terição de qualquer out ro assumpto, a indicação que visa modificar o Rf'-
gimento do Senado. 

Essa urgencia foi, por sua vez, interrompida com preterição dos arts. 181 
<; 184 do R egimento, ainda em vigor. O art . 181 diz: 

"Iniciada a discussão de :qualquer materia, não será interrom-
pida para tratar-se deo outra, salvo adiamento ou questão de ordem 
por ella suscitado . " 

Estava iniciada a discussão da indicação em apreço: essa discussão f o! 
interrompida, não por uma questão de ordem, mas em virtude de um adia-
mento. Quer dizer que o r equerimento formulado pelo honrado Senador por 
Minas Geraes, o Sr. Bueno Brandão, valeu por um requerimento de interru·· 
pção de urgencia, interrupção da discussão de uma materia em andamentc , 
em virtude de u rgencia. 

O SR . BUENO BRANDÃO: - Sem prejudicar os effeitos da urgencia. 
O Sn. BARBOSA LIMA : -- Isso é o que o art. 184 vae. dizer. O adiamentc. 

por um tempo indeterminado ou para a legislatura seguinte equivale á i:e-
"dção da materia principal. 

Este artigo reza o seguinte: (Lê) 

"Paragrapho primeiro - O adiamento por tempo indeterminado 
da discussão de emendas da Camara dos Deputados rejeitadas pelo 
Senado e mantidas pela mesma Camara ê permittido. Paragraph .~ 

segundo - O adiamento, porém, só se considera approvado se obteYu 
dous terços dos votos". 

Mas o adiamento é por tempo indeterminado. S. Ex. não determinot: 
t Pmpo . 

O SR . BuENO BRANDÃO - Determinei o tempo: o período necessario para 
a eleição. 

O SR . BAI<EosA LIMA: - O tempo tem que ser determinado até oito dias. 
O tempo foi indeterminado. 
O SR. BUENO BRANDÃo : - ~ artigo não rege o caso. 
0 SR. BAHBOSA LIMA: - Importa, portanto, n u ma rejeição da materia 

principal. Nós não estamos aqui no caso do estado de sitio, que se suspende 
e reapparece á vontade . Uma vez interrompida a urgencia, em virtude ele 
um adiamento, f icou verificado que . a razão de ser da urgencia desappare-
ceu, visto que urgente só se entende aquelle assumpto que, se não fosse 
resolvido desde logo, ficaria prejudicado. O Senado, com o seu pronunci:J.-
men to, assentido num adiamento, confessou tacitamente que a urgencia tinln. 
sido reconhecida como podendo ser preterida, posposta, procrastinada. 

Como disse a V . Ex ., Sr. Presidente, estamos em face de dispositjvr. 
claro do Regimento. O adiamento não foi por tempo determinado. Chama-S•·: 
tempo determinado quando se diz: - adiamento por tantos dias, conforme 

• 
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diz o Regimento, noutro de seus dispositivos, até oito dias - por t res dia!:!, 
por quatro dias, para a sessão de amanhã, para cinco dias. Desde que se· 
não determina o t empo, cae-se no dispositivo do art. 184 . O adiamento-
por t empo indeterminado equivale á rejeição da materia principal . 

De modo que ê interessante. Não só esse pronunciamento do Senado· 
valeu como uma interrupção, como uma suspensão da urgencia, comv 
ainda valeu por muito m ais, porqu e valeu pela rejeição da m a teria princi'Pal. 

0 SR . l\I[ONIZ SODRÉ: - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Pronunciando-se .pela fôrma por que o fez, o 

Senado rejeitou a materia principal. Qual era a materia principal? Era ·n. 
Indicação que visava a reforma do Regimento. Aqui está como involuntaria-
mente, inconscientemente, me parece .. . 

O SR . BUENO BRANDÃO: - Não apoiado. Nem podia ter esse efÚlito, em 
vista do Regimento. 

O SR. BARBOSA LIMA: - .. . o Senado, sem ter em mente, não tendo 
presente esse dispositivo, foi conduzido a votar um adiamento que, no~ 

termos da sancção creada pelo Reglmento, equivale - são os proprios ter. 
mos do art. 184 --· á rejeição da materia principal. 

E . cousa interessante; quando o honrado " leader " da maioria se levan-
tou para propôr outra urgencia, que se sobrepuzesse á primeira, pensei que· 
S . Ex. ia requerer que entrasse immediatamente em discussão a resolução 
da Camara dos Deputados propondo a prorogação da sessão legislativa, ma-
teria sempre considerada urgentíssima. Segundo os precedentes desta e da 
outra casa, projectos propondo a pro·rogação da sessão legislativa foram 
sempre dados a debate apenas chegados á Mesa respectiva, em qualquer 
phase da ordem do dia. A Mesa levava ao conhecimento do Senado que 
estava sobre a mesma o projecto propondo a prorogação da sessão e abria -se 
o debate, em geral rapidíssimo, sobre a n ecessidade dessa prorogação. 

Ora, estamos distantes apenas alguns dias do termino da p r orogaçã.o 
votada. Em 3 de Novembro expira rá o prazo durante o qual deverão func-
cionar as Camaras prorogadas, por úfua resolução a nterior. Até agora, 1>-

unico orçamento em andamento no Senado ê o orçam ento da Guerra, que. 
tendo recebido emendas, volveu á Commissão de Finanças. Pensei que· 
qu ando o honrado " leader" da maioria se levantou, !ria solicitar do Sen ado 
a urgencia necessaria á discussi:Lo e votação da proposição da Camara dos 
Deputados prorogando a sessão legislativa . 

Na Mesa leu-se tambem o parecer da Commissão respectiva sobre a 
!e! de emergencia do inquilinato. Deante das palavras proferidas pelo hon-
rado " leader" da m aioria, em uma das ultimas sessões, eu acreditei que 
S. Ex. ia talvez propô r a preferencia, mediante urgencia, para a discussão 
e votação dessa proposição da Camara dos Deputados, já relatada pela 
Commissão respectiva. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Perdoe-me V. Ex ., não poderá pensar assim, 
porque sempt·e declare! que a urgencia seria sem prejuízo da discussão da. 
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reforma do Regimento. A lei do inquilinato ainda vigora até junho do anno 
que vem. 

O Sn. BARBOSA LIMA: - lVlas a V . Ex. não occorreu, não está occorrendo, 
V . Ex . não tem bem presente no momento que a sêssão legislativa, por 
emquanto, pelo 1nenos, tem de t erminar daqui ha seis dias, e, si nesses seis 
dias, a não ser que se advinhe, por uma. conjectura politica, que o Poder 
Executivo convoque extraordinariamente o Congresso, ou que o Congres~o 
ainda consiga prorogar as suas sessões - caso com que parece o Senado 
não se está preoccupando, tanto assim que a proposição vinda da Camanc, 
nesta altura, e lida na mesa n a sessão de hoje, não mereceu do h on rad:> 
conductor dos trabalhos internos desta Casa a preferencia que parecia dev~~· 
ter merecido - o Congresso não funccionará. 

O n obre Senador quiz antes que se promovesse a eleição da Commissã<, 
dos 21, incumbida de dar parecer sobro o projecto de reforma constitucional, 
como si fosse possivel dar esse parecer e prom.over o andamento dessa rc· 
forma nos seis dias que restam dos trabalhos legisla tivos. Parece que S . Ex. 
adv inhou, tendo a certeza de que o Sen ado vae votar a prorogação arbJ 
trada pela Camara até 31 de D ezem bro . E' uma :conjectura, por emquant0, 
por honra do Sen a do, é lícito acred1tar que elle possa opinar em um sen· 
tido ou em outro, possa dar o seu voto em favor de mais uma proroga-
ção, ou póde r ecusar o seu v oto, entendendo que o Cong1·esso, tendo fune· 
cionado qua tro m ezes normaes de sessão legislativa, .iá estendeu os seu~ 

trabalhos por mais da metade desse tempo. 
De modo que, Sr. Presidente, a minha questão d e ordem, o que pro-

curei motivar dentro do tempo que o R egimento me permitte, ladeando-~ 

nessa série de considerações convergente, que a justificam, é essa: votou-s" 
um adiam ento, a titulo de interrupção de urgencia, a diamento por temp<> 
indetermina do, com a sancção do art. 184, a qual envolve, nos t ermos finae 8 
dessa redacção inequívoca, a rejeição da m a teria principal. 

O SR. PRESIDENTE: - P ermitta -me V. Ex. lembrar-lhe que já passaram 
alguns minutos do tempo de que V . Ex . dispunha para levanta r esta ques · 
tão de ordem . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Neste caso, Sr. Presidente, alguns esclarecl-
mentos que a minoria deveria dar a m ais, sobre a questão de ordem, dados 
os 15 minutos que me cerceiam a possibilidade de estender essas consi<'le-
rações, serão naturalmente ministrados pela pa1avra mais eloquente de m en 
honrado collega de mínorla . 

0 .SR. MoNIZ SODRÉ - Não a poiado. 
0 SR . B ARROSA LIMA: - Era O que eu tinha a dize1·. 

O Sr. Moniz Sodr.S (pela oTdem) : - Sr. Presidente, é t estem unha 
V . Ex. de que, logo após a a presentação do requerimento de urgencla offe-
rPcido a esta Casa pelo nosso illustre collega. representa nte d<" 
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Brandão, afim de que 
da commissão dos vinte 

fosse 
e um, 

immedia-
a que 

se refere o nosso Regimento, acerca da reforma constitucional, eu 
tive occasião de; de prompto, levantar-me, para ponderar á Mesa do Senado 
e observar aos meus illustres collegas desta Casa que esse requerimento 
teria um alcance immenso r elativam ente aos seus effeitos juridicos. Pon-
derei immediatamente que o requerimento que viesse interromper o debate, 
teria, como consequencia inevitavel, a suspensão desta discussão ou a sua 
rejeição; a suspensão da discussão, si porventura o requerimento do adia-
m ento fosse limitado no seu t ei:npo; a sua rejeição, si fosse por tempo in-
determinado. E esta questão, Sr. Presidente, offerecida no momento mai~ 
opportuno, para que o Senado não votasse sem saber exactamente as con- · 
sequencias logicas e legaes dos actos que ia praticar; essa questão foi 
agora brilhantemente levantada pelo meu eminente collega, representante 
do Amazonas, que a poz em fóco com as luzes da sua eloquencia e com 
o rigor da :ma logica. 

R ealmente, Sr. Presidente, V. Ex. viu que o art. 181 do Regimento 
estabelece que qualquer assumpto posto em debate não poderá ter a sua 
discussão interrompida senão em dous unicos casos: ou por um requerl-
mento de adiamento ou por umá questão de ordem, que diga respeito aú 
caso debatido. Na hypothese actual não se tratou de uma questão de ordem 
relativ:J. ao caso debatido. Portanto, a discussão desse projecto de reforma 
regimental foi interrompida, foi suspensa por um requerimento àe adb -
mento; e, como esse requerimento de adiamentto não foi por tempo deter·· 
minado, diz o art. 184 do mesmo R egimento, lido pelo meu illustre collega, 
Sr. Senador Barbosa Lima, segue-se que, de accôrdo com os termos cla-
ros, inequivicos, insophismaveis, deste dispositivo, considera-se a materia 
do projecto como rejeitada, razão pela qual nos Jevàntamos neste momento 
para ponderar a V. Ex . ·que a indicação, cujo debate foi annunciado pela 
Mesa, não poderá regimentalmente proseguir, porque, por um voto indirecto 
do Senado e por disposição expressa da sua lei interna, ella está plena-
mente rejeitada. 

Eu sei, Sr. Presidente, que nestes tristes momentos que atravessamos, 
em que os go!p:-s de força, o luxo da prepotencia, a volupia satanica 'da 
violencia. no infringir os dispositivos mais claros, até da propria Consti-
tuição, já têm tido as suas ressacas no r ecinto do Senado, e essa maré, 
cheia de arbitl'ariedades, de attentados monstruosos, vae dia a dia cres-
cendo, em ondas tumultuosas, m esmo nes'te recinto. 

Já tive occasião de, na sessão de hontem e na de ante-hontem, levantar 
o meu protesto contra os golpes de força da maioria., que, na sua irrupção 
contra o Regimento, em seus dispositivos clarissimos e insophismaveis, le-
vava até de derrocaàa a propria respeitabilidade da Mesa do Senado, por--
Que dP.parou-se-nos o · ensejo à e demonstrar que, tendo sido resolvido pe-~o 
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lllustr;, Vice-Presidente da Casa em exercício da Presidencia, que a ind!-
cação, cujo debate V. Ex. annunciou,~ mas .que agora não póde mais re-
gularmente proseguir, deveria passar de accôrdo com os termos claros dé> 
Regimento, por duas discussões. Não obstante a affirmaÇão p erem ptoria 
da Mesa, a declaração repetida e reiterada do illustre Vice-Presidente rio 
Senado, dizendo que tinhamos razão quando exigíamos duas discu ssões para 
a referida indicaçã o, bastou que um gesto do leader da m aioria se mani-
festasse contra essa justa e legal deliberação para que vissemos inteira-
mente annullada essa decisão, com· prejuízo não só da respeitabilidade da 
Mesa do Senado como ainda do proprio decoro dessa egregia corporação. 

·Tive, Sr . Presidente, occasiã o ainda de accentuar que não ficaram 
ahl sómente as arbitrariedades, porquanto naquella mesma sessão se havia 
dado o golpe de força ·de se considerar como votada a consulta ao Senado 
a respeito dessa questão, sem o qtwrum legal !ndispensavel. Tivemos ainda 
occasião ao verificar, logo no dia seguinte, que a acta r egistrou esse atten-
tado cont ra o decoro do Senado, tinha sido votada pressurosamente, ataba-
lhoadamente, com infracção violenta do R egimento, desde quando foi en-
cerrado estando inscriptos t res oradores para a sua discussão. 

B em sei, Sr. Presidente, que os protestos em nome do Direito e da Lei, 
que levantamos contra a m anifestação da força só terão um valor moral 
(J.Ue r<o~> collocará a nós outros, bem, muito bem com a n ossa propria con-
~f'l€ncia e de ' dar um exemplo de dedicação â cau.o2. r.ublica, de devoção ao 
Direito, de culto. á J ustiça, exemplo a o povo que nos acompanha nos nossos 
trabalhos parlamentar es. 

Não alimento n enhuma pretenção, nem illusões que seriam ridículas, 
nesta hora sinistra, de a creditar que o Senado, cahindo em s i, nessa vereda 
de tropelias, em que vae resvalando, possa mudar o seu voto para reconhe-
cer que temos razão n essa questão de ordem, cu ja razão é absolutamente 
insophismavel. Jâ ouvi, ha pouco, o honrado representante de Minas, o Sr. 
Bu eno Brandão, dar un1 aparte ao eminente r epresentante do Amazonas. 
Sr. Barbosa Lima, declarando que, quando Só Ex., o honrado representante 
mineiro, requereu a urgencia para a eleição da. Com missão dos 21, S . Ex. ha-
via feito a resalva de que essa urgencia não prejudicou a discussfto da in-
dicação em debate. 

Mas, Senhores Sena dor es, estará a palavra de S . Ex. acima dos termos 
claríssimos do Regimento do Senado? 

O SR. BuENo B RANDÃO : - Não tem o effeito que V. Ex. lhe quer em-
prestar. 

0 SR . BARBOSA LIMA : - Li O artigo. 
O SR. Momz SODRÉ: - O Sr. Barbosa Lima leu o artigo 84 do Regi-

mento que declara peremptoriamente que "A Interrupção de qualquer ma-
teria em debate por um requerimento de urgencia ou de adiamento, impor-
ta na rejeição dessa materia, se porventura o adiamento fôr por tempo inde-
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terminado." o Sr. Bueno Brandão declarou que fez a resalva de que o 
requerimento de urgencia não prejudicaria a outra urgencia já votada. 

o SR. BUENO BRANDÃO: - Naturalmente, um projecto sô pôde ser rejei-
tado pelo voto do Senado. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - Pois então a palavra do lea,de1· revoga o Regi-
mento? Pois e n tão quando ha um acto praticado pelo Senado e que tem a 
consequencia prescripta em dispositivo claríssimo. da lei interna da Casa, 
esse acto deixará de produzir o effeito e ficará derogado o preceito regi-
mental simplesmente pela vontade caprichosa do leade1·? 

0 SR. PRESIDENTE faz soar O tympano. 
O SR. MoNrz SODRÉ': - Sr. Prsidente, V. Ex. tocou a campainha? Não 

sei se ê para conter o m eu ímpeto de justo e indignado protesto ou se é para 
observar-me que está finda a hora da sessão. 

0 SR. PRESIDENTE: 
cinco minutos. 

Foi para lembrar a V. Ex. que faltam apenM 

O SR. MoNIZ SODRÉ: - Se faltam apenas cinco minutos, V. Ex. m e dará 
mais dois por me haver interrompido, neste momento, fazendo-me perder um 
tempo precioso. 

O SR. JoAQUIM MOREIRA: - V. Ex. não perdeu tempo ; perdeu a emba-
lagem. 

O SR. 1\IIONIZ SODRÉ: - Perdi a embalagem e o tempo: por isso, Vossa 
Ex. deve me dar a compensação necessaria. 

Quero chamar a attenção do Senado para esse facto s1Li-generis, p ara 
esse facto verdadeiram ente suggestivo de se r equerer que seja feita a es-
colha ou eleição da Commissão dos 21, de accôrdo com o R egimento que ~ 

.Propria maioria manda revogar . 
Estamos discutindo uma indicação que importa na revogação do Regi-

mento em vigor; entretanto, é exacta mente por esse Regimento em vigot·, 
por esse Regimento que a maioria manda r evogar, que o illustre leader 
pediu a eleição da Commissão elos 21. 

Pois então, S. Ex. propõe ao Senado a revogação ele uma lei e , em nome 
clessa lei pede a escolha ele uma Commissão? 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Mas se a lei ainda está em vigor, deve ser 
obedecida. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - A lei ainda está em vigor porque a attitude pa-
triotica da minoria tem impedido até agora esse golpe de força . 

O SR. BUENO BP"\NDÃO: - Não propuz a rejeição. Entretanto, pôde ser 
rejeitada pelo voto do Senado, unico poder competente. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - E se a rejeição desse requerimento foi proposta 
por S. Ex., devo lembrar ainda aos meus illustt·es collega!! ... 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Não: pelo contrario ; mantenho o que estava 
estabelecido . 

O SR. MONIZ SoonÉ: - . .. que a.o artigo do Regimento em vigor, qu~ 
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manda que se eleja a Commís são dos 21, foram offe r ecídas duas em endas, 
modificando completamente o n10do de se proceder essa escolha ela Commis-
são d os 21. 

Ha uma emenda mandando que, em vez de eleição, se faça por sorteio, a 
escolha dessa Commíssãc como se procede actualmente a respeito da Com -
missão de ver ificação de poderes. 

E ha outra em enda que det ermina que, fazen do-se por eleição, essa es-
-colha a eleição não seja feita pela maioria do Sena do m as por indicação de 
cada ba ncada. 

O SR. BUENO B RANDÃO: - Como se poder ia eleger o de Goya z ? 
O SR. MONIZ S oDRÉl : - Isso seria mais na tura l e de a.ccõrdo com os 

princípios basícos da Constituição. 
O SR . ANTONIO Mol'-rrz: - E estaria de accõrdo com o proprío a rtigo da 

indicação. 
O SR. MONIZ SonRÉ : - D e accõrdo com o proprio artigo da indicação, 

com o m u ito bem accentua o meu nob r e collega, essa Commissão devia ser 
com posta de 21 Senadores, n ão de 21 Sena dores indistínct a m ente. mas de 
cim Senador escolhido entre os representantes de cada Esta do. 

Mas, a proposíto - desde que o tempo corre - não posso deixar de le-
vant&.r o m eu protesi.o solEmne em nome do decor o da Bahia, contra o a cto 
enxova lhador que vem colloca l-a per a nte o Senado Bra sileir o em uma po-
sição de a vilta m ento moral. 

Quer o r eferir-m e, Sr . Presidente , ao fact o de , det erminando o R egimen-
to q ue cada E stado possua um delegado n a Commissão dos 21, e t endo os 
Senadores, indi cados para essa Commíssão, da do o seu voto a um compa-
n heiro de ba n cada, o nobre r ep resentante da B a hia, o Sr . P edro Lago, seja 
escolhido o Sr. A n tonio Carlos para r epresentar o seu Estado. 

Senhor es, se o Sr . P edro L a g o julga que os outros dois r epresentantes 
da bancada bahfana não merecem o seu s uffragio : q ue deixasse e m branco 
a sua cedula , porque n ós quer ería m os recebei-a de S. Ex ., já que o hon-
rado collega nã o n os reputa dig n os dessa h omenagem de trivia l e simples 

·gentileza. Que a deixa sse, portanto, em bra nco, m as nã o viesse vota r no pre-
claro representa nte de Minas Geraes, ou de qualquer Sen a dor por outro Es-
tad o, porque a B a hia não é uma s u ccursal de Minas, n ão é um appendice 
de qualquer Estad o da F ederação Brasileira ; ella tem personalida de propria, 
tem a au t on omia da s u a dig nida de, cu jos melin dres n ão lhe permíttem seja 
posta nest a t r is t e e humilhante situação de suba !ternida de em tão t errível 
cont r ast e com a s suas t radições g loriosas . ( A.110iados; m11.it o bem; muito 
bem) . 

O Sr. Antonio Moniz: - P eço a palav ra pela or dem. 

O Sr. Presidente : - Pa1·a tratar da q u estão àe ordem, levan tad a pelo 
Sr. Barbosa Lima'! 
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0 Sn. ANTONIO MONIZ: - Sim, senl1or. 

O Sr. Jeronymo Rionteiro: - Tambem peço a palavra pela ordem. 
para tratar do assumpto trazido a debate pelo Sr. Senador B arbosa Lima. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o Sr. Antonio Moníz. 

O Sr. Antonio Moniz: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Não posso -conceder a palavra a V. Ex. 
O Sn. AKTONIO MoNrz: - Então ' l. Ex. t em dois pesos e duas medi-

das . Eu preciso fazer umas considerações sobre o requerimento ·que acaba 
de ser fo rmulado pelo Sr. Senador Moniz Sodré. O Senador Moniz Sodré 
acaba de falar pela ordem, e V. Ex. quer negar-me a palavra, tambem pela 
ordem. i: 

O SR . PRESIDENTE: - A Mesa concedendo a palavra ao Sr . Senador Mo-· 
ni7. Sodré .. . 

0 SP.. EJUSEBIO DE ANDRADE: - Não concedeu. 
O SR. PRESIDENTE: - Se a Mesa não tivesse concedido a palavra ao Se-

nador Moniz Sodré, S. Ex. della não teria usado . 
A Mesa, concedendo a palavra ao Sr. Moniz Sodré , fel-o tão sómente 

para permittir que S. Ex. usasse de um direito que lhe cabia regimental-· 
mente. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - E' exactamente o que eu desejo: usar de um 
direito que me cabe r egimentalmente. 

O SR. PRESIDENTE: - Pelo Regimento, ao Sr. Senador Moniz Sodré ape-
nas cabia o direito de recorrer da decisão dada pela Mesa á questão de or-
dem, de que S. Ex. foi autor e por isso é que a Mesa lhe concedeu a pa-
lavra. 

O SR. ANTONIO MoNrz : - Eu quero falar pela ordem, sobre o modo de 
ser votado esse requerimento do Sr. Senador Moniz Sodré. 

V. Ex . não me póde negar a palavra. Onde estamos? Estamos na Se-
negambia? Peço a palavra pela ordem , Sr. Presidente .. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex . quer a palavra para apresentar um me-
thodo sobre a votação? 

O SR. ANTONIO MoNrz: Para encaminhar a votaçãe .. 

O Sr. Presidente : - Tem a palavra o Sr . Senador Antonio Moniz. 

O Sr. Antonio Moniz (''') (pela ordem): - Sr . Presidente pedi a pa--
lavra nos termos expressos do R egimento, para encaminhar a votação do-
requerimento do Sr. Senador Moniz Sodré, appellando da decisão de Vossru 

(*) Não foi revisto pelo orador). 
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Ex., para o Senadco. Nestas condições, compreende V. Ex. que não lhe era 
absolutamente licito negar-me a palavra. 

0 SR . MONIZ SODRÉ: - Apoiado. 
O SR. ANTONIO MONIZ: - V. Ex. commetteria uma grande violencia, se 

nisso insistisse. Não podia faze l-o. 
Solicitei a pa lavra usando de um direito meu, para dar o meu assenti-

mento a uma questão já levantada e encaminhar a sua votação . 
De accôrdo com as praxes do Senado, eu me permitto o direito ele fazer 

algumas considerações, estranb anclo o modo por que V. Ex. m'a negou, 
sendo tão gentil como é. Protestando contra esse modo, p eço ao illustre Pre-
sidente a fineza de lê1· á pagina 23 elo Regimento, um conselho dado, em. 
nota, por um eminente escriptor inglez, que não é para desprezar pelos que 
presidem assembléas como esta. 

O Sn . BuENO BRANDÃo: - A esse dever a Mesa não faltou ainda. 
O SR. ÁNTONIO MoNiz: -A minha questão ainda não é com V. Ex. Com 

V. Ex. será depois. Sr. Presidente, V. Ex. está vendo que eu sou interrom-
pido pelo leader, quando desejo ser o mais breve possível. Foi V . Ex. quem 
me forçou a occupar, neste momento, a a.tten ção do Senado, é o illus tre 
leade1· da maioria que não permitte que eu termine. 

O SR. BUENO 13r:ANDÃO: - O illustre Presidente tem justamente excesso 
de paciencia e de t o1erancia . 

O Sn . JoAQU!II[ MoREIRA: - E para isso tambem ha limite. 
O .SR . MoNrz SoDRÉ: - O m elhor é mandar logo armar a forca e a gui-

lhotina. 

O Sn. BUENo BRANDÃO: - E' dever do Senador tambem tratai' a Mesa 
com delicadeza. 

O SR. ANTONIO MoNIZ : - Sr. Presidente, V. Ex., possuidor de um ta-
lento brilha nte, não precisa do au xilio do illustre l eader da maioria para se 
defender de qualquer accusação que lhe seja feita. 

(' facto, Sr. Presidente, ê que V . Ex. se apaixonou e rião Se d• minou 
Lamento sincerament e que V. Ex. tenha assim procedido e por isso tomo 
a liberdade de pedir a V. Ex. que leia, r eleia, e reflicta sobr e o conselho 
do grande escriptor inglez para qu e se n ão reproduza o que acaba de succe-
der, e faço . .. 

O Sa. MoNIZ SoDRÉ: - L eia V. Ex. tambem o discurso que proferiu 
o Sr. Francisco Sá n esta Casa do Congresso a respeito das funcções do Pre-
sidente de tutela r e garantir os direitos das opposições. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - .. . votos para que, d'ora em deante, V. Ex . , 
por mais exaltado que esteja, não saia da linha de impeccavel correcção 
que o caracterisa n a m aneira de tratar seus collegas, maximê quando estes 
apenas querem o respeito aos seus direitos. 

Sr. President e , folgo muito que V. Ex. se tenha convencido de que; no 
incidente que acaba de se desenrolar, a razão está conunigo. 



-216-

A prova disso é que V. Ex . me côncedeu a pa la.vra, nã o aceitando as 
Insinuações do illustre leade1· d21. maioria . 

P ara mostrar a V. Ex. que não tenho outro intuito senão cumprir com 
exactidão o manda to que me foi confiado pelo glorioso Esta do da Bahla, 
foi que ins isti p ela p a lavra. Não podia deixa r de prot esta r contl'a o fa cto 
de se me negai-a indevidamente . E 1·a nã o corresponder á c011fiança daquelle 
l'Jstado, que ha cerca de tres a nnos, se vê opprimido pelo mais f er renho 
e :.iü ldo d~ s it io . 

A Bahia, Sr. P r esidente, d esde o inicio do a etua l goven1o está sob a 
pressão da quella odiosa m edida . No m eu E stado n ã o existe liberdade de im-
p rensu e os comícios popula r es esti'w, como aqui no Rio de Jane iro, tran-
ca dos pela policia. N a Ca m ara esta dual, a opposição não logrou eleger um 
só r epresentante , pcr q ue eleição é coisa que desde que o Sr . Presiden te da 
Republica se torno u o seu chefe, não se fez m a is na Bahia. Na Ca mara 
l!'·edcra l, a situa ção é a m esma . Foram eleitos varios cidadãos contrarias á 
situação actual. O poder verificador, porém, não os r econheceu. D e. m a -
neira que a s unicas vozes de que a Bahia dispõe para exprimir os seus sen-
timentos são as dos seus dois embaixadores no Senado . V . Ex. querendo 
cassa r-nos a palavra , pretendeu aspbyxia r por completo o grande Esta do d t'l 
No r te, tão rico de tradições gloriosas . 

Não t a nto por mim, mas pelo E stado que r epresento, · não podia deixar 
de insistir pelo aca tamento do meu direito. 

Chego agora á questão com o illustre Senador por Minas . 

O illustre Senador p ela B a hia, o Sr. :Moniz Sodré, levan t ou u m a ques-
tão de ordem constitucional da mais alta importancia. Qua ndo S. Ex . fun-
damentava -a, o Sr. Senador Bueno Brandão, para fulminal-a, la nçou mão 
de um argumento que reputa - " esmagador. S. Ex . disse, com toda a sua 
.1utoridade de leader da maioria ... 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Isso póde ser tudo menos encaminham.;n!o 
de votação. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - . .. e d e repr esentante do Governo prepotente 
que e s tá desgraç:ando a R epublica ... 

O SR. BuENo BRANDÃO: - O encaminhamento de votação é por dez mi-
nutos . V. Ex . está fala ndo ha quinze. 

O SR. ATO.NIO :Mmaz: - .. . que o R egin'\ento p ermitte que se vote com 
qua lquer numero. Mas o nob1·e Sena dor m ineiro me ha de permittir que e u 
lembre a S. Ex. que é principio trivial de direit o, encontrado em todos os 
compendias, que toda g ente conhece, que, n o r egime de poder es limitados, 

·que é o domina nte entre nós, não p revalece nenhum disposi ti vo de lei, desde 
.que seja contra rio á Constituição . 

Ora, se a Con stituição exige que o Senado nã o póde t ornar deliberaç;ão 
a lgum a sem q ue se a che r epresentado, pelo menos, por mais um da m etade 
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·de seus membros, o Regimento póde dizer o que quizer, mas o principio 
.continua de pé. 

O SR. PRmSIDENTE: - Lembro a V. Ex. que estão esgotados os quinze 
minutos a que 11. . Ex . tinha direito. 

O SR. ANTONIO MoNrz: -Vou concluir e, o que me é muito grato, assi-
gnalando que Vi. Ex. acabou reconhecendo que não p edi a palavra intem-
pestlvamente, tanto assim que occupei a tribuna pelo tempo a que tinha di-
reito. Termino, requerendo a V . Ex. que consulte o Senado se consente 
em que a votaC}ão do requerimento do Sr . Moniz Sodré, recorrendo da deci-
são de V . Ex., seja nominal. 

O Sr. Jeronymo l\'lonteiro ('') (pela ordmn): - Sr. Presidente, V. Ex. 
e o Senado perdoarão uma confissão que venho fazer, antes de adduzir qual-
quer consideração sobre a questão de ot·dem, que nos preoccupa: não tenho 
em mãos o nosso estatuto interno . Pediria a V. Ex. a gentileza de fazer 
~-hegar â.s minhas mãos um exemplar do nosso Reg·imento, si isto fôr possí-
vel a V. Ex. 

0 SR. PRESIDEN'l'E: - Perfeitamente. 
(O omdo1· é sati.ste·ito.) 

O SR. JERONYMO MoN'l'EIIW: - Sr. Presidente, abrindo esta collecção de 
vreceitos, que devem reger as nossas rel<Cções nesta Casa, encontro, logo de 
principie, o art. 1.5. Ahi estão as attribuições e as obrigações que pezam 
:;:obre o Presidente do Senado . Entre ella;; , de m oc1o taxativo, de modo bmn 
c laro e inilludivel, encontramos o seguinte : 

'·Art. 15. Ao Presidente do Senado, que pela Constituição é o 
Vice-Presidente da R epublica, compete, como regulador dos traba-
lhos e fiscal da boa ordem. além de outras attribuições conferidas 
neste regimento : 

1.•, presidir ás. sessões do Senado, depois de estar este constituído 
para dar começo ás suas sessões ordinarias, isto é, depois' de se haver 
realizada a abertura da sessão orclinaria ou extraordinaria do Con- . 
gresso; 

2.• (é o ca.so) abrir e encerrar as sessões nos clias e horas esta-
belecidos e n ellas mante 1· a ordem e fazer observar a Constituição, as 
leis e este Ragi?nanto. " 

De modo que, entre as r esponsabilidades que pezam sobre V . Ex. , uma 
das principacs, que vem logo na primeira parte do preceito q u e trata dessas 
ol.JrigaçõE:s, é esta, de fazer observar a Constituição, as leis e este Regimento. 

Parece, portanto, que ê um dever essencial, primacial, da funcção do 
Presidente desta Casa, fazer 1·espeitar o Regimento. 

(*) Não foi r evisto pelo orador). 
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O nobre representante do Amazonas teve ensejo de levantar urna ques-
tão de ordem int eressant e e importante e que diz muito de perto com a 
ürdem dos n ossos trabalhos. 

Essa questão está. para ser resolvida por V. Ex ., Sr. Presidente; mas 
ella já está. por si decidida pela propria lettra do nosso Regimento. 

Os nobres Senadores que me precederam na tribuna, tratando deste caso, 
deixaram ver claro o caminho a seguir pela presiden cia desta Casa. Não 
obstante isto, tomei a liberdade de vir occupar a tr ibuna, tratando do mesmo 
assumpto, sob dous pontos differentes occorridos nesse incidente . O primeiro 
é salientar a responsabilidade do Presidente do Sen ado, com relação ·á solução 
que ha de dar a esse caso, fazendo r espeitar os textos do Regimento; o 
segundo é verificar, pelas notas tachygraphicas, os t ermos do requ erimento 
do nobre representante de Minas, pedindo urgencia pa ra eleição da Com-
missão dos 21. Si isto n ão fôr p ossivel, p ediria a V . Ex. que me enviasse o 
r.~iginal do requerimento, caso tivesse sido escripto. 

O SR. PRESIDENTE: -V. Ex. sabe que não foi escripto. 
O Sn JERONYMO MONTEIRO : - Não sabia. Não me achava no recinto na 

occasião. 

0 SR. PRESIDEN'l'E : O Sr. Sen ador Bueno Brandão requereu verbalmente 
urgencia para o fim de se fazer a eleição immediatamente . 

0 SH. JERONYMO MONTEIRO; - Nada mais consta? 
0 :'>R. PRESIDENTE: - Nada mais. 
O SR. J ERONYMO MoNTEIRO: - Escla recido este ponto, Sr. P residente, vou 

p·oscguir na minha argumentação. 
Diz o artigo 181 do R egimento da Ca sa, que deve ser observado entre 

nós e respeitado por todos os Senadores, mas de modo muito particular, para 
dar o bom exemplo aos que dirige, p elo Pl·esidente da Casa: 

" Iniciada a discussão de qualquer materia, não será interrom-
pida." 

E ' imperativo o texto. 
"Iniciada a discussão de qualquer materia, não será. interrompida 

para tratar-se de outra ... " 
E' tranchant; é decisiva a disposiçãc. r egimental. Entret anto, ha uma 

excepção: 
salvo adiamento ou questão de ordem por ella suscitada . " 

No caso, não h ouve questão de ordem suscitada pela materia em dis -
cussão. H ouve, portanto, interrupç:ão, equivalendo a a diamento, e esta equ!-
valencia a adiamento está. perfeitamente determinada no art. 183. 

Art. 183: "Os a iliamentos sí.ío por tempo fixo ou indeterminado." 
O adiamento por tem r; o fixo tem loga.r: 

"l .o Para ser o projecto remettido a alguma das Commissões da 
Casa; 
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2. • Para ser discutido em dia determinado . " 
O nobre Senador declarou que havia feito o seu requerimento apenas com 

uma interrupção para em seguida proseguir a discussão reformadora ou de-
molidora no nosso Regimento. 

Esta declaração que S. Ex . fez não deYe constar das notas tachygraphi-
cas, porque S. Ex., Sr. Presidente, teve occasião de dizer . ha pouco que o 
requerimento .feito foi tão sómente para que se tratasse da eleição da Com-
missão dos 21, sem qualquer outra declaração. Portanto, o r equerimento, 
interrompendo a discussão, equivale a um adiamento dessa discussão e como 
f'SSe adi::unento não teve um prazo determinado, não foi de modo claro e 
ro·eciso por um tempo, equivale a uma rejeição da indicação em debate. 

Assim sendo, a questão de ordem levantada pelo nobre Senador pelo Ama-
zonas ê da maior procedencia, ela maior evidencia . Um jurista consciente da 
sua responsabilidade, um S enador que preze a sua responsabilidade não 
pode deixar de da r valor, de dar justificativa ás palavras proferidas pelo 
honrado Senador pelo Amazonas e á argumentação por S. Ex. a dduzida na 
sua belEssima oração, qua ndo tratou do assumpto. 

Do mesmo modo e com brilhantismo trataram dessa questão os nobres 
Senaclor0s pela Bahia, esclarecendo-o de uma maneira completa e absoluta. 

Eu venho apenas demonstrar a minha solidariedade com SS. EEx. addu-
7.indo algumas eonsiderações, tnlvez uma ou outra a mais do que aquellas que 
ji foram apresentadas por SS . EEx., e ao mesmo tempo affirmar que, ren-
dendo a. minha homenagem ele grande admiração ao Presidente desta Casa, 
faço votos para que S. Ex. , ainda uma vez, faça respeitar o Regimento, 
resolvendo a questão de 01·dem de accordo com a lettra expressa dessa col-
lecção de dispositivos que r egem as nossas relações com a Mesa . 

Não posso, Sr. Presidente, deixar a tribuna sem fazer uma ligeira obser-
vação, baseada no art. 39, do nosso R egimento. 

O SR. PRESIDENTE: - .Acham-se esgotados os 15 minutos dentro dos quaes 
·cabia a palavra a V. Ex. 

O SR .. TERONYMO MoNTEIRO: -Sr. Presidente, eu m arquei a hora, ao pedir 
a palavra, pelo relogio ela Casa. Acontece, porém, que não tendo em mãos o 
nosso R egimento - e eu tive a ousadia de confessar a minha falta de não 
an dar com o a lcorão - pedi a. V. Ex . m'o fizesse chegar ás m ãos . Nisso 
decorreram tres m inutos e esse é exactamente o tempo que eu ia gastar para 
C':.plicar o meu p ensamento. 

O SR. l\10NIZ SODRÉJ: - l\1:esmo porque, em cada carteira, devia haver um 
H.egimento. 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO: - Não t emos, pois, a culpa desse facto. 
V. Ex., depositaria da confiança do Senado, tem responsabilida de de fazer 
respeitar a nossa lei interna . Nesse caso peço a V. Ex. me conceda uma 
ompensa(:ão de tres minutos. 
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o St;. PnmsmENTE: - Cun>o uma compensação V. Ex . poderá fallar por· 
tres m i 11 u tas . Como uma compensação, mf~, não, pelo R egimento . 

o SR. JERONYMO ],'[o.,;•rmmo: - Agncdeço a V. Ex. Sem.pre que nós nos-
guiarnos pela Justiça e defenden1os um direito, nôs sornas fortes, vale1nos por 
um Exercito. Agora, n a hora em que faltamos á Justiça e não pleiteamos o 
direito, 1nesmo que sejamos um batalhão, não valemos um só homem . Por 
isso eu sempre me colloco ao lado do Direito e da Justiça, confiando em que 
v. Ex. applique com justiça o Regimento aos nossos trabalhos. 

O SR. JoAQUIM lVloREi!<A: - F le-se só na justiça. 
O SR. JERONY MO MON'l'EIRO: F'io-me na Justiça e f io-me em Deus . 

São dous sentimentos que me teem · trazido sempre feliz na vida. lYias, como 
clizia, o art . 3 9 diz o seguinte : 

"Qualquer Senador tem o direito de reclamar a. observancia do 
I\.egimento e ao Presidente cun1pre attendee á. 1·eclan1ação, se1n adnü t · 
tir reflexão ou debate, salvo si houver duvida q u ant o á applicab ilidade 
cto dispositivo invoca do ao caso de que se tratar . " 

Eu pediria a V. Ex. p erdão por insistir para ficar na tribuna por mais 
tres minutos, afim de cham.ar a attenção para esse dispositivo, pelo qual esta-
n~os exerce n do um direito, r equerendo a observancia do R egimento . A V. Ex. 
cumpre attender a reclamação, desde que ella esteja dentro dos textos regi -
m entaes . A nossa reclamação está perfeita.mente enquadra da dentro ela lettra, 
do espírito e do pensamento ju r idico do Regimento. A nossa reclamação deve 
merece r a acceitação franca, a acolhida, de V. Ex., de accordo com o Regi -
rnento. Antes de sentar-me, eu pediria permissão para fazer a V. Ex. uma 
pergunta, desde que V. Ex. nfto se aborrecesse com ella. E' verdade q ue· 
nós estamos agora dehaixo do regimen da ampulheta? 

O SR. JOAQUIM MOREIRA: ·- O exemplo foi dado por V. Ex., fazendo hon-
t em questfto de 12 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: - Até este mome nto, parece-me que não existe sobre 
a m e:o;a nenhu ma a mpulheta 

O Sr. Bueno Bt·andão (pela o1·dem) : - Sr . Presidente, eu requ eiro 2. 
Y. Ex. si concede a pro rogação da sessão por duas horas. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Se-nador Bueno Brandão requer a pro.1-
rogação da sessão por espaço de duas horas. 

O Sr. Barbosa Lima : 
seja fe ita nominalmente. 

Sr . Presidente, requei ro que essa votação 

O Sr. Presidente : - Os -senhores que approvam que a vo t ação seja. 
nominai , queiram levantar-se . (Pa1tsa.) 

Não foi concedida . 
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O Sr. Antonio Moniz (pela ordem): - Peço a ver·ificação da votação. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Antonio Moniz pede a veri.f:icação da vo-
tação. 

Queiram levantar-se, conservando-se de pé, os Senhores que concedem a 
votação nominal. (Pa·ztsa.) 

Votaram a favor 5 Srs. Senadores. 
Queiram levantar-se os Srs. que votam contra . (Pausa.) 
Votaram contra 14 Srs. Senadores. A votação nominal foi recusada. 
Os Srs . que approvam a prorogação da sessão ·por duas horas, queiram . 

manifestar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. 

O Sr. Moniz Sodré (pela oràe?n) : - Peço a V. Ex. que me informe · 
qual foi o numero total de Senadores que tomaram parte na votação. 

O SR. PRESIDENTE: - Cinco a favor e quatorze contra. 
O SR. MoNrz SODRÉ: - V. Ex. pode me informar si a votação nominal 

J'e\.miu o mesmo numero de Senadores que a votação da prorogação da sessão? 
O SR. PRESIDENTE: - Naturalmente o numero devia ter sido o mesmo. 

-"las, como não houve pedido de verificação da votação, a Mesa não pode as-
~;everar. 

O Sr. Moniz Sodré : Peço a palavra pela ordem . 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - V. Ex . já fallou pela ordem. 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com o art. 37 do R egim ento, não me r' 
permittido conceder a palavra pela ordem, a V. Ex. 

O S:R. MONIZ SODRÉ: - Não estou pedindo a palavra, pela ordem para 
discutir uma questão de ordem, mas para levantar uma questão de ordem. 
Não estou repetindo. Estou pedindo a palavra, pela ordem, para levantar 
uma questão de ordem, nova . 

O SR. PRESIDENTE: - Mas sobre que materia? 
O SR. ANTONIO MoNrz: - S. Ex . dirá depois que V. Ex. lhe conceder 

a palavra. 
O SR. MONIZ SoDRÉ: - Vou dizer; é sobre uma deliberação que 0 Senado 

a•;aba de tomar. 
O SR. PRESIDENTE: - A Mesa não pretende indagar qual a questão que 

vae levantar o nobre Senador, mas -sobre que e a respeito de que? 
O SR. MoNrz SODRÉ: - Vou levantar uma questão de ordem a respeite 

do Q1torum com o qual se votou a prorogação da sessão. 
O SR. PRESIDENTE: - E' materia vencida. Já foi votada a prorogação. 
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o SR. M.ONIZ SODRÉ: - Não ê m a teria vencida . Si é uma ma t eria nova, 
novíssima, a que vou levantar, como é que pode estar vencida'? 
o SR. JoAQUil\1 MoREIRA : - Vamos ver esta novidade . 
o SI{. ANTONIO JliioNrz: - Então nós não p odemos fallar mais? VV. EExs. 

teem illeorias adora veis. 
o SR. MoNIZ SoDR:úl : - Eu vou levantar u ma questão para V. Ex. t·e-

solver . 
0 SR. PRESIDENTE: - V. Ex . declarou que ia levantar uma questão de 

ordem sobre a votação que se acabou de proceder. Foi por isto que declarei 
a V. Ex. que a questão de ordem era sobre materia já vencida . 

o SH. MoNrz SooRÉ: - V. Ex. está equivocado . Vou levantar uma ques-
tão regim enta l, que nunca foi levant ada até hoje . Assim, peço a palavra p ela 
.crdem . 

O SR. PRESIDENTE: - Para discutir a indicação? 
O bR. MoNIZ SoDRÉ: - Não, senhor; para levantar uma questão de or-

dem regimental e constitucional, porque tambem vou discutir a Constituição 
da Republica. 

o SR PRESIDENTE : -Tem a palavra o Sr. Senador Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré ('') (pela ordem.) : - Lamento, Sr . Presidente, que 
já t enhamos chegado ao ponto de ser preciso polemica ent re os Srs. Sena-

.. dores e o Presidente desta Casa, para que possamos usa r de um direito consti- · 
tuciona l: o de orientar as discussões de q ualquer assumpto posto em debate 
no Senado. 

V. Ex . acabou de declarar que a votação ha pouco realizada foi com 
19 Senadores present es. Vou levantar a seguinte qu estão de ordem, que não 
é uma simples questão de ordem regimental, m as uma questão de ordem 
constitucional. Chamo para isso toda a atten ção esclarecida de V. Ex. 

Sr. Presidente, a Constituição da R epublica declara de modo peremptorio 
.que qualquer deliberação tomada por qualquer das duas Casas do Congresso, 
o será mediante a votac;:ão da maioria absoluta dos seus m embros . Pelo ar-
tigo constitucional não se pode toma r qualquer deliberação em qualquer das 

-duas Casas do Congresso, sem que haja q1w1·um legal ou quorum de maioria 
absoluta dos seus membros. 

A Constituição estabelece excepções a esse principio geral, classificadas 
' llOS arts. 33, § 2.0 ; 37, § 3.0 ; 39, § 1.0 e 90, §§ 1.0 e 2.0 

Vou ler a V. Ex. as excepções. O § 2.0 do art. 37, diz: 
"Compete privativamente ao Senado julgar o Presidente da Repu-

blica e os demais funccionarios federaes, designados pela Constituição, 
n os termos e pela forma que ella prescreve. 

(• ) Não foi revisto pelo orador . 
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§ 2." Não proferirá sentença condemnatorla senão por 2/3 dos 
membros presentes." 

O art. 137, § 3.", diz : 
"O projecto de lei adoptado em uma das Camaras, será submettid<> 

d. outra; e esta, si o approvar, enviai-o-á ao Poder Executivo que, 
acquiescendo, o sanc:cionará e promulgará.. 

~ 3." D evolvido o projecto á Camara iniciadora, ahi se sujeitará 
a uma discussão e a votação nominal, considerando-se approvado se 
obtiver 2/3 dos suffragios presentes." 

E' a segunda excepção. A terceira é esta : 
"Art. 39. O projecto de uma Cam<cra, emendado na outra, vol-

verá á primei ra. que, se acceitar as emendas, enviai-o-á, modificado 
em confor midade dellas, ao Poder Executivo. 

1. 0 No caso contral'io \'Clvel'á á Camara 1·evisora, e s i as 
a lterações obtiverem dous ter<,;os dos votos dos membros presentes , 
considerar-se-ão aprovada s, sendo então remettidas, com o projecto 
á Camara iniciadora, que só poderá rep1·oval-as p ela mesma maio-
ria . " 

Dous terços elos .pre5entes . E' o art. 90, paragraphos 1 o e 2°, exactamente 
o que se refere á revisão constitucion<Ll, qu e exige dous terços ela tota lidade 
de ambas as Casas elo Congresso Nacional. 

Bem vê, portanto V. Ex., Sr. Pres idente, que, pela nossa Constituição 
qualquer deliberação tomada pelas Car;as do Pode1· Legislativo, só é delibe -
ração sob o ponto de vista constitucional e jurídico si ellfL tiver obtido a 
maioria absoluta de cada uma dessas casas . Com menos de 32 Senadores nãü 
poCemos tomar deliberações que sejam submettidas a quon!'ln, a votação , pelo 
artigo claríssimo da Constituição, porque ella só estabelece cinco excepçõee 
a esse principio, no sentido de exigir deus terços ·em vez de maioria . H a 
apenas - cham o a attenção ele V. Ex. - o uni co caso n a Constituição 
em virtude do qual se póde tomar uma deliberação sem a maioria absoluta 
dos membros do Congresso·, quando se trata de reconhecimento do PreSI-
dente da Repu151ica ou dos seu s membros. E' o que dispõe o art. 47, ~ 1°, 
seg-unda parte . Vou ler ao Senado: 

"Art. 47 . O Presidente e Viee-Presidente da Republica serão 
eleitos por suffrag-io directo ela Nação, e maioria absoluta ele votos. 

§ 1. o A e leição terá Jog-a:· r• o dia 1 de Mat·ço do ultimo anno do 
perioc1o presidencial, procecl"Onclo-se na Capita l Federal e nas Capi-
taes do,; Bstados á apuração étos votos recebidos rras respectivas cir-
cumscripções. O Congresso ja1·á ct app1·ovaçcio na s1ta primcwa ses-
são ela me.smo anno, com qualq'l/.e?· n1t1ne1·o ele membTos pTesentes." 

Chamo, portanto a attenção do Senado. O artigo claro e expresso da, 
Constituição, exig-e que não sejoc tomada em qualquer das duas Casas do 
Congresso Nacional qualquer deliberação ·que n ãc. tenhá i L seu f avor ot• 
contra a m aioria al.Jsoluta dos seus m embros, e a ourra, finalmente, a unka, 
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corú <!ualquer· numtro iudependE>nte, fJOrtanto, desse quont?r. legal , mas ex-
clusivamente, para reconhecimento de poderes em eleição de Presidente e 
Vice-Presidente da Republica. 

Pergunto a V. Ex. se não foi uma deliberação tomada por esta Casa, 
a pro rogação de sua sessão. 

A prorogação da sessão de uma. ca.ma1·a não é um facto de a lta gra-
vidaà~e que j oga com todos os intereBses da Nação, tanto é certo que n essa 
prorogação p odem ser votadas as leis mais mon~truosa~. ou a" mais bene-
mei'itas'r 

Porventura se poder& dizer que, i!uando a Constituição estabelece que so 
SE: póde tomar uma del11entção com maioria absoiu ta de seus membros e 
por m aioria a bsoluta entre os presentes e que só abre uma unica excepção 
para a verificação de poderes para Presidente e Vice-Presidente da Repu-
blica, poderíamos de accordo com ess~o. Constituição, sem violal-a, prorogar 
as nossa~ sessões, para dentro dellas tomar as deliberações mais monstruo-
aas? 

Bem vê V . Ex., Sr. · Presidente, que eu t inha a maior razão quando 
imllstin, que me fosse dada a palavra pela ordem, para levantar uma questão 
de grande magnitude e importancia, que in teressa visceralrnente á boa mar-
cha dos nossos trabalhos, uma questà;) novíssima que ainda não foi deba-
tidi>. nest:;. Casa, questão que põe até m&smo em chequ e o proprio R egimento 
do Senado; porque não desconheço que h a um dispositivo regimental decla-
rando que se podem tornar certas ã enberações corr. qua lquer numere.. 

E' exa.ct amente contra esse dispositn ·o regimental que eu levanto a mi-
n ha questão de ordem, primeiro, porque esse a rtigo regimental não pôde te-r 
valor quando infringe a Constituiç§.~ da R epublica, porque não ha lei a l-
guma, nem mesmo ordinaria, - é que.;;tão comesinha, é o A . B . C. em ma .. 
teria constitu ciona l - que não ha n-~nhuma lei que t enha valor que porven-

tura infrinja a Constituição da R epublica. . 
Mas, no caso em questão, não preciso invocar a propria const!tuciona 

!idade desse dispositivo regimental para 1leva.ntar ;,. m inha ,qus stãc:- ó· 
ordem. 

Vou demonstrar ainda - e chamo a a.tten ção de V. Ex. - que mesm'! 
se admittindo que fosse valido o Regimeuto, essa deliberação foi illegal , por· 
que o Regimento do Senado exige para a abertura ãas sessões p ele. m enos 
r1ous terços de seus membros; não pôJe haver sessão valida sem a presenç':. 
de 21 Senadores . E V. Ex. comprehende que si o Regimen to estabelece que 
não pôde h aver sessão com m enos de 21 Senadores para a bril-a, não se pôde 
tomar qualquer deliberação sem esse qnontnt mínimo de um ter ço do S;;· 
nado. Se o Senado não pôde funccion~r sem esse numero indispensavel p ara 
a l;rir a su a sessão, mui to menos póde tomar deliberações sem esse nu-
me!·o. D e maneira que, mesmo se admittindo qu e o Regimento p ossa n esse 
ponto violar a Constituição, quando diz qu e se póde deliberar com qualquPt' 
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numero em certos casos, se refere a qualquer numero áentro dos 21 Sen"-
dores, indispensaveis para a abertura da sessão . 

Parece-me que 19, sem mesmo esforço arithmetico, mesmo político, não 
bastarào para constituição de um terço de 63. 

Vê, porta nto, V . Ex. , Sr. Preside,lte, que era uma questão de ordem 
regimenta l e de or dem constitucional 

De accõrdo com a Constituição 3 de toao ern todo impossível a valida d<' 
de uma deliberação sem o quo1··um que a mesma Constituição estabeleceu . 
De accôrdo com o Regimento, essa votação da pro rogação é nulla , para ue 
foi tornada por um qtw1·um que nem mesmo o R egim ento perrnitte, desde 
q uando estabeleceu que, para haver sessão no Sen a do, é indispensavel a prc· 
sen c;a de 21 Senadores. 

0 SR. PRESIDENTE : - (Toca O ty?npano). 
V. Ex . , Sr . Presidente , observou-me? 
O SR. PRESIDENTE: - Quero observar a V . Ex. que es ta. esgotado o 

tempo de que V. Ex dispunha para levantar a questão de ordem. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - N est e caso, Sr. Presidente, desde que temos o 

regimen de restricção de tempo, como bem accentuou o meu nobre colega, 
Sr. Barbosa Lima, os meus companheiros de bancada concluirão o m eu pen-
sam ento, qu e não poderá ser por mim ex ternado, pe la falta absoluta. de 
tempo. 

O SR AN•roNro i\iioNrz: - P eço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - O nobre Senador Antonio Moniz dever á perrnit-
tir que a Mesa responda á questão de ordem f ormulada pelo orador. 

O SR. ANTONIO MoNrz : - V. Ex. contrariou-se, pelo facto de haver pe -
dido a palavra pela ordem ? 

O Sn . PRESIDENTE: Absoln -:..lmente . Apenas peço licen ça a .V. Ex. 
para dar a o nobre Senador pela Bahia, Sr. Moniz Sodré, uma explicação. 

Em resposta á s considerações formuladas por S. E x., cabe-m e decla rar 
que o Regimen to, quando cogita do numero mínimo de 21 Senadores, é 
apenas para o effeito da abertura da sessão . Não se refere absolutamente 
â hypothese de se tornar neces~a~ ia a pt·orogação da sua hora. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - E' justamen te uma questão de ordem. 
O SR. PHESIDENTE: - O R EgimPnto dispõe a ·esse re5peito n0 art. 99 

e as normas ininterruptas dessa interpretação pelo Senado teem sido estas . 
Assirr., a Mesa não poderá deixar de dar como apprôvado o requerimento 
de prorogação da hora da sessão, formulado pelo honra do Senador por Minas 
Geraes. 

Accresce ainda que o art. 37 do R egimento em v igor Çletermina: 
"Ao iniciar-se o deba t e: de uma ma teria, qua lque:r Se na dor po-

derá solicitar a pa lavr a pela ordem para, no prazo de 15 rniJ1utos 
improrogaveis, p ropor o m elh or rr. et hodo a seguir-se na discussão .,. 
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Ora, flagrantemente não se trata mais de inicio àa materia em discussão, 
porquanto, desde a sessão de sabbad:> que a indicação figura na ordem do 
dia, tendo já sido discutida pelo honrado Senador pela Bahia, Sr. Moniz 
Sodré. 

Pe>rtanto, dizendo o art. 37, que apenas ao iniciar-se a discussão, isto e, 
no inicio, no momento em que a Mesa s uje ita a materia á discussão um de-
terminado assumpto, ê que cabe a f'[u:;lquer Senador o direito de pedir a 
palavra pela orden1, nos tern1os restrictos elo Reg-inTento, para propôr 0 m e-
lhor methodo na discussão. 

Estou e:erto que V. Ex. •;GJ•e:ordar:l com a Mesa . 
O SR. MoNrz. SoDRÉ : -Mas agora ê que se iniciou a discussão. 

0 SR. BUENO BRAND.:\.o: - Como, si V . Ex . fal!ou hon tem? 
V. Ex. não discutiu hontem a maleria? 
O SR. PRESIDENTE: - O dispositiyo regimental diz: "Ao iniciat·-se a dis-

cussão" . 
O SR. MoNrz SooRÉ: - Eis ahi; ao declarar V. Ex. que a matet·ia 'i!Stá 

em discussão, cada Senador poderá pedir a palavra para discuti!-a ou para 
levantar uma questão de ordem . ~aturalmente, não ha de ser depois de 
"lncerrada a discussão. 

O SR. PRESIDENTE: - Admiro extraordinariamente o talento do nobre Se-
nador; mas V. Ex. ha de permittir quo,! affirme que no momento não <!Stá 
. argumentando com o V'Jrdade:···<' espü ito juridico. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Estou argumentando com certeza mathematica; 
mais do que jurídica . 

O SR . PRESIDENTE: - O Regimento mz: "Ao iniciar-se a discussão de 
qualquer materia ... " . Positivamente '1ão estamos em inicio de discussão, 
n1 as en1 continu:t~ão de td~eu:::;sãD. 

O SR. c11or-:rz SCPRJ::: - :\las a disct.ssão foi inh!tail ;>, ngr,; a, nesta sessão. 
O SR. PRESIDENTE : - Perdao; o Regimento é muito claro. 
o SR. MoNrz St>DRÉ: - Então V. Ex. sustenta que não se poderá pedir 

a palavra pela ordem para solicitat·-'>3 a:e o desmembramento ou a separação 
na discussão por grupos de artigos, etc. 7 

O SR. BuENo BRANDÃO: - Depois dP encerrada a discussão; no momento 
da votação. 

O SR. MoNIZ SooRÉ: - Não Senhor, durante a discussão. 
O SR. PRESIDENTE: Muito reg imentalm ente, V. Ex. poderá pedir a 

palavra pela ordem para propôr a divisão da discussão, u inversão da dis-
cussão, emfim, qualquer processo qu e rr.elhor lhe parecer, mas isso no ini!!iO 
da discussão. n ão :it\ depoil'l della inlc.lada. Manda a verdade reconhecer 
que, e m torno della, V . Ex., como d iversos outros Srs. Sen udores, por di-
versas e repetidas vezes, tem usado d a palavra pela ordem, embaraçando, 
clifficultando a discussão da materia e a deliberação do Senado. 

O SR. MoNiz Soor.É : - Peço a palavra p a ra uma explicar,ão pessoal. 
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O SR. PRESIDENTE: - Darei a palavra a V. Ex., para uma explicação 
pessoal no f im da ordem do dia. 

O SR. MoNrz SODRÉ: - Mas, pelo Regimento, eu tenho direito de faiia r. 
Dê-me V. Ex . a palavra e ninguem discutirá mais. 
O SR. PRESIDENTE : -V. Ex. indicará qual é o a1·tigo do R egimento a que 

se refere. 
0 SR . MONIZ SODRÉ: - E ' O art. 36. 
O SR. PRESIDENTE: -V. Ex. permitta que eu leia o a rt. 36. Diz elle: 

" O Sen a dor que quizer E'Xplka.r a lguma expressão qu e senão 
tenha tomado no seu verdadeiro sentido, ou narrar um fac to des-
conhecido que venha ao caso da questão, pode r á razel-o uma vez. 
Nessa hy pothese, p or ém, não lhe será p ermittido exceder os limites 
estrictos da explicação, ou narrativa do facto, para que p ede a 
palavra ... " 

O S R MoNrz SoDRÉ: - Eis ahl . Eu venho expl ica1· uma das minhas ex-
pre!!I·Sões relativamente ao debate . 

O SR . PRESIDENTE: - V. Ex. dará. essa explicação uma vez terminada 
a discussão da materia . Antes, seria francamtnte per tu rbar a marcha da 
discussão. (Muito be-m; apoiados). 

0 SR. MONIZ SODRÉ : - V . Ex. le 'l o R eg: imento . Aiiás, é opinião de 
V. E x ., que já m'a externou varias ·.•ezes, que a palavra pat·a es te assumpto 
não podia ser nunca d <tcla antes ou depois da ordem do dia . Essa palavra 
só pôde ser dada dura nte a disc ussão . 

O SR. PRESIDENTE : - Eu já li o artigo elo R egimento. Neiie, com o V. E x. 
·rê, não f iguram as expressões : " durant e a discu ssão". 

O SR. MoNrz SooRÉ : - N em podia u~ar. Como poderia t razet· ao conheci-
mento do Senado um facto que inte;·essa a sua deliberaçã o, se e u não o 
fizesse a n tes dessa deliberação? Está 'ie accôrdo com o senso commum. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soa1· os tympanos): - A Mesa de liberando 
deste modo entende estar dentro do Regimento. (Apoiados). 

O Sr. Moniz Sodré: - Eu peço a palavra para uma explicação p es -
soai. 

O Sr. Presidente (fazendo soa.- demoradamente o·s tympanos): - A 
Mesa já cleHherou sobre este pedido. Se V. Ex. não se conform a, poderá 
recorrer da decisão da Mesa para o ple nario. 

O SR. MoNIZ SooRÉ: - Sr . Presidente, vou recorrer da deliberação de 
V. Ex. , para o Senado. 

O SR. P J{ESIDENTE (fazendo soa,· clemonutwrnente os tympanos): - V . Ex. 
não está com a palavra. 

O SR. MoNIZ SooRÉ: - Como V . Ex . q uer que eu recorra, sem f unda-
me nta r o meu recurso? 

O S!l. PRESIDENTE (fazendo soa1• os t1Jm.panos): - O h o-nrado Senador 
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está infringindo o Regimento, usando da palavra sem que esta lhe tenha 
sido dada pela :Mesa . 

O SR. MoNIZ SooRfl: - V. Ex. já me disse que eu ap·pellasse para o 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (fazend-o soa1· os tympanos): - Eu não dei a palavra 
ao honrado Senador. 

O SR. MoNrz SooRÉ: - V. Ex. me disse que eú appellasse para o Senado. 
E' um direito meu appellar para o Senado. 

O SR. PREsiDEN'l'E (fctzenüo soa1· os tyrnpanos): - V. Ex. formulará o 
seu requerimento. 

O SR. i\.foNrz SooRÉ: - Eu não posso formular o meu requerimento, sem 
que V. Ex. me dê a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra pela ordem o Sr. Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré (*) -: Vou requerer á Mesa exactamente que seja 
consultado o Senado sobre a interp1·etação . que deve dar ao art. 36 do 
Regimento. 

O art. 36, Sr. Presidente, diz que todas as vezes que estiver em debate 
qualquer materia, o Senado1·, que tiver necessidade de trazer ao conheci-
mento do Senado factos que possam interessar o debate ou explicar alguma 
expressão de que tenha usado durante este debat e, poderá fazel-o. 

A interpretação que V . Ex. quer dar ao Regimento de que o Senador 
só pôde usar da palavra, depois da discussão, é arbitraria, porque não se 
comprehende que o Senador possa trazer ao conhecimento do Senado factos 
que interessem o debate ou explicar algumas expressões de que tenha 
usado depois de encerrada a discussão. V. Ex . vê que quando o Regimento 
diz, trazer ao conhecimento do Senado factos que possam interessfLr o debate, 
só póde ;,er antes de encerrado esse debate, porque não póde ser depois se 
o Senado ha de tomar conhecimento delles para soluci-onar o caso. 

Confio tanto na razão de ser da interpretação do texto regimental que 
estou certo que V. Ex. tomará a deliberação que tomou, quando reclamei, 
pelo cumprimento de outros dispositivos regimentaes. 

V . Ex . com muita razão respondeu-me que não era possivel a Mesa 
concordar que o Senador falasse para uma explicação pessoal no fim da 
sessão, mas que devia fazel -o no momento em que estivesse em discussão 
a ma teria sujeita á decisão do Senado. E' esta occasião em que os factos tra-
zidos ao conhecimento do Senado podem interessar o assumpto que vae ser 
decidido. 

E, se é esta a interpretação do Regimento, se o Senador não pócle entrar 
pela ordem do dia falando para uma explicação pessoal, tambem não é 
regimenta l o uso da palavra para uma explicação pessoal, fóra ela sessão. 

(*) Não foi revisto peb orador. 
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Portanto, formulo o meu requerimento, nestes termos: "E' possivel, nos 
termos do art. 36, o Senado deliberar sem estar presente, pelo menos, um 
terço dos Senadores, que se exige para a abertura da sessão?" 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Antonio Moniz r equer votação no-
minal para o requerimento do Sr. Senador Moniz Sodré, recorTendo da deci-
são da Mesa. 

Os Srs. que concedem a votação nominal queiram levantar-se. Votaram 
a favor 4 Srs. Senadores. 

Queiram levantar-se os Srs . que votam contra o requerimento de 
votação nominal. (Pau.sa.) Votaram contra 13 Srs. Senadores. 

Foi recusada a votação nominal. 
Os Srs. que approvam o requerimento do Sr . Senador Muniz Sodré queiram 

levantar-se. (Pausa.) 
Foi rejeitado. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem): - Requeiro a verificação da votação. 

O Sr. Presidente: - Queiram levantar-se e conservar-se de pé os Srs. 
que votam a favor do requerimento. (Pausa), Votaram a favor 4 Srs . Se-
nadores. 

Queiram levantar-se e conservar-se de pé os Srs. que · votam contra. 
(Pattsa.) Votaram contra 13 Srs. Senadores. 

O Sr. Moniz Sodré : - Total? 

O Sr. Presidente : - Total 17. 
O SR. MoNrz SonRÉ: - Não houve votação. 

O Sr. Barbosa Lima: - Nos termos do art. 39, do Regimento, peç.) 
a palavra. 

O Sr. Presidente: - Lembro a V. Ex. que está inscripto para falar 
sobre a indicação o Sr , Senador Antonio Moniz . 

O Sr. Barbosa Lima: - V. Ex. terá a gentileza de ler o artigo 39 . 

O Sr. Presidente: - Em vista do a rt. 39, do Regimento, tem a palavra 
o Sr. Barlxlsa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (*) (pela o1·dem): - Sr, Presidente, com permis-
são da Mesa, lerei ao Senado -o artigo 39, que é uma garantia pant vó» 

( •) Não foi Tevisto pelo orador, 
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outros, Srs. Senadores, qu e me ou vis hoje, n esta situação, sem avaliardes a 
s itua çf'w em vos podereis encontrar amanhá . 

0 Sn. MONIZ SODRÉ: .:.._ Apoia do . 
O SR. BARBOSA Llli~A: - O art . 39 declara : "Qualquer Senador tem o 

direito de r eclamar a observancia deste regimento . "... N a turalmente , 
quando n o seu fôt'o intimo, com as contingencias que lhe são proprias e n-
t e nder que o Regim ento nã>o está send-o observado, com proposi1lo ou sem 
elle, em todo o caso, que não l'a observa ncia do R egimento. 

"Qualque1· Senador tem o direi to ele reclamar a observanci a 
deste R egimen to, e ao Presidente cumpre attender a r ecla mação, sem 
a dmittir neflexões ou deba tes, salvo s i houver duvida quanto á ap-
plicabilidade elo di spositivo invocado, ao caso de se trata r . " 

Logo, se não houve•· duvida , dét a palavra; si não houver duvida quanto 
á applicabilidade do d ispositivo inv-ocado, a discussão para a observancia da 
ordem, isto é, p ela ordem , é legitima, porque o art . 134 elo R egimento con-
verge com esse que acabo de inV'ocar e com o q ual me escudei, Quando se 
cogi ta de r equ erimentos verbaes , para r eclamações de ordem. 

Diz o art. 134 : 
"Os r equerimentos ser ão verbaes ou por escripto; se t·ão verbaes 

os que tiver em por fim pedir r eclama<:ões el a ordem _" 
Ut·a, V. Ex. , St· . Presidente, escu do u -se no a t·t. 37 , da nova reforma 

para decla rar que não poderia a dmittir questões de ordem, daquellas que 
ae-veriam ser ventila das no prazo mínimo de 15 minutos si não ao inicia r-se o 
debate ele uma. m:üeria, no presupposto de qu e esta expressão - "ao ini· 
cim·-se o debate de uma materia•· - só corresponcle ao p r inw iro dia em quP. 
a ma.teri:1. é versa da. ou é ventilada., e não ao cas'O occurrente em cada ses-
são. em que a materia. e ntra em debate. 

Inicia-se ·o debate s obre -a m a te ria, ou no p rimeiro dia em qu e o assum-
p to com eça a set· discutido, ou em cada d ia em que o deba t e é a b ert-o , n o 
correr ela ordem elo dia, podendo motivar quest1í.o ele ordem. 

Mas, na especie vertent<', Sr. Presiden te, escuda ndo-se n o art . 37, 13111 

que se assenta a sua decisào, V . Ex. es<1 u eceu-s2 de um ponto capital, q ue 
tinha sido obscuramente posto em f óco pelo humilde Sena dor pelo E stado 
do Am azonas . V. Ex . olvidou que o projecto, que a indicação que figu rava 
na ordem do dia , em virtude de uma. u r gencia votada em uma das sessões 

p àssadas. que essa indicação, que esse asst1mpto f ica prejudicado pela vota-
ção do a diamento indeterminado. 

Tra t a va-se, Sr . Preside nte. el e um a urgencla.. A m a.t eria, cuj.o debata 
v. Ex. reputou iniciado em outra sessão - e j>t agor a nest a sessão. não ini -
ciavel - essa materia entrou a prejudicar a ordem do dia em virtude de uma 
urgencia subord inada aos termos precisos. entre outros, o ar tigo 193, do Re-
g ime nt•o. Como V. Ex . vê, é a observa.ncia do R egiment-o q u e estou r ecla-
mando. no exercicio ele um direito, que, estou certo, V. Ex. sab e acatar. 
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A discussão da materia julgada urgente , pôde ,;m· a dia da, si o úe bate mo5-
t rat· que o a ,;sumpto não ficará prejudica{!o, nã o sendo resolv ido immedia-
ta m en te . Ora, n5.o fo i este ·O cas-o . O de ba t e Hão mostrou que o assumpto 
fica va prejudicado não sendo l'eSolv ido immedia tamen te , e, toda v ia, a d is -
c ussão fo i adia da . Em virtude de que? Em virtude de um r eque rime nto 
ver bal de a dia m ento . 

Ora , o a dia m ento é uma especie r egimen tal que occorr e em t e rmos d~ 

uma nitidez insophismavel, determ inados pelo R egimen t-b . Esses term os são 
a quelles que eu invoquei pelos arts . 183 e 184 . Pelo art . 18a, houve um · 
adiamen to; é cla ro , é ineq u ívoco, é incontestavel que houve um adiamento, 
para qu e se p udesse p roceder á ele içâ;o da comnüssão dos 21 . Os adia m en -
tos - se isso não é g eometricamente axiom a tico, eu não sei m a is o que f 
claro, preciso e cer to - os adia m entos são por t empo fixo ou indeterm inado . 
E ' o R egimento, c uja observancia e u estou reclamando . Os a dia m entos são 
por tempo f ix o ou indet mnlinado . O a dia m en t o por t empo fixo t em logar pa.ra 
ser o p rojecto rem ettido a a lg uma das Com m issões da casa? N ã o fo i. P a ra 
ser dis cutido em um dia deter minado? Não fo i. O hQnrado leade·r da m a io ria 
não pediu u m a dia me nto para que o projecto f·osse discu tido e m dia deter·· 
mina d·O; nã o se inscr eveu naq uelle typo de requerimento vet-bal, em que esse 
a dia m en to f ica aq uem de oito dias . S . Ex . não prefixando o dia, não deter-
mina o d ia, evidentem ente capitulou o seu t·equm-imen t o n a especie daq uelles 
q ue im porta m u m a diamento indetet·minado. Não se ndo de te n11inado, cahiu 
na outra especie indetermina da . Cahiu S. Ex . n o a rt. 184 - equiva le m~ 

r ejeição da · m a teria p i-in cipal. Essa e ra a q uestão que tinha s ido po·sta por 
nlim e m termos de uma clareza absolutamente insophismavel, appella ndo 
para a sancção que o Regimento a pplica ao caso em que a discussão da m a-
teria j ulgada u rgente pudesse ser adiada como fo i ; n este caso, t eria s ido 
preciso votar-se uma nova u rgencia . Não se fez . Quem é q ue preencheu 
lega lmente ess e h iato, esta solu ção de con tim.údacle entre a discu:ssão que oo 
vinha fazendo d o assu m pt o até o m om ento em que eile fo i antecipado, em 
que f oi a di·ado a es ta nova phase em que, incontestavelmente , se inicia 
extra-reg imentalmente, a di!Srn ssão da indicação q u e fo i objecto de uma 
m·gencia p rejudicada pelo a dia m ento. 

Como se póde per mittir que a mm ol'i.a não use do direi to de levan tar 
questões de ordem, como v inha fazendo, quand o o que ella faz é appella r 
para a rtig os p recisament e indicados na lei interna q ue rege o n ossos t ra-
balhos? 

Eu sei que o q ue está p r evalecendo, o que está preponden1ndo, o que 
estã vencendo é o poder incontrastavel da.<; votações occasionaes da maioria . 
Sei que o R eg im en to f ica sendo a vonta de da m a ior ia; qu e a m a ior ia .pó;h> 
a manhã r eq uere r qu e entre immec1iatam e nte em votaçã o esta indicação : 
que depois de a ma nhã , a m a ioria póde reque r er que entr e em votação o pro-
jecto de r eforma const it u ci-ona l , sob o fundamento de q ue n ós es tamos em 
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estado de sitio e que, por um artigo de occasião, as tres discussões se podem 
fazer em uma só. 

Dir-se-ha que o Regimento parece que não permitte isso. A Mesa, soli-
citada ou suggestionada ·pelos r epresentantes da força, ora preponderante, 
dirá: A mim não m e parece que o Regimento consinta n esse gesto; todavi'l 
declino da deliberação que houvesse de tom.ar; deixo de ser o guarda deci-
dido do Regimento, e o entrego ás mãos da maioria .. 

Sr. Presidente, fica o protesto dos membros da minoria contra o mt.u· 
fragio do R egiment{). 

COMlVIISSÃO ESPECIAL DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

REUNIÃO EM 31 DE OUTUB~O DE 192·5 

A Commissão Especial incumbida de emitti r parecer á proposição da Ca-
mara dos Deputados reformando a Constituição Federal esteve hontem reu-
nida sob a presidencia d o Sr. Bueno de PaiYa, presen tes os Srs. L a uro Muller, 
Adolpho Gordo, Aristides Rocha, Souza Castro, Cunha Machado, Euripedes 
de Aguiar, J oão Thomé, Ferreira Chaves, Fernandes Lima, Antonio Massa, 
Lopes Gonçalves, Pedro Lago, Bernardino Monteiro, Paulo de Frontin, Ves-
pucio de Abreu, Affonso de Camargo, Hermenegildo de Moraes e Luiz 
Adolpho . 

Abrindo a sessão, o Presidente dá a palavra ao Sr . Adolpho Gordo, que 
propõe seja a mesma publica, a exemplo do que se fizéra n a anterior. 

Assim resolveu unanimemente toda a Commissão . 
A seguir , novamente com a palavra, o Sr. Adolpho Gordo, qu e é o rela-

tor geral, procede á leitura do seguinte parecer: 
"A Commissão Especial eleita para estudar e dar parecer sobre a pro-

posição da Camara dos Deputa dos n. 45 , de 1925, p ropondo emendas a varias 
disposições da Con stituição P .olitica ela Republica. Yem desempenhm·-se dessa 
incumbencia: 

EME "DA N. 1 

A emenda n. 1 propõe um substitutivo ao ar L 6° da Constituição. 
Este artigo está assim concebido: 

"Art. 6. o O Governo Federal não p oderá intervir em negocios 
peculiares aos Estados, ·salvo: 

1 o para repellir invasãv estrangeira, ou de um Estado em outro; 
2° para manter a fôrma J"epublicana federativa: 
3° para restabelecer a ordem e a teanquillidade nos E stados, á 

requisição dos respectivos governos ; 
4", para assegurar a execução das leis e sentenças federaes." 
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Instituição inherente ao principio federativo do governo e destinada a 
garantir a existencia da Federação, a inter'V'ençfuo absorve os poderes esta-
duaes, até onde seja preciso para o restabelecimento da ordem. consti-
tucional. 

Materia melindrosissima e da maxima importancia, reclamava do legis-
lador constituinte disposições claras e precisas definindo - não só a corn-
petencia dos poderes federaes para a intervenção da Uniã;o nos negocios pe-
culiares aos Estados, como ainda os casos em que a intervenção deve ter 
logar. 

Entretanto, o art. 6° da Constituição dá competencia ao Governo Fe-
deral para intervir e estabelece como um dos casos de intervenção a no-
cessidade de ser mantida a fôrma republicana federativa sem determinar a 
especialização dos tres poderes federaes para .essa intervenção e sem referir 
os casos em que deve considerar-se violada aq uella fórma de governo. 

Como consequencia dessa incerteza de competencias e da maneira vaga 
por que está redigido o dispositiv-o constitucional, as opiniões teem variado 
muito sobre o processo da intervenção, abrindo-se espaço a graves abusos. 

A nossa historia politica registra casos de attentados á soberania de Es· 
tad-os pela intervenção indebita da União, como casos em que taes attenta -
dos são commettidos nos proprios Estados por facções politicas e· que fica-
ram consummados, por não ter-lhes sido a pplicado o remedio constitucional. 

A emenda substitutiva da Camara dos Deputados, determinando, de um 
modo preciso, quaes os casos em que é autorizada a . intervenção, assignals.. 
ao mesmo tempo, a especialização da competencia do Congt·esso Nacional, do 
Presidente da Republica e do Supremo Tribunal F ederal para o acto. 

O art. 6° da Constit~.:ição a utoriza em seu n. 2 a intervenção para man-
ter a tórma republicana federativa e disposição identica contém a Consti-
tuição argentina . 

A fôrma republicana federativa é violada, disse Avelaneda - "q~tcmdo são 
violados os p?·incipios constitncionaes ?"efe?·entes a essa tórma de gove1·no - on 
nas instittdções locaes o~t na ]Jratica das instituições. " 

A emenda substitutiva da Camara dos Deputados, determinando os caso~ 
de intervenção, depois de reproduzir o dispositivo do n. 1, do art. 6°, da Con·· 
stituição, autoriza o Governo F ederal a intervir em negocios peculiares ao 
Estado: 

"Para asseg urar a integrida d e nacional e o respeito aos seguin-
tes principios constituciona.es: 

a) a fôrma republicana; 
b) o regimen representativo ; 
c) o governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos poderes; 
e) a temporariedade das funcções · electivas e a responsabilidade 

·dos funccionarios; 



f) a a u tonomia dos m unicípios ; 
g) a capacidade para ser e leitor ou elegível nos termos da Con s -

t itu ição; 
h) u m regimen eleitoral que p ermitta a represen tac:Ao das m'-

n orias; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irred uc-

tibilidade dos seus vencimentos; 
j) o~ direitos politicos e individuaes assegur a dos pela Consti-

tuição; 
k ) a não reeleição dos presidentes e governadores; 
l) a possibilidade de reforma constitucion al e a competencia do 

Poder Legislativo para decretai-a." 
Os term os claros e precisos dessa dis posição, impedindo interpretações 

differen tes, e impossibilitando, por isso m esmo, abusos, poderão assegurar a 
integridade nacional e o respeito aos princípios cardeaes do regime, tornan-
do- se assim a intervenção u m insti t uto necessario e precioso pam~ a vida d :t 
Federação. 

O n. 3 do art. 6" ela Constituição autoriza a intervenção para "?·estabe-
l ece,. a o1·de~m e a t-ra.nquill-iclade n os EstcLclos, á Tequisição dos ·respectivos 
gove1·nos . , .. 

N o caso de perturba~ão da ordem nos E stados, em v irtude de lutas a r-
m adas, será possível a intervenção da União , sem a solicitação d os r especti-
vos governos ? No caso affirmativo q uaes os p oderes feder aes competentes? 

E is a.s qu estões que aqu elle dispositivo t em feito surgir. 
A em enda ela · Cama1·a dos Deputados propõe o seguinte s ubs titutivo : 

"para garanti r o livre ex ercício de q u a lquer dos p od eres p ublicas es-
taduaes, por soHcitação de seu s legit imas r epresent a n tes, e para, in-
dependente ele solicitação, respeitada a exis t en cia dos mesmos, pôr 
termo á. guerra civil" . 

Por esta disposic:ão, qualquer dos poder es publicas. estaduaes poderá pe-
dir a in terven ção, só podendo o Governo F ederal inter v ir, indepen dentemente 
desse .pedido, n o caso de guerra civil. 

Pon derou, muito bem , a illustre Commissão Especial da Camara dos Depu-
tados : 

" Não é possível conceber a unidade nacional e a existe?wia do 
Govenw sobcTa.no cl.a Nação sem o pocle1· àe mante1· a o1·àmn e a effi -
ciencia elos clireitos pertU1·bcLclos p elas com1noções intestinas, no te-r-
?·itor-io nacional. Negai-o tôra proclama1· a inexistencia. dessa 1tnida-
de e das .facnldades inhe1·entes á so be1·ania". 

E ainda com o casos de interven~ão , a em enda , depois de reproduzir o 
dispositivo elo n . 4 do art. 6° da Constituição, accresce nta : 

n e r eorg an isa.r as f i nan'ça.s do Estado cn j a i n capacidad e para a vida 
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a1~tonom,a se demonst1·ar, pela cessaçlio ele z;a.gam.ento de s•w lli:v·icla 
fundada, 1J01' mai.s eLe clo·is annos. " 

Este a dditivo impõe-se: desde que um Estado se torna insolvavel e cessa 
os seus pagamentos, ficando assim impossibilitado de continuar a sua vida 
autonoma de prover, a expensas proprias, as necessidades do seu gove r-
no e administr ação, uma intervenção para a reorganização de suas finan -
ças é altamente conveniente a tal Estado e aos creditas do paiz. 

Se o art. 5" da Constituição Política, depois de determinar que cada Es-
tado deve prover, a expensas p roprias, as n ecessidades do seu governo c ad-
ministração, autoriza a União a subsidia l-o no caso excepcional de calami-
dade publica, benefica será a intervenção para a reorganização de suas fi-
nanças, q uando arrastado á ruína e á insolven cia pela incapacidade de seus 
dirigentes. 

Todos esses casos são muito melindrosos e sérios, e demandam de pro-
fundo exame e de longo debate, que deverão ter Jogar no Congresso Nacio-
nal, porque a li o Estado em que se pretende intervir, tem os seus represen-
tantes q ue poderão fazer-se ouvir. 

Eis porque a emenda determina que em taes caso~ caberá p r ivativ1'. -
mente ao Congresso Nacional decrl"tat· a intervenção. 

Em enda n . 2 

A emenda n. 2 reproduz 27 dispositivos do art . 34 da Constituição Po-
litica e propõe as seguintes modificações: 'p.ropõB a substitu ição da 
di sposição do n . 1 do referido artigo, pela seguin te : 

·'Orça?· annu.al1nentc a Receita e fix(l.1· ann·nal?nente a Despesa e 
toma1· as contas de ct?nbas, relativns ct cacla exe1·cicio financei?·o, pro-
7·ogado o orçamento anterio1·. q'ti,GJnclo até 15 de Janei7·o nlio estiver 
o novo ent vigor . n 

A emenda modifica a redacc:ão elo referido t exto constitucional e a dc1ita 
uma disposição pro1·ogando o orçamento a nterior , quando, até 15 de Janeiro 
não estiYer o novo en1 vigor . 

O additivo encerra uma medida de alta conveniencia publica, porque, 
podendo acontecer que o Congresso deixe de votar por quaesquer motivos o 
orçamento até o ultimo dia do anno, é indispensavel que não fique a Nação 
sem orçamento. O que se tem dado ultimamente no Congresso Nacional com 
relação á votação dos orç:amentos justifica amplamente a emenda. 

Propõe a substituição da disposição do n. 5, pela seguinte : 
"Legislm· sobre o com1nercio exte1·io1· e interim·, podendo autori-

zar as lin{itações exigidas pelo bem. P•thlico. e sobre o a.lfandegamento 
de 11ortos, a c1·iação o~t s~tpp1·essão ele ent1·epostos." 

A emenda modifica a redacção do dispositivo constitucional e autoriza li-
mitações ao commercio, quando reclamadas pelo bem publico. 
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Não ha direitos illimitados, pois que todos podem soffrer as r estricçõe" 
que forem impostas pelo interesse publico. 

Propõe o additamento seguinte á disposição do art. 17: 
"pro1·ogada a fixação anterior quando, até 15 de Janeiro, não estiver 
a m esm a em vigor. " 

Esta emenda se justifiC'a pelas razões adduzidas com relação á primeira 
offerecida ao art. 34. 

Propõe a suppressão da palavra "uniformes" da disposição do n . 24. 
Porque, disse a Commissão Especia l da Camara dos Deputados: "facto-

res especiaes 1JOdem t·eclantat· nma legislação especial." 
Manda intercallar entre as palavras " feclet·aes" e "fixat·-lhes", da dispo-

sição do n. ~5, as seguintes: "inclusive os elas Sect·etat·ias das Oama1·as e dos 
'1.'1··ib·u.ncz,es. n 

Competindo ao Congresso Nacional decretar os impostos, orçar a Receita 
e fixar a Despesa, bem como criar e supprimir empregos publicas federaes 
e estipular-lhes os vencimentos, é . de toda a conveniencia que os empregos 
das Secretarias das Camaras e dos T r ibunaes, fiquem expt·essamente compre -
endidos naquella disposição. Ao Congresso deve caber a verificação da oppor-
tunidade das despesas. 

Propõe a substituição da disposição do n. 29, que dá competencia ao 
Congresso para legislar sobre terras e m inas da propriedade da União, pela 
seguinte : 

"leg·islat· sob1·e o tt·abalho." 
Neste momento, ·em que a organisação do trabalho está preoccupando 

a atten ção dos legisladores de quasi todos os paizes do mundo, inclusive o 
Brasil, é de toda a conveniencia que a nossa Constituição Politica consagre 
a disposição proposta, afim de que não se possam levantar duvidas acerca 
da compete ncia do Poder Legislativo ordinario sobre o assumpto. 

Propõe o seguinte a dditivo a o art. 34 da Constituição: 
"Legislar sobre licenças, aposentadorias e refot·nws, não as po-

d endo conceder, ne1n alterat· por leis especiaes. " 
Ao Poder L egislativo cabe estabelecer regras geraes, e a em enda prohibP 

leis com favores pessoaes,_ em relação ao assumpto. 
A emenda propõe as seguintes disposições additivas: 

"§ 1.• As leis de orçamento não podem conter disposições estra-
nhas á previsão da receita e á despesa fixada para os serviços ante-
riormente criados. Não se incluem n essa prohibição: 

a) a a utorização para abertura de <Credites supplementares e 
para operações de credito com antecipação da Receita; 

b) a determinação do destino a dar ao saldo do exercício ou do 
modo de cobrir o deficit . 

§ 2.• E' vedado ao Congresso conceder credites illimitados ." 
A necessidade desta emenda é manifesta. E' nas caudas do orçamento 
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que o Poder Legislativo tem exercido ultimamente uma boa parte das suas 
funcções: delega ndo, concedendo autorizações, criando serviços, fazendo e re-
vogando leis, cria ndo taxas, augmentando-as, autorisando contratos e prati-
cando outros actos importa ntes, por m eio de laconicas disposições, a lgumas 
vezes obscuras, votadas sem discu ssão, ao a pagar das luzes, quanta vez, com 
sacrifício do interesse publico. 

As leis de orçamento só devem conter disposições concernentes á p re-
visão da R eceita e á Despesa fixada para os serviços a nteriormente criados, 
isto é, deven1 ser exclusivamente orçamentarias . 

A em enda exclue da prohibição as medidas financeiras consignadas nas 
alíneas a e b . 

A prohibição dos creditas illimitados é tambem uma m edida de elevados 
intuitos. 

Emenda. n. 3 

Esta emenda manda su1Js tituir o § 1 o do art . 37 da Constituição Poli-
tica, 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, vetará, total ou parcialmente, ·dentro de dez dias uteis , a 
contar da quelle em que o recebeu, devolvendo nesse praso com os 
motivos do véto, o projecto , ou a parte vetada á Camara onde elle se 

. houver iniciado." 
Propõe a emenda a instituição do véto parcial, já ampla mente debatido 

n o Congresso, e cuja n ecessidade é manifesta. 
P a ra evitar o arbitrio e estabelecer um criterio para o exercício do véto 

parcia l, disse a Commissão E specia l da Camara dos D eputados: 
"Não se pócle aclrnitti?·, que, 71ela inconstitucionalidade ou incon-

veniencia de u·ma disposição do p1·ojecto, deva este ser totalmente ve-
tado, quando a-·parte qt~e o 1!'icia não é essencial ao pensamento que 
o d·itcm ou ao systema das dispos·ições delle. " 

Emenda n . 4 

Propõe a substituição dos dispositivos dos ns. 2 e 3 do art. 59 da Consti-
tuição P olitica, pelos segu intes: 

"II, julgar em grão de r ecurso as questões excedentes da alçada 
legal r esolvidas pelos juizes e tribunaes federaes; 

III, r evllr os processos findos, em ma ter ia crime . " 
O primeiro dispositivo proposto interpretando authenticamente a Consti-

t uição, t em por fim tornar bem cla ro que o Poder L egislativo ordinario tem 
competencia para fixar a alçada dos juizes e tribunaes federaes, e o segundo 
a da r melhor r edacção ao n. 3 do a.rt. 59. 
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A apresentação, ha alguns a nnos, de um projecto criando, na justiça fe-
dei·a l , t ribunaes regionaes, os motivos que determinaram a a presentação desse 
projecto, o largo debate que provoco u não só em um::t com o na, outra Casa do 
Congre::;s o Naciona l, e na impre nsa, a sua sancção e a sorte q ue teve a l<>i. 
já r evelaram perante o paiz a necessidade da quella interpretação authentica 
pa r a qu e não m a is se possa allegar que carece o Congresso Nacional de com-
petencia para decretar uma m edida a bsoluta m ente imprescindivel á boa e re-
gular administr ação da Justiça . 

Propõe a substituição do dispositivo do art. 60, letra cl, da ndo compe-
tencia á Justiça Federal para processar e julgar os litigios ent1·e wm Estado 
e cidadü.os de Estados clive,·sos. c!i.ve,·sificanclo as leis destes, pelo seguinte: 
" os liti[!ios ent1·e 1e1n Estado e c iclculãos de 01~tro." 

Desde que a Constituinte estabelece a unidade do direito substantivo e 
não podem, po1· is o, diversificar as leis dos E stados, só por mêra inadver-
ten cia, a Con stituinte podia approvar o dispositivo cuja substituição a em en -
da pretende 

A emenda não dá competen cia ú .Tustiç:a F ederal pa r a o processo e jul-
gamento das ca usas entre ha bita n tes de E stados diversos, porque nã o ha 
razão alguma q ue j ustifiqu e t al competencia, dada a unidade do direito m a -
terial, mas da competencia áquella justiça nas causas entre um Estado e ha-
bitantes de ont1·o, elimina ndo a r estricção - "di.versificando as /.ei-s destes." 

B para dar esta competencia, a Camara dos Deputados tomou natural-
m entE' E'm consideração o motivo que levou os norte-americanos a consagrar 
em sua Constitui.~ão um preceito identico, o qua l , segundo Story, foi o re-
ceio de que inter esses, sentimentos e preconceitos locaes levem a justic:a re-
g ional a não proceder com a n ecessaria impa rcialidade . 

Propõe a s ubstituição do dispositivo do art . !19, n . 111, letra a da Consti -
tuição, pelo seguinte: 

"Quando se qnestiona1· sobTe a vi_gencü~ 01~ a validcule elas leis 
fe d.eraes, em face da Oonstit1tiçü.o e a decisão do Tr·ibunal elo E staclo 
lhes n ega1· applicação. " 

O recurso extrao1·dinari o interposto das sentenças· da justiGa dos Estados 
para o Supremo Tribunal Federal, tem como fundamento a necessidade de 
m anter-se a autoridade e preeminencia das le is federaes e a unidade do di-
r eito substantivo em t odo o paiz. Em t a l recurso não se cogit>t de saber se 
uma determinada lei fede ral deve ser interpreta da dest e ou daquelle modo, 
se foi ou não bem applicada, ou se a sentença r ecorrida ê justa ou injus ta ; 
só tem Jogar quando, em uma causa, se questionar sobre a va lidade ou a 
vigencia de uma lei federal, em face da Constituição, e a sentença da jus-
tiça local lhe negar applicaç5.o, por con siderai-a incon stitucional ou não exis-
ten te. 

Os termos de dispc>~itivo con stituciona l qu,- se p retende su':;stituir, t e m 
determinado numerosas controversias, e provocado um t ão grande n u m ero de 
recursos extraordinarios e tal accumulo de serviço, que ha grande numero 
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de feitos no Supremo Tribuna l, que pendem de decisão, ha muitos annos, 
soffrendo as partes consideravel prejuízo com essa demora. 

N ão se refere o substitutivo a "tratados t ederaes" por entender talvez a 
Camara dos Deputados que, sendo da competencia da justiça federal as ques· 
tões oriundas de tratados em convenções da União com outr~s nações, ao 
Supremo T r ibunal F ederal cabe d_ecidir a questão em grão de recurso ordi-
nario e não extraordinario. 

O additivo da letr a d permitte r ecurso P.xtraordinario para o Supremo 
Tribuna l Federal, das sentenças da s justiças dos Estados - "q1tanclo se tra-
ta~· d e q·uestõcs de d-ireito criminal ou ci·vil inte?·nacional", e supprime a dis-
p osiç;ão da letra h do art. 60 da Constituição que dá á justiça federal com-
petencia exclusiva para o processo e julgamento de t aes questões. 

A competencia passará assim á just iça local, com recurso extraordinario 
para o ·supremo Tribuna l Federal. 

Como os julgados divergem, até hoje, sobre esse assumpto, o disposit ·.vo 
pt•oposto evitará a controversia . 

A emenda p ropõe, finalmente, o segilli.te aà ditiv•J · 
"Nenhum recurso judiciario é permi ttido, para a justiça f ederal 

ou local, contra a intervenção nos Estados, a declaração do estado 
de sitio, e a verificação de poderes, o reconhecimento, a po~se, a le-
githnidade e a perda de manda t o dos membros do Poder L egisla tivo 
ou Executivo, f ederal ou estadua l; assim como, na vtgcncia do es:. 
tado de s itio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos pra tica-
dos em virtude delle pelo Poder Legislativo ou Executlvo." 

Todos os casos a que se refere a em enda são puramente politicos e é u•n 
dogma - -- que o P oder Judiciario não pôde intervir em casos p ol íticos . 

As questões pw·a-rnente politicas, diz Hitchcock, não cabem na can,pe-
tencia dos tribunaes. 

Certo, o Poder Judicia rio F ederal, é um poder politlco <'>'H nosslt c •·ga-
niza·~t~ 'J. 

C·>m o poder q ue lhes assiste, diz Goodnow, "de arbitr:o~r qua;do "''_;am 
consrh ucionaes os actos da legislatura, os t ribunaes american. •s ~iio u!'gãos 
de f nnc<;ão política do Estado." (Polit-ics anà Admtni.stration.) 

Diz Adolpbo Gordo em Docu·rnentos Pnrlamentares, so'n<> a inter·;enção 
n•) 1' ~-tado do Ammmnas, em 189 ,;:. i't p agina 302: 

"O P oder .Tudiciario F edP.ral é um pcder político, porque t em por 
missão na phrase de L aboulaye, velar pela Constituição - essa arca 
santa onde o povo depositou as n ossas liberdades - afim de que nin-
guem nellas possa tocar. 

Mas de que modo o Poder Judiciario vela pela Constitui<;ão, e 
exerce sua missão política? Circumscrevendo s ua acção a ·uma as-
phera de direitos individuaes, de interesses privados, resolvendo um 
caso concreto e decidindo se uma determinada lei federal é ou não 
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applicavel a esse caso concreto por constitucional ou por inconstitu-
cional. 

Emquanto a acção do Poder Judiciario Federal não é provocada 
em relação a uma determinada lei federal, essa lei produz todos os 
effeitos, desde, porém, que é trazida para a téla judiciaria um caso 
e que se quP.stiona sobre a constitucionalidade ou inconstitucionaJi. 
dade da lei applicavel a este caso, então o Poder Judiciario Federal 
vem resolver se essa lei é applicavel ou não por ser constitu;;lonal ou 
lncor~titucional 

De modo que, attendendo-se â natureza da missão do Poder Ju-
diciario, chega-se a esta conclusão: a sua acção circumscreve-se a 
uma espbera de direitos individuaes, tem J,:or fim decidir uma con-
tenda :,obre interesses privados, quer as partes sejam pessoas na-
turaes quer jurillicas. 

Decidir, porém, um assumpto de natureza eminentemente poli-
tica não é, não pôde ser da competcncia do Poder Judiciario Fe-
deral." 

Si, pois, os tribunaes não teem competencia para intervir em casos pura-
mente politicos, â disposição proposta p<>la emenda, prohibindo recursos ju-
diciarios nos casos que refere, é digna de ser incluida na Constituição Po-
litica. 

EMENDA N . 5 

Esta emenda propõe o seguinte additivo ao § 7• do art. 72 da Consti-
tuição Politica . 

.. A representa.ção àiplonw.tica à o Brasil junto a Santa Sé não 
i1nplica violação àeste principio. '' 

A Repulllica brasileira tem sempre mantido, desue o inicio da sua vida 
constitucional, uma representação diplomatica junto á Santa Sé, e o Con-
gresso Nacional, por entender que essa representação não implica uma vio-
lação do principio de separação da Ig1·eja do Estado, rejeitou sempre, e 
depois de largos debates, todas as ten~ativas feitas no sentido de ser supprl-
mida a representação . Outros paizes, que não teem Igreja off icial, e mesmo 
palzes que não teem como Igreja official a catholica, teem representantes 
diplomaticos junto á Santa Sé, recon]:,ecendo a sua personalidatie inter-
nacional. 

Aquelles debates evidenciam a conveniencia da· emenda . 
Propõe a substituição da disposiçb.o do § 10 do mesmo artigo, pelo 

seguinte: 
"Em tempo de paz, qualque~ · pôde entrar no terrltorio nacio• 

nal ou delle sahir, com a sua fcrtuna e seus bens." Ficarão elimi-
nadas as palavras: "inàependP.nte àe passaporte". 

Não obstante a disposição consth:ucional em vigor, a policia tem sido 
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~brigada a exigir, e conceder, varias vezes, passaporte, por conveniencia de 
ordem publica e particular. 

Impedir a exigencia do passaporte, disse muito bem a Commissão Es-
pecial da Camara dos Deputados, é . difficultar a missão policial da a uto-

.ridade e prejudicar os interesses de quem parte do Brasil para o estrangeiro. 
A emenda é necessaria. 
Propõe os dous seguintes additivos á. disposição do § 17: 

"a) esta poderá ser tamàem feita pelo Governo F ederal o1t por 
concessão deste, 1·ese?"v ada parte dos l1tcros ao p?·ozn·ieta?"io, no caso 
de não iniciar ou de abandowt.r a ea;plo1·ação. 

b) as minas e jazidas minc1·aes nccessarias á seg1t1"ança e de-
fesas nacionaes, e as te1·ras onde exist.Yrem, não pode1n se1· t1·ansfe-
1"ida.s a estrangeiros." 

A disposição constitucional em vigor, r econhece, em prin cipio, a pro-
priedade do sub-solo como pertencente ao proprietario do sõlo, com esta 
.restricção: "salvo · ás l i?nitações que forem estabelecidas po1· le·i, a bem deste 
rama de indust?"ia. ,. 

A emend1;, additiva, inspira da ns, doutrina de Dalboz e outros - que 
o E stado, como primeiro e mais a l':o representante dos interesses sociaes, 
tem o dever de promover a .exploração das riquezas naturaes do paiz. e 
procurando concília1· esta doutrina com o p rincipio do domínio , dá ao Es-
tado quando o proprietario do sõlo v:;.p explorar o sub-sõlo, o direito de 
explorai-o directamente ou por meio de concessionarios, ficando reservada 
uma parte dos lucros ao proprietario ào sõlo. 

A emenda visa activar a explora<;ão de nossas minas. 
O simples enunciado do segundo a.dditivo torna patente a sua conve-

nlencia. 
A emenda propõe que a disposiç§.) do § 22, do art. 72, assim concebida:· 

"Da1·- se-ha o "habea.s- corptts" semp1·e q1te o imlividuo soff1'e1" 01t se achar 
em imrninente pe?"igo de sotfrer viol enci a ou coacção, por illegitimidade ou 

-abuso de poàe1·", seja substituída pela seguinte: 
"Dm·- se-ha a "habeas-corpus", sempre que alguem soffTer ou 

se achar ern in~nLinente pe?"igo de sojfTer violencia, por meio de p·ri-
são ou const1·angimento illegctl ern sna liberdade de locomoção." 

Segundo o conceito classico do "habeas-corpus", n a Inglaterra, paiz que 
lhe foi berço,- é um meio destinado a garantir exclusivament8 a liberdade pes-

'soal, na accepção restricta, da liberdade physica, da liberdade de loco-
moção. 

Con1 este mesmo conceito passou o "habeas-corpus " para a legislação 
·da America do Norte e para a l egislação do Brasil, durante o Imperio. 

O art. 72, § 22, da Constituição Politica da R epublica, adoptou novo 
.. conceito? 

As opiniões têm divergido: si alguns tribunaE;Js, entre os quaes o de 
.Justiça de São Paulo, têm se mantido até hoje fieis aos princípios· tra-
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dicionaes do "habeas-corpus", outro~. como o Supremo Tribunal Federal, 
teem proferido muitos julgamentos fundando-se na doutrina de que pela Con· 
stituição Politica da Republica o "ho.beas-corpus" protege hoje quaesquer 
lezões de direito. 

Essa extensão dada aos "habeas-corpus" tem feito com que seja invo-
cado como solução para quasi todos ;:.s litigios e pretensões, perante os tri-
bunaes, com gravissimo sacrificio de interesses legitimos, porqu-e o 
"habeas-corpus" é um processo de :cito muito ·rapido, sem fórma e nem 
figura de juizo. Já se impetrou um '· nabeas-corpus" para ser impedida a 
execução de sentença proferida em ca u:;a civel regularmente processada! 

O Dr. Costa Manso, membro do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
justamente reputado como um dos amis intelligentes e illustrados ma-
gistrados brasileiros, ouvido pelo jornal O Estado de São Paulo, do dia 2"! 
de Julho de 1925, sobre o assumpto emiltiu a seguinte opinião: 

" - E o habeas-c01·pus? 
- A restricção do "habeas-corpus " aos seus justos limites é· 

medida de elementar prudencia. Como se vê no meu livro, "O 
Proeesso na Segunda Instan:!ia e. suas applicações á primeira", 
sempre sustentei que o alludiüo recurso apenas deve proteger .o 
direito de locomoção, considerado em abstracto, isto é, sem que o 
juiz examine e resolva qualquer outra ~elação juridica invocada 
pelo paciente, como, por ex(~mplo, a sua qualidade de Deputado, 
Presidente do Estado, funccionario publico, etc. Estender o "habeas-
corpus" a qualquer genero de coacção equiva le a abolir todas as 
acções judiciaes, arrastando o juiz com o immenso poder de de-
decidir, summarissimamente e de, plano, os mais intrincados liti-
gios. E consentir seja elle cbcmado para, por meio de "habeas-
corpus", apurar direito de natureza politica, é mais grave do que 
tudo isso: é implantar a dictadura judiciaria, exactamente a peor 
das dictaduras, já porque o juiz é perpetuo e inamovível, já porque 
o seu poder não provêm dire~tamente do povo, já porque, pela na-
tureza das suas funcções, nlo está elle em conta cto com a opi-
nião publica, - a suprema autoridade em ma teria politica." 

A emenda, pois, restringe o "habfl<J.s-corpus" ·a seus limites juridicos. 
A emenda propõe os seguintes a1ditivos: 

a) "As rlisposições con sl.itucionaes assecurativas da i?Teducti-
blidade de vencimentos ci·vis o·u m.i z.itares, não eximem da ob?·igação 
de 11agar os impostos ge1·aes ~·reaclos por lei.» 
O imposto gera l é a cont ribuição em dinheiro a que são obrigados 

os membros da communhão social p?.ra a manutenção de serviços como o 
de polir.ia e outros, em b eneficio de toda a população 

Si os que gozam de vencimentos irreduc tiveis são tambem beneficiados. 
com taes serviços, é justo que ta mbem paguem impostos. 
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Mas impostos geraes e não esoeciaes que poderiam constituir meios 
indirectos para a reducção de vencimentos. 

b) "E' permittido ao Potle•· Executivo expt.!lsar do tcrritorio 
nacional os subàitos est•·angai•·os pe1·igosos á o1·de'nt pt~blica ott n o-
civos aos inte1·esses da Repnblica,." 

T oda a Nação tem o direito de viver, de trabalha?' e de progredir 6 

tem, por isso mesmo, o direito de expulsar do seu territorio o estrangeiro 
que fôr um perigo para a sua vida, lY:Ira o seu trabalho, para a sua prospe-
ridade, para a sua segurança e para a ~ua honra. 

o direito de expulsão é inherente /.t soberania nacional; G um2o. medida 
de alta politica, de prevenção, de segurança social 6 politica; é o instru-
m ento de def esa do Governo. 

o dispositivo proposto não prec1saria constar da Constituição Politica, 
porque a expulsão de estrangeiro é uma manifestação do direito de sobe-
rania, é 0 jus im11en, ma~. como semvn; qt.te é decretada uma lei reguladora 
da expulsão, ou sempre que essa lei é applicada, allega-se que é inconsti-
tucional, o additivo é convenientissimo. 

c) "Nenhum emp1·ego póde se1· creado, nem vencimento algt~m 

civil ou 1nilitar póde se,. estipulado ou alteTado senão 110r lei ordi-
na?·ia especial." 

Yisa esta emenda impedir que em projccws pa1·a outro fim, sejam 
incluídas disposições additivas creando empregos ou estipulando vencimen-
tos, afim de forçar-se a sua adopção. 

à) "Respeitatlos os clireitos aàquü·idos e a esvectaUva legal dos 
funccio'na?·ios em exercício na data da p1·om1~lgação desta lei, a apo · 

sentadoria só1nente poderá ser concedida; 

Ao.s que se invalidare'nt e1n acto de se1·viço, devais ele dez annos. 
(a) O 'nwg·istrado ou fttncciona?·io maior ele 70 .mnos de idade 

será corn11ulso•n .ament1' aposenLado com os venci1nentos correspon-
dentes ac. tempo ctE. se1·mço. 

( b ) Nenhuma aposentaclo?·ia ou 1·ej'orma será concedi da com 
vencimentos super·io1·es aos da actividade," 

O simples enunciado desta emenda, torna patente a conveniencia aas 
medidas propostas. 

e) "Quando a segl~rança rlas Republicas o exigir, em caso de 
agg1·essão est1·angei1·a 01~ comnwção intestina, pode1·-se-ha declar a?' 
em estado de sitio, por tempo àctenninaclo, qtwlque,· parte do terri-
torio nacional, suspendendo- se ahi absolutam,ente o "habeas - cor-
pus" paTa os detidos em Vi?"tuàe da declaTação do siNo, assim como 

, • .. •. . . as ga1·antias constantes dos pa1·ag1·aphos J", :;•, go 10•, 11°, 12•, 13°, 
14• e 18°, deste arttgo, qt~e o àecreto enu'nte?·ar. " 

O art. 80 da Constituição Polí tica disvoe que poder-se-ha declarar em 
estado de sitio qualquer parte do territorio da União, s·nspendendo- se ahi a5 
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garantia& constit1tcionaes por t empo determinado, quando a segu rança da· 
Republica o exigJr, em caso de aggressão estrangeiro ou commo.;ão intestina;, 

De modo que a Constituiçãc, autoriza o Poder Executivo a declarar o· 
estado de sitio e a suspender as garantias constitucion aes, sem discrimi· 
nação alguma. 

A falta da determinação das garantias que podem ser suspensas e os 
term'ls vagus e genericos do dispositivo constitucional, abrindo espaço ag 
arbítrio do Poder Executivo, tem determinado varias abusos attestados ppla 
nusso historia política . 

A emenda substitutiva restringe o abuso do Poder Executivo, obri-
gando-o - não só a enumerar expressamente no decreto do sitio as ga-

rantias que ficam 5uspensas, como a determinar quaes as garantias que· 
podem ser suspensas. 

A suspensão das garantias cons titucionaes, implca, ipso facto , á sus-
pensão do "habeas-corpus" . 

Eis o que disse a Commissão Especial õ.a Camara dos Deputados. 
"A emenda dispõe ficar absolutamente suspenso o "habeas-

corpus" para os detidos em virtude da decretação do estado de sitio . 
Isto, por uma interpretação leal, nada innova ua disposição ào 

t exto vigente. Suspensas as garantias constitucionaes, supenso evi-
dentemente estâ o "habeas-corpus"; e si sómente ao Poder Le· 
gislativo e ao Executivo compete conhecer da opportunidade e da 
conveniencia da decretação do sitio, claro está que só a elle, com-
pet e conhecer durante o sitio, da. necessinade e da. regularidane 'ias. 
medidas empregadas. Si abusos forem commetiddos, só podem ser 
apreciados pelo poder competente para accusar e julgar as autori-
dades que o commetterem. Nada de novo, pois , se accrescenta,. 
quando se declara absolutamente .;u>penso '.; "habeas-corpus ", na 
hypotehese comprehendida na emenda. Os tribunaes funccionaiffi 
normalmente para os casos commun.s, só lhes sendo prohibida pe-
netrar em região política, defesa á sua actividade. " 

Jâ. em 1895, quatro annos apenas, depois de iniciada a vida constitu-
ciona l da Republica, foi sentida a n ecessidade de ser · interpretado e regula--
mentado o art. 80 da Constituição Política, afim de ser res tringido o ar-
bítrio <l.o P~Jder Executivo. 

A Camara d.os Deputados nomeou t:ma Commissão Especial, composta 
de Augusto de Freitas, Milton, Anisio de Abreu e outros, U)ara estudar o 
assumpto, e e~Ea Commissão formulou um projecto que foi apresentado a 
15 de Julho daquelle anno. 

Tal projecto em seu § 3° do art. 1" especificava as garantias consti-
tucionaes que podiam ser suspensas, e essas eram as mesmas do a dditivo 
proposto, com Pxcepção de duas apenas . 

O projecto foi impugnado precisamente por ter especificado as garantias• 
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constitucionaes que podiam. ser suspensas, dizendo o Relator desse parecer, 
<:!fi seu discurso proferido a 12 de Outubro: 

"O orador invoca a attenção da Camara e, especialmente da 
illustrada Commissão Especial que organizou o projecto para a se-
guinte: o § 3" do art. 1" determ;na que durante o estado de sitio só 
podem ser suspensas as garantias constitucionaes do art. 72, §§ 8, 10, 
11, 12, 13, 14 e 17, da Constituição Politica e, entretanto, o art. 80 
da mesma Constituição, quando dá ao Poder Executivo a attribui-
ção de declarar o sitio, autoriza-c. a suspender as garantias consti-
tucionaes, sem descr'!minação alg1tma, de modo que não tem o Po-
der L egi:;:Jativo ordinario o direito de fazer uma descriminação que 
não se acha na disposição do nosso pacto politico. " (Discurso n a 
Camara dos Deputados, a 12 de Outubro de 1895). 

o projecto, foi afinal rejeitado. 
No Senado, foi tambem apresentado um outro projecto com os mesmos 

intu1ros e que, por seu turno, não foi convertido em lei. 
'l'udo isso demonstra a necessidade da modificação do dispotitivo consti-

tucifmal . 
~:;;to posto, e 
<..:om:iáerandu que a experiencia, em 34 annos de pratica constitucional, 

tem demonstrado a necessidade de uma revisão da Constituição Política da 
hepuulica, 

Considerando que mensagens presidencias, debates em uma e outra Casa 
do Congresso e projectos apresentados, bem como as condições actuaes 
do nu:!>so paiz, tornam manifesto que o nosso Pacto Fundamental, embora 
elaborado com grande sabedoria, neces:;ita de interpretações authenticas 
e de aperfeiçoamentos; 

Considerando que já em 1901, o Partido Republicano Dissidente de São 
Paulo incluiu em seu programma politico a revisão constitucional, tendo 
sido l>t·imeiro signatario do seu notavel manifesto, Prudente de Moraes, que 
como Presidente da Republica e em mensagens dirigidas ao Congresso Na-
cional, fizéra sentir a necessidade de leis regulamentares de t extos consti-
tucioncles obscuros; 

Considerando que ·são poderosas as 1·azões que justificam a pr{lposta da 
cam~ra dos Deputados; 

A Commissão Especial é de parecer que o Senado approve, em primeira 
discussão, o projecto tal como vem elaboradu da, Camara dos Deputados, 
reservando-se para, em segunda disclJssáo. adoptar a.~ emendas que enten-
der necessarias, em vista dos debates que vão ser travados." 

Posto em discussã') es'~ parecer, pede a palavra: o Sr. Vespucio de 
Abreu e diz que pret<ml'!ia.. Ioga após a sua leitu ra, fazer algumas ponde-
rações a reS>peito 'ia fórma pela qual estão redigidas certas emendas â 
reforma constitucional, S. Ex. mesmo to i o primeiro a pedir o encaminha-
mento do trabalho que veio da Camara ao plenario do Senado, para que 
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estf' . depois do 2° turno , melhor estudando o assumpto, suggit·a as emendas 
quo julgar convenientes. Não querendo ser uma nota discordante, deixa de 
fazer as considerações que · desejava, re-servando-sE., para, na occasião oppor-
tuna, apresentar as suas razões, certo de que o Relator avaliará da justiça 
das mesmas . 

O Sr. Lopes Gonçalves pergunta ao Presidente si as assignaturas que 
deverão ser lançadas, no parecer importam em tima approvação, ao que o 
Presidente responde que o Relator já lmvia assignalado isto, de modo ine-
quívoco . 

O Sr. Paulo de Frontin pede a palavra e faz sentir que as emendas, em 
1 ", em 2° ou en1 3" turno, não podem mais ser apresentadas sem quE' re-
unam, em assignaturas, a quarta. part.c dos m embros do Senado. E' este 
portanto, o momento opportuno para il.l~cutir os pontos principaes da pro-
posição. Chama a attenção <l os Reus "ollegas para o facto de ser o parecer 
do Ü!ustre representante de São Paulo integralmente favcravel ao traba.lho 
da Camara, não divergindo delle , n<>m eom referencia a questões de prin-
cipias. nem quanto á redacção . De,.,.lara que teve occasião de mostrar que 
as emendas por S. Ex. apresentadas. são suppress!vas de disposições da nro·-

posi<:ão da Camara e tendentes a manter, em varias partes, o texto da 
Constituição. Uma c1ellas manda supprimir o § 22 da emenda n. 5, rAfe-
rente ao "habeas-corpus". Esse recurso, diz o orador, foi completamente 

deformado pela proposição da Camara. A Constituição actual estabelece: 
"Dar-se-ha o "habeas-corpus" sempre que o individuo soffrer ou estiver 
<?m imminente perigo de soffrer violencia ou coacção, por illegalidade ou 
abuso de poder . " O que agora se faZ, continua S. Ex . á declarar que o 
recurso de "habeas-corpus" sómente cabe nos casos de locomoção . Si " 
parecer, acceitando a modificação da Camara adaptasse o interdicto pro-
bitorio, de certo mouo attenuaria a restricção, que parece inconveniente ao 
orador. T a l, porém, não se deu. O interdicto prohibitorio, c.ssignala S. Ex., 
nos direitos reaes é a manutenção de vosse e tem effeitos immediatos em 
ca3os de abuso de poder. Não existindo, seria preciso creal- o. E' por Isso 
que se manifesta contra o § 22 da emenda n. 5. 

Nns mesmas condições, diz o Senador carioca, se acha o n. 35, quo 
substitue o a rt. 75 da Constituição . O § 25 regula a aposentadoria e esta-
belece: "Respeitados os direitos adquiridos e a espectativa legal dos func-
cionarios em exercício na data da promulgação desta lei, a aposentadoria, 
sõmente poderá ser concedida: a) aos irivalidos, depois de 30 annos de ser-
viços á União; b) aos que se invalidarem em acto de sen·iço depois de J.() 
armas ." Salienta o orador que essa disposição é muito differente do que 
estatue o art. 75 do texto actua l e contrario aos princípios geraes adoot!>..-
·dos para as industrias particulares. Assim, um operaria, victima de um 
accid.ept.e, em servi\:O da Nação, só depois dos dez annos p oderá gozar dos 
beneficios, segundo a nova legislação, fugindo o Governo á responsabilidade 
da lei de accidentes do trabalho . 
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Outro ponto a que se refere o orador, é o relativo á aposentadoria com· 
p ulsoria do magistrado ou funccionario, com mo.is de 70 annos de idadt> . 

o Sr . Aristides Rocha aparteia, dedaranuo que essa providenc!:.,. é uma 
necesidade. O caso da Revista do Supremo o comprova. 

O orado1·, interrompendo o seu r aciodnio, diz que <>ntão se deve ccm.,ça.i 
pelo Senado, onde ha mais de um Senador com mais de 70 annos. 

Outra emenda é a que manda supprimir o § 26 do art . 80 rla i :nnstt-
tui<;ã<' act11al. Este paragrapho, f;alienta o orador, está em opposição ao 
§ 24, pois que, neste, se diz que é garantido o livre exercício a. qualquer 
profissão moral, intellectual e industrial., emqu a nto qu1~ no primeiro. se es· 
tatue que, declarado o estado de sitio, fic:am suspensas as gara.nt!as consti-
tuciona.e3 . 

O orador tambem é contrario absolutamente ao absoltttanwnte não pode~ 
o Judiciario tomar conhecimento de "habeas-corpus" durante o estado dt. 
:,itio . Para uma illegalidade praticada. durante o sitlo pelo Po!ler Executivo 
:;6 existe u m recurso - o Judiciario . Sé·m i.sso, só a revolta, só o 1·ecurso 
ás arn1as, exclama o Si.". Paulo de l i,rontln. 

R efere-se ainda o orador á intervenção nos E stados e termina dizenüo 
que o seu vot o, já manifestado, desde o prime!rr> mtorn<mto, E! pela SUlJ 

pressão da parte fina.! do § 2~ da em end::. n i: e dos paragraphos 35 e 36 da 
mesma emenc1a . 

O Sr. L opes Gonçalves falia, em seguirh. Diz p ensar que a Ebcrdad~ 

moral de que trata o § 22 da emenda n. ~ st; acha i!eflnida na proposição 
dtt <:amara . A v!olencl~ por meio de prisão ou coacção physica está bem 
·clara nas expre~sões qu e o orador reproduz. Esclarece que o individuo que 
não p6de livremen te se manifestar sobre sua:; crenças religiosas ou no 
exercício de qualquer missão moral ou intellectual, soffre coacç;ão e esta 
fatalmente determina a perda de sua liberdade de locomoçfí.o. Cita nm 
exemplo: um cidadão deseja pregar na praça publica, usando de um direito 
·dfJ ordem moral: impedido de o fazer, fica prejudicado na sua liberdade de 
lo!:omoção. Entende que não se podia garantir a liberdade i n!lividum. 
sinão por meio de "habeas-corpus". A proposição da Camara não collimou 
o ob.iectivo de supprim ir o recürso do "habeas-corpus" para garantir Jib,,r. 
dades outras qu e não a de locomoção, cc.mo essas a que o orado1· se referiu 
o exercício de pr ofissão moral, inte llectual ou industrial, p or isso !!UC a 
coaç;ão em urna dessas modalidades implica a privação do direito de loco-
moção. Affirrna que est e principio ~ acloptad& na Jnglaterr~;.. a~sln> ~Otn<> 

egtâ exarado na Constituição norte americana, na qual se empregam expres-
sões identicas ãs da proposição em apr!'ÇO, não havendo quem possa d!zei 

nos E stados U n idos qcte um cida dã o coado physicamente ou em sua liberrla-
de moral não tenha a faculdade de lançar mão do recurso do "habeas-cor-
pu <;". E lê , para compxovar a sua asserção, o que reza a Constitui(;ão ameri·· 
cana. Esta tem sido a jurisprudencia sobre o caso, diz o Sr. Lopes Gonçalves 
.ao termin ar esta parte de suas considerações . 
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Passa depois a relatar diversos caaos, secundando a mesma interpreta, 
ção. E' pelas razões expostas que, lenuo o texto da reforma projectada da; 

nossa magna Carta, póde declarar est:;>_r perfeitamente .resolvida a questão 
do "habeas-corpus", quer para a coacção de ordem phy:;!ca, quer para a de· 
ord-=m mora\, porque não S6 póde comprehender que homens competente~, 

que conhecem berr. a nossa !ingua, r edigissem as emendas em apreço, visando 
um objecto, que de modo algum foi attingidv. 

Nestas condições, discordr.. da opinião do Relator, quando elle defende 
e. habea~-c?rpus apenas para o~ casos de impedimento de locomoção e diz 
que a emenda da Camara assim tambe!TI o entende, por isso que não póde 
ser dada ao texto em debate outra interpretação senão aquella pela qual 
o orarlor acaba de se manifestar. 

O Sr. Aristides Rocha, dizendo ter ouvido com a maxima attenção as· 
observações feitas pelo Sr. Lopes Gonçalves e entendendv tambem como 
Senador por Sergipe que a Camara, pretendendo alterar o texto constitu-
cional, quanto ao "habeas-corpus", effectivamente não o fez, diz que esses-. 
debates t eem grande importancia para. a elucidação do assumpto e para o 
perfeito conhecimento dos que tenham de appilcar a reforma da Constituição, 
ora em debate . Por essa razã o, lembra a conveniencia de serem apanhr..das 
pela tachygraphia as discussões, que se travam nv seio da Commissão Es-
pe~lai. Nessa conformidade, propõe qu, á s reuniões corr.r.-areçam tachygra-
phos, afim de serem registradas todas essa!! ohservações quo;, servirão lje 
elemento para, no futuro, se dar uma intHpretação fiel á nossa magna Lel 
e de accôrdo com · o que se vem discutindo. 

O Sr. Fernandes Lima propõe a impressão do parecer do Sr. Adolpho 
Gordo para m elhor estudo dos membros da Commissãv. 

Acceita esta su5gestão, travam-s~ ligeiros debates em torno da execução. 
da mesma medlua, õ,;;ntrc, do.. prazo regírnen.ta1, ficando, afina l, resolvido que 
o parecer fo~se pu.lJlicado no D iar·io Ojficial., marcando o Presidente nova re-
união para o dia 3, ás 10 horas da manhã. 

COMMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO CONSTITUCIONAL 

ACTA DA REUNIÃO EM 3 DE NOVEMBRO DE 1925 

P1·esidencia do Sr. Bueno de Paiva 

Esta Commissão esteve reunida, com a presença dos Srs. Aristides· 
Rocha, do Amazonas; Souza Castro, do Pará; Cunha Machado, do Maranhão; 
Euripedes de Aguiar, do Piauhy; João Thomé, do Ceará; Fer.reira Chaves, do 
Hio Grande do Norte; Antonio Massa, da Parahyba; Fernandes Lima, de 
Alagôas; Lopes Gonçalves, de Sergipe; Pedro Lago, da Bahia; Bernardino. 
Monteiro, do Espirito Santo; Paulo de Frontin, do Districto Federal; Bueno-
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de P a iva, de Minas Geraes; Adolpho Gordo, de S. Paulo; Luiz Adolpho, de 
Matto Grosso; Hermenegildo de Moraes, de Goyaz; Affonso de Camargo-, 
do Paraná; e Vespucio de Abreu, do Rio Grande do Sul. Deixaram de com-
parecer os Srs. Manoel Borba, por ausente desta Capital; Miguel de Car-
valho e Lauro Muller, p or enfermos. 

Abrindo a sessão, o Sr. Bueno de Paiva recorda que o parecer tivera a 
votação adiada, em virtude de um requerimento do Sr. Fernandes Lima, 
para que o m esmo fosse a imprimir no D iario O!ficial, afim de que os 
membros da commissão tivessem opportunidade de conhecer demoradamente 
os seus termos antes de assignal-o. 

Em seguida, o Sr. Paulo de Frontin disse: 

O resumo da acta da sessão anterior está b em feito. Nada tenho a 
objectar contra o m esmo . Sómente quero rectificar um engano, natural, em 
virtude de n ã o terem s ido os debates registrados pela tachygraphia. E onde 
~e diz: "Outra emenda é a que manda supprimir o § 26 do art. 80 da Con-
stituição actial." Ora esta parte não é a do art. 80, § 26, mas a do § 36 da 
{•mencla n. 5 da proposição da Camara. As emendas por mim propostas, e 
ás quaes me referi, consistem n a suppressão da parte final do § 5." da 
emenda n. 4 dos §§ 22, 35 e ·36 da emenda n. 5 . São essas as rectificações 
que desejo sejam feitas. 

F ar-se-h a a correcção, declara o Sr. Bueno de Paiva . 
Sem outra reclamação foi approvada, depois do que o Presidente dá a 

palavra ao Sr. Adolpho Gordo. 
O SR. AnoLPHO GORDO: - Sr. Presidente, pedi a palavra para suggerir a 

conveniencia, caso hajam restricções ao m eu parecer, de serem estas deter-
minadas ao iado das assignaturas dos meus illustres collegas. Lembro isto, 
porque pode acontecer que a maioria da commissão se manifeste contraria 
a certas emendas e que eu me sinta na impossibilidade por isso de repre-
se>J.tar o pensamento da commissão, no plenario do Senado, taes sejam essas 
emendas. Em tal caso, V . Ex . terá de nomear novo relator. De qualquer 
forma, m esmo nomeado novo relator, continuarei a collaborar com os meus 
dignos collegas. 

o ::O:R. PRESIDENTE: - O que V. Ex. pondera só se dará no caso do 
parecer não obter a maioria das assignaturas . 

O SR. ADoLPHo GoRDO : - O meu parecer declara, expressamente, que 
a commissão se reserva para, em segunda discussão, adaptar a s emendas 
que entender necessarias, em vista dos debates que a proposição vae pro-
vocar. 

0 H.R. PAULO DE FRONTIN: - Peço a V. EX . , Sr. Presidente, que sub-
metta á votação separadamente, as partes a respeito das quaes ha diver-
genc!a . 
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O SI'!. PRESIDENTE : - Está em discuss'ão a proposta feita pelo r ela tor 
geral , isto é, que cada um dos presentes assigne o parecer, determina ndo 
desde logo as restric<;ões que por ventura. tenham sobre elle. (Pausa.)! 
Se não houver quem pretenda discutir a proposta do r elator gera l, dou-a 
p ")r approvada . 

Approvada. 
Vou agora .submetter a votos a proposta formulada pelo Sr. P aulo de 

Frontin, para que !3e votem separadamente as partes do parecer sobre as 
quaeg houver qualquer dive.rgencia . (Pausa). Não havendo observação sobre 
ella, dal-a-hei por approvada. 

A prrovada. 
Jl:stá em votação a emenda n. 1., da proposição da Camara dos D epu-

tados. 
E' concedida a pa lavra ao Sr . Aristides Rocha, para encaminhar a 

votat;ão . 

O SR. ARISTIDES R ocHA: - Sr. Presidente, voto integralmente pelo dis-
pc·.,itivo que veiu da Camara, constante do numero I I da emenda n. 1, in-
cltl Hive a lettra J - que aut oriza a intervenção para assegurar os direitos 
politicos e individttaes. P enso que o que a _reforma visa é que todos os 
E~tad'J!! respeitem os direitos politicos e individuaes assegurados pela Carta 
F• c1Pral catalogando identicos dispositivos n as suas Constituições . A n ossa 
Cor.!3ti~uição Federal não a ssegura sómente os direitos politicos dos cidadãos, 
ma"' lambem os direitos individuaes . Assim, não ê de mais que a revisão, 
dEfin indo taes principias, até então omissos, inclua esses direitos politicos e 
inG.ividuaes, como direitos a serem respeitados e acatados pelos pactos poli-
tic c..~. f·staduaes . Não me parece que haja vantagem em substituir a expr es-
são - · individuaes - pela expressão - civis - pois, quem quer que exa-
rr:in<.: n Constituição vigente, deparará a cada passo, com a expressão 
dile:tos individuaes - Voto, pois, pela manutenção do dispositivo. 

O SR. B UENo DE PArvA, a seguir, diz que as duvidas que vinha tendo 
de~"~ ~ que nas modificações feitas em segunda discussão das emendas, n a 
Camara dos Deputados, foram comprehendidos na primeira emenda subnti-
t utiya n. IT lettr:t J os direitos individuaes , agora m a is fortes se tornaram, 
depois do pat·ecer em discussão, na parte referente ao caso. 

['a recia-lhe que, cabendo ao Poder Judiciario a garantia dos direit os in-
dh·!duaes, porventura violados, era demasiado pedir, por meio de Interven-
ção. c. soccorro ão Poder Executivo para amparai-os . 

En1retanto, como se poderia entender que essa interve n ção só se daria 
r.2. organização dos E stados e de s uas respectivas leis fundamentaes, não 
han·ria inconveniente na approvação da emenda tal qual está redigida. 

j\.las, no parecer em discussão, o eminente Relator lembra as palavras 
de AYela n eda, quando en sina que ·" a fôrma r epublicana federativa ê violada 
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quando são violados os princípios constitucionaes referentes a essa fórma 
ue; governo ou nas instituições locaes ou na pr-atica dessas instit1r.içõcs. » 

Portanto, não é só na organi?:ação das instituições do Estado, mas tam-
bem na pratica dessa.s instituições, na violação effectivada de qualquer di-
reito individual, q!le ao Poder Executivo Federal pode. ser pedida a inter-
venção. 

Mas é no proprio parecer que se lê a reaffirmação de opinião anterior-
mente emittida pelo illustre Relator, de que ao Poder Judiciario compete· 
decidir das contendas que se suscitarem sobre interesse privado, circum-
screvendo sua competencia á esphera dos direitos indiviUuaes. 

Si ao Poder Judiciario cabe a defesa de taes direitos e si pela emen<la 
pode se entender que, com a possível intenrenção, se põe de parte "lSSe poder· 
e se appella para o Executivo, com ella se contraria o principio geral da 
harmonia dos poderes e se estabelece imminente curatella da União, sobre casos 
esveciaes de direito civil, cuja guarda deve estar confiada aos Estados; pelos 
seus respectivos poderes judiciarios. 

P c1· isso, parece-lhe que deve ser supprimida a palavra - individuaes. 
Segue-se com· a palavra o Sr. Adolpho Gordo, que assim se exprime: 
O SIL A.noLPHo GoRDO: Sr. Presidente, na minha opinião, o que 

cumpre é distinguir entre o caso concreto trazido á téla judiciaria, em 
que a Justiça Federal, j:.1lgando em litígio sobre interesses privados, tem 
con:petencia pHra decidi.r si um::t determinada lei é constitucional e est::i. en; 
vigor e E applicavel a') caso, e o da organização política de um Estado que 
nã.c. a~."egura os direitos políticos individuaes, garantidos pela Con~tituiçii.o 

Fedt•ral. :G:ste é e caso da intervenção da União, e foi essa a interpreta\~l:io 

que dei :'i. emenda da Cam,ara dos Deputados referente ao art. G". 

P ediu a palavra o Sr. Vespucio e fez as seguintes consideraçõ!1~: 
O SH. VESPUCIO DE ABREU: - Sr. Presidente, tive muita satisfação em 

ouvir a opinião do Relator sobre este assumpto. De facto, o texto <:onstan:e 
do n . II da emenda n. 1 está obscuro e parece ter sido redigido com urna 
certa displícencia. E' o seguinte: 

"Art. O Governo Federal não poderá intl·rvir em negocias P<> · 

cv.liares ao" Estados, sa'··'<': 
II) J.J::t: ·:;. assegurar a ir tegridade nacional e 'l n,~~ "., .;:o aos ê •!-

~uintes pri · ~<' !; .los con~t i ·:ucionaes: 

j) os dil".< i tos poilc!·:os <:' individ~.t·~.f-r: ass('g1~rc-:dr ... ~· !'e~a Const · 
tui./Ã.c. ·· 

A sua leitura deixa transparecer logo uma duvida. Não se sabe si a 
União eleve intervir para assegurar a cada individuo o goso dos direitos polí-
ticos que estatue ou para fazer prevalecer esses princípios na organização-
politica dos Estados. 
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No projecto primitivo, que serviu de base para os estudos ou no antee 
projecto, a emenda ao art. 63 era a que definia os principias constitucionaes 
da União . 

A <emenda r egulando os direitos individuaes e políticos, se achava sub· 
o<âinada á lettra I, redigida do seguinte modo: 

".Accrescente-se ao art. 63, o seguinte: 
i) o respeito aos direitos politicos assegurados pela Constituição 

a todos os cidadãos brasileiros e as condições de capacidade esp1-
cial exigida pela lei federal para o exercício dos cargos (art. 73)." 

No projecto apresentado em primeira discussão na Camara, a em enda 
ao mesmo art. 63 tinha n ova redacção e a letra i passou a ter por designa-
~~o a alinea j, com a seguinte fôrma: "Os direitos políticos e individuaes 
HSl>E'gurados pela Constituição. " 

Até ahi n ada ha a objectar , visto como o que a reforma á Constituição 
procurava neste ponto, era definir os principias constitucionaes da União. 

A' ultima hora, porém, a emenda foi deslocada, surgindo como comple-
rr'" nto ao n . II da. emenda n . 1, r eferente á intervenção nos Estados. 
Assim. em vez de estabelecer o que se pretendia, de começo, isto é, em 
vez de servir como r egra a ser observada nas organizações das leis basicas 
dos Estados, passou a valer como um direito á União de intervir nas unida-
des federativas, sempre que se julgarem desrespeitados os preceitos con-
stantes de qualquer das alineas do mencionado n. II da emenda n. 1. 

A prevalecer esta doutrina, não existirá mais a Federação. 
Si n ós temos, pois, o empenho de m anter o regimen federativo, cumpre 

:modificar o n. II da emenda p·rimeira, estabelecendo claramente, que os 
);·c-ir,cipios constitucionaes da União, dos quaes ahi se trata, devem ser obser-
va<Jos ·'nas orga,Jizn.ções politiC'as dos Estados". 

E' esta a restricção que tenho a oppôr antes de dar a minha assigna-
tura ao parecer. 

Tambem o Sr . Lopes Gonçalves justificou o seu voto do seguinte modo: 
o SR. LOPES GoNÇALVEs: - Parece, Sr . Presidente, que a Commissão da 

Camara dos Deputados t eve em vist a determinar os casos de intervE'nção 
pa1a assegurar aquillo que se chama direitos eleitoraes. De outra fôrma 
não se pode comprehender que homens cultos empregassem a expressão "di-
r eitos politicos". No meu modo de ver, ha uma impropriedade na redacção 
deste dispositivo. A Constituição tambem estabelE'ce condições de capac-idade 
para as eleições . No artigo 34, § 11, si nã o me engano. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: 
letra g <la emenda n. 1. 

Os direitos eleitoraes estão consignados na 

O SR. LoPES GONÇALVES: - Seria então uma redundancia contrapõr-se 
o direito poli ti co aos direitos individuaes. Direitos civis e direitos politicos 
são direitos individuaes. Uns e outros correspondem a idéas differentes. 
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Nota-se assim impropriedade sobre impropriedade, no texto vindo da Ca-
·mara. 

O direito eleitoral, Sr. Presiaente, não é sómente a capacidade de votar 
ou de ser votado. Elle é muito mais amplo. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - I sto está na letra h. 
O SR. LoPEs GoNÇALVES : - Seria ainda uma n ova superfectaç§.o . Deve-

mos a lterar o texto declarando direitos civeis ao envés de direitos indivi-
duaes; porque todo o direito civil ou político é um direito individu~•.l e a 
Constituição deve manter, quer o direito civil, quer o direito politico . São 
duvida" essas que convém resolver desde logo, afim de evitar interpreta;~ões 
er::oneas. 

Parece-me que a solução está em supprimir a palavra "individuaes", 
substituindo-a pelo vocabulo "cíveis". 

Segue-se com a palavra o Sr. Aristides Rocha . 
O "SR. ARISTIDES RoCHA: - Sr. Presidente, opponho restricções á primeira 

parte do n. III e a ultima do n. IV, da emenda 1, vinda da Camara dos 
Leputados . A primeira autoriza a interven ção á requisição de qualquer dos 
po:ieres I-ublicos estaduaes - judiciario, legislativo e executivo - quando 
e:ote.;; all<eg ,lem qualquer coacção ao seu exercício. Parece-m e, salnJ millhor 
juizo, ser um mal autoriz[lr o P oder E xecutivo Federal a intErvir, pela 
!;imples ~.;olicitação de qualquer dos p.Jderes do Estad0. que se ;)roe !.amam 
coactos Til' exerci:!iJ li''" õuas attribuições. Não me pa.rece que, r.;<.::a Cun. 
stituir,ão vigente, tenha o Judiciario nos E stados a faculdade de solicitar a 
ir.tervem.f,~ f ederal. Mantenho esse st.;,~ :l q~w. 

O § 1.0 do art. diz caber privativamente ao Congresso intervir para 
decidir da leg itimidade de poderes, em caso de duplicata, r eferindo-se ao 
n. III, como se nesse numero estivesse catalogada essa especie de inter-
venção. Portanto, a competencia para in tervir nos casos do n. III, é toda 
do Executivo, pois a hypothese entregue á deliberação do legislativo não 
está incl uída no a lludido numero. Houve naturalmente engano, para o qual 
eu chamo a attenção do relator. 

Sou contrario a intervenção nos Estados que cessem o pagamento dA 
sua divida fundada, por mais de dous annos. Prescrever constitucionalmente 
a incapacidade de um Estado para a vida autonoma, s6mente pelo facto 
delle ter deixado de satisfazer por dons annos a sua divida fundada, é uma 
rrovidencia cruel, que não se encontra em nenhum pacto político, de n enhuma 
nação do mundo. Si o Estado deixa de ser autonomo, por que, por dous 
annos, deixa de custear a sua divida fundada, então pela mesma razão, a 
nação deixa de ser soberana, quando tal hypothese se verificar. ·Fallar em 
divida fundada sómente é uma porta aberta aos maiores absurdos, porque o 
Estado, para evitar intervenções, quando a sua renda não désse para o 

custeio geral de suas despezas, satisfaria aos serviços da divida fun dada 
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e deixaria de pagar a divida fluctuante e de pagar ao func.cionlismo publico. 
Mais nntural, eu entendo <lU~'> um credor, portador de titu!os de um Estado, 
mn capitalista, aguarde opportunidade para seu pagamento, ~m um caso 
ee f orça maior, d<> uma c1·ise economica prolongada, que assoberbe um Es-
t :lclo elo que o pobre funccionario publico, que precisa receber os seus pa rc<:•3 
venc>imPntos para a manutenção dos seus. Com a revisão o que se pretende 
r_, ~sclm'<'c>er, regulamentar, defin ir, tornar evidente muitos tt>xtos da nossa 
Carta Poli tica. Incluindo-se o caso da interven ção financeira crêa-se uma 
hyr,othese c•mf usa, porque todos ignoram como, porque m odo e de q11e forma 
l·o~sa e<:sa inte,:venção se operar. A reorganização financeira se dar~ pagando a 
·,Jniãu aquillo que o Estado dever? Fir:ará a União investii!a n o direito de 
arrecadar as rendas e custear o serviço da divida fundada, deixando de 
p·-tg:H· ao funccionalismo, que deve se>· dispe1~sado em massa., violados assim: 
direitos adquiridos pela propria Constituição Federal vigente? Cessada a 
:wtorJOn ia pela intervenção. serão dissolvidos os poderes jndiciario e legis-· 
!ativo, cl<>"'d~ que foi em razão e por força des~n a utonomia que o Estaà·:. 
poliCr.amente se organizou? Tudo é obscuro. Fallnndo n essas generalidaJ.es 
preciso concretizar o caso dos Estados da Amazonia. O Amazonas de,cle 
um anno que está sob o regimen da intervenção . E' governado por un• 
delegado da confiança do Presidente da R epublica . O interventor teve a 
ventnr<:. de ver valorizada. em sua administração o essencial artigo de pro-
d<Icç;ão do E stado - a borracha - De menas de 3$000 o ki1o, quando assu-
miu o governo, passou a borracha a ter cotação entre 9$000 e 14$000. A 
castanha tambem subiu. Ao lado de todas estas vantagens o cambio f ra ncez 
descPu tanto, que o franco está cotado a $260. A divida do Amazonas é de 
!JOllc.-, mais de 100 milhões, a externa. Portanto, poder-se-ia allegar que o 
Esta.no c~tava em condições de retomar o p agamento da sua divida fundn,Ja. 
Mas a dura verdade é que não está. Apezar das medidas postas <>m prati('a 
pelo intervrmtor, da economia feita. da justa applicação dos dinheiros publi-
cas, avezar disso e do au gmento das rendas, n ão foi possivel a esse adrni-
nistractc.r, que é probo e esforçado, pagar um ceitil aos credores externos ou 
inl <" l'nos, portadores de títulos da divida fundada . Elle tem pago ao funcc>io-
P.a lismo e tem os meus applausos preferindo fazer esse a qualquer outro 
pa"am;)nto. O seu successor assim t ambem t erá que proceder. Ora, não é 
um Rb~urdo intervir, pela falta de pagamento da divida f undada, ou não 
ter essa. intervenção Jogar, pagando-se a divida fundada com prejuízo do 
pagamento ao funecionalismo? O que precisamos, o que urge é encontrar 
uma fot mula que solucione de vez a situaçilo do Estado do Amazonas, oriun-
do de factores conhecidos que eu me aguardo, para expor da tribuna do 
Senado, e que estão na consciencia de todos os brasileiros. A situação do 
Pará, mais afflictiva, talvez, ~e me afigura . O Estado está com o custeio 
da sua divida fundada atrazado em centenas de mil libras em virtude da 
er!se horrivei que atravessou, da desvalorizaçã.o dos productos da Amazonio.., 
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dá baixa assombrosa do cambio, de que os Estados Amazonicos nã o têm 
culpa e de outros factores. 

O SR. SouzA CASTRO: - O Pará não cessou os seus pagamentos. 
O SR. ARISTIDES RocHA: - ... não cessou em absoluto, m as o atrazo dos 

coupons a, pagar é muito superior, somrnados todos, ha mais de dous annos 
do custeio da divida. E' preciso notar que eu não estou accusando, antes 
estou defendendo, porque o Estado estava materialmente impossibilitado de 
custea1· sem interrupção o ser viço da sua divida externa, a menos que sus-
pendesse em absoluto o pagamento das suas despezas ordina rias e de seu 
funccionalismo. 

P enso tambem que a emenda mutila o principio federativo. Si a União 
~ composta dos 20 Estados, que constituíam as antigas províncias no Im-
perio, decretada que seja a cessação da autonomia de um desses Estados, 
desapparecida que ella seja, mutilado está um dos membros da Federação, 
o que constitue outro argumento, que não pode ser esplanado, no estreito 
limih~ que me é concedido para justificar a qui a minha restricção. 

Tenho esperança ainda de encontrar uma formula conciliatoria, que 
tudo harmonise. Emquanto isso não se verificar, bem a contra gosto, con-
fesso, sou obrigado, dando honesta execu ção ao meu m andato, a votar contra 
esse caso de intervenção, que desde agora, vem affectar a autonomia do 
Estado que eu, humildemente, represento. 

O SR. SouzA CASTRo, declara que em virtude do adianta do da hora, deixa 
(!e fazer as considerações que desejava para justificar as restricções com 
que vae assignar o parecer , reservando-se para expendel-as em occasião 
opportuna . 

O SR. PRESIDENTE, informa que t em sobre a mesa duas emendas: uma, 
do Sr. Vespucio de Abreu, assim redigida: " No n. II accrescente-se, após 
a pala,Ta constitttcionaes, as seguintes: "da União nas constituições dos 
Estados"; e outra do ,Sr . Lo,pes Gonçalves á lettra j, a qual está redigida 
nos seguintes termos: "Em vez de inàividuaes, diga-se: civis." 

Vae submetter a votos a emeuc~a n. 1, da proposição da Camara, salvo 
<>. quellas emendas e os ns. I II e IV, á vista das ponderações do Sr . Aristi-
des _Rocha . 

E' a.pprovada a emenda n. 1. Em seguida, ê tambem approvada a emen-
da do Sr. Vespucio de Abreu e a do Sr. L opes Gonçalves . 

Finda esta votação, o Sr. Presidente salienta que estas votações n.ão são 
1Jara t erem effeito em plenario, mas tão sómente para que a Commissão 
melhor se oriente nos seus trabalhos, mesmo porque taes emendas como 
t•stão redigidas não poderiam ser encaminhadas a plenario, na forma do 
,_.egimento especial. 

Vae agora submetter a votos o n . III , assim redigido: 
III) para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes publicos 
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e;-;taduaes, por solicitação de seus legítimos representantes, e para, indepen-
dente de solicitação, respeitada a existencia. dos mesmos, pôr termo á guerra 
civil ; 

Colhidos os votos, manifestam- se pelo parecer, os Srs. Ferreii·a Chaves, 
Cunha Machado, Affon s o de Camargo, Euripedes de Aguiar, João Thomé, 
Pedro Lago, Bernardino Monteiro, Vespucio de Abreu, Lo.p es Gonçalves, 
Antonio Massa e Adolp ho Gordo (11) e contra, os · Srs. Luiz Adolpho, Souza. 
Castro, Fernandes Lima, Paulo de Frontin e Aristides Rocha (5). 

O Sr. Presidente, a seguir, submette a votos o n. IV, assim redigido: 
IV) para assegurar a execu ção elas leis e senten ças fecleraes e reorg·ani-

zar as f inanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se de-
monstral· p e la cessação de paga mentos de sua divida fundada, por mais 
ele dou s annos. 

§ l.c Cabe, p r ivativamente, ao Congresso Nacional decretar a in terven ção 
n os Estados para assegurar o respeito aos princípios constitucionaes da 
União (n . IT); para decidir da legitimidade de poderes, em caso de dupli-
cata (n. III ) e para reorganizar as finanças do Estado insolvente (n. IV) . 

§ 2.° Compete, p r ivativamente, ao Presidente da R epublica intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar intervenção ( § 1. 0 ); quando o Su -
premo T l"ibun a l a requisitar (§ 3."); q·.Jando qualquer dos podf'res publicos 
(St atLmes a solicitar (n. III); e, ilcdependentem ente de p r·ovo<?açào, nos de-
mais casos comprehendiclos neste artigo. 

3.° Compete, privativam<mt.e, ao Supremo T ribunal Federal requisita:· 
do Poder Executivo a interven ção nos E stados, a fim ele assegurar a ex~ c.cução 

elas sentenças fecleraes (n. IV)." 
Colhidos os votos, n1anif-estaran1 -se pelo parecer, os Senhores Ferreira 

C!laYe:5, C1mha Machado, João Thomé, Pedro Lago, B er·n ardino Montei ro, 
Amonio Massa e Aclolpho Gordo (7) e contra os Srs. Luiz Adolpho, VesplO -
cio de Abreu, Souza Castr o, F ernan des Lima, Lopes Gonçalves, Paulo u<} 
Frontín, Euripecles de Aguiar, Affonso ele Camargo e Aristides Rocha (9) . 

Conhecido este resultado, o Presidente annuncia a votação da emend~t 

n. 2, que é apprcvada. depois de ter o Sr . Paulo de F rontin solicitado a:! 
t'XlJÜcaçôes q ue constam elas sf'guintes palavras : 

O SR. PAULO DE F ROl\TIN: - Sr . Presidente, tenho uma duv ida p a m , a 
qual chamo a attenç.ão do relator, solicitando ele S. Ex . o obsequio de m0 

prestar as informações necessarias. A p r imeü·a é a seguinte : q u a l a razão 
p ela qual se supprimi u o n. 20 do art. 34, que manda legislar sobre terras 

e minas de propriedade da União . 
O SR. AooLPHo GoRDO: - Ha uma emenda especial que t rata da legis-

lação s obre minas . A legislação sobre terras é da competenc.ia da União, e 
não c.m·ece de um dispositivo ,1a reforma . 

O SR. PAULO DE FROKTI~ : - A segunda observação que t enho a fazer é 
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referente ao facto de não se incluir o serviço de telephones no capitulo que 
treta dos Correios e T elegraphos. 

E' tambem approvada a emenda n. 3, sem que sobre ella tivesse havid•) 
q t;alquer eneaminhamento de votação . 

Sobre a emer.da n. 4 fallou o Sr . Paulo de Frontin, que propoz fosse o 
final do § 5. 0 do art. 60 votado separadamente, o qual está assim redigidc.: 
' assim como na vigencia do estado de sitio, não poderão os tribunaes o::o·· 

nhecer dos actos praticados, em virtude delle, pelo Poder Legislativo, ou 
Exe(;utivo . " 

O parecer foi m antido contra os votos dos Srs. Luiz Adolpho, Pedr o 
La;..;o. Fernandes Lima, P a ulo de Frontin e Affonso de Camargo (5 por ll). 

Ao f'Er annunciada a votação da emenda n. 5, o Sr . Paulo de Frontin 
pedlll ''e vutassem separadament e os §§ 22, 35 e 36, os quaes estão assim re-
digi·ios: 

22. Dar-se-h a o hallca.<- C'01"Jltvs sempre que a lguem soffrer O'.l se 
achar em imminente perigc r.e ::ooffrer violenda por m eio de prisão Ol' •con -
strangimento illegal em sua liberdade de locomoção . 

~ 35. Respeitados os di:c:!tos adquiridos e a espectativa legal rlü" Ct.:n-
ccionarios em exercido na d;~ta da promulgação desta lei , a aposentadoria 
s(lmente poderá ser concedir.i:-~ : 

aos !nvalidos, depois i!<' trinta annos de serviços á União; 

aos que St' invalidarrcon em acto de serviço, depois de dez ao nos. 
a) o rna;pstrado ou funccir,na.rio maior de 70 annos de ic'ade será com·· 

pui~oriarnente a posentado com ve vencimentos correspondentes ao ten··!JC de 
serYiço; 

/.,) nE·nhuma r•posentadori::t. ou reforma será concedida com vencimentos 
Bl;pf'rjryces aPs «.!! 1 actividade. 

s 36 . Quando a segurançh da Republica o exigir, em caso de aggre~si'ío 

estranjeira ou commoção intestina, poder-se-ha declarar em estado 1e <;l':i'-'· 
por tempo àe<erminado, qualquer pal·te do territorio naciona l, suspcnden<.lo-
~e a hi abRolutamente o habeas-coTpus para os detidos em virtude da decla-
ração do sitio, assim como as garantias constantes dos §§ 1.0

, 3. 0
, 8.0

, 10, 
11, 12, 13, 14 e 18, deste artigo, que o decreto enumerar. 

a) Não se achando reunido o Congresso, e correndo a patria imminente 
perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Federal (art . 18, n . 15) . 

b) Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se- ha nas me-
didas d<: reprEssão contra as pessoas, a impôr: 

A detenção em lagar não des tinado aos rêos de crimes communs; 
O desterro para outros sitias do territorio nacional. 
c) Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica lhe rela -

tará., motivando-as, as medidas de excepção que houverem sido tomadas. 
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d) As a utoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis 
pelos abusos commettidos. " 

Approvada a emenda, foram successivamente submettidos a votos aquel-
les paragraphos, com o seguinte resultado: 

§ 22, manifestaram-se contra o parecer os Srs. Luiz Adolpho, Pedro 
Lago, J .oão Thomé, Paulo de Frontin, e Eurepedes d e Aguiar (5). 

§ 35, manifest aram-se contra o parecer os Srs. Luiz Adolpho, Vespucio 
de Abreu, Souza Castro, Bernardino Monteiro, Fernandes Limat Antonio 
Massa, João Thomé, Lopes Gonçalves, P a ulo de ·Frontin, Euripedes de Aguiar, 
Alfredo de Camargo, Cunha Machado, Aristides Rocha e Ferreira Chaves (14). 

§ 36, manifestaram-se contra o parecer os Srs. Luiz Adolpho, Fernan-
des Lima, Pedro Lago, João Thomé, Paulo de Frontin e Euripedes de Aguiar 
(6). Os Srs. Vespucio de Abreu e Affonso de Camargo declararam que vota-
vam pela manutenção da disposição da Camara, mas com r estricções. 

:!<~indo assim o encaminhamento da votação, o Presidente submetteu á 
assignatura dos presentes o parecer, que foi assignado do seguinte modo: 

B·ueno de Paiva, com r estricções; Adolpho Go1·do, relator; Ferreira Cha-
1.es, A1·istides Rocha, com restricções quanto á primeira parte do n. III e 
quanto á ultima parte do n. IV da emenda n. 1; Cunha Machado, pEil<J! 
conclusão; Affonso de Canwrgo, com restricções; Enripei/;es de Amtiar, com 
restricções quanto aos ns. III e IV da emenda n . 1 e aos §§ 22, 35 e 36 da 
emenda n. 5; H ennenegildo de Moraes, Pa1/Jo de F1·ontin, vencido quanto 
ao final: do § 5.0 da emenda 4.•, que julgo dever ser supprimido, e igual-
m ent e quanto aos §§ 22 e 36 da emenda ·5.", por ser de parecer que sejam 
m antidos o § 22 do art. 72 e o art. 80 da Constituição, e com r estricçoos 
quanto aos ns. III e IV da emenda n . 1; Lttiz Adolpho, com restricções; 
Vespucio de Ab1·eu, com restricções quanto ao n . II e sua a línea j, e quanto 
ao n. IV do artigo da emenda n. 1; Souza Castro, com restricções quanto ao 
n. II e sua alínea j e quanto aos ns. III e IV do artigo da emenda n. 1 ;. 
Be1·nanlino Monteiro, pelas conclusõe~; Fernandes Lima, com as restricções 
manifestadas no seio da Commissão e nomeadament e quanto aos diversos 
pontos da reforma, que, ampliando os casos de intervenção nos Estados, 
affectam sensivelmente a autonomia destes; Antonio Massa, Pedro Lago, 
com restricções quanto as: a) § 5.0 in fine, da emenda n . 4, que prohiblE! 
aos tribunaes conhecer de actos praticados em virtude do estado de sitio; 
b) § 22 do art . 72, na emenda n. 5, que restringe a definição do ha.beas-
corptts ; e c) § 36 do art. 72, na emenda n. 5, que suspende o habeas-corpus 
,durante o sitio e amplia o a lcance deste; ·João Thomé, com ·r estricções 
qua nto ao § 5. 0 da emenda n. 4 e aos §§ 22, 35 e 36, da emenda n. 5 · 
Lopes Gonçalves, com as restricções enunciadas no seio da Commissão. 
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SESS]i.ú DE 4 DE NOVEMBRO 

PARECER 

N. 223 - 1925 

A Commissão Especial eleita para estudar e dar parecer sobre a pro-
posiçã-o da Camara dos D eputados, n. 45, de 1925, propondo emendas a 
varias disposições da Constituição Politica da R epublica, vem desempenhar-
se dessa incumbencia: 

EMENDA N. 1 

A emenda n. 1 pro}K)e um substitutivo ao art. 6° da Constituição. 
Este artigo está assim concebido: 

"Art. 6. 0 O Governo Federa l não poderá intervir em n egocios 
peculiares aos Estados, salvo: 

1° para r epellir invasão estra ngeira, ou de um Estado em outro; 
2°, para manter a fórma republicana federativa; 
3°, para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, á 

requisição dos respectivos governos; 
4°, para assegurar a execução das leis e senten ças f ederaes. ~ 

Instituição inherente a;o principio federativo do governo e destinada a 
garantir a existencia da F ederação, a interven ção absorve os poderes es-
taduaes, até onde seja preciso pa ra o restabelecimento da ordem constitu-
cional. 

Materia melindrosissima e da maxima importancia reclamava da Consti-
tuinte disposições claras e precisas definindo - não só a competencia dos 
poderes federaes para a intervenção da União nos n egocios peculiares aos 
E stados, como ainda os casos em que a intervenção deve ter J.ogar. 

Entreta nto, o art. 6° da Constituição dá cornpetenicia ao Govertno 
F ederal para intervir e estabelecer como um dos casos de intervenção a 
necessidade de ser mantida a fôrma republicana federativa sem determinar 
a especialização dos tres poderes federaes para essa intervenção e sem 
referir os casos em que deve considerar-se violada aquella .fôrma de goverr10. 

Como consequenc~a dessa incerteza de competenclas e da maneira vaga 
por que está r edigido o dispositivo c-onstitucinal, as opiniões t êm variado 
muito sobre o processo da intervenção, abrindo-se espaço a graves abu sos. 

A nossa historia politica registra casos de attentados á so·berania de 
E s tados, pela intervenção indebita da União, como casos em que taes at-
tentados são commettido nos proprios Estados por f acções .politicas e que 
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ficaram consummados por !lão ter-lhes sido applicado .o remedio constitu-
cional. 

A em~onda substitu t iva da Ca mara dos Deputados, determin ando, de 
um modo preciso, quaes os casos em que é ·a utorizada a intervenção, asl'<i-
gnala, ao mesmo tempo, a especializaçãJo da competencia do Congresso 
Nacion al, do Presidente da R epublica e dü Supremo Tribunal Federal para 
o aeto . 

O art. G0 da Constituição autoriza, em seu n . 2, a intervenção pa1·a 
"manter a tónnc< repubriccma fecle?·ativa" , e dis disposição identica contém o. 
Constituição Argentina . 

A fórma republicana federativa é violada, disse Av·elaneda - "q~<anc~o 

seio violac~os os JJ1"incipios constit?<cionaes 1·eterentes a essa tónna ele gove1·no 
o1t nas ·instituições locaes ott na pnttioa elas instituições." 
A emenda substitutiva da Oamara dos Deputad.os, determinando os casos 

de intervenção depois de reproduzir .o dispositivo do n. 1, do art. 6° da 
Constituição, autoriza o Governo F ederal a intervir em n egocios peculiares 
ao Estado: 

Para assegurar a integr·idade nacional e o respeito aos seguintes 
princiPí·os constitucionaes : 

a) a fórma republicana; 
b) Q regimen representativo; 
c) o governo presidencial; 
à) a 'independencia e harmonia dos poderes; 
e) a temporariecl3.de das funcções electivas e a res1,onsabilidade 

elos flliiCCiünarios; 
f) a a utonomia dos municípios; 
y) a capacidade para ser eleitor .ou elegível nos termos da Const!-

tituição; 
h) um r egimen eleitoral que permitta a representação das mi-

norias ; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irredu-

ctibilidade dos seus vencimentos; 
j) os ilireitos políticos e individuaes assegurados pela Constitui-

ção; 

k) a não reeleição d·os presidentes e g'overnadores; 
l) a possibilic1ade de reforma constitucional e a competencia do 

Poder I,egislativo para decretai-a." 
Os termos claros e p1·ecisos dessa disposição, impedindo interpretações 

differentes, e impossibilitando, por isso mesmo, abu sos, poderão assegurar 
a integrida de nacional e o respeito aos principias cardeaes do regimen, tor-
nando-se assim a intervenção um instituto necessario e preci·oso para a vida 
da F ederação. 
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O n. 3 do art. 6" da Consti tuição a utoriza a intBrvenção para "?·estabe-

lece?· a onLev~ e a t?·anq~~Ulidade nos EstacLos, á ?·equisição dos 1·espectivos 
gove1·nos)) . 

No caso de perturbação da ordem nos Estados, em virtu de de lutas 
armadas, será possivel a intervenção da Uniã>o, sem a solicitação dos respecti-
vos g overnos. No caso affirmativo, quaes os poderes federaes competentes'? 

Eis as questões que aquelle dispositivo tBm feito surgir . 
A emenda da Camara d-os Deputados propõe o sBguinte substitutivo. 

"para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes publlcos 
estadu aes, por so.!icitação de seus legitimas representantes, e para, 
independente de solicitação, respeitada a existencia dos mesmos, pôt' 
termo á guera civil. " 

Por esta disposiçl'Lo, qua lquer dos poderes publicas estaduaes poderá 
pedir a intervenção, só podendo o Governo Federal intervh-, independente-
mente desse . pedido, no caso de guerra civil. 

Ponderou, muito bem, a il!ustre Commissão Especial da Camara dos 
Deputados : 

"Não é voss·ive! concebe1· a 1~nicLade ncLcional e a existencia eLo 
GoV.e?·no soberano claj Nação sern o pocle1· de m,anter a o1·àe1n e a 

eff'ictencia dos cUreitos pe1·t 1wbados pelcLq c01'n.?noções intestinas, no 
ten··ito?·io nacional. Negal-o, fô·ra p1·oclamcw a inexistencia dessa 1mi-

cLa.de e das taculcLades inhe1·entes á sobe1·ania." 
E aiHda como casos de intervenção, a emenda, depois de repr-oduzir o 

dispositivo elo n . 4 do art. 6° da Constituição, a ccrescenta: 
"e 1·eo1·ganiza1' as finanças elo Estaelo cuja ;.ncapacidade pa?·a a vida 
a1LtonovuL se cLem.onst1·a1·, 1Jela cessação ele 1Ja.gamentos de s1w cUvida 
funclacla, pOT vuais ele elois annos. " 

E ste additivo impõe-se : de;,clb q ue um Estado se; tot·na insolvavel e 
cess::t os se m; paga1nentos, ficando assim impossibilitado de continuar a su a 
vida a utonoma, ele prover , a expen sas propr ias, as n ecessiclacles do seu 
governo e administração, uma intervenção para a reorganização de s uas fi -
nanças é altam ente conveniente a tal Estado e aos c1·editos elo paiz. 

Se o art. 5" da Constituição Polltica, d t:pois de determinar que cada 
E~lac1o eleve p r.ove1·, a expenst..s proprias, a~ necessida des de seu governo 
e administração, autoriza a Uniã,o a subsidial -o no caso excepcional de ca. 
lamldade publica, benefica será a intervençã,o para a reorganização de suas 
finanças , quando arrastado á ruina e á insolvencia pela incapacidade d~ sem, 
dlr1gente~. 

~rodos esses casos sã,o muibo meli.ndrosos e sérios, e demandam ele pro, 
fundo exame e de long-o debate que d.everão ter log&.r no Congresso Na .. 
cional, porque alli o() E stado em que se pretende intervir tem os seus re-
preo;entantes que poderão fazer-se ouvir. 
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Eis porque a emenda determina que em taes casos caberá privativa-
mente ao Congresso Nacional decretar a Intervenção. 

Entenda n. 2 

A emenda n. 2 reproduz 27 dispositivos do art. 34 da Constituição Po-
litica e propõe as seguintes modificações: Propõe a substituição da disposi .. 
ção do n. 1 do referido artigo pela seguinte: 

"Orça>" annualmente a Receita e fixar annual?r.ente a DeszJeza 

e tomar as contas de arnbas, r·elativas a cada exer·cicio financeir·o, 
pr·orogado o or·çarnento anteriar, quando ate 15 de Janei r·o não esU-

ver ·o novo ern vigor." 
A emenda modifica a redacção do referido texto constitucional e addita 

uma disposição prorogando o orçamento anterior, quando, até 15 de Janeiro, 
uão estiver o novo em vigor. 

O additivo erwerra uma medida de alta convenieqcia publica, porque, 
podendo acontecer qu& o Congresso deixe de v;otar, por quaesquer motivos, 
o orçamento até o ultimo dia do anno, é indispensavel que não fique <; 
Nação sem orçamento. O que se tem dado ultimamente no Congresso Na-
cional com relação á votação dos orçamentos justifica amplamente a 
emenda. 

Propõe a substituição da disposição do n. 5, pela seguinte: 
"Legislar sobr·e o cornrnercio exterior e inter·ior, podendo autor·i-

zar as limüações exigidas tJelo bent p7~blico, e sobr·e o alfandega-
menta de portos, a creação o1t suppressão de entrepostos." 

A emenda modifica a redacção do dispositivo constitucional e autoriza 
limitações ao commercio, quando reclamadas pelo bem publico. 

Não ha direitos illimitados, pois que todos podem soffrer as restricçõas 
que forem impostas pelo interesse publico. 

Propõe o additamento seguinte á disposição do art. 17: 
"propagada a fixação anterior quando, até 15 de Janeiro, não estiver 
a mesma em vigor". 

Esta .emenda se justifica p elas razões ac1duzidas com r elação á primeira · 
offerecida ao art. 34 . 

Propõe a suppressão da palavra "uniformes" da disposição do n. 24. 

Porque, disse a Commissão especial da Camara dos Deputados: "facto-
res especiaes podem reclamar 1tma legislação especial." 

M·anda inte.rcallar entre as palavras "federaes" e "fixa>"-lhes", da dispos!-
ção do n . 25, as seguintes : "inclusive os das Secretar··ias das Oarnar·as e dos 
Triàunaes . " 

Competindo ao Congresso Nacional decretar os impostos, orçar a Receit a 
e fixar a Despeza, bem como crear e supprimir em-p regos publicos federaes 
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e estipulhar-lhes os vencimentos, é de toda a conveniencia que ·OS empregos 
das Secretarias das Camaras e dos Tribunaes, fiquem exp1·essamente com-
prehendidos naquella dis!)osiçã-o. Ao Congresso <leve caber a verificação da 
opportunidade das despezas. 

Propõe a substituição da dis·posiçãü do n. 29, que dá competencia ao 
Congresso para legislar sobre terras e minas da pr-opriedade da União, pela 
seguinte: 

"legislar sobre o trabalho" . 
Neste momento, em que a organizaçâJo do trabalho está preoccupando a 

attenção dos legisladores de quasi todos os paizes do mundo, inclusive o 
Brasil, é de toda a conveniencia que a nossa· Constituição Politica consagre 
a disposição pr.oposta, afim de que não se possa levantar duvidas acerca 
da competencia do Poder Legislativo ordinario sobre o assumpto. 

Pror;õe o seguinte additivo a.o art. 34 da Constituição: 
"Legisla?· sobre licenças, aposentado?·ias e 1·etonnas, não as po-

dendo conceder, n em alte1·a•· por leis especiaes." 
Ao Poder Legisla tiv.o cabe estabe.lecer regras geraes e a emenda .prohibe 

leis com favores pessoaes, em relação ao assumpto . 
A emenda propõe as seguintes disposições additivas: 

" ,§ 1.0 As leis de orçamento não podem conter disposições es-
tranhas á previsão da R eceita e á Despeza fixada para os serviços 
anteriormente creados. Não se incluem nessa ·prohibição: 

a) a autorização para abertura de creditas supplementares e p ara 
operações de credito com o antecipação da R eceita ; 

b) a determinação do destino a dar ao saldo do exercício ou 
do modo de cobrir -o deficit . 

. § 2.• E' vedado ao Congresso conceder creditas illimitados." 

A necess-idade desta emenda é m a nifesta. E' nas ca1tdas do orça mento 
que o Pode r L egislativo tem exercido, ultimamente, uma bõa parte das suas 
funcções : delegando poderes, conce<lendo a utorizações, creando serviços, 
fazendo e revogando leis, creando taxas, a u gmentado-as, autorizan<lo con-
tractos e pra tica ndo outros actos importantes, por mei-o de laconicas dis·po-
sições, a lg uma s vezes obscuras, votadas sem discussão, ao apagar das luzes, 
e quantas vezes com sacrifício do interesse publico. 

As leis de .orçamento sõ devem conter disposições concernentes á previ-
são da R eceita e á D espeza fixada para os serviços a nteriorment e creados, 
isto é, devem ser exclusivamente -orçamentarias. 

A emenda exclue da prohibição as medidas f inanceiras consignadas nas 
a líneas a e b. 

A prohibição dos credites illimitados é t a mbem uma medida de elevados 
intuitos. 
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E ·mencla n. 3 

E sla emenda manda substituir o § 1 o do art. 37 da Constituição Politica, 
pelo seguinte : 

" 1.0 Quando <J Presidente da R epublic.a julg a r um projecto de 
lei, no todo ou em parte, incon stituciona l ou contrario aos interesses 
naci-onaes, o vetará, total ou parcialme;nte, dentro de dez dias uteis, 
a conta r d a;quelle em que o recebeu , devolvendo nesse praz;o e com 
os motiv<Js do véto, o projecto, ou a parte vetada, á Comara onde e11e 
se houver iniciado" . 

Propõe a em enda a instituição do véto pa rcia l, já amplamen te deba.Lldo 
no Congresso, e cuja necessidade é manifesta. 

Para evttar o arbitrio e estabelecer um criterio para o exer<;JG;; elo véto 
parcial. disse a Cormnissão E s·pecial da Camara dos D eputa dos: 

"Não se pór~e adrnittir q1te, p ela inconstitucionalidade ou incon-
veniencia de uma dis1JOSição do 1Yrojecto, deva este se,. totalrnente 
vetado, qttando a JJa?·te que o vicia não ci essencial ao 1)ensa?nento 
que o ditou. on ao systema das disposições delle" . 

E11wnda n . 3 

Propõe a substituição dos dispositivos dos ns. 2 e 3 do art. 59 ela Consti-
tuição Poli tica., pelos seguintes : 

;;II, julgar, em gr·úo de r<;>curso, as questões excedentes ela alçada 
legal, r esolvidas pelos juizes e tribunaes fecleraes; 

III, rever os processos findos, em materia crime" . 
O p l'im <'.i ro disposi tivo pl'Ol)Osto, inte r pretando authenti cam ente a Consti-

tuição , tem por fim tornar bem claro que o Poder L egislativo orclinario 
t em competencia para fixar a alçada dos juizes e tribunaes federaes, e o 
~egundo a dar melh or redacção ao n. 3 do art. 59. 

A apresentação, ha alguns annos. de um projecto creando, na justiça 
federal, tribunaes regionaes. o<; motivos que determinaram :3. aprese~ttação 

desse projecto, o largo debate que provocou não só em uma como na outJ·3 
Ca~a elo Congresso Nacional e na imprensa, a sua sancção e a sorte que 
teve a lei, já revelaram perante o palz a neces>;iclade daquella intE'rpretação 
authentica para que não mais se possa allegar qne carece o Congresso Na-
ciona.l de competencia para decretar uma m edida a!Jso lutn.mente imprescin-
di YPi á bôa e r egular administração ela .Ttlstiça. 

Propõe a substitu ição do dispositivo do art . 60, lettra d, dando compe-
tencia á Justiça Federal para processar e julgar "os l'iti.crios ent1'e 1~m Estado 
e ci-àa.rliios de Estaclos c/.ive,.sos, di'Ue?·s·ifioanclo rts !eis destes", pelo seguir-te : 
"os litigios entre um Estarlo e habitante8 ele oÚ.t?·o" . 
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Desde que a Constituinte estabelece a unidade do direito substantivo e 
não podem, por isso, diversifica r as leis dos Estados, só por m êra inadver-
t encia, a Constituinte podia approvar o dispositivo c uja substituiç:ão a emen-
da pretende. 

A em enda não dá competencia á Justiça F ederal para o processe e 
julg-amento das causas entre habita ntes de E st ados diversos, porque não ha 
razão algu ma que jusiifique tal competencia dada a unidade do direit o ma-
terial, mas da competen cia áquella justiça nas causas entre um Estado e 
habitantes de outro, eliminando a r estricçào - "d·ive?·sificcmelo as l.cis 

destes" , 

E para da r esta compet enciá , a Camat·a dos D eputados t omou natural-
m ente em consíderaçlo o motivo que levou os norte-americanos a consagrar, 
em sua Constituição um precei to identico, o qual, segundo Story, foi o 
receio de que interesses, sentime ntos e preconceitQs locaes levem a justiç:a 
regional a nào procede r com a n ecessaria imparcialidade. 

Propõe a substitui çào do dis.positivc. do art. 59, no III, Jettra a, dfl. 
Constituiçào, pelo seguinte: 

" Qnanclo se questiona1· sob1·e a vigencie~ 01~ e~ val-iclaele das leis 
jecle1·aes, ent face ela Constituição e a elecisão elo T1·ib1mal elo Estac/.o 
lhes nega1· a1J1Jlicação." 

O recurso extraordinario interposto das sentenças da justiça elos Estados 
para o Supremo Tribunal F ederal, tem como f unda m ento a n ecessidade de 
manter a autoridade e preeminencia das leis federaes e a unida de do direito 
substantivo em todo o pa iz. Em tal recursQ nào se cogita. de saber si uma 
dete ;·minada lei federal deve ser interwretada deste ou daquelle modD, se foi 
ou não bem applicada, ou se a sentença r ecorrida é justa ou injusta; só t em 
Jogar quando, em uma causa, se qu estionar sobre a validade ou a vigenc;ia 
de uma lei federal, em face da Constituição, e a sente nça da justiça local 
lhe negar applicação, p.o r considerai-a incon stitucional ou não exist ente. 

O~ termos do disp ositiv o con stitucional, que se pretende s ubstituir, t em 
detP.rminaclo numerosas controversias , e provocado um tão grande numero 
de recurss ext raorclinarios e t a l accu m u!.o de serviÇQ, que ha grande numero 
de feitos no Supremo Tribunal, que pendem de decisão, ha muitos annos, 
soffrenclo as partes consideravel prejuizo com essa demora. 

Não se refere o substitutivo a " t?·ataclos fefleraes", por entender, talvez, 
a Camara elos DeputadDs que, sendo da competencia da justiça federal a , 
questões ori undas de tratados ou convenções da União com ou tras nações, 
ao Supremo T ribunal F ederal cabe decidir a questão, em g rão de recurso 
ordinario e nào extraordina rio . 

O acldi tivo da lettra el -permitte recurso extraordinario p a ra o Supremo 
T ribunal F ederal, das sentenças das justiças dos E st a dos - " qtwndo ·se tra-

ta?· ele questões de di·r eito o1··intine~z ou oi vil i ntentacional " , e supprime a 
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disposição da lettra h do art. 60 da Constituição que dá á justiça federal 
competencia exclusiva para o processo e julgamento de taes questões. 

A competencia passará assim á justiça local, com recurso extraordinario 
para o Supremo Tribunal Federal. 

Como os julgados divergem, até hoje, sobre esse assumpto, o dispositivo 
proposto evitará a controversia. 

A emenda prppõe finalmente, o seguinte additivo: · 
"Nenhum recursD judiciario é permittido, para a justiça federal 

ou local, contra a intervenção nos Estad·os, a declaração do estado 
de sitio, a verificação de p oderes, o reconhecimento, a posse, a 
legitimidade e a perda de mandato dos membl' OS do Poder Legislativo 
ou Executivo, federal ou estadoal; assim como, na vigencia do esta-' 
do de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos praticados 
em virtude delle pelo Poder Legislativo ou Executivo. " 

Todos os casos a que se refere a emenda sã;o puramente políticos e é 
um dogma - que o poder judiciario não póde intervir em cas-os políticos, 

As questões p1~rarnente politicas, diz Hitchcocl(, não cabem na compe-
tencia d os tribunaes. 

Certo, o Poder Judiciarto Federal é um poder político em !lossa orga-
nização. 

Com o poder que lhes assiste, diz Goodnow, "de arbitrar quando sejam 
consfitucionaes •OS actos da legislatura, os tribunaes americanos são orgãos 
de funcção politica do Estado". (Politic and .tld?ninistTation.) 

Diz AdolphD Gordo em "Docwrnentos Pa1·la1nenta1·es" sobre a interven-
ção no Estado do Amawnas, em 1898, á pag. 302: 

"O Poder Judiciario Federal é um poder político, porque tem por 
missão, na phrase de Laboulaye, velar pela Constituição - essa arca 
santa. onde o povo depositou as nosas liberdades - afim de que nin-
guem nellas possa tocar. 

Mas de que modo o Poder JudiciariD vela pela Constituição, e 
exerce sua missão política? Circumscrevendo sua acção a uma es-
phera de direitos individuaes, de interesses privados, resolvendo um 
caso concreto e decidindo se uma determinada lei federal é ou não 
applicavel a esse caso concreto por constitucional ou por inconsti-
tucional . 

Emquanto a acção dp Poder Judiciario Federal não é provocada 
em relação a uma determinada lei federal, essa lei produz todos os 
effeitosi desde, porém, que é trazida para a téla judiciaria um ca.so 
e que se questi.ona sobre a constitucionalidade ·OU incons titu cionali-
dade da lei applicavel a este caso, então o P-oder Judiciario Federal 
vem resolver se essa lei é applicavel ou não por ser constitucional 
ou inconstitucional. 
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De m·odo que, attendendo-se á natureza da missão do Poder Ju-
diciario, chega-se a esta conclusão: a sua acção circumscreve-se a 
uma esphera de direitos individua-es, tem por fim decidir uma con-
tenda sobre interesses privados, quer as partes sejam pessôas na-
turaes quer jurídicas. 

Decidir, porém, em assump.to de natureza eminentemente polí-
tica nãJo é, não pôde ser da competencia do Poder Judiciaf"w Fe-
deral." 

Se, pois, os tribunaes não têm competencia para intervir em casos pu-
ramente politcos, á dis·posição prop.osta pela emenda, prohibindo recursos 
judiciarios nos casos que refere, é digna de ser incluída n a Constituição 
Politica. 

Emenda n. 5 

Esta emenda propõe o seguinte a dditivp ao § 7• do a.rtigo 72 da Consti-
tuição Política: 

"A representação àip lomatica. do Brasil junto á Santa Sé não 
implica violaçcío iheste principio". 

A Republ:ica Brashleira tem sempre manrt:ido, desde o irucio da sua vida 
constitucio.nal, uma r epreoontação dLplomatica junto á •SE~Jnta •Sié, e o Con-
gresso Nacional, por 'entender que essa representação não implica uma vio-
lação de •Pr·indpio de separação da Lgreja do Estado, rejeitou sempre, e de-
pois de largos debates, . todas as tentaüvas feitE~JS no sentido de &er sup.pri-
mjda a representação. Outros paizes, ·que .não teem Igreja. oflficial, e mesmo 
paizes que não teem ·como Jgreja O'ffi'cial a oa.1Jholi.ca, tem representantes di-
:plomattcos junto á !Santa S:é, J:"leconihecendo a sua .per.sonaládade irutenna-
cional . 

Aquelles debates evidenciam a conveniencia da emenda. 
[propõe a substituição da ·disposiÇ\ão do § 10 do mesmo <~.r tig1o, :pe1u 

&eguinte: 

"Em tempo de ,paz, •qua!Jqueir póde entrar no rerritorio na-
cional ou de lle sahir, com a sua fortuna e seus bens" . Fica-rão eli-
minadas as palavras: "independente de passaporte". 

Não obs.ta.nte a <lisposição constituCiona l em vJgor, a polici·a tem sido 
obrigada a ex1gir e conceder varias vezes, passaportes, por .convenienclas 
de ordem pu:blica e .particular . 

'Impedir a exigencia do passaporte·, disse muito il::l,em a Commjssão Es-
[)ecial da Camara dos Deputados, é ditlficulta1" a missão policia~ da autor!-
ilade e .j:}rejudi.car os interesses de quem parte do .Brasil para o estrangei·rO. 

A emenda é necessaria. 
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Propõe os (lous seguintes additivos á disposiç.o do § 1'1. 
"a) esta poderei sm· ta1nbent t eita pelo Governo Fed.eral on por 

concessão cles.te, r eservaela parte elos lncros ao tJroprietar io, na casd 
ele não iniciar on rJ e abanclonar a exploraçOJO. 

b) as ?ninas e ja.zirlas minera.es n ecessarias ei sem•rança e clej esa 
nacionaes, e eis t ernr,s onde existire'Yn, não poclern se1· transterUfa.s a 
estrange~iros'" . 

A disposição -constitucional, em vigor , reconhece, em •princi.p·l o, a pro-
priedade do s ub-sólo como p ert e.ncente ao proprietario do- sólo, com esta 
resitri.ação : "salvo as l-irnitc~ções q·u.e tore1n esta.beiecielM por lei, a oe·ra 
eleste 1·arno ele i?Ult•st?·ia ~ . 

'A emenda additiva, insp.irada na doutrina a e Dalboz e outros - que o 
E stado, como prjmeiro e mais aloto re.present·ante d os interesses sociaes, tem 
o dever de 'PrOmüver a exploração das riquezas naturaes dü rpaiz e procurando 
conciliar esta dou t rina com o principio do dom.inio, dlá ao ·Estado q u a.ndo o 
pi·oprietario do sólo não explore sub-sólo, o direito de explorai-o dil·ecta-
mente ou por meio de concessiona rios, ficando reservada mna ·varte do~ 

lucros a o proprietario do só lo. 
A e m enda v is''" activar a ex.:)l·oração de nossas minas . 
O simples enunciado do segund o additivo·, •torna patente a sua cuuve -

niencia. 
A emenda. pro~J.õe que a disposição do § 2~, do art. 7'2, assim concebida; 

"Da?"-se- lva o habea,s-co·rp1•s sernpr e qne o indiit-·Lc'btw soff?'e?· ot• se achar em 
i1nminente perigo ele sottrer violenC'ia ou coacção, 1lOr i lleg-ttirniclade ou ab1•so 
rle pode1·", sej·a swbstitu ida pela seguinte: 

"Dar-se- ha o habeas -cor.pü~. semp1'e q1te 1•lgue1n soff?'er o1t S8 
acha?' em. imm.i.nente pe1·igo ele softrer violenoia, por ?neio ele 1n·isão 
01• constrang·inoento illegal, em su.a liberdade ele loconwção '· . 

Segundo ü conceito classico do hab eas-co1·p1LS n a Ing·laterra, pa iz que lht 
foi 'berço, - é um meio destinado a garanti!·, e~clusivamente, a liberda.d~c< 

pessoaL na a ccepção restr-icta da libHdade ·physica, (la liberdade de loco-
moçã o. 

Com este mesmo c onceito passou o habeas -cor1JUS pa ra a Jegis~açáo da 
America do No·rte e .par;a a le.gis·lação do Brasil durante o Imperio. 

O art. 7'2, § <2·2, da Constitui·ção :Política da Re;publica, adap tou novel 
concei.to ? 

As opiniões t&em divergido: se alguns tribunae~. e ntre os QLmes o de 
Jus tiça de São Paulo, teem -se m a ntido até h oje fieis aos principias tradi-
cionaes d o habeas-corp1•s , outros, como o .Supremo Tribunal F e de!.'al, teem 
preferido muitos j-ulgamentos funda ndo-se na doutrina que - pela Consti-
tuiç·ão Politica da R epu.bl-ica, o habeas-corpv-s protege hoje quaesquer lesões 
de direito. 
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Essa extens.o'io dada aos habeas-cor1ms tem feito com que sej.a invocado 
como soluç.ão l')ara quasi todos os litigjos e .pretensões, .])erantc o:; 1rilbunae.lJ, 
com gravíssimo Saürifkio de interesses legitimas, por·::tUe o Jwb eas-corpull 
é um processo de ri-to muito ra;pido, sem fôrma e nem !figura de juizo. J lá .s, 
impetrou um habeas-corpus par.a ser im•pedida, a execução de stmte nça prv 
ferida em causa civel, regula.rm.ente ]Jrocessada! 

O ;Dr. •Costa rManso, membro ~o Tr~bunal de Justi\;a d" São iPaulo, ju"-
tamente reputados como um dos mais in telligentes e mustrado.s m a gistrados 
brrusi.leir·os, ouvido p elo jornal O Estaào de São Pat~ZO:, soore o assumpto, 
emittiu a seguinte opinião: 

" - E o habeas-cot·pus ? 

- A restricção do habeas-corpus aos seus justos limites é medida 
de elementar prud·encJa. Como se lê no meu livro: "O Processo n a 
segunda instancb. e sua,. applicações ã primeira", semp·re sustente1 
que o alludido recurso apenas deve proteger o direito de l·ocomoção, 
considerado em abstracto, isto é, sem que o juiz examine e resolva 
qualquer outra relação jurídica invoca da p elo paciente, como, por 
exemplo, a sua qualidade de D eputado, Presidente de Estado, func-
cionario publico etc. Estender o habeas-corptts a qualquer genero de 
coacção equivale a abolir todas as acções judiciaes, anastando o j uiz 
com o imme nso poder d;e decidir, sumnmrissimamente e de pla.no, os 
•m a is intrincados Htigios. E consen.til· seja eHe c•ha.m·a,do .para, por m e io 
de habea.s -corptLS, 3JPu.rar direitos de natur-eza po!itica, é mais grave 
do que tudo isso : é impla ntar a dictadura judic iaria, exactamente 
a peior das dictaduras, já porque o juiz é p erpetuo e inamovível, jê. 
porque o seu poder não provém directamente do povo, já ;porque, 
·uela na•ture za das suas lfuncç,ões, não es:tlá. e!le em contacto .com â 

opinião publica, - a suprema a utoridade em m a teria politica ~, 
A emenda, .pois, rest-;:·inge o habeas -corpus a se.us limites juridtco;;. 
A emenda .prQ1Jõe os seguintes additivos : 

a) "As clisposições constit·!tcionaes assecurativas da irrednctiot· 
l·idade eLe venciT>~entos civis ott militares, não eximen da obrigação 
de pag01r os impostos geraes, m·eados por lei". 

O imposto gel·aJ é .a contrÍlbuição em diruheiro a que sãio obrigados os 
membros da •communh.ão social para a m·anutenção dé -seroviços c-omfJ " de 
policia e outros, em b enefici.o de toda a popuJaçào . 

.Si os ·qut gosam de vencimentos irreductiveis são tambem •bencttciado~ 

com taes serviços, ~ justo que tambem ·paguem impostos . 
Mas impostos ,geraes e não especiaes, que ]}Ode-riam ·Constituil m eios in-

directos para a reducção de vencimentos. 
b) " E' permitticlo ao Poder ExectLtivo expulsar do territor·io n~-
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cional os subd:itos est1·angeiros perigosos á ordem publica ou n ooivo8' 
aos interesses da Itepublfca" . 

Toda a Nação tem o direito de viver , de traJbalh<ar e de progredir e tem, 
por isso mesmo, o direito de expulsar do seu territorio o estrangeiro que 
fôr um peri-go pa;-a a s ua vidla , para o seu trrubaJJho, pa ra a sua prosperidade, 
para a sua segu1·-ança e para a sua honra. 

O direito ·de expulsão é inherente á soberania nacional ; é uma medida. 
de •a lta polioia, de .prevenç'ão, d·e segurança social e ·política; é in.s<trumento de 
defesa do Governo. 

O disposiUvo proposto nãC' precisaria constar da Constituição P olitica., 
'!l"Or>qu e a expulsão de eiltrangeiros é um·a manid'estação dú direit o de so'bier a. 
nia, é o jus impe?'ii, mas, como sempre que é decretada uma lei reguladora 
da expulsão, ou sempre que essa lei é applicada, allega-se -que é inconstitu-
ci-onal, o additivo é coniVenien ti-ssimo . 

c) "N.e.nhwm. em.lJrego póàe ser creado, nem vencimento a lg-um 
civil ou 1niUtlliÍ" póde se1· estipulado ou alterado sen ão p or lei orài -
na?"ia espeoial". 

Visa esta emenda im•pedir que em projecto-s .para outro !fim sejam inclui-
d(l;s disposições a dditivas, creando empreg-os ou estipulan do vei!JCirnentos, 
afim de forçax -se a sua adopção. 

d) "Respeitaclos os direitos adquiridos e a espectati~a l egal d os 
fttncciona?·ios e·m e.xercicio n a dat a da p r omulgação desz:a l ei, a apo-
sentadoria. só1nente podeTá ser concedida : 

Aos qt&e se invalid(t1"em em acto de ser viço, depois de dez annos . 
a) O magistrado ot& ftmccionar·io, ?naior de 70 annos de idade, 

será corn;p-zt!soricl!lnente aposentado com os venoimentos correspon-
dentes ao tempo de serviço . 

b) Nenhuma aposentadoria ou Teforma será concedida com ven-
cimentos St&p.erionJs aos da actividade" . 

O simples enunciado desta emenda torna .patente a conveniencia da,S 
me di das propostas. 

e) "Qtw.ndo a segt&?"ança da Repttblica o exi{Jitr, em caso de 
aggressão estrangeira ou commoção int!estiva, poder-se- ha declarar 
em estado de sitio, por tempo determinado, qtwlquer parte do terri-
torio nacional, sttspenclend•o- se ahi, absoltttamente, o " •habeas-cor -
Ptts" para os deticlos em vi1·tucie da àecla?·a.ção do sitio, assim cama 
as garantias constantes dos §§ 1°, 3°, 8°, 10°, tJ.Il0 , l\2°, 13f, J.4° -e .l i8° 
deste aTtigo, que o decreto enttm.erar" . 

O art. 80 da Constituição Política dis-põe 1que ,poder-se-lha declarar em 
estado de sitio qualquer parte do territorio da Umão, suspendendo-se a hi as 
gatrantias constitucionaes por tempo determ inado, quando a seg1uTança da 
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Republica o eJ<:igir, em ·caSo -de aggre5-são· estrangeira ou commoQão in-
testina. 

De modo 1que a Oonstituig<'i.o automa o Poder Executivo a d eclarar o 
estado de sitio e a suspender as garantias constitu cionaes, sem discrimina-
ção algunY<i. . 

A .falta da determinação das garantias .que podem ser suspensas e o:; 
termos vagos e genericos do dispositi-vo constitucional', abrindo e&Pa:Ço av 
arbítrio do Poder Executivo, tem determinado varíos a busos, attentados pela 
nossa hlstoria política. 

A emenda subsUtutiva restri.nge o a!l:mso do Poder .Executivo, obrigando-<J 
não só a enunmerar expressamente no decreto do sitip as garantias que 

. fí·cam suspensa:;, como· a determinar quaes as garantias •que podem/ ser 
suspensas. 

A suspensão das ga~·antías constitucionaes implica, iz;so facto, a s u s -
pensãlo do habeas-corpus. 

Eis o <Iu e disse a Commissão Els,pecial da Camara dos DeputaiLo:s. 
"A emenda dispõe :ficar absolutamente s uspenso o ha.beas-corpu,.s 

·,para os detidos em virtu<'k da declara~ão do estado de ·sitio . 
\Isto, po·r uma l.nter·preta~ão leal, nada ínnova na disposiçã,p do 

'texto vigen1te. !Suspensas as .gai'amtiaJs constitucionaes, suspenso 
evidente1nente está o habeas-co·rp·us; e, si sómente a;o Poder Legis-
lativo e ao Executivo =mpete c onhecer da opportunidade e da con-
v e niencia da <lecreta~.ão do sitio, claro estã que só a elles compete 
conhecer durante o s itio, da n e oossidade e da ;regularidade das me· 

.dldas e rr..(]Yregaãas . 1Sii abusos forem commettidos, B{J podem ser 
apreciados pelo .pode r com']Jetente para accu sar e julgar as autori-
da'<'les que o ·Comme1::te r em. N <llda de novo, ]JOis. se accre.scenta, 
qu;a.ndo se ã eclara absolutainente suspenso o habeas-corp·us, n a hypo-
th'e8e comprehend:ida na emenda . Os trilbunaes lfunccionarn noriD!Ul· 
·1nente .para os casos .communs, só llhes sendo prohilb1da IJo<>n~trar em 
região- política,- defesa á sua activiàade" . 

J á em 1895, quatro annos, a penas, depois de iniciada a viela constitu-
cional da. Republica, foi sentida 1a necessid<llde de ser interpretado e r egula-
mentado o art.. 80 da Constituiç-ão Política, afim de ser 1·estrl.ngid'o 0 &l'b·J. 
trio do P oder Executivo. 

A ca.mara dos D eputados nomeou uma c ommissãú es'l.>ecial, composta 
de Augusto de Freitas, !IVCilton , Anisio de A'breu, e outros, para estud·ar o 
assum:rt o, e essa comm,issão formulou um :pro'jecto que fo·i apresentado a 15 
de j.ul<ho daquelle anno. 

TaJ projeeto, em seu § ·3" do art. . ;1. •, especificava as ga ran,tias 1Co<nstitu-
c1onaes que podiam se r SUSIPensas, e essa:s era1n ar; mesmas <1o additivo 
proposto, c om excep~ão de duas apenas. 
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o projecto ilioi imamgnado precisamente por ter espe-Ci-ficado as garan-
tias ,constitucionaes, que podiam ser suspensas, dizendo o relator deste ,pa-
recer, em seu discurso proferido a 12 de outro: 

"O ora dor invoca a attenção da Camar a e, es,pecialmente, da 
illustrada Commissão Especia l que ·organizou ü projecto, pm·a o se-
.guinte: o § 3• do art. 1 • determina .que durante o estado de ·sitio só 
podem ser suspensas as gat·antias constitucionaes do <wt. 72, §§ 8, 
.10, ,11, 12, 13, 14 e i17, da Constituição Política e, entretanto, o ·arti-
go ·80 da mesma :Cons-tituição, rquanct:o d'á ao Poder Executivo a aJttri~ 

buiç.ão de de·clarar o sitio, autoriza-o a suspensar as garantias con-
·lnitucionaes, Slem descriminação a;rguma, de müdo 1que não tem o 
f'ode1· Legislativo ordinarLo o direito de fazer uma descriminação 
que nã o se 3!Cha na disposição ·<1o .nos.so ,pacto pol-itico" . (Discurso 
na Ovmwra dos Deputa·dos, a 112 de Outu!bito de .1.895). 

O ipro.jecto, !foi afinal rejeitado. 
iNo .Senado, tfoi tamibem rupresen.tado um outro 1}rojecto com os mesmos 

intuitos e que, por seu turno·, não foi convertido em ie;i. 
Tudo isso demonstra a necessidade da modificação do dispositivo con-

st:iltucionaJ. 
Isto ·post,o e 
Considerando que a experiencia, em 34 annos de pratica constitucional, 

tem demonstrado a necessidade de uma .revisão da Constituiçãoã Política da 
Repulblica; 

Consider·an'ào que mBnsrugens presidenciaes, debates e.m uma e outra 
Casa do !Congresso e projectos .aJpresentados, oom como as condiç:ões actuaes 
do nosso IJ}aiz, tor.nam manifesto .que o nosso PaJCto Fundamental, embora 
elaborado com grande sabedoa·ia, necessita de interpretações authe nticas e de 
a perf eiçoamentos; 

C onsiderando que já. em ·190•1 o P a r t ido Republkano Disside nte de Sãc; 
Paulo incluiu, em s eu programma político, a revisão constitucional, tendo 
sido primeiro s igna tario do seu notavel manilfesto f'rudente de Moraes, que 
·como Presidente da Republica e em m ensagens dirigidas ao Congresso Na-
cionaJ, fizera senti.r a necessidade de leis regulamentares de textos constltu-
c!onrues übscuro"S; 

Considerand•o que são póderosas as razões 1que justiftcam o ·projeoto da 
Camara dos Deputa;dos; 

A iCommissão Especial é de parecer que o S·enad.o acceite, em pri-
meira discussão, a proposta, tal como veiu elaborada da Cam a ra dos Depu-
tados, reservando-se iPara, em segunda discussão adoiJ}tar as emendas que 
entender necessarias, em vista dos debates que vão ser trava dos". 
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Bueno ele Paiva, President e, com restricções. - .AdOlPth'o Gorao; .-.R!,l-
Iator. - Ferre'Í1"a Chaves. -- Aristides Rocha, com ;restr~ações qual!'to á 
primeira parte do n. III e .quanto á. uLtima parte do n. IV da emenda ,:a. l~ 
- Cunha Machado, pela -conclusão. - Affonso de Ca;yyw,rgo, com ;restricções. 
Euripedes de .Aguiar, com restricções quanto aos ns. :m e IV da emenda 
n. 1 e aos §§ 22, 35 e 36 da emenda n. 5. - H ennenegildo de Mo1·aes., -
Pa1~lo de Frontin, rvencid:o quanto ao final do § 5• da ·emenda n. 4, quej~J.ga 
dever ser supprimido, e eg'llail.me.nte quanto aos §§ ·212 e 136 da emenda . li." 5, 
por ser de parecer .q.ue sejam m a ntidos o •p-aragrapbo •2-2 do a rt. 7'2 e o . ar:ti~ 

go ·80 da Const1tuição e ·com restricç·ões ·quanto aos num.eros r:rr e IV dá! 
emenda n . 1.. - Luiz .Adolpho, oom restricç\ões. - ll'espucio d e A ·breu,-. com 
restricções q uanto ao n . 4 e .su a aliena j e rquanto ao n. ilV ·do ~ da 
emenda n. 1. - Souza Castro, .com restricções .quanto ao n . II e sua aliriea 1 
e quanto aos ns .. [L! e .IV do artl:go da emenda n. 1. - Bern-ard'i!no Mon-
teiro, :pela conclusão. - F ernandes L ima, com restricções, manifestadas no 
seto da Commissãão e nomeadame nte quanto ·aos diversos pontos da re~ ' 

forma, que, ampliando os casos de intervenção nos Esta dos , a ffectam ·sen-· 
s ivelmente a autonomia destes . - Antonio Massa . - P edro Lago, com· 
restricções quaruto ao: a) § 5•, in fine da emenda n. 4, rque prohib(e ' ao.s 
ltribunaes c olllhecer de aJCtos praticadns em virtude de esrt:ado de sitio; b)" § 2'2. 
do art . 7'2, na emenda n . 5 .que restr in ge a · definição do habeas-corpus; 
c) § 3•6 do art. 7i2, na emenda n . •5, que suspende o habeas-corpus durante · 
o sitio e amplia o alcance deste. - Jocío ThCPmé, com u:;estricções quantb ao 
§ r&• da em~mda n. 4, e aos paragra phos 22, 35 e 3i6 da em.enda n. · ~. '--
Lopes Gonçalves, com restricções, enunciadas no seio da Commissão. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N . 45, DE 1925, A QUE SE REFERE O PARECER 

SUPRA 

O Congresso Na:cional, usando da attribuição que lhe !Confere o art: ·so; 
e seus paragraphos 1 • e 2°, decreta e promulga as seguintes emendas·, á 
(~onstituição da R epublica: :, 

EMENiDA N . 1 

Substitua-se o art . 6° oa Constituição pelu seguinte-: 
"Art. O GQyerno F edera l não !poderá intervir em negocias peculiares 

aos Esta dos, salvo: 
I) para repelli·r invasão e strangeira, ou de um Estadlo em outro ; · 
·l'I) para asse.gurar a integridade naciooal e o ;respeito aos seguintes 

,princip.ios consUtucionaes: 
a) a fórma repUiblicana; 
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b) o regimen representativo ; 
c) t> governo p residencial; 
d) a in!dependencia e harmonia dos Poderes; 
e) a temporariedade das funcções electivas e a · responsabilidade dos func-

cionarios; 
f} a autonomia dos municípios; 
!J.) a capacidade para ser eleitor ou elegi ver nos termos da Constituição; 
h) um regimen eleitoral que permitta a Tepresentação das minorias; 
i) a inamovibilidade e vitalicieda de dos magistrados e a irreductibill-

dade dos seus vencimentos; 
j) os direitos polític os e individuaes assegurados pela Constituição; 
k) a não reeleição dos Presiden tes e Governadores; 
Z) a possibilidade de reforma constitucional e a competencia do Poder 

Legisla tivo para decretai-a; 
III) para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes public0S 

estad-oaes, por solicitação de seus legitimes representantes, e para, inde-
pendente de solicitação, respeitada a existencia dos mesmos, pôr termo 
á guerra civil; 

IV) para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reor-
ganizar as finanças do Estado cuja incapacidade para a vida autonoma 
se demonstra r pela cessação de pagamentos de sua divida fundada, por malg 
de dois annos . 

§ 1. 0 Gabe, privativamente, ao Congresso Nacional decreta r a inter-
venção nos E stados para assegurar o ~espeito aos princípios constitucio-
naes da União (n. Il); para decidir da legitimidade de poderes no caso 
de duplicata (n . I II), e para reor ganizar as f inanças do Estado insol-
vente (n. IV) . 

§ 2. <> Compete, privativamente , ao Presidente da Republica intervir 
nos Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 1 °); quando 
o Supremo Tribunal a requisitar (§ 3°); quando qualquer dos poderes pu-
blicas estadoaes a solicitar (n. lU) ; e, independentemente de provocaçã o, 
nos demais casos comprehen didos neste artigo. 

§ 3. o Com pete, privativa,mente, ao Supi·emo Tribunal F ederal r equisita;: 
do. Podel- Executivo a intervenção nos E stados, aiim de assegurar a exe-

cução das sentenças federaes (n. IV)" . 

EMENDA N. 2 

Substitua-se o art. 34 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. Compete, p l"ivativamente, ao Congresso Nacional: 
1°, orçar, annualmente, a R eceit a e fL"ra r, annualmente, a Despesa e 

tom ar as contas de ambas, relativas a cada exercício financeiro, prorogad" 
o orçamento anterior, quando até 15 de J aneiro, não estiver o novo em vigor; 
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2°, a utorizar o Poder Executivo a contrahi.r emprestimos, e a fazer 
outras operações de credito; 

3o, legislar sobre a divida publica, e estabelecer os meios para o seu 
pa.gan1ento; 

4°, regula r a. arrecadação e a distribuição das rendas federa.es; 
5°, legislar sobre o commercio exterior e interior, podendo autorizar 

as limitações exigidas p elo bem publico, e sobre o alfandegamento. de 
portos e a crea,ção ou svp,pressão de entrepostos; 

6° legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Es~u, 
ou se estendam a territorios estranjeiros; 

7°, determinar o peso, o valor, a inscripção, o typo e a deno.minaçjj.o. 
das moedas; 

s•, cr ear bancos de emissão, legislar sobre ella, e tributal-a; 
9o, fixar o padrão dos pesos e medidas; 
10, Q'esolver, d·efinitivamente, sobre os limites dos Estados ent re si, os d ·.l 

Districto Federal, e os do territorio nacional com as n ações limitrop,P.€'s, 
11, au torizar o Governo a declarar guerra, si nã o tiver lagar ou malo-

gra r -se o recurso do arbitramento, e fazer a paz . 
12, r esolver, de·finitivamente, sob:·e os tratados convenções com as na-

ções estrangeiras; 

13, mudar a capital da União; 
14, .conceder supsidio.;; a os Estados n a hypothese do an. 5"; 

15, legislar sobre o serviço dos correios e t elegraphos federaes; 
16, adaptar o regimen conveniente á segurança das f ronteir a s; 
17, fixar, annualmente, a s força;s de t erra e mar, prorogada a fixação 

antedor quando, até 15 de Janeiro, não estiver a nova em vigor ; 
18, legislar sobre a organização do Exercito e da Armada; 
19, con ceder, ou negar, pa ssage;n a f ol·ças estrangeiras. p elo territodv 

do paiz, para operações militares; 
20, declarar em estado de sitio um ou mais pontos do t erritorio na-

cional na emer.gencia de aggressão por forças estranjeiras ou de coml.]).oção 
intern a , e approvar ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo 
Poder Executivo, ou seus agentes responsaveis, na ausencia do Congressq, 

21, regular as condições e o processo de eleição para os cargos federaes 
em todo o p aiz; 

22, legislar sobre o dir eito ci\"il, ccmmercia l e criminal da Repub.iica e o 
pro~ssual da justiça federal; 

23, estabelecer leis sobre naturalização; 
24, crear e supprimir empregos publicas federaes, inclusive os das Se·· 

cretarias das Camaras e dos Tribunaes, fixar-lhes as attribui.ções, e estl-· 
pula 1·- Ihes os vencimentos: 

25, organizar a justiça federal, nos termos do art. 55 e seguintes dà 
Secção III; 
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26, conceder amnistia; 
27, commutar e perdoar as penas impostas, por crimes de responsa-

bilidade, aos funccionarios federaes; 
28, legislar sobre o trabalho; 
29, legislar sobre licenças, aposentadorias e reformas, não as podendo 

conceder, nem alterar, por leis especiaes; 
• 30, legislar sobre a organização municipaf do Districto Federal, bem· 

como sobre a policia, o ensino superior e os demais serviços que na Ca--
pital··forem reservados para o Governo da União; · 

31, submetter a legislação especial os pontos do territorio da Republica 
necessarios para a fundação de arsenaes ou outros estabeleci-mentos e insti-
tuições de conveniencia federal; 

32, regular os casos de extradição entre os Estados; 
33, decretar as leis e resoluções necessarias ao exercício dos podere!~ 

que · pertencem á União; 
•34, decretar as leis organicas para a execução completa da Consti-

túiçâ&; 
35, prorogar e adiar suas sessões. 
§ 1•. A.s leis de orçamento não podem conter disposições estranhas '1 

previsão da receita e á despeza fixada paxa os serviços anteriormente crea-
dos . Não se incluem nessa prohibição: 

a) a autorização para abertura de creditos supplementares e para 
operações .de credito como anteci;pação da Receita; 

b) a determinação do destino a dar ao saldo do exercicio ou do mod& 
de cobrir o "deficit". 

§ 2•. E' vedado ao Congresso conceder creditos illimitados". 

EMENDA N. 3 

· S'uostitua-se o § 1• do art. 37 pelo seguinte: 
H§ · 1 •. Quando o Presidente da Republica julgar um projecto de lei, 

rio. ·todo ou em parte, inconstitucional ou contrario aos interesses nacio-
riaes, o vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias uteis, a conta!" 
daquelle em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os motivos co 
véto, o projecto, ou parte vetada, á Camara onde elle se houTer iniciado. 

EMENDA N. 4 

Substituam-sé os arts. 59 e 60 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. A' Justiça Federal compete: 
-'- 'Ao Supremo Tribunal Federal: 
I, processar e julgar, originaria e privativamente: 
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a) o . Presidente da R epublica, nos crimes communs, e os Ministros de 
Estado, nos casos do art. 52; 

b) os Ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos de responsa-
bilidade ; 

c) as causas e conflictos entre .a União e os Estados, ou entre estes, 
uns com os outros; 

d) os litígios e fl.S reclamações entre nações estranjeiras e a União ou 
os Estados; 

e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, ou entre 
estes e os dos Estados, assim como os dos juizes e tribunaes de um Estado 
com os juizes e os tribunaes de outro Estado; 

II, julgar em grão de recurso as questões excedentes da alçada legal 
resolvidas p elos Juizes e tribunaes federaes; 

III, rever os processos findos, em materia crime. 
- Aos juizes e Tribunaes Federaes : processar e julgar: 
a) as cau11as em que alguma das partes fundar a acção, ou a defesa, 

em di<!<'!)Osição da Constituição Federal; 
b) todas as causas pro.postas cont .ra o Governo da União ou Fazenda 

Naddna.\ fundaidas em di~posições da Constituiç.ã\p, IT,eí s e :regulamentos 
do Poder IDxecutivo, ou em contractos cele'orados com o m esmo Governo; 

c) as causas ,provenientes de con'l!pensaç!ões, reivindicações, indemniza-
ção de '!)rejuizos, ou quaesquer outras, propostas pelo Governo da União 
contra partieula1-es ou vi·ce-veorsa; 

d) os li.Ugdos entre um Estad·o e habita.nte.s de outro; 
e) os pleitos entrie E sta·dos ·estrang·ei!l·os e cidadãos bras11eiros ; 
f) as-ac.ç~s movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contratos 

com o Governo dia Un~ão, .quer -em c onwnçÕ'es ou: tratados da Uniãp 
com outrras nações; 

g) as questões de "direi<to marítimo e navE:.gação, assim no oceano como 
nos rios e lagos do rp.a:iz; 

h) os crim<>s politi<!os. 
§ 1•. Das sentenças das justiças dos Estados, em ultima instancia, ha-

verá ·recurso para o .Sul}remo Tribuna l Federal; 
G) "(!Uando se questionar sobre a vigenda ou a validade das leis feder.aes 

.em face da iConsUtuiç.ão e a d ecisã}o do Tribunal do Estado IThEs negar 
armlioaçã.o; 

b) quando se contestar a validade de leis •OU de actos dos governos dos 
Estados em fa.ce da Constituição, ou <das lei-s federaes·, e a dec.isão do tri-
'bunal. do Estado considerar V1â.!idos esses ructos, ou essas leJ.s impugnada:st; 

c) ;quando dois ou mais tri;bunaes locaes interpretarem de modo dif;fe -
rente a mesma lci ;federal·, v-adendo o recurso· ser . tam'bem inrterpO!Sto por 
quaJquer dos h·ib;unaes refe ridos ou !}elo Procurador Geral da R epublica; 
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d ) quando se t ratar -de questões de direito criminal ou civil interna-
cional. 

§ :2•. Nos casos em ·que houver de ap.p!icar l€is dos E stados. a justiça . 
:federal consulta.rá a jurisprudend·a dos tribunaes locaes, e, viGe-versa, as 
justiças dos Estados ·consultarão a jur isp•rudencia dos tribunaes federaes, 
quando houver de inter,l)Tetar ~eis da União. 

§ 3°. E' vedado ao Congresso ·commetter rqualquer juris.dicção federal ás 
justiças dos E stados. 

§ 4•. As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por 
ofd'iciaes judiciarios da U niã o, aos qu.aes a policia local é obrigada a .p·restar 
auxilio, quando ion>Vocado po'!" elles. 

§ <5<•. Nen•hum recurso judiJCiario é p.ermitt ido, ·para a j ustiça federal 
ou local, contra a inter venção nos E s:ta\ios, a de'Claração do estado de . sitio, 
a verificação de poderes, o r econh ecimento, a posse, a legitimidade e a 
perda de mandato dos membros do Pode~ Legis1[1Jtivo .ou Executivo , fe-
deral ou estadoal; assim como, na vigencia do estado de sitio, não poderão o-s 
trtbunaes conlhecer dos a.ctos praticados em virtude delle 'Pelo P{)der J..."gis -
lativo ou Executivo". 

EMENDA N. 5 

SUJbsti;tuam -se os arts. 72, 75 e 80 da C{)nstituição, pelo seguint e: 
"Art . !A Constituição assegUTa a brasilei.ros e a estrang;eiros r esl-· 

dentes no :paiz a l.nvio.Jabilidade dos direitos .concernentes á li<bet·dade, á se.-
g1Uranç.a individu a l e ã propriedade, nos termos. seguintes: 

§ 1 • . Ninguem póde ser obrigado a fa21CJ:", ou deixar de fa.zer alguma-
coisa, senão em virtude de lei. 

§ 2•. Todos •são eguaes ;pera nte a J.et . 
A Rep·ublica nãlo admHte privilegias de nascimento, desconhece lf'óros 

de nobrem, e extingue as ordens thonorilicas .existentes e todas as suas pre-
rogativas e regalias, bem como os títulos nobili:arehicos e de ·conselh o. 

§ r3•. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pu·blica e 
livremente o seu culto associando-se para esse fim e adquirindo bens, obser-
vadas as disposições do direito commum . 

§ 4•. A Repuiblica só reconhece o casamento civil , cuja rcelebração serâ· 
gratuita. 

§ .5• . Os cem iteri os :terã.o caracter secular e serão administrados pela 
autoridade municipal , fjcando livre a todos os cultos :religiosos a ·pratica d.oe 
respectivos; ritos em relação aos seus crentes, desde que não off'endam 
a moral pub<Jica e as .le is. 

6°. Será .Jei·go o ensino ministrado nos estabelecimentos ·publicos. 
§ 7•. Nenhum culto ou igreja gosara de subvenção afficial, nem terá 
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relaç'ões de dependencia ou alliança com o Governo da União, ou o dos Es-
tados. A representação dip.lomatica do Brasil junto á Santa Sé não implica 
violação deste pri.nc:üp.io . 

§ 8. A todos é licito associarem-se, e reunirem-se livremente e sem ar-

mas, n ão podendo intervir a policia senão pa ra manter a ordem publica. . 
§ go. E' permittido a quem quer •que seja .representar, :mediante ;petição 

aos poderes IJJ'Wblicos, denun-ciar abusos das autoridades e promover a res-
;ponsalbilidade dos culi]J'ados . 

§ 10. iEm tempo de paz, .qual•qner, pôde entrar no terdtario nacional 
ou delle sa;hir, com a sua fortuna e ,;eu-;: bens. 

§ 11. A cn..<;a é o asylo inviolavel do individuo; ninguem póde ahi pe, 
netrar, de noite, sem consentimento do m orador, senão para acudir a vi-
o'tlimas de crimes, ou desastres , nem de dia, senão nos· casos e ;pela fôrma 
·prescriptos .na ~ei. 

§ 12. Em .qualquer assum<pto é livre a manifestação do pensamento pela 
imprensa, ou ;pela tri•buna, sem depe.nàenci'a de censura, respondendo •cada 
um i]J'elOS abusos ·que commette·r, nos casos e pela fôrma que a lei d~ter

minar. Não é ,permáttido o anonymato. 
§ 1·3. A' excepção do f lagrante delicto. a i]J'risão não pode1'á. executa.1·-se 

senão depois de !Pronuncia do indi•ciado, salv-c. os casos .determinados em lei, 
e mediante or·d.em escri.pta da autoridade ·Competente . 

§ 14. Ninguem .poderá ser conservado em prisão sem culpa forlUillda, 
salvo as e:x:cepções especi-ficadas em ~ei, nem levado á prisão, ou nella de7.ido, 
si rprestar :fiança idonea, nos casos em que a Jei a admi-ttir. 

§ 15. Ninguem será sentenciado s·enão peLa autoridade competente, em 
virtude de lei anterio·r e n a fôrma ,por ella regulada . 

§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais pie na defes•a, JCom todos 
os recursos e meios e11senciaes a ella, desde a nota de culipa, entregue em 
24 :horas ao preso e assignada pela autoridade competente, com os nomes do 
atcusa.dor e ·das •testemun•has. 

§ 17. O direito de •p.ropriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desa'!>ro;priação por necessidade, ou ut'i·lidade J)ublica, m ediante indemniza-
ção p.révia . 

a) As minas :pertencem ao p·roprietario do sóJ.o, salvo as limitações es-
tabelecidas por lei, a hem da exploração das mesmas. Es"...a pode1'á. ser tam-
bem feita velo Governo Federal ou por concessão deste, reservada parte 
dos lucros ruo :pro-prJetario, no caso de não iniciar ou de abandonar a explo-
ração. 

b) As minas e jazidas mineraes n ecessarias lá seguran ça e defesa n a -
cionaes, e as terras onde existirem, não poden1 ser transferidas a estr a ng.eiros . 

1.3. E' inviolavel o sigiJ.lo da correspondencia. 
§ 19. Nenhuma· .pena passa.rá d.a pessoa do delinquente . 
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§ 20. Fica a bolida a pena de ga lés e a d e banimento judicial. 
§ 21. Fica, ig ua lmente , a bolida a penna de morte,. reservadas as disposi-

ções da legis•lação militar em tempo de guerra . 
§ 22 . Dar-se-á o "habeas-corpus " sempre .que algue m, sofd'rer ou $ achaJ.-

em imminente 'Per1go de soffrer viole ncia por me'io de p·risão ou constra.n.-
gimento Hlegal em sua Uberdade de locomoção. 

§ 23. A' excepção das causas que, por s u a na tureza, p erte ncem a ju izos 
especiaes, nã o haverá fôro privilegia do . 

~ 24. E' .garantldv o livre exercício de .qua1quer profissão moral, iRtel-
lectuaJ e industrial. 

§ 25 . Os inve n tos industrJaes 'Pertencerã.o a os seus auto.res, ao9 quaes 
ficará ga rantido IPOl· lei um privilegio .tem;porar io, ou sem con~do pelo 
Congresso um cpremio ra.zoavel, •qua ndo !ha~a 'conve niencia de vulga.rizttr o 
inve nto. 

§ 2<6. Aos autores de obras litteraria~ e artísticas .;; gara ntido o direito 
exclusi.vo de r eprod'Uzi·l-as pe la imprensa ou por qua lque t- outro processo 
mecanico. O.s b'erdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que 
a Iei determinar. 

§ 27. A lei assegu!"la.rlá a proprieda de das marcas de !fabrica. 
§ 28. Por motivo de crença ou de funcção religiosa, nenhum cidadão 

brasileiro poderá ser privado de seus direit os civis e políticos , n em eximir-se 
do I)Umprimento de qua.!Jquer dever cívico. 

§ ?.9. Os qu~ a;,l]egarem motivo d e crença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis da iRepulblica imponham aos cidadãos e os 
oue a ••eitarem condecoraç.ão ou titulos nobiliarohicos estra ngeiros, perderão 
todos os direitos .poHticos. 

§ 130. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser c.obrado senão 
em virtude ·de uma lei que o autorize. 

·31 . E' mantida a instituição d o jury. 

3~. As disposições •constitucio.naes assecuratorias da irr~ducti>bilk~ade 

de ve ncim en tos civis ou milltrures não eX!m.em da o.brigação de pagar os 
im'])OStos geraes creados em lei. 

§ 33. E permittido ao Poder Executivo expulsar do territorio nacional 
os s•1hdito:; e.strarugeiros perigosos á ordem pub!ica ou nocivos aos inter-esses 
da Rep ubliea. 

§ 34 . Nenlhu.m e mprego .pôde ser ,;.reado, .nem v en cimento aLgum, ClllVll ou • 
ná!Lta.r, pôde ser estipulado ou aJlterado senãlo por lei ordinarLa especial. 

§ 3!5. Respeitados os direitos adquiridos e a especta.tiva lega'i «os !fun>O-
c.!o.na.rios em exercício na data dia promulga;ção desta lei, a apose~ltadoria 

:;.ómente poderá ser concedida: 
a os invaJ!dos, depois de trinta armas· de serviçcis á. União ; 

- a os que se invalidar em em acto de serviço, dep ois de d·e.z a nnos ; 
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a) O ma,g:istrado ou funccionario maior de 70 annos de edade será. com-
{;ulsoriamente ruposen<tado com os vencimentos correspondentée ao tempo d€· 
serviço. 

õ) Nenhuma a.pOI'!entadoria ou reforma serâ concedida com vencimentoe 
superiores aos da actividade. 

§ 36. Quando a segurança da Republica o exigir, em caso de a.g:gressão 
estrangeira ou ·commooão intestina, (l}oder-se-â declarar em estado de siti~ 
por tempo determinado, rqualquer parte do tsrr:Ltorio naci<>nal, suspendendo-
!le ahi a;boslutamenrte o habeas-corpus para oa detid<>s em virtude da de-
claração do sitio, assim como as garantias conatantes dos §§ ,lf, s.•, s•, 10, 11, 
12, .1'3, 11<4 e 18, deste axmgo, .que o decreto enum.erar. 

a) Não se aehando reunido o Congresso e correndo a Patria imminente 
;p·eri:go, exercerâ essa attribuição o Podn Executivo Federal (al'lt. 48, n. 15); . 

v) Este, porém, durante o esta<lo ·de sitio, restringir-se-:l, nas medidas 
de repressão contra as .pessoos, a impõr: 

a detenção em logar não destinado aos i'éos de crimes communs; 
- o desterro para outros sítios do territori<> nacional. 
c) Logo ·que e reunir o Colligres·so, o Plrestdente da Republica lhe rela-

tará, motivando-as, as medidas de exce,pção que houv-erem si<lo tomadas; 
à) As autoridades que tenham ordenado -taes medidas sãlo responsaveis 

pelos abusos commettidos . 
Camara dos Deputa{I'Os, '24 de Outubro de 192.5 . - Octavio Mangaveira, 1• 

Vice-Preside'!lte, no exercício da presidencia. - H~tor d·e Souza, 1u lSe.<Cre-
ta-rio. - Ran'li/;pho Bocay1wa Ounha, 2• Secretario. - A imprimir. 
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SENADO :FEDERAL 

SESSÃO DE 6 DE NOVEMJBRO DE 1925 

REFORMA CON~ITUCIONAL 

la discussão da proposição da Cam3Jra dos Deputados 
offerecendo emendas •ã Constituição F ederal. 

n. 45 de 1925. 
' 

O Sr. Barbosa Lima: - (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, ha real-
mente uma questão de ordem! no .caso posto em fóco !POr V. Ex. quanüo an-
nunciou a discussãJo da pr-o;posição da Gamara dos Deputados {lUe visa re-
formar a Constituição de 24 de Fevereiro. 

A questão de ordem sUbdividiu-se por varies argumentos. O primeiro é 
que se trata do unko projecto vindo da outra 1Cam!ara que começa com a 
primeira discussão, quando é sabiuo, pelo Regimento, que os projectos ori-
undos da Camara dos Deputados começam, nesta C3isa, pela segunda 
·discussão. Tanto importa reconhecer que a .proposição em apreco, posto que 
ini ciada na outra Casa uo Congresso, tem de ser ·encarada aqui, uma vez 
que é submettida á primeira discussão, do ponto ds vista de sua constitue~o
na1id3Jde. 

O parecer que, aliás, está assignado com restricções pela maioria dos 
21 membros que COIDJiiÕemJ a Commissão Especial, tendo apenas tres a:ssi-
gnaturas sem essas ·restrkções, não versa a questão da constitucionalidade; 
nada üiz sobre essa .questão. 

A Constituição e o Regimento, que .repete, no seu artigo 125,. o texto do 
art. 90 do Estatuto Fundamental, preceituam, em um dos paragraphos ·des-
se art. 9·0, "que não podem ser jul.gados objecto de del•iberaç.ão· no Congres-
so projectos tendentes a abolir a d'órma republicana federativa a igualdade 
da represent3Jção dos Estados no Senado. 

Não podem ser j1tlgados o'bjecto de deli'beraçéio. 
E' uma phase preliminar a que está sotoposto qualquer project0 enviado 

á Mesa Bastará, a titulo i~lustrativo, recordar que, não ha muitos dias , a Mesa 
restituiu a um Sr. Senador um projecto que infringia um mandamento regi-

(*) (Não foi revisto pelo orador). 
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rnental ; quanto mais Uln projecto que tende a infringir aberta.mente, fia-
granten~ente, um n1andamento constitucional. 

Diz o legislador constituinte, em termos catego.ricos : Não pódem ser 
julgados objecto de deliberação". De modo que a preliminar que se desenha 
no espírito de quem encare o assumpto sem part·i pris, sem prevenção, é 
esta: póde ser julgada objecto de deliberação esta propoSiição? · 

Já se vê que a sua constitucionalidade é discutível, tanto que, excepcio-
nalmente, elle ten1 u1n•a primeira. d"iS!cussão, ~ qual, .segundo os termos do 
Regimento, v ersa sabre a con.stitucionaHdade dos proj'ectos. 

Mas, além dissa, a at·t. ~ {} commina es-sa penalidade, decreta essa sen· 
tença para a propost.."'L de reforma da Constituição. Não é necessatio que de-
clare abolida a fôrma republicana federativa; não é necessario ·que d<!cla re, 
por exemplo, a s ubstituição da l!"epublica f ederativa pela repubJi.ca unitar!a . 
Não; 0 legislador constituinte foi mais cioso, porque disse: "Projectos ten-
dentes " , que envolvam, que tendam, que se encaminhem, que inicie m um 
novo encaminhamento doutrinaria . 

Eis a questão que levanto para que a :Mesa, de accôrdo 10om a Commis· 
!>ão Especial, aprecie esse aspecto, aspecto prejudicial ãa questão. 

O proj.ecto é ou não tendente, reve la ou não tendencia ;}ara ·substitu••· 
a fôrma republicana federativa pela fórma republicana unitaria? Restringe 
ou nã.o as autonomias dos Esta dos, que é a pedra angular da republi•ca fe-
derativa? Tem ou não dispositivos que cercei31-m essa autonomia ou que a 
delimit?.m de modo mais apertado do <J.Ue se aoeha o mesmo sel-governemen& 
delimitado no estatuto de 24 de Fevereiro? Quer dizer : A proposta de refor· 
ma tende ou não, encaminha ou não, manifesta O·U não a direcção neste sen·· 
tido d e republioea unitaria, de costas para a decentralização, •característica da 
re·publica f ederativa? 

Si a-ssim .é , si assim p6de ser imagina.do, si assim póde .ser acreditado, a 
sentença do art . 90 surge: "<Não p6de ser julgado objP.cto de deliberação". 

Por outro lado, a proposta, em rigo<·, naufrago u no primeiro dos seus 
t urnos. ·Só por uma interpretação abusiva foi mand<tda ao segundo ramo do 
C::ongresso Nacional , porque não •colheu , .naqueJ.Ia Camara da Asser.1bléa F e-
(Jeral os dons .ter ços de suffi·agios necessarios a uma reforma da Constitui-
ç-ão Federal . !Pelo Diario à a Casa, pelo jorna l offi-cial da .CarrJara, em vota-
çã o nominal, verificou-se que a proposta não oibteve 142 votos,. que tant·J 
importam os dons terços da .Camara dos Deput<J.dos, .como não tel'á satisfei-
to a exigenoia do legislador constituinte, na hypothese de não obter 43 v-oto:. 
do Senado, ou •sejam, dous :terços desta assem'b'léa . 

.O iSj. LoPEs GoNÇALVES: - Parece que a questão oé m <uito ·clara. O dis-
positivo constitucional fala em dous terços de votos e não dous terços de 
Deputados ou dous terços de membros da <Camara. Ora, quem está ausentf'. 
não tem voto; por consequencia, a C onstituição refere-se a dou s terços d:! 
membros da Ca.mara presentes, ·estando esta constituída em Cünçlições para 
votar e deliberar . 
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O Sn.. Btu'lBOSA LIMA; -- E' a questão pela q ue"tão; chama-se J,Jetição de 
principio. 

O ·SR. LoPEJS GoNÇALIVES: - V. Ex. m e desculpe o aparte . Dei- o com o 
respeito devido a V. Ex . 

o Sn.. BARElOSA iLIMA: O aparte com .que V. Ex. me distinguiu me des-
-vanece, por.que J·evela a attenção corn que V . . Ex. es·tá. ·honrando rus pala-
vras despretencio~as que estou produzindo a titulo .de 1pre1imina r . Estou em 
boa fé, ra-ciocinando conforme enxergo o texto constitucional. O pensa-
·m Lnto fundamental do legislador constituinte, afastando a idéa tradicion~l 

<la convocação d e uma assembléa •constituinte, com1o se fez J>Or occas-ião do 
acto addkional á Constituição de 25 de Março de 1824, ;foi criar maiores o.JJ-
sta:culos lá pas•sagem de ·uma re,forma da C{)nstLtuiç1bo, do que aquelles que 
são ordinariamente prescr·iptos par a a votação de uma lei ·commum. A ela-
boração de uma lei >Cons titucional, de uma reforma de Constituição presu-
poz, da parte do legislador constituinte, maiores prazos e m a.ior es obstaculos; 
ma.iores praz·os, porque é o u nilco a rtigo da Constit uição em que o legis'ador 
desce a detalhes de regiml()n to, dizendo que o proj0eto terá t1·es discussões, 
detalhe ou minudenc.ia que se nwo e n-contra em nuüs nenhum outro artigo 
da Cons tituição; obstaculos, quando exige que a s emendas só possam ser 
apresentadas po·r uma quarta ;parte dos m•embros de ·Cada Casa e se enten· 
deu, na outt·a Casa do Congresso J'~acional, que esta quarta pa rte não era 
a qua rta parte da maioria, era a quarta p a rte do total, eram 53 . 

A maioria necessa.ria pa r a deliberar ·é de 107 e não se considerou a 
quarta parte de 107; exigiu-se 53, a quarta pa rte do total. 

Ora Sr. Presidente, em boa fé, que ê mals -Importante - propor ou de -
liberar? Em que phase é que a manifestação do Poder Legisla tivo tem maior 
1~so - quando se propõe apenas um p ro jecto de lei, ou quando se vota? 

Si, para a s imples :proposta, exige-•se a. q uarta parte do total da Can1a-
ra, dos 212, como é que para approvar basta1n dous terços, não da m esma 
unidade, mas dous terços da m a ioria? 

Quer dize.r: para a delibePação mais importante, toma-se a un'idade in-
fe rior: para a deliberação preliminar, menos importante, toma-se a unida de 
s upe rior! iPara propor, para a phase p reliminar, a '!midade •é 212; exigiram-
se '53 a-ssignaturas. lPara approvar, a u nidade é 107, ·e aqui seriam 3'2 . ID, 
neste caso, nós teriamos a proposta de uma em enda qualquer á r eforma 
~onstitucional assignada, no minimo por 16 'Senadores, adm!itticlo o mesmt· 
criterio. 

Mas, a votação, admi.ttido o mesmo c riteri<J, ;far-se-hia por dous t erços 
da maioria, o u dous terços de 32, is to é, apenas por '22 . 

Quer dizer: para a approvnçií.o de uma rcion1"Ja con s titucional bastar i:'l 
mais um Senador apena.s, além do numero de 21 que bastam para essa f or-
mal.id;)de lba.nailssima ela abertura das nossas sessões. 

O Sn . APJSTIDES iRoCHA: - Mas eu pm·gu;::tarei a V. Ex . . qual o pre-
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juizo que adviria disso? Porqub, si são necessarios dous terços dos presen, .. 
t es para approvar, ·bastará um :terço doos presentes para rejeitar. 

O 1Sn. BARBOSA LIMA: - V. Ex. não a;companhou o meu raciocin!o. 
O SR. PRESIDENTE: - Observo ao nobre Senador que já excede um mi-

nuto do ·prazo dentro do qual V . .Ex. :poder á !falla r. 
o SR. iBAHBOSA L IMA: Era, po~s, esta a .questão de ordem que deseja--

va levantar: 
1• o projecto ·não póde ser jul.gado objecto de deliberação, porque reve-

la tendencias claras no sentido das r estricções da fórma r epublica na fe--
derativa; 

2•, o projecto ni1o tem os dom; terços d os votos .necessarios ; 
3•, o -pTojecto está redigido contra o Regimento, porque o Regimentr• 

manda que se redija todo e qualquer -projecto, e m a r tigos, de maneira .que· 
as diversas partes que o co.m•põem não sejam .contrarias, e nos "comprimi-
do.s" q ue v ieram da outra Casa, com o nome de pro.jecto de r efo.rma consti-
tudona:l, ha o comprimido 5°, pelo ID'enos, que tem dispositiV'Os que podem. 
ser acceitos e não ac-ceitos outros . 

Ha portanto, um erro de technica regime ntal; 0 que se chama de art! -
gos, o constituinte ehamava de titulas, cllipitulos, seeções, paragraphos e· 
depois a~ineas. 

Era essa a questão de ordem que tinha de levan tar, pedindo p ara e lla. 
a attenção da Mesa e da :honrada Oommissão dos Vinte e Um. (M·uito bem; 
'nvwito bem) . 

O Sr. Adolpho Gordo ~pela orclem): - Em resposta ao Sr. Senador· 
Barbosa Lim>a., faz varias ·considerações relativas aos trabalhos do Senado· 
na discuss ão e ·1•otação da proposição da -Camara doo Deputados, .propondo 
varias emendas á Constituição Federal, em fàce das disposições r egim en taeu 
especiaes, approv·adas, ha pouco, pelo Senado. 

i 
O Sr. Paulo de Frontin (*) (pela ordem) : - Sr. Presidente, a pubH--

cação feita do parecer da Commissão doo 21 resente-se de umta. defidencia. 
A commiss.."io deu parecer favo-ravel a uma das emendas, que tive a honr'i 
de submetter á sua c-onside-ração . {) illus tre r elator está presente e, {!Omo n o-
seu parecel' não fez referencia ao facto, eu solicitei de S. Ex. que, em ple--
nario, con!fi-rmasse o que vou al legar, isto é:' q ue a emenda, que eu funafl.· 
mente i, mandando supprimir o parag-raph o 3·5 da 15·" emenda da Camara, r e -
cebeu voto favoravel da Commissiio. 

O SR. AnoLPHO GoRDO: - E' exacto . A Commissão, quando discutiu o. 
parecer, antes de assigna l-o, m~a,ni!festou-se de modo favoravel 6, eme J,da a. 
que se re!fere o •honra.do Senador. 

O \SR. CPAULo DEl F.noNTIN: - -Agradeço ao nobre •senador, d-ign0 relator; 

(~) (Não foi revisto pelo orador). 
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pela .circumstancia de que a fôrma pela qual foi formulado o parecer con-
trario ás emendas podia traduzir a opinião do relator; mas o facto foi que a 
Commissão se manifestou favoravel a essa emenda; 

Assim ped·irei a V. Ex., •Sr. !Presidente, pm·a que, em occa,siã,o oppor-
t.una, se ja essa emenda posta en1 votação, em plenario, com parecer favora-
ve! da Commissão Especial. 

Ess<> <é o primeiro ponto. O .segundo ponto .. . 
O SR . ADOLPHO GORDO: - A Commissão manifestou-se para o effeito de 

determinar a restri·cçruo . 
O SR. PAULo DEl •FRoNTIN: - Para o ef•feito de supprimir a disposição, 

ficando de pé o art. 75 da Constituição. A se.gunda razão, que mütiva meu 
pedido da palavra. pela ordem, ao ser annundada a discussão, tem• por fim 
fazer notar {].Ue a. emenda n . õ, bem <::orno a de n. '1, referem-se a mais de 
um artigo . De <fórm•a que a discussão deverá considerar opportunamente 
este ponto. Em segunda discussão, isso será considerado, na votação, ao 
cumprir-se aquillo que é determinado pelo regimento approvado, isto é, que 
a votação seja feita. artigo por art igo, emenda •))Or emenda . A emenda de 
n 4 refere-se aos artigos &9 e 70 e a de n. 5, aos artigos 7'2, 75 e 80 . 

Quanto ás outras, nenhuma observação ten.ho a fazer e . aqu ellas q 11e, 
pela ordem, aca,bo d8 adduzir eram indispensaveis para que, no seguimento 
da discus·são, pudessem ser ton1'adas na devida consideração, não só ))Or V. 
Ex., que preside com tanta competencia. o Senado, como tambem por este, 
por occasião da votação em plenario. (•) 

O Sr. Soares dos Santos: - Sr. Presidente, ao iniciar as considerações 
que tenho a fazer sobre o projecto de revisão constitucional, confesso a pre-
oGCupação de m•eu esplrito por vêr a. maneira preci.pitada como vae sendo 
resolvido este magno assumpto .. . 

0 Src ANTONIO MONIZ: - Apoiado. 
O SR. SoAREJs DOS ISA:;<Tos: - ... que f.oi considerado como uma questão 

de çonfiança partidaria, na outra CaJSa do Congresso Nacional . 
Não me surprehendeu, entretanto, a attitude assumida pela m aioria da 

Camara, nem me surpre'hende que o mesmo .gesto seja imitado pelo ·Senado, 
com o des~ocamento da discussão do proo•lema, do ten·eno cloutrinario para 
o campo restricto da po1iUca governamental. 

Pm·a completar o quadro das minhas desillu~ões, ahi está o estado de 
sitio preventivo, que ha tres annos se prolonga ininterrruptamente, determi-
nando o retrahimento das opiniões 'COntrar·ia.s ao projeeto no qual apenas se 
renecte a vontade exclusiva e dominante do Chefe da Nação, 

O estado de sitio que, por si só, exprime a suspensão das garantias in-
dividuaes, seria sufficicnte para demonstrar a inopportunidade desta re-

(*) Em seguida fala o Sr . Anton'io [Muniz. O discurso não foi publicado 
no Dim·io do Congresso. 
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foi·ma, si a rfeição tum•uHuat·ia seguida no en-caminhamento do projecto, não 
demonstras·se outras irregularidades e defeitos, quti! v tornam incomp:..tivel 
com as aspirações nacionaes. 

P.ronunciando-me desta tribuna sobre a inopportunidade do rn•omento 
lj:Joliüco para soluciona.r um .tão import:?.nte assumpto, dizia eu, na sessão de 
38 de Maio ultimo, produzindo trechos de uma entrevista por mim dada a 
um dos jornaes desta Capital: 

"Notemos, primeiramente, que não ha no parlamento na-cional 
uma corrente constituída para a defesa de um programma revisionista, 
préviamente acceito pela maioria da nação . Não ha, portanto, um 
accôrdo de vontades que se destinem a ampliar as liberdades já ccm-
quistadas pelo nosso estatuto fundamental. Actualmente o Con-
gresso tem diante de si um problema que lhe foi proposto por uma 
a u toridade extranha e não dispõe de dados sufficientoo para resolver 
sobre um projecto cuja •Ol)portunidade e sabedo·ria :J.JOUcos são os que 
até esta ·hora poderão encare·cet·. 

A questão resume-se, portanto, em saber se !haver á vantagem 
em alterar a Constituição nest<3 im:;tante de tantas apprehensõe~ 
para a nossa patria; si n&s devemos desconhecer os beneficios das 
liberdades que fruimos até ·hoje, para restringil-as, premidos por 
uma maioria que resolverá tumultuariamente, sacrifica.ndo o direito 
de discussão das theses •consHtucionaes pela falta de garantias in . 
dividuaes que a lJerman en cia· do estado de sitio .preSU!}Põe". 

Bem certrus, Sr . !Presidente, realizaram-se a•s m•lnhas previsões . 
O projecto de reforma approvado pela outra Casa do Congresso e su-

jeito agora ao nosso estudo, não t em a -collaboração dos Deputados, desd~ 

que foram retirad as as emendas por e lles apresentadas e adaptado um :p...,_ 
gimento especial para apressar a passagem do mesmo projec.to, no qual fi-
gura sómente o que fôra -combinado nas reuniões do Cattete, çom a respon-
sabilidade ap.parente da Com missão dos Vinte e Um. 

Depois de approvada a proposição em ultimo ttu·no na Camara, surgi-
ram os discursos dout1·ina rios, . a!S declarações de votos •feitas pe los leadeT~ 

que procuram explicar os pontos de vista dos chefes regionaes com as 
restricções de seus votos, mas sem que taes declarações tivessem influído 
para m•odifiocar os termos da .reforma. 

Tivemos entãr, o ensejo de ver·ificar que o éPresidente de meu Estado Ge 

manifestara a principio contra os termos da proposta, e, principalmente. 
contra as modificações do art. 6°, q ue elle combateu -com• de nodo, invocan-
do as tradições gloriosas ·do Partido Republicano llio-Grandense . 

Faço assim jus tiça ao meu adversario de hoje, lembrando a corr ecção 
de sua -ccmducta nessa é.po.ca, para lamentar .que as suas energias fossem 
desappar<3Cendo á proporção que o ante-projecto se en·camlinohava victorioso 
1·eflectindo as opiniões do Cattete . E, com effeito, o Diario Offic'ial de 21 de 
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Outubro publica a pag-inas 4 . 714 o seg·uinte telcgramma do chefe do Go-
verno Rio Grandense : 

"Vou transmittir primeiras impressões sabTe projecto r evisãv . 
Observo desd~ Jogc; -que espirite1 reformista fo! d!offilasladamente lo:r. . 
ge e que não poc1eremos acompanh ai-o em todas as s u as incu·rsõe..-, 
Angustia de tempo priva-me de analysar todas as em endas, só 
permittindo breves reflexões sobre as que tenho por mais impor· 
t a n tes. Assim, ·começarei pelo art. 6° que ·OS JJ-<'l.triarchas r-epubli-
nos e nós semp.r'e con·sideramos intangível por ser a suprema ég\de 
da F ederação, e nem mesm•o susceptível de regu~ ament<tção, confor-
rne '' voto systematico do Co-ngresso e a opinii'.o do•s n1e1ho·rel! •con-
s tituciona.listas e estadistas. Tocar no art. 6° é o m esmo que tocai 
no ~oração da Republica Brasileira, com•o conceituava Campos 'Sa lles 
em 1895. Por quE.: modificai-o e dar-lhe mais am plitude? Não basta 
Ulll'a experiencia de 34 annos para demonstrar essa desnecessidade? 
Quaesquer que sejam os defeitos .que neile haja a critica descober-
to, é •certo que a doutrina e p·rati-ca já lhe deram uma eonsag'l.·ação 
definitiva, ·criando regras que ninguem contesta.. As emendas qu<> 
se l'he propõem ou .são desnecessarias, ou anti- federativas". 

Deste modo, o actual Presid:ente do R io Grande do Sul confessa que a l-
ter&r o art. 6° é mesm•o que to·ca.r no coraç;.ão .da Repuh1ica. E que ess~o ar 
Ligv nem n1esn1o dBvia ser s usceptível de regulamentação, confornH~ pensam 
os m elhores t ratadistas e outros commentac1ores do nosso Estatuto Funda-
mental. 

Mais tarde, em outro parecer, s ustentava a mesma autoridade a conv·2-
niencia de ser mantida a fórma republicana, como um principio constitucio-
nal a ser consagrado pelo novo texto da reforma . 

E ' o que se lê no teor do telegramma publicado á pag. 4. 716, do D iario 
Officictl, de 21 de Outubro: 

"Se as emendas ao art. 6• visam tão sóment e esclarecer o t exto , 
ellas são hoje excusa das , ·por estar criada e firm ada a interpret ação 
doutrinaria ou authentica. de cada um dos seu s t extos, através de 
uma longa e luminosa elaboração no Congresso, no Supremo T ribu-
nal e no publicismo. Na applicação desses principias aos casos con-
cretos, cuja variedade no espaço e no t empo suscita impressões e 
apreciações differentes, e de que surgem inimitaveis controversias e 
vaciliac;ões, os poderes federaes devem resolver necessariamente, at-
tend('>ndo-se á. letra e ao espirito da Constituição e u sando do pruden-
t e arbitrio que as circumstancias aconselham. 

Não ha fu gir dessa ·contingencia, qmtlquer que seja a perfei-
ção gr.ammatical e jur ídica do texto. Prefiro, por isso, a locução. 
syn thetica e precisa - fó rma r epublicana federativa - por não h a-
ver outra formula que defina m elhor as instituições politicas do 
Brasil." 
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E r ematava assim a argumen tação em favor do t exto constitucional vi-
gente: (art. 6", n. 2) : 

"Revela frisar que a expressão - fôrma r epublicana federativa 
- nunca foi objecto de critica no projecto de Constituição do Go-
verno Provisorio, nos debates do Congresso Constituinte e entre os 
commentadores dos textos constitucionaes . 

Porque então emendar o que a todos sempre pareceu corr ecto?" 
Até aqui falou o doutrinador. Vejámos agora como procedeu o politico, . 

t endo em vista as circumstancias excepciona,es do momento. 
No dia 22 de Julho, e m n ovo telegramm a já declarava o Presidente do 

Rio Grande aceitar uma r eda.cç;ão differente para o art. 6°, de accõrdo com 
o substitutivo da Commissão dos 21. 

Eis como ficou redig ido o r eferido art. 6°, segundo a emenda approvada 
pela Camara dos Deputados : 

Artigo 
salvo: 

O Governo Federal não poderâ. intervir nos E stados, 

1" para repellir invasão estranjeira ou de um E stado em outro; 
2°, para assegurar a integridade n acional e o respeito aos se-

guintes princípios constitucionaes : 
a) a fôrma republicana; 
b) o r egime representativo ; 
c) o Governo Presidencial; 
d ) a independencia e harmonfa dos p oderes; 
c) a t emporariedade das funcções electivas e a respon sabilidade 

dos funccionarlos; 
f) a autonomia dos municípios; 
.Q) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos t ermos da Consti-

tuição ; 
h) um r egime eleitoral que permitta a r epresentação das mino-

rias; 
i ) a immobilidade e a vita liciedade dos magistrados 9 a irreducti-

bilidade dos seu s vencimentos; 
j) os direitos politicos e individuaes assegurados pela Consti-

tuição; 
k) a não r eeleição dos presidentes e governadores; 
l) a possibilidade de reforma constitucional e a competencia do 

Poder L egislativo para decretai-a . " 
Seguem-se os numeras III e IV da emenda que discriminam novos casos 

passíveis de intervenção. Como se vê, pela redacção do novo texto, desappa-
receu a expressão - federativa - que explicitam ente estava incluída. no nu-
m ero 2 do art. 6°, da Constituição vigente e por cuja manuten ção se m a ni-
fes tára o Presidente do Rio Grande do Sul. 

Além disso, como ficou dito , fo ram admittidos entre os motivos de in-
t. : ven ção os que se contêm nos numeras III e IV da proposição, que auto-
J·isam o Governo Federal a intervir para debel!a r a guerra civil ou p ara me-
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lb~rar a situação financeira dos Estados compromettidos por emprestimos in-
so1vaveis . 

Este ultimo caso (o do n. IV) é typico como motivo justificativo de in-
tervenção nos Estados. 

Diz, textualmente, es·te dispositivo da .proposição~ 

"IV - Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes 
e reorganisar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida 
autonoma se demonstrar pela cessação de pagamentos de sua divida 
fundada por mais de do!s annos. " 

Pelo § 1° do art. 6° a capacidade para intervir e reorganisar as finan-
ças do Estado insolvente compete privativamente ao Congresso Nacional. 

Ora, os emprestimos, quer sejam externos ou internos, realisam-se em 
consequencia de contratos bi-lateraes, por cuja execução não pôde ser respon-
sa:bilisado o Governo da UniãQ, desde que elle não é considerado fiador ido-
neo, de accôrdo com as exigencias do nosso Pacto Fundamental. 

Não ficou expresso, de facto, em nénhum texto da reforma proposta, 
nt>m existe na Constitui.;;ão vigente um dispositivo qualquer que torne os 
emprestimos estaduaes dependentes de autorisação dos poderes federaes ou 
que determine que os mesmos fiquem sujeitos ao referendum da administra-
ção do paiz, como se procede no Rio Grande do Sul, onde E! o Governo do 
Estado que autorisa os emprestimos municipaes. 

Longe de influir, para tornar mais rigorosa a realisação de taes actos o 
novo dispositivo poderá até facilitar os erros, porquanto os governadores dos 
Estados, não sendo obrigados a fixar certas e determinadas garantias em 
defesa dos interesses regionaes, que representam, poderão effectuar livremen-
te os contratos, aceitando os onus que lhe forem impostos, premidos pela 
necessidade de recorrerem ás operações de credito. 

Mas, na falta de cumprimento dos onus resultantes da Jivida contraída, 
isto é, não sendo feito. o pagamento dos juros e amortisações, durante dois 
exe1'cicios consecutivos, compete ao Congresso Nacional , de accôrdo com a 
reforma, resolver a crise e decretar a intervenção . Como se dará, entretanto, 
esta? Pela deposição das autoridades constituídas? 

No meu entender, a interven ção deve ser limitac1a ás medidas de caracter 
a dministrativo federal, sem importar na deposição dos governadores accusa-
dos, por isso que t aes funccionarlos respondem pelos actos que praticarem 
no exercício de sua funcção autonoma e perfeitamente apoiadas na legislação 
estadual. 

Cabe, aqui, invocar o art. 63 da Constituição Federal, que não foi attin-
giuo pela reforma, e continúa, portanto, em vigor, produzindo os seus effei-
t-Js lt>gm.s . Diz o cita.do artigo: 

"A.rt. 63. Cada Estado reger-se-â. pela Constituição e pelas leis 
qu" f.doptar, respeitados os princípios constitucionaes da UnÜio." 

Qu<>r eizer que os Estados têm pela letra expressa da Constituição Fe-
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dera;], leis proprias, que precisam não ser violadas, afim de que permaneça,. 
o equililorio político da Federação. 

Nt-m se póde affirmar, e m consciencia, que seja um motivo justificaedo 
IAIJ a d€.' fazer a organisação de um Estado, o facto de que trata a em enda, 
r elativo a o não cumprimento das condições de um emprestimo por tempo 
dei erminado . 

Um. Esta do que deve e que por circumstancias excepcionaes não poude 
satisfazer os "coupons" de sua divida, relativos a dois exercícios, não está 
impedido de estabelecer um regime de moratoria , sem que isso importe na di-
:n;r,,.t ição do credito n aci.mal. Até ahi P :·!'<o•á exercitar-se a inÜ»:''V t.ll •;;-l•.l. 

O Srr . Lurz ADOLPHO: - - Como já fez o Governo F ederal, por duas vezes .. 
O SR. SoARES nos SANTos: - R ecorrem ao emprestimo todos os paizes 

novos, q ue precisam de auxilio para a sua expansão econ omica e o proprio 
Brasil, que vive actualmente sob a acção beneficiadora de um "funding", 
constitue um exemplo eàificante de que o credito não se abala quando existe 
a confiança nas forças vivas do pa lz . 

O SR . BARBOSA LIMA: -Aliás, é um caso de reincidencia. Foi o segundo 
"funding" . 

O SR. S oARES DOS SANTOS : - Não sei, Sr. Presidente, como agiu o Rio 
Grande official neste caso r estricto do numero IV da emenda. E' possível 
que se desinteressasse, por isso que a intervenção motivada por difficuldades 
fi nanceiras de um Estado declarado insolvente é uma hypothese que difficil-
mente se r ealisará naquella região. Os governos que tem tido o Rio Grande 
no 1)eriodo . r epublicano podem ser accusados de exorbitancia do poder, pela 
intransigencia com que exercitam a s ua autoridade, deante da r esistencia fis -
calisadora dos adversarios impenitentes; mas, n enhum ainda foi accusado 
de deshonesto por t er dado a os dinheiros do Estado applicações inconfessa-
veis, de que resultassem p reju lzos para os interesses da communhão . 

O que se deduz, portanto, de toda a discussão h avida em torno do ar-
tigo 6" é que prevaleceu a vontade do chefe do P oder Executivo na votação· 
do projecto de revisão constitucional. 

Conformou-se, afinal, cem este r esultado o Presidente do Rio Grande, 
que desistiu de contin uar a sua r esis tencia em defesa da autonomia esta-
dua l. 

E m t elegramma de 24 de Julho, aceitava como um vencido a solução of-
ficial, affirma ndo não ser conveniente insistir sobre n ovas alterações no pro-
jecto de revisão e dando os motivos de sua transigencia no seguinte pe -
ríodo de seu despacho, que é de uma signHicação inconfundível: 

"Entendo, pois, deante dessas modificações, que nada mais nos 
é licito oppõr ao projecto officia l, que intuitivas r azões de ordem pu-
blica e politica nos aconselham approvar integralmente." 

Manda a m inha lealdade confessar que · o Governo riograndense conside-
rou como nma _victorla do seu esforço a manuten ção dos princípios consti-
tueionaes qu e r egulam a competencia dos Estados para legislar sobre direito 
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processual, assim como as m edidas relativas á liberdades de profissão e de 
ensino, que continuam garantidas ·na Constituição, em vista de terem sido 
retiradas as emendas que tornavam obrigatorio o ensino official e outras . 
Em compensação, as alterações introduzidas no art. 6°, definindo os diver-
sos casos passíveis de intervenção, additados ao novo texto constitucional, 
criaram uma sitt:ação ilifficil para os Estados, e principalmente para o Rio 
Grande do Sul, que, repellindo, doutrinariamente, o dispositivo approvado 
pela Camara, aceitou , de facto, pelo voto favoravel da maioria da represen-
tação riogranden se, uma posição constrangida de Estado tutelado, que não 
ter:l. o direito de vive1· com o prestigio de suas leis antagonicas, . pelo dever 
que lhe é imposto de respeitar em sua plenitude os princípios constitucio-
naes da União, conforme a discriminação feita na emenda vencedora. 

Só o Congresso Nacional, na fôrma do § 1°, n. UI, adaptado pela nova 
r edacção do art. 6°, poderá dizer até onde estes princípios têm sido segu-
rados e qual a formula caracterisada de desrespeito aos mesmos princípios, 
para determinar a intervenção nos Estados, de accôrdo com a orientação 
politica do Governo Federal. 

O Presidente do Rio Grande teve bem nítida a previsão dos males que 
lhe poderão sncceder, se fôr quebrada a linha de solidariedade do seu par-
tido com a política centralisadora do actual Governo do paiz 

Dahi a sua conducta. a principio condemnando os pontos perigosos ·do 
pro.iecto, e, em seguida, aconseUiando aos seus amigos que aceitassem inte-
gralmente os artigos por elle impugnados, resalvando, entretanto, o seu ponto 
ele vista doutrina.rio, por meio de um protesto feito tardiamente da tribuna 
da Camara, no qual foi affirmado, em um estylo gongorico, que a nossa Fe-
deração é indestructivel por mais insistentes que se revelem as tentativas 
invasoras do poder central. 

1-Ia, Sr . Presidente, entre os discursos que foram pronuncia dos n a outra 
Casa do Congt·esso Nacional, contra as novas disposições do art . 6°, uma 
passagem que precisa . ser commentada pelo alcance que procura ter como 
argumento contr<>. o direito de intervenção nos Estados, de conformidade com 
as modificações introduzidas de modo definitivo no projecto de revisão. 

Refiro-me :l. exJ~,Ucação dada pelo representante de S . Paulo, Sr. Her-
culano de Freitas p a.ra f azer calar as justas ponderações que haviam sido 
feitas pelo ch~fe riog-randense, em defesa da autonomia dos E stados e con-
tra a redac~ão do art. 6° do projecto. 

Com a devida venia, vou lêr a opinií:i.o expressa por aquelle D eputado 
no seguinte trecho de um t elegramma publicado á pag . 4. 715, do Dia1··io Ot-
fi c ia!, de 21 de Outubro ultimo : 

"As emendas propostas ao art. 6°, exceptuada a que se refer~ 

á insolvencia dos Estados, foram -elaboradas, não com o pensamento 
de modificar, senão de esclarecer o que já dispõe esse artigo e tem 
sido causa de inesgotaveis controversias doutrinarias, incer-tas solu-
ções e vacillante jurisprudencia." 
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E, mais a deante, accrescenta o mesmo despacho: 
"Quanto á intervenção por causa da guerra civil, é claro que já 

está contida nas faculdades do poder n acional, mas é certo que mais 
uma vez se tem impugnado a competencia da União, como succedeu 
no Ceará e e montras, esta t em cruzado os braços, como se deu no 
Rio Gra nde do Sul, em 1923 . 

P a ra evitar isto, é que a emenda expressamente cogita da hypo. 
these, parecendo conveniente tornar nella expresso que essa inter-
venção não importa em caso a lgum na deposição dos poderes lo-
caes." 

0 SR. BARBOSA LIMA: ·- Isso é o Sr. Herculano quem diz? 
O SR. SoARES DOS SANTos: - Sim, senhor, e o Senado vae vêr qu<e esta 

declaração promettida pelo leader não foi incluída no projecto de reforma da 
Constituição. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Aliá s , o Sr. Herculano de Freitas é o ex-Minis-
tro da Justiça no caso do Ceará. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS: - E foi O professor da Faculdade de Direito 
que ensinou que podia o Governo Federal intervir no Rio Grande do Sul 
para acabar com a guerra civil. 

Não sei se conseguiram tranquillisar os espíritos dos interessados na con-
: ends., as declarações feitas pelo leadm· do anti-projecto, como reflexivas das 
inh'!n ções conservadoras que animavam os novos constituintes ao activar a 
r eforma constitucional. Mas o que ficou de pé, aliás, com o consentimento 
de uma maioria esmagadora, é o direito do Governo Federal intervir nos Es-
tados, de acC'ôrdo .com o novo art. 6°, sem esperar a requisição dos gover-
nadores estaduacs, para debellar a guerra civil ou para debellar uma situação 
financeir:-t que fõr considerada insolvavel, de accõrdo com o criterio do poder 
interventor. 

E tão grande foi a decepção causada com este resultado, quando foi ve-
rificada a irrealisação das promessas do Sr. Herculano de Freitas, que os 
representantes do Rio Grande pensaram em se afastar das reuniões do Cat-
tete, onde então se discutia o projecto de revisão constitucionaL 

Dessa nova attitude demoveu-os o conselho do chefe, assim concebido 
no seguinte telegramma, inserto no m esmo numero do D-ia?'ÍO Otficial e de 
que lerei apenas uma p arte: 

" ... nada justificaria nossa ausencia reuniões Cattebe pa ra discussão 
ante-projecto r evisão . Nessa conformidade julg o indispensavel acom-
panhardes trabalhos preliminares, expondo-nos os pontos de vista e 
r esalva ndo sustentai-os na discussão do Congresso." 

Releve o Senado que eu adiante que estes pontos de vista nunca foram 
resalvados em emendas apresentadas pelos Deputados riogram-denses, que 
significassem o seu protesto no plenario, ainda entende de defender a auto-
nomia do Estado contra as resoluções assentadas nas conferencias do Cat-
t ete. 
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N'O Paiz, desta capital, que é um orgão de tradições republicanas e onde 
presentemente se faz a defesa da política dominante do Rio Grande do Sul, 
encontro, Sr. Presidente, os motivos dessas problematicas restricções ao p ro-
jacto de revisao, já victorioso na outra Casa do Congresso e com os votos 
favoraveis de quasi todos os membros da bancada governista do meu Es-
tado. i 

Por essa publicação, que tem por titulo - "A revisão e o Rio Grande" -
verifica-se que as restricções ao projecto de revisão constitucional vieram 
de a lguns esquecimentos do leadeT Sr. Herculano de Freitas, conforme as 
declaraçües constantes do rBferido artigo e que são as seguintes: 

1.0 , porque o relator do parecer havia esquecido de consignar neste como 
promettera, que manter a existencia dos poderes constitucionaes dos Estados. 
ilo caso da intervenção motivada por guerra civil, implica tambem o respeito 
á competencia desses poderes; 

2. 0 , porque tiver a elle o mesmo esquecimento quanto á competencia attri-
buida aos Estados no recusar, por d.esnecessarias, as en1endas relativas ao 
uso e navegação das aguas interiores . 

De sorte que, ficou pesando sobre us hombros do Sr. Herculano de Frei-
tas uma accusação que, evidentemente, affectaria o seu caracter, se elle não 
dispuzesse na actuação que teve para o encaminhamento do projecto de re-
visão da acqu iescencia do governo riograndense . 

Para comprovm· a minha affirmativa r etorno, Sr. Presidente, ao trecho 
do telegramma em que o Presidente do Hio Grande do Sul communicava aos 
seus amigos da Camara o seguinte: 

"a'Pesar ponderações anteriores e contrarias reforma art. 6° pode-
mos aceitai-o nos termos propostos." 

O SR. BARBOSA LnE: - Il y a ave o le oiel des aooommodements! 
O Sn. SoARES nos SANTOS: - E. confirmando esse despacho, r ecebiam os 

repr~sentantes Rio-grandenses outro telegramma da m esma origem P. do 
qua l destacarei o seguinte trecho: 

" ... nada m a is é licito oppor ao projP.cto official, qu e intuitivas ra-
zões de orde 11 publica e política nos aconselham approvar integral-
mente." 

Façamos, agora a lg·uns commentarios em torno destas declarações offi-
ciaes. O chefe do P a:·tido Republicano Rio-Grandense, que tudo fizera para 
~ustentar o art. 6. 0 como elle se contem na Constituição actu a l, (e eu lhe 
faço essa justiça depois de conhecida a sua correspondencia t elegraphica 
reconheceu afinal a impossibilidade de continuar a mesma resistencia pelo 
isolamento em que ficaram os seus representantes nas discussões do Cattete , 
sem o prestigio necessario para modificar as ldéas revisionistas contidas no 
ante-projecto official. 

O SR. BARBOSA LIMA: - E apezar das victorias militares nas cochilas e 
vlanicies. 

O SR. SOARES nos SAN~·os: - O nobre collega desvia-me para um ponto 
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en1 que m e sinto un1 ianto constrangido, porque essas victorias não são 
:o:enão o resultado de urna inte1·venção disfarçada do Governo l<,ederal nas 
cochi!as rio -grandenses, porque as tropas federaes que lá estão domina ndo 
e governando, taivez mais que o govern o do Estado, lá estão armadas pelo 
Chefe da Nação, e mais do que isso, mantidas com os dinheiros do Thesouro 
N(Lciona i. Aliás, isso nào se dá a p en as no Rio Grande do Sul. Foi por isso 
que, no projecto da Constituição foi escripta a expressão "fe-derativa", que 
E a. expressão lidima do nosso regimen. 

Mas o que é lamentavel é ver que essa e!1ergia desappareceu do ple-
mu-io <ia Camara por onde o projecto passou sem discussão, considerado 
como um ponto p a cifico p a ra os re presentantes elo governo Rio-Grandense, 
que lhe deram os votos favoraveis. Sõ depois de approvado integralmente 
,: que surgiram as declarações de votos dispensaveis . 

T ransigiu, p ortanto, o presidente do Rio Grande elo· Sul, sRcrificando. 
pontos de doutrina que eram essenciaes como progl'RmmR de seu partido; 
transigiu para mahter uma solidariedade dubia com o Governo Federal, re-
.::onhecendo implicitamente, como se deduz do seu telegramma, que o pro-
jecto eril official e que a lém disso havia. razões de ordem publica e política 
que induziam a aconselhar a a pprovação integral da proposição. 

O SR. B.~RBOSA L!MA: - O Sr. B orges de Medeiros depois de velho deu 
para let · 1VIac.11iavel. .. em vez do Cathecismo Positivista, que era muito 
a bstracto . 

0 SR. SOARES DOS SAN'IOS: - Isso vae por conta de V. Ex. 
Parece que esse recuo ·manifestou-se depois de um recado que daqui lhe 

fôra passado nos seguintes termos : 
"estando projecto r eforma constitucional ultimado nas suas phases 
preparatorias effec~uadas em combinação entre Presidente membros 
Senado e l eaclers b a ncadas Camara, tornam-se quasi impossível alte-
rações. q u e c1emanr1ariam novas e difficultosas combinações, pare-
cendo passada opportu.niclade accrescimos suggeridos . " 

Note o ,senado que se tratava en tão de un1 a nte -projecto que ainda 
não tinha penetrado n a Camaea c o Sr . H erculano de Freitas já fazia 
sentir ao Presidente do Rio Grande do Sul, por intermedio desse despacho, 
que a phase das modifica.c,ões havia passado, isto é - que o projecto tinha 
de ser approvado integralmente, t::;.! como fôra combinado no Catte te. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Não gostam de comb:oüer sinão com a certeza 
da victo!'ia. E' uma m enta lidade especial. 

O SR . SoARES nos SANTos : - Não ha, Sr . Presidente, a meu ver, con" 
demnação maior a este p!·ojecto de reforma constitucional do q u e a que se 
contém nas entrelinhas do telegramma do Presidente do meu E stado, a con-
selhando os seus amigos a não perturbarem a marcha do mesmo projecto, 
para n ão perderem a influencia fascina dora do Governo Federal. 

O SR. ANTO~IO MONIZ: - E' uma condemnação formal. 
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O S1:. ::loAI:ES oos SAN'l'Os:- Assim penso . 
.ill, todavia, esta não é positivamente a linha de conducta, que deveria 

:;er traçada, de accônlo com os ensinamentos do partido republicano do Rio 
Grande do Sul. 

Quando, em 1891, Julio de Castilhos se batia pela integridade da uou-
.trina, que fo i, afinal, corporificada no art. 63 da Constituição da Repu-
blica, era outra, ele facto, a lbguagem de que elle se serviu para a lcançar 
definitintmente a implantação do reglmen federativo n o paiz. 

Ha bem poucos dias, Sr . Presidente, commemorando a passagem da data 
elo fal10cimento deste grande repu blicano, dous representantes riograndenses, 
nesta e na outra Casa do Congresso, salient aram em orações patriotica.s o 
~dificante papel exercido por elle, desde a época da propaganda republicana 
até a phase da organização das novas instituições politicas no Rio Grande 
do Sul . 

E' o reconhecimento da justiça, que se faz ao gTande mestre, cujos 
exemplos deveriam servil' sempre como estimulas, principalmente pa ra. aqu el-
les a quem Castilhos se dirigiu neste impressiommte .appello de sua elo-
quencia parlamentar : 

"Não; eu tenho a satisfação de espe:·ar que todos aquelles, que 
labutaram commigo na grande propaganda pela Repub1ica Federa-
tiva, hão de respeita1- esse patrimonio sagraclo para darmos todos o 
grande exemplo, que os adeptos da monarchia não souberam dar: 
- o de sermos coherentes com os nossos prh1cipios, de sermos fieis 
á nossa bandeira, 'D.ão deixando que ella caia enrolada, no chão, co-
berta de pó, coberta de desprezo. " 

Falha ram, neste p on to, os seus vacticinios; mas a Republica F ederativa 
ficar,;'L de pé porque, ainda hoje, é o systema politico preferido pela vont.'lde 
c1a nação . 

Senhores, façamos desapparecer o s itio e esta verdade triumphará. 
Nestas primeiras. considerações, qu e faço, encarei apenas 0 projecto em 

debate, sob o ponto de vis t a político, ele accordo com as tradi<:ões da escola 
politica a que me filiei e a que tenho sempre sido f iel. Em occasião oppor-
tuna, quando V. Ex. m e der de n ovo a pa lavra. eu tra,tarE'i de examin:otr 
outros aspectos elo problema e1n debate. certo. como estou , de que com este 
projecto caminharemos para o desconhecido. 

A Republica Fecl·erativa, Sr. Presidente, approvadas as cinco eP1e>nrln >< 
que consubstanciaram o projecto. terá r etrograc1ado, pois terá perdido con-
(! Uistas grandiosas conPeguida.c:; á custa de grandes sacrificios. 

Opportu namente solici!:Hre i novam ent e a. palavra. para, dentro do tempo 
c;ue me é conferido pelo R'3~T.imento, concluir as consiclerar.;ões cuja pri-
meira parte venho de fazer. 

Hojp quiz apenas, mostrar aos meus patrícios, a o Partido Republicano 
RiogTandense, ao qual pertenci, que a minha escola é a mesma, que os 
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meus princípios ainda são os mesmos, pur isso que irei votar contra esse 
projecto. 

Um dia, Sr . P1·esidente, tristemente lamentavel, quando eu pedia para o 
Rio Gran de elo Sul fosse rea.!izaclo aquillo que, hoje, justamente se p ede na 
emenda n. 3 do projecto - que o Governo Federai termin asse com a 
g-uerra civil - consideraram-m e, a mim, r epresentante genuíno do P artido 
Republicano do Rio Gra nde do Sui, como trahiqor ás idéas conserva doras. 
Hoje estou mostrando, pela analyse consecutiva que tendo feito desse ar-
tigo, qu e não fui eu quem trahiu á formula concretizada no nosso estatuto 
fundamental . 

Dias amargos t eremos de supportar a ntes que as cousas voltem aos seus 
primitivos Jogares ; m as a lição perfeita do chefe amado, do amigo querido, 
elo grande Julio de Castilhos perdurará para mim, como o exemplo que devo 
segui r pela victoria da lei e da liberdade ! CMuito bern; 1nuito bem.) 

O Sr. Paulo de Frontin (pela orde'rn): - Sr. Presidente, falta m apenas 
~:ete m inutos para a t erminação da hora e, achando-se inscripto tres ora-
dores, é desagradavel iniciar um discurso, que será logo interrompido. Eu 
pediria, p ois, a V. Ex. consultasse o Senado sobre se concede a suspensão 
da sessão. 

O Sr. Presidente: O Senado acaba de ouvir o reque1·imento 
formulado pelo Senador Paulo de F rontin. 

Os senhores que o approvam queira m levdntru,-se. (Pa1tsa.) 
Foi approvado. 

SES!S_i\.0 DE 7 DE NOVEMBRO 

REF10RMA CONSTITUCIONAL 

1' dis-cussão da IJli"Cl'J)Osição da cam<ara dos Deputados n. 4•5, de 1G35. of-
ferecen clo varias emendas ã Constituição Federal. 

O Sr. M·oniz Sodré : - Sr. PreSidente, n ão <ven•ho, neste momento, 
discuti·r o p•rojecto de revisão constitucional, encarando-o pelo prisma dg. s ua 
opportunidade, analysando-o pela sua face poliUca, estudando-o pelo seu as_ 
pecto mor aD . Ven'ho, neste instante discutir este assumpto da revisão consti-
tucio·nal , tratando-o so'b o seu ponto estrictamente juridLco . Venho demons_ 
trarao Senado que este prujecto que 'hoje veiu da Camara, não é um proje-
cto de r evisão constitucional, porque é, ao contrario, um projecto de r evisão 
5l!const itucional. 
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Constitucionalmente eile não tem e·xlstencia juridica. Elle passou pela 
outra Casa do Congresso com a violação Dstensiva e desa!busada dos preceito!! 
taxativamente estrutelecidofJ no oe.ferido art. 90. d a iConstitn1ç.ão Fed~ral. De 
accôrdo com este artigo, Sr. Presidente, nós sabem•os, que a~ém de outros 
principias nelle consignados, tres ,condições impreteríveis são fixadas de mo_ 
do impre•scindivel, de modo eX])resso ·claro e peremptorio. 

Vou lêr o dispositivo constitucional ao S'enado, para que •bem nitida fique 
a exposição do assum<pto, com as conclusões logilcas a que terei de chegar. 
Nós vemos que, por esse artigo '90>, quando se trata de uma reforma de ini-
dativa do pro']Jrio Congresso, se ·torna indis']Jen savel: 

Primei•ro - que esse projecto de reforma passe ]J'Or tres discussoos suc-
cessivas ·nas duas Ca.sas do Congresso NaciQnal, em do.us annos suc,~">il'~ivos. 

<&lgundo - Que essas m odi<frcações ou q u e esse projecto <de revisão cons_ 
titucional tenha Obtido em todos esses turnos e ·respectivas votações, a:ppro-
vação por '2'j!3 ·dos votos das du3s Casas do Gongre·sso Nacional . 

Tenceiro - A.'inda ê necessari·o que esse projecto de revisão constitu cio-
nal não incida .no § 4° do a:r.t. 9·0 que declara : 

"!Não poderão ser admittidos •como obje.cto de delibera.•;ão no 
Congresso, p r oJect os tendentes a abolir a fórma repu blicana fe-
derativa" . 

Ora, •Sr . P residente, eu me proponho a demonstrar a o Senado que o .pr o-
jecto de revisão cO'Il!stitucio:nal , ao passar pela ·Camara dos Depu tados, vio'ou, 
não um1a só dessas ·COndições im•preteriveis, mas, ao contrario, fe r iu f lagran-
te e insop.hdsma'Velmente t odas as tres oeondü;ões imposta::~ sob o cunh<· de 
absoluta e indispensavel n ecessidade . 

O SR. AnoLPHo GoRDo: - Pe·lo menos· a intenção da .camara foi outra . 
O iSR. MoNrz SaDRÉ: - Não dis<:.uto si a intenção da Garoara dos Depu-

tados foi outra. l\1a:s, a verdade verdadeira, a verdade que •ha de resaltar ni-
tida, clara e a respeito da qu al não ha nevoeir.QS de sophisffila que possam em-
per.::r o brilho da sua evidencia, ê que lá, não só o p r ojecto não obedeceu ás 

tres discussões estabelecidas pela Constituição em seu a:rtigo 90, como não 
teve o quontm que a Constitu ição exige - 213 da totalidade dos seus mem 
bros; como ainda o projecto está inquinado de um vi-cio fundatn~ental e insa-
navel, qual o de attentar profundamente contra o re-gimen federativo. 

Sr. Presidente, vou demonstrar es!.as minhas theses ·e desde que me ca-
bemJ agora a])'enas duas h oras, prazo escassi.ssimo para um estudo global de 
toda esta mate-ria, <'m que .teremos de discutir o assumpto de maior magn i-
tude, que diz respeito á ·estructura fundamental do n osso regimen polit!eo, 
procurarei c1rcumscrever ·me aos termos restrictos, do ponto em d'ebate, ori-
ta:ndo todas as divagaç.ões vosshreis, seffil la n tejoulas de ~heto·roica, mar, em 
uma linguagem incisiva e Clara em que possa, .de modo synthetico, reprodu _ 
zir com a m~aior fidelidade o meu pensamento. · 

As tres discussões exigidas pelo art . 90 da Constituiç..".o, foram elimina-



-302 -

das pelo proc€SSO da rolha, instituído e assegurado pela mot,daça d e um Re-
gimento que, na. Cam:u·a, tornou de todo erro todo impos-sive:l o debate sobre 
qualquer dos po;l.t{)S .em {lUe se viza alterar a lei bas.ica do paiz, nos alicerces 
da sua estructura :fundamenta•!. A opposiçã.o dos .destemidos luctaidores que, 
na Camara, apezat· das ape1'turas do primitivo Regimento, vinham analysan-
do o monstro, teve logo, nos primeiros m{)mentos da refrega, de silenciar e 
permanecer quasi eiT'.Imudocida pela im]}Ossibilidade de ·continuar a usar da 
·palavr a, cassada e suppressa 'Pela tyrannia ·de· um nov{) e terceiro Regimento . 
de oocasiã.o, feito de e n commenda, expressamente, com ·O intuito wbom•i nan-
do, porém, confes-sado, de impedir toda a ·discussão acer.ca de um assuwpto 
que já de antemão se .considerava materia vencida, pelos caprichos da intol<> -
randa official que n5.o perm1tte aos membros do Congresso a 'Veleidade de 
peP.sa,·em, ·com opinião propria, so.bre mater.ia da s ua eXJclusiva com petencia. 

·E para ·que mais ridícula ficassE; 3. ·pantomima dessli. ·comedi:... em que st?> im 
pcsturava a farça das discussões que já hav.iam sido eliminadas pelas prohi-
biçõe>.s terminantes do Regimento, mas {lue a.incl.a se ·rec.eiava pudessem sur-
gir, !:OTrJ fl·agmentos, pelas JnaJ.has apertadas da .camisa de força, em que se 

. prendera o debate. os empreiteiros da revisão presidencial, r eduziram as de-
zenas 1le emendas primitivas a dnco uni•cas .emendas •Substitutivas, en1 que 
congregava111 .os nssum1ptos mais differentes, sem ne nhum nexo de filiação lo-
gi·ca ou vinculo dt> affinidade, sacrificando-·se o senso ,eommum ao ardil ele 
suppl'imir 'POr taes arti(ftcios, to.d·a a possibilidade de qualquer analyse sobre 

·as pr ofundas (tl teraçces prop.ostas .pelo !Governo á lei fundamental elo paiz. 
O embu ste c h egou ao extremo de se escamotearem, por processos cavilosos 
c1i!'ipositivos con stit.ucionaes, sem se formulat·em as respectivas emendas sup-
pressivas . 

Aqui eu chamarei a · atte nç..o'i.o do ·illustre !relator da ma teria para, entre 
outros, o n. ·20 do ar t. 34 - em•enda 2" - que diz: "mobi;Jizar e utilizar a 
gua,rda nacional ou milidas civi-ca.s nos casos ,pTevistos pela Constituição. 

Esse dispostivo, IS1·. !Presidente, está eliminado da proposta da reforma 
constitucional, sem que ·conste> nenhuma emenàa de natureza suppressiva 
porque com o •!>r.acesso, adaptado na Cam•a.ra, 'C1e se apresentarem medida<: em 
globo, dizendo-se "Substitua-se o artigo tal da Constituição pelo seguinte", 
esse segu,inte, que constitue a emenda, retira dispositivos constitucfo.na!'s, 
sem fazer sobre o .caso a menor referencia. 

De sorte {lUe chegaríamos ao a'bsurdo de fazerem-s.:; modificações no tex_ 
to da magna lei da Republica. com suppressão de dispositivos sobre assum-
ptos de a lta importanci<> .. sem que sob1·e o caso se manifestasse o Congresgo, 
porque não existe ·nenhuma emenda mandando subtrair ou retirar. 

Dest'arte só por méra ficção se poderá dizer que .esse projecto de reforma 
constitucional passou pelas tres discussões exigidas pelo artigo 90, já refe., 
rido. ,r ão passou nem poderia .passar porque essas discussões foram veda-
das formalmente não só pela modifi-cações do R egimento, feita como recurs1 
de ultima hm·a, depois das emendas em anda.m•ento, já no p lenario, para o 
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f im exclusivo ode impedir qua!lquer debate, senão ainda .pela condensação das 
dezenas de emendas sobre assumptos varias e >OOm>plexos, que as reduziu a 
<!inca ·emendas, que aibrangem os pcmtos .cardeaes do nosso systema consti-
tucional, deformando-o tm todas as ·condições norm>aes do seu mecanismo po-
litico, mutilando- o em todas as garantias e .lLberda des, destruindo o regimen 
federativo anniqu ilando todos os frei·os necessarios ao jm,to equi~ibrio ·dos 
.poderes, cuja omnipotencia congrega e concentra nas mãos do Extcutivo, ar-
vorado em1 p-oder unico, incontrastavel e soberano, por direito proprio e effei-
tos naturaes de uma. .dictadura systematiJcamente organizada, em consequen-
cia dessa revisão. 

O :SR. ADoLPHo GoRD-o: -V. Ex . . precisa demonstrar Lsso. 
O SR. MoNIZ SooR'ID: - Demonstrei plenamente . 
A affirmativa ele que foi materialmente r,uppresso, pelo :Regimento - e 

chamo a attenção do illustre relator do projecto - o direito de discussão, não 
é um exaggero ·de linguagem, uma simples figura de rhetori·ca. Não ha nessa 
asseveração laiv.os de hyperbolismo, ·Sinão assignalamento de um facto de 
inobscurecivel verdade . ·O Regimento conferiu a cada Deputado o direito de 
.discutir a reforma durante o prazo de duas r.. oras. 

Mas esse Regimento dispõe que todas as di.scussões poderão s·er encer ra-
das desde que se t enham effectuado em duas sessões anteriores. E declara que 
no mesmo dia podem realizar-se, além da sessiio ordinaria, outras sessões ex-
traordinarias diurna,s ou nocturnas . E' claro, pois, .que dentro desse F.egi-
m ento, a discussão da ~-eforma pôde ser e.nce.rrada em u m só dia, api's as 
duas sessões. Vê-se po·r ahi facilmente que, foi .suppr.~sso o direitc de 
discussão, porque dentro desse regimen, apenas dous deputo.dos, em =·1. Ca-
mara de 212 mem1bros, poderiam usar da palavra . 

E essa evidencia assume maiores proporções, .qu ando se ·sabe que, por 
esse m>esmo r egimento, a ordem do dia pôde ser dividida em duas partes, 
occupando só mente uma de !las o debate sobre a revisão. De sorte que. após 
duas m eias ordens do ·tlia de duas sessões, effe-ctuadas no mesmo dia, o en-
•cerramento da discussão da reforma pôde se·r requ erido e approvaclo. I sso 
quer dizer que o debate ·acerca dessa materia de incomparavel mlagnituee, se 
fecha ·com o discurso de dous ou tres oradores, que no ex~guo prazo que é 
~estinado não poderá estuda r uma só das .grandes e multiplas questões que 
constituem o projecto de reforma . 

'Praticamente, na r ealidade, essas emendas não tiveram a menor 
discussão . E essa ver.dade •cresce ainda em evidencia quando verifi-camos que, 
de accõrdo com esse Regimento, além de ser perm>ittido o encerramento de 
todas as discu ssões em um só dia, elle dispõe t ambem que na primeir:;, na 
terceira e nas discussões especiaes, o eiliCaminhamento de votação se1·á. jeito 
em globo, ttma só vez para todas as mnendas, no prazo mawimo de dez mimt-
tos, isto é, em um tempo seis vezes menor ·do .que o estrict amente n ecessario 
para a simp'les leitura, sem commentarios, das ditas emendas, accr éscentando 
ainda .que, na segunda discussão, o encaminh amento da votação serâ. re!to 

• 
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tvma ,só vez por oada enw nda, P'elo P1'azo de cinco onintttos. E como não bas -
' rtasse ess;t pilheria para maior graça da burlesca enscenação, o Regimento 
no intuito galhofeiro de rebaixar assumpto de tal .gravidade, declara que as 

,. questões de ordem ao tratar-se da materia de :reforma constitucional, só po-
'derão ser propostas no prazo de que dispuzer o Deputado para as discussões 
ou para encaminhar as votações!!! 

O SR. ADoLPHo GoRDo: - Mas V. Ex. está no Senado e, aqui, poderâ. 
substituir ou conigir a falta, que :porventura haja sido pratica;da na CamM"a. 

O SR. MoNIZ SonRÉ: -'Mas V. !Ex . sabe .que a Constituição exige •como 
condição fundamental, que o projecto tensa tres discussões- tambem n a ca-
mara. V. Ex. sa!be que a Ooru>titu içã,o exige q ue as emenda.s ao project.o da 
reforma constitucional tenham tres discussões successivas, e eu estou de-
monstrando que na Camara o projecto 'Il.ão teve, e nem podia ter oom! o Regi-
mento de arn-ooho a q ue s e jm.poz a outra Casa do Congresso, as tres 
discussões. 

E .por isso, não 1basta que o 1Senado preencha essa !formalidade, quando a 
Constituição exige que essa formalidBJde rseja obedecida na Catn!ara dos Depu-
tados. 

Ahi está. Tudo isso se<ria muito !para provocar o a:iso Si não fosse tanto 
para nos -confr<llnger a a lma de intimo pezar, Por senti:rmos q ue •é por esse 

·caminho de brejeirice e inconsciencia que os povos, incertos .do seu destino, 
-caminham para o abysmo fatal da sua dissolução. 

E não foi s6 isso. Não ;foi só pGr -es.ses processos que os fabricantes da 
mordaça :regimental se obstinaram iD.() proposito de s ubtrahir o projecto de 
reforma ás discussões prescriptas pela Constituição. Não ficaram no garrotea.-
mento do direito da palavra, pelo arrocho das discussões com as restricções 
imposta s ao seu exercício e o encerramento dos debates logo no seu inicio. 
Não se Hmitaram á magica da maravilhosa reducção das nu~rosas emendas 
_privativas as cinco almondegas em que se comprimiu o projecto do Cattete. 
Foram além, no transbordamento de todos os e:x;cessos . 

Com a ancia de cortar, por todos os meios, qualquer possibilidade de ser 
·ouvida a voz da opposição, o :Regimento ainda consignou o disparate pyra-
minal de exigir que toda sub-emenda ás emendas do projecto deve t er a assi-
-gnatura .da quarta parte da totalidade dos membl'os -da Cam!ara . Attentemos 
um poUJco p<l!ra a enormidade deste dispauterio. Não 'ha -duvida que a exigen-
cla desfie numero de asslgnaturas :para que seja objecto -de discussão no Con· 
gresso a ·iniciat iva -de -qua1quer emenda á Constitu ição é absolutamente de-
fensavel e profundam~ente lo·gica. Dessa fórma os constituintes, -oriando di!_ 
ficulda des a modificações apressadM ou imprevistas,, !buscam defender legi-
timamente os text0s üonstitudonaes pelos justos desejos de .conse·rvação da 
sua obra. Mas, por que motivo se ha de impor essa m esma condição .:para q ue 
seja aJCceita uma st~b-emenda á emenda já em ·debate? Qual o fim superior 
-em criar embaraços a que seja a lterada, não a Constituição, mas a propos-
ta de uma r eforma á Const ituição·? Em que é que esta perderi..."l. na sua esta_ 
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.biJidade .com o ser permittida a apresentação de emendas ao projecto ' •'·" re-
forma? Ao •contrario. A .apresentação ·dessas emendatS tornat•ia o debate 
mai.s amplo, menos apressado, im pondo estudos maiores ,para a modific·ação 
do disp'Ositivo ·constitucional em vigor. As razões, por tanto, que justificam 
a exi•gJtncia da assignattura da quarta parte dos membros da Camara, para 
as emendas ·ao texto constitucional, impun'ham a permissão de ser apresen-
tada, sem essa -condição, qualquer sub_emenda ao projecto revisor. !Proll;bin-
do que os Deputados offerecessem modificações á proposta, o Regimento. por 
mais este truo, só teve em ·vista irrupedir a <'.iiscussão da reforma . O direito 
de discmtir importa no dirieto de emendar. Quaquer obstaculo que se crie á 
f:JJcwldade de modifilcar u ma disposição em ·debaJte é uma limitação imposta 
ao processo da di.scussão, aos seus lfins, á sua utilidade. •Bem se vê, poi.S, por 
todas essas at·,timanhas, q ue esse projecto de reforma ·constitucional não pas-
sou na Camatda pela formalidade das tres discussões que 0 artigo 90 esta-
beleceu como essencial e -cond•ição im-pres-cindível .. 

E mão é tudo. Em!bora o Regimento não houvesse slllPPrim<ido a dis•cu ssãJo, 
embora niio tivesse 'comprimido em cinco quasi todas as emendas prim!tivas, 
embora não tivesse ·pro-hitbido emendas ao tprojeoto da reforma, ainda assim, 
violado estaria o citado artigo ·90 .da Constitu içào . :Por esse dispositivo cada 
uma das emendas deverá ser sujeita isoladamente a tres úh::cussões e vota-
ções su ccessivas nas duas Casas do Congresso ; entretanto, na Cama;ra ellas 
foram submettid'as em globo ao supposto .(lebate e subsequente approvaçiio 
no primeiro e terceiro t urnos do processo regimental, isto é, foram postas em 
discussão e votação, conjuntaJ.nente, assumptos heterogeneos da 1nais perfei_ 
ta e atbsoluta diversidade, e que constituem o objecto dos arts 6, ·3'4, 37, 59, uO, 
72, 7t5 e 80 da Constituição. F .oram ·delilberações por atacado, tomada.s a trô-
do, em .que os Deputados, coro um só voto, decidiram :problemas que mais in-
teressam á estructura inti.ma e ao funcciona m ento regular do nosso regimen 
poliüco. Com um voto global, el.tles resolveram as questões mais graves e 
complexas sobre a in~ervenção nos Estados, o conceito juridi'Co do habeas-
corpus, a competencia do !Poder Judi-ciario, a decret ação no estado de sitio e 
seus effeitos, o véto pa.r·cial, o litigio entre os Estados, a :revisão de proce.ssos 
findos, a legislação relativa ás leis de meios, ao cornmercio exterior e interior . 
. ao trabalho, 'ás minas, á na;t•ura1ização, á aposentadoria, reforma e .direitos 
dos funccionarios ,publicas, ·etc., etc. 

Nos J!lstados Unidos •a ConstituiçãJo soffreu 19 emendas. Em rigor pode_ 
mos dizer ·9 emendas apenas, por.q,ue as dez pd]neiras, propostas pelo primei-
ro Congresso Ameri<Ca~no, !"atifiocad a s por .quasi todos os Estados e !POStas em 
vigor em 1791, dous anno.s após a decretação da lei lfundamentaa, "devem ser 
consideradas, ·conw pondera :Bryce, antes como um s·upplemento ou como um 
post-soriptum á Constituição do que como umta modificação a ella" , pois 
"constituem o que os amer·i·canos, .seguindo os ·precedentes inglezes, •chamam 
um bil! of rights, declaração ·de dire~tos ga;rant~ndo os cidadãos e os Estados 

-contra os a'busos do Poder Federal" . As outras t9 emendas foram votadas n o 

.. 

• 



• 

-306 

decurso de 130 annos . •E todas ellas foram uma a uma, separadamente, pu·-
blicadas e incorporadas á Constituição em datas differentes. As proprias. 
emendas propostas pe~o Congresso em 17·90 foram em ·num,o~ro de 12, ·e, sub-
metida cada uma á ratificação dos Estados, duas n ão con seguiram approvação. 

Entre nós apresentam_se emendas em1 globo, substitutivas de artigos in-
tegraes da Constitu ição, alterando-se profundamente uns, supprimindo-se 
outros subrepticiamente. sem nenhuma declaraç.ão expressa dessa eliminação, 
e tudo 1sso se vota de afogadilho, conjuntamente, por atacado, com uma d!S·· 
plicencia qu e assombra os espíritos m•ais scepticos e meros ·confiantes no 
patriotismo e no criterio dos nossos homens publicas. Mas não fica ahi a se-
rie de despropositos ·com que essa tentativa de reforma de lei fundamental da 
R epublica tem escandalizado a nação. 

Si ás emendas, ora em flebate, faltaram as formalidades constitucionaes 
Q.as tres discussões, tambem é ·certo que não foram approvadas pelos 213 da 
t otalidade dos membros da Camara, consoante exigen cia insophismavel do ci· 
tado art. 90, que firma as ·condições imprescindíveis para a validade da re-
visão . Repito aqui o que tive occasião de affirmar pela imp-rensa . Os pro-
pugnadores dessa reforma, outorgada pelo chefe da nação, cégos á eviC:en cia 
insophismavel do dispositivo da lei fundamental e surdos ás lições dos seus 
leaes commentado·res, nã o vaciliaram• em detu rpar o .sentido do atigo 90, af_ 
firmando que bastam para approvação das emendas 213 dos votos presentes 
á sessão Mas, para a sustentação dessa these, são inuteis todas as artimann aa 
do sophisma. 

Por m<uito conhecida, não é de mais que lembremos aqui a opinião a uto· 
riza da de João Barbalho, que collocou a questão em termos tão -claros e a 
reso lveu com argumentos tão ·logicos ·que zombam de todos os artifícios da 
h ermeneutica official. Ensina o m a ior dos commentadores da n ossa Consti-
tuição . 

"Considerando attentamento os termos do art . 90 e ·comparando-os com 
os de outras disposições referentes á votação por 213, vê-se que ha differença 
quanto aos daquelle. 

"O art. ·33, § 20 exige para a condemnação do Presidente da Republica, 
p elo 'Senado, 213 de voto;; de -rnem1wos P1·esent es. Para a adopção de leis vé_ 
ta das, o art. 3 7 § 3°, exige 213 dos sufjTagios pTesentes. Para a appr ovação, 
por uma camara, das emendas repellidas pela outra, o art. 3·9, § 1°, tam bem 
impõe a condição de 213 dos membTos presentes. 

"Entretanto, o art. 90, depois de referir-se á quarta parte p elo meno:; 
(que considera indispensavel para apresentação da proposta) dos membros de 
qualquer das Gamaras do Congresso Nacional, estatue a approvaç!l.o da pro-
posta por 213 dos votos em uma e noutra Camara e tratando da approvação 
da reforma diz: po..- maioria de 2!3 dos votos nas duas Camaras do Con-
gresso. 

"O art. 90, assim, nem consagra em seus terffilos, a limitação ·constante 
dos outros· artigos não se referindo, como elles a votos dos m embros preseli-· 
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tes, nem 5e ex);}rin1!e de modo que ·q_uizesse estabelecer tal limitação. Teria 
usado dos m esn1os termos, si Jwuvesse querido a m esma cousa . Não o fez e 
tornou-se mais exigente, querendo dous terços da t otalidade dos m1embros de 
cada Casa do Pa:rlamento, por consideração da excepcional gravidade da re-
forma constitucional, que sU:bmetteu a ·condições e processos mais rigorosos 
que os prescriptos para as leis ordinarias. 

"'Kem é para t er-se por excessiva t ão gTande cautella. Os constituintes 
zelando como deviam s ua obra, ·quizeram que não f-icasse exposta a reforma 
precipitada, inco-nsiderada, e-ivada de vírus partidarios, "~:ealizada sob a inspi_ 
ração das paixões do momento . 

"Certo a Constitu ição nã o se J?Oder ia considerar intangível, immutavel e 
por mais conservador q ue haja sido o espírito que a dictou nesta .parte, não 
lhe teria escapado que para 'conservar é preciso aperd'e-içoar. 

" Mas tal é a na tureza, tão grandiosos os propositos da lei fundamental 
que deve e11a ser considerad-a -com1 um respeito r eligioso e 0 perigo de alterar 
uma Constituição para t or nai-a melhor (no dizer de autorizado publicista), 
é quasi sempre mais ·consideravel que o de soffrel-a tal -qual e lla é". (Oom-
mentarios á Constituição) . 

Araujo Castro no seu bello Manual da Constituição Brasileira, observa, 
no cap. ·r elativo á revisão constitucional: 

"·Sustenta Ba:rb-a-1ho que não só para -a ac·ceitação da proposta, como para 
a sua approvação, tornam-se necessarios dois terços da totalidade dos mem-
bros de •cada uma das Camaras e não simplesmente dos m em·bros p-re-sentes . 
Parece-nos perfeitamente procedente semelhante interpretaç1lo. 

" T-ratand-o-se de assumpto de tão grande importan cia, é ·de presu mir que 
o legislador constituinte fosse mais exigente, não •se contentando com os dous 
terços dos membros presentes. Acresce ainda que emquanto neste caso nada 
declara, nos ·demais -casos em que se requ er a votação de 2 \3 (artigos 33, pa -
ragrapho 2•, 37, paragrapho 3°, e 30, paragrapho 4°) a Constituição faz espe-
cial referencia aos membros presentes" . 

O illustre Relator diZ que Carlos Maximiilia no admitte 2\3 dos membros pre-
sentes . Eu já t ive o-ccasião de affirmar neste ·r ecinto que, n ão obstante eu 
reconhecer o grande v alor ·Scientifico dos -commenta·r-ios da obra desse illustre 
publicista, t odavia h a grande perigo, em n os deixarmos levar p elas doutrinas 
.por e lle expendidas sqbre certas ·materias -que teem uma relação mais ou me-
nos di-re·cta CDm a política do nosso paiz, porque Carlos ,Maximiliano tem se 
distanciado, tornando-se assim isolado, na interpretação ·de varios problemas 
<mnstitucionaes, taes como o do estado de sitio e da intervenção nos Esta J os ._ 

Eu n ão condemno o notavel constitucionalista, porque, comprehendo 
muito bem a psy-cho~ogia humana. 'Se i que, por uma tendencia irresistivel e 
de muito boa f é nós no deixamos influir p elo melo em que vivemos; de ma--
neira que seria preciso a S. E x. uma virtude excepcional para que e lle, como 
publicista, não se r esentisse das a ttitudes políticas que assumiu no Congres-
so como Deputado, filiado á uma aggremiação partidaria, em todos aquelles 
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casos em que tinha de intervir com a sua palavra e com o seu voto. n:L defesa 
das doutrinas, que no momento lhe cum!pria sustentar. 

Por Isso não devemos invocar a opinião do iilustre p ubli·cista a que aca-
bei de 1·eferir-me, contra a de outros de maior valia pela sua insuspeição, tal 
corno Barbaiho, que foi m embro da Constituinte, especialista em direito publi-
co, e por isso mais do que ninguem capaz de dizer, como um interprete legiti-
mo auth entico, qua l o pensamento real dos constituintes, naquella época. 

Oharno a esclarecida art:tenção do eminente Relator. Não são essas as 
unicas razões que justificam essa interpretação que defendo . Dous instantes 
de raciocinio loglco nos levaria:1n logo a compreh.ender claramente a enormi-
dade do absu1'do regim<enta l, dispensando para a approvação das emendas re-
visoras os votos de d ous terços da totalidade de cada urna das Casas do Con·· 
gresso. Sustentar a necessidade apenas de dous terços dos votos presentes, 
para a consummação' da reforma, seria permittir que uma fracção de congres· 
slstas em ambas as Camaras Legislat ivas, m u ito inferior á sua maioria abso-
luta, pudesse realizar a modificação da lei fundament a l da Republica . Senão 
vejamos, tomando por exemplo o Senado. 

Este, com•o se sabe, compõe-se de ,63 membros e p6de funccionar plena-
mente com o .concur-so de 3·2 m embros. 

ISi para a approvaçã.o da r eforma c onstitucional bastam• deus terços dos 
votos presentes, ella 'se consummaria com os suffragios apenas de 21 ou 22 
Senadore·s. A Camà.ra approvaria tambem a reforma só mente pela vontade 
expressa de 7'2 Deputados em total de 212, desde que ella pode deliberar com 
o nume ro 107, e o Re-gimento só exige os votos de dous terços presentes . 

Attingirnos ás alturas vertiginosas desse contra-senso; a Magna L ei 
da R epublica poderia ser alterada parcial ou totalmente, poderia ser reforma-
da ou art:é substituida por outra, si radical d'osse a reforma, pela vontade ape-
nas de :pouco mals de um ter ço da totalidade dos membros de am•bas as Ca-
maras: D4 congressistas (22 •Senadores e 72 Deputados), em um total de 27& 
n~mbros. 

Eis a que disparate já ·nos -pretende levar, com as monstruosidades das 
suas interpretações constitucionaes, a exegese gover-namental dos r eformis-
tas officiaes 

A Constituição exige para a approvação da reforma dois terços dos votos 
de seus membros. A exegese g.overnamental inverte os termos da· questão, e 
na prestidigitação da sua ·cabalistica juridica conclue que, para a approva-
ção da r eforma, basta muito m enos da m ctada dos seus membros, isto é, 
pouco mais de um terço de cada uma das duas Casas d o Congresso!! 

O SR. Anoi,PHo Gonno: - N a Inglaterra é de 40, quando a Camara dos 
Communs tem 700 mE'rnbros. 

O Sa . MoNiz SonHE': '-- V. Ex. s::tbe .que o regimen inglez não póde 
servir de para.digrna ao nosso. Eu poderia responder a V. Ex. dizendo que o 
regimen a mericano, exactamente aq ue lle ,que nos serve de modelo, exige para 
qualquer deliberação e fu nccionamento do Congrsso a presença da maioria 
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absoluta dos seus membros. Não se admitte que o Congresso Americano func. 
cione - não é ·delibere - sem a maioria absoluta de seus membros. Não é 
como entre n ós que pó de funccionar o Senado ou a •Camara com 1 [·3 ou 1'14 
de seus mem'bros. Lá, não havendo q·uon111n da sua maioria absoluta, nãC> 
pó de h a ver sessão. 

Essa observação r esponde cabalmente á objecção de V. Ex., porque não 
podemos tomar para modelo do r egimen r epublicano, presidencial, federativo 
que é o nosso, a monarchia unitaria, parlamentar da Grã-Bretanha. Entre os 
dois exemplos, o ameri•cano e o inglez, só ·podemos pedi-r inspirações ás prt1.-

tkas constitucionaes do ameri·cano. 
A Constituição exige, como dizia, dois terços de votos, e, a h ermen eutica 

dos revisionistas g overnamentaes transforma os dois terços em pouco m a is 
de um terço porque 94, dois t erços da m aioria absoluta da Gam.ara e do 
Senado, são póuoo m ais de um terço de 275, que constituem o numero total 
do Congresso Nacional. 

E o mais curioso ainda é que, satisfazendo- se com dois terços dos pre-
.sentes, para a approvação da ~·eforina, os regimentos exigem a quarta parte 
da totaUdaàe para a indicação da proposta. 

Invoco a attenção do iSena do para essa ·contradição m a nifesta: para a 
v otação dois terços elos presentes; e pa1·a a apresentação de emenda a quarta. 
parte da totalidade . 

De sorte que chegaremos a esta situação: pai·a a iniciat iva da r eforma sãe> 
necessa rios, no minimo, 16 ·Senaclor.es (qua rta parte da totalidade de 63) ; 
para a sua approvação definitiva são sufficientes 22 (dois terços dos 32 pre-
sentes), quer dizer, seis ·Senadores bastam para tm·nar o projecto de r evisãe> 
em revisão definitiva . .. 

O SR. BuENo BRANDÃO: - Quem não eoinparece é porque se desinter essa. 

O SR. MoNIZ SonRE': - E não viram os autores e defensores desse ah 
surdo que as razões invocadas em favor da necessidade da quarta parte da 
t otalidade da Camara para a a cceitação de .qualquer em enda importava 
este é um ponto de •. capital relevancia - importava na mais eloquente con-
demnação a esse dispositivo regimental que ora eombatemos, o de ser suffi-
ciente para a a pprovação da reforma dois terços a penas dos votos dos Con· 
gressistas presentes. Defendendo a necessidade ·da assignatura de 53 De· 
putados pa ra a apresentação de uma e.menda á indicação da proposta, ponde·. 
rava, com os primores da sua eloquencia habitv>~ L ~ illustre Se. Herculano 
de Freitas: 

"Por que razão a Constituição exigiu esse e lemento paea a sua modifica-
ção? Naturalmente pelo se~~ -in st'incto àe crrnservação .que a vontade do consti. 

tuinte lhe transmittiu, afim de que ella não pudesse com sup1·ema facil:ilkule, 
ser modi ficada, porq1te seria 1Lm ataque aos attr·i1nttos ·da soberania naoiona.l, 
de manei1·a que ella não pudesse estar á mercê de imp1·emst os. O oque a Consti-
tuição se oppõe é a que in·iciativas precipitadas possCI<~n -rnodifical-a mtm -rrw, 
mento de paixões." (Sessão de 4 de J ulho de 1924. ) Eis ahi: Permittir que 
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se offereça ao projecto de reforma uma emenda, a ssigna da por um numero de 
deputados inferior a 53, seria attentar contra "o instincto de conse1·vação" da 
lei suprema do paiz, "ser ia um ata que a os attributos da soberania nacional", 
pois fôra consentir em que " com suprem a facilidade" , a Constituição "pu-
desse estar á mercê de imprevistos" , su jeita "a inicia tiva s precipitadas", que 
pudessem "modificai-a num momento de paixões". 

Ma s estabelecer que a reforma total da Constituigão j)Óde ser oper8ida 
na Camara, com os votos apena s de 72 deputados, m a ioria absoluta de 107, 
já não será um attentad·o ao "instincto de conservação que a vontade do con-
stituinte transmittiu á nossa Ca rta de Fevereiro. Conceder a um grupo de 
deputados e s enadores, em numero de 94, pouco superior a um terço da sua 
totalidade que é de 91, poder de substit uir por out ra a Constituiçã o em vigor, 
já não será, ante os zelos democraticos do brilhante jurista "um ataque aos 
a ttribu tos da soberania nacional". Admittir que a uma fra cção de congre!:!-
sista s, 94 em um Congresso de 275 m embros, caiba a faculdade de alterar 
parcial ou integralmente a lei fundament al da R epublica, já nã o será, ante C> 

senso jurídico do eminente parlamentar, pôr a estructura constitucional do 
paiz "á mercê de imprevistos", já não será expol-o ao perigo das "iniciatl -
va s precipitadas" que possa1n n1odifica!-a em "um momento de paixões". 

Eis ahi. E é neste momento tragico d.o desencadeamento dessas paixõe::., 
que tanto atordoam a razão dos homens publicas e ensombram o fulgar das 
intelligencias mais lucidas, que se planeja m fundas e amplas modificações na 
grande obra patriotica dos constituintes de 91. 

Esse disparate, p-orém, e uma u til e triste lição de psychologia humana. 
porque nos ensina até onde as paixões ephemeras dos interesses occasionaes 
podem conduzir as m a is altas corporações políticas, quando açoitadas pelos 
vendavaes das conveniencias pa rtidarias, obumbrando a luz da razão n.os es-
píritos mais esclarecidos, ·cuja intelligencia não se forra â. fatalidade desses 
tristes eclypses. 

E foi certa,mente nas brumas de uma dessas escuridões mentaes que a 
maioria do nosso Congresso incluiu no seu Regimento esse dispositivo de t odo 
insustentavel. Dois são os argumentos apreciaveis que foram dados em sua 
defesa. 

O primeh·o foi colhid-o ma historia do Direito Constitucional da America do 
Norte e então se affirmou que os grandes commentadores da Constituição 
americana sustentam que os dois terços de ambas as casas (two Thinis of both 
houses) do art. 5°, são contados, "não pela totalidade da Camara, mas pela. 
sua maioria presente". 

Nunca na defesa de uma these houve intelligencia brilhante o culta que. 
invocasse argumento mais inconsistente, mais falho, mais contraproducente. 

A Constituição americana adopta um systema de revisão constitucional 
diverso do noss.o, porque o legislativo ordinario nunca exerce as funcções do 
poder constituinte. Lá, como aqui, existem duas phases distinctas no pro· 
cesso revisor; a phase da elaboração da proposta e a phase da sua approva· 
cão. Na primeira p·hase 'ha dous. mebhodos de pro pôr a reforma: 
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1 • - P elo 'Congresso mediante dois terços de votos em cada uma das 
Camaras; 

2• - Pelos dois terços das l egislaturas dos Estados, requerendo ao Con, 
gresso a convocação de uma convenção constitucional. 

Para a approvação da proposta ha tambem dois processos differentes: 
1• - A ratificação por tres quartas pa rtes dos Estados por meio de suas 

assemblêas legislativas; 
2° - A r atificação p elas tres quartas partes das convenções reunidas nos 

differ entes E stados. 
Vê-se, pois, que pelo systema americano n ão cabe nunca ao Congresso 

Federal approvar a proposta de ·revisão. Cabe-lhe a faculdade de organiz'l.r 
a proposta, nunca o poder de votal-a definitivamente. E a approvação não se 
faz apenas por dois t erços da totalidade das L egislatu?·aS! ou Convenções es~ 
tadoaes, mas por tres quartas 1Ja1'tes da sua totalidade. 

A Constituição americana exigiu dois terços dos presen tes para a indica-
ção da proposta, como a nossa se contentou com um .quarto da tota lidade. 

Mas para a approvaç; ão da proposta, o computo dos suffragios se faz 
sempre, sempr e se t em f eito, sem a menor divergencia entre todos os escri-
ptores a mericanos, sobre a totalidade das L egisla turas dos Estados, n ão 
obstante a exigencia muito mais severa de t1·es q1ta1·t os em vez dos dois terços 
da Constituição brasileira. Como, pois, invocar-se .o direito constituciona l dos 
Estados Unidos, que exige para a ratificaçã o das e m e ndas t?·es quartas 1Ja?·tes 
da toatlidade dos ?nemb?·os do poder 1·atificador, como r ecor re r a esse exemplo 
americano, para justificar a frouxidão do nos·so dispositivo r egimenta l que 
permitte essa a pprovação, e em ambos os turnos da !I'ef'orma pelos simple:; 
v otos de dois terços apenas dos cong1·essistas presentes? 

Nos Estados Unidos, tres quartos da totalidade; no Brasil dois terços 
dos presentes . L á, tres quartos do todo; aqui, muito pouco mais de um terço 
da totalidade. E é com a historia, com o direito, com o exemplo norte-ameri-
cano que a sophis teria indígena dos n ossos bellos talentos parlament ares 
pretende dar o 'Verniz do s enso ·commum ás excentricidades da int o!era n cia 
onficial ! ! ! .. . 

O outro argumento invocado foi um appello ás reminiscencia s do nosso 
direito publico, no r egimen imperia l, r ecorren do-se aos s ubsidias de uma 
Constituição •que nos 'foi outorgada por um príncipe d e indole a utocratlca. 
exactamente h a cem annos atraz. E dessa escavação hist oria os defensores 

dos absurdos II'egime ntaes contra o lebralismo theorico 'das .nossas instit ui-
ções, tiraraJ:n esta conclusão: 

"A modificação da Constituição se dava ·pelos tramites de uma lei o·r-
dinaria no regimen da Carta Constitucional". 

VerificareiiJ!os, porém, o ·que ha de verdade nessa affilrrnação do douto 
parlamentar. 

Tratando da proposiçã o e iniciativa da reforma constitucional no Impe-
rio, escrevia J"imento Bueno: 

"A proposição deve ser escrip ta e apoiada pela terça pa1·te ao ?!Wnos dos 

• 
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Dep1ttados, sem o que não set·á tida em .consideração umta materia tão gra-
ve e que .não acha apoio senão e1n n1ui pequeno numero de representantes. 

·Sendo devidamente apoiada a sobredita proposição, será ella lida por 
tres vezes, com 1ntervallo de seis ·dias de um,ta outra leitura: e só depois da 
terceira, delibera a Camru·a se admitte ou não a discussão . Admittida a 
discussão seguem-se os tramites constitucionaes; é o projecto de lei que au-
toriza a reforma quando approvada p ela Camara dos 'D<:>putados, remettido 
ao Senado e, quando approvado tambem por este, levado á sancção. 

1Sendo sanccionado ou convertido em le·i, é promulgado em fôrma ordi-
naria, .com~o foi a lei de 12 de Outubro de 1-8-32. Esta le i ordena ·aos eleitores 
dos Deputados da seguinte legislatura, que Ums confiram espec.ial fa,culdade 
para a alteração ou reforma pretendida e que é nella expressa. Na seguinte 
legislatura é .proposto e discutido o acto que deve verificar a reforma dos 
at"tir.~os anteriormente indicados, e o que em conformidade se vencer preva-· 
lecerá para a mudança ou addição 'á lei lf•undamental, e juntando-se a Constl-
tuic,;ão será solemnemente promulgada". (Direito Publico Brasileiro, pags . 
186 a 188). 

Vemos que tambem )Jela Constituição monarchica dous são os periO(tl'S 
do processo de revisão: o da proposição ou iniciativa da r!' forma e o da sua. 
approvação definitiva.. 

E se é exacto que para a a pprovação definitiva ·da refoi'!Tia, na sua phase 
ultima, se observa o processo regimental das leis ordinarias, tambem é certo 
que em ·COJnpensação a Magna carta Imperial cercou, no .primeiro turno, o 
processo da ela:boração da proposta de condições e exigenclas mais ·severas e 
difficeis de vencer do que as contidas mas formalidade prescriptas pela Colt· 
stituição Republi-cana. Basta considerar: primeiro, que a <niciativa da propo-
sição exigia a assignatura de um terço dos .Deputados, bastando actualment~ 
a;penas a quarta parte delles: segundo, no regimen actual, a reforma pôde ser 
operad·a pe:la mesma Jegislatu.ra, em dous annos successivos, e no n~gimJen 

exUncto eram indispensaveis, no minimo, duas legislaturas, sendo a Begun<ll> 
convocada 'POr lei ·com a investidura especial de poder constituinte; t erce:rc.. , 
o projecto de refo·rma na RepubJi.ca independe do P.ode.r Executivo, em qual-. 
quer das suas phases e na Monrurdhla, a lei preliminar, indicadora da revisão· 
e convocadora da Camara, com íuncções constituintes, estava sujeita, pot 
determinação expressa, â. sancção e ao véto do Imperador. 

Mas, vetada essa lei da indicação da relfo.rrna, só podmia então ser ella 
submettida á deliiberação definiti<va da .Camara após ·as duas outras seguin·· 
tes legis~aturas, de quatro annos cada uma, e si, successivamente, a proposi· 
ção ·revisora !houvesse sido apresentada e resolVida nos mesmos turnos da an-
terior. 

Era m esses os effeitos legaes do véto suspensivo no regimen imperial. 
E' daro, .poi:s, que "as tradições •historlcas da nossa viela política" não 

justificam as levi!linas fadlidades elo dispositivo regimental que autoriza a· 
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reforma constitucional os votos sómente de 94 rep1·eseutantes, err~ Congt·.,s.;o 
de 275 membros . 

A appr.ovação da reforma constitu.oi.onal por um terço dos v otos pre-
sentes e:rrJ! Congress:> Legislativo ordinario, não tem precedentes no paiz. E' 
criação engenhosa dos actuaes revisionistas brasilei•ros, .gerada ao calor desse 
ambiente abaf1l!diço da surppressão indefinida das g1l!ra.ntias constitucionaes 

il\'[as não é sómente o exemplo -dos Estados Unidos, n en1 sómente as tra-
dições do nosso direito constitucional que depõem fragorosam_~ente contra a 
op!·niã;o que combatemos, subversão dos -bons princípios, 'consagrados sobre 
o assumpto, em .quasi todas as Const-ituições d-o mundo ·cu lto. 

A Republica Arge ntina é o -outro paiz •cujas instituições se mo!daram em 
fôrmas semelhantes ás que modelara m a nossa estructura consUtucio.nal, nos 
seus c ontornos .principaes. Em materia de revlsü0 adoiJ-tou processo d ifferen-
te do nosso, .porque estabele-ceu, como a am1ericana, a distincçã0 f undamen -
tal entre o Poder Legislativo o-rd!inario, e o lPode.r constituinte. O Congresso 
declara a necessidade da reforma "pelo voto de ·213 partes, ;pelo menos dos 
seus membros", e -convoca uma c onvenção naciona l que deve discuti-r e vo-
ta,r as IDIOdificações relativas aos pontos pt·ecisamente indica dos. 

Mas como se tem entendido "el voto de dos ter.ceras partes di s us miem -
bras?" .Será dos membros presentes ou da totalidade? 

Ve jamos o que dizem os seus constitucionalistas. São de Estrada o,; 
seguintes conceitos: "Diz-se que para declarar a necessidade da r.eforma 
se necessita o voto de d1tcts te1·ças partes, ao 1nenos, dos 1nemb1·os t~o Con-
gresso. R eparemos neste detalhe. 

"Ha muitíssimas materias ·para cuja approvação a Cons tituição e xige 
quorum. extl·aordinario no Congresso, ou uma grande massa de votos em 
ambas as Camaras. Assim, para ratificar a eleição do Presidente e Vice-
Presidente da Nação, exige a presença das -tres quartas pa1·tes dos seu s 
membros; .porém, basta a m aioria de votos dentro desse q1t.a7 ''t0n para n' -
solver quanto se rela~iona com a materia. 

"Quando o Poder Executivo devolve com observações um -projecto de 
lei approvado pelas Camaras, se requer as duas terças :partes de votos ele 
cada !Camara pa,ra r ecusal-o ou i-nsistir pela primeka resolução do Congresso. 

"Porém, estas duas terças partes de votos , como os exigidos em outros· 
casos para insistir na sancção de actos ratificados pela Ca mara r~visora, 

conta-se o numero de Senadores ou D eputados presentes á sessão; e n:c 
ordem commum dos negocios, basta a maioria absoluta de cada Camara 
para qu i) funccione. 

"Entretanto, para declarar a necessidade de reformar a Constituição. 
r equer-se as dua s terças partes. ao menos, de votos elos ?nembros elo Cong1·es-
So" . (Os gryphos sã.o do autor. Curso de Direito Constitucional, II, 30, 31.) 

Estra da faz sobre a Constituição Argentina o mesmo racioclnio logico, 
baseado na confrontação das varias disposições constitucionaes, que fez J oã o· 
Barba!ho, commenta ndo a Constituição Brasileira . 
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E Gonzalez Calàeron accentúa , na sua notavel obra em tres volumes, 
muito recente: 

"Volvendo ao preceito prescripto pelo art. 30, deve ter-se em conta que . 
as duas terç;as partes de votos requeridos por esta clausula, te?n qut;1 referir-se 
cio total dos nte•rnb?·os existentes e?n ca.da Cantara no ??W?nento mn que a 
rejo?·nta se decide. Esta conclusão surge expontaneamente dos m esmos ter-
mos empregados no texto. Assim, se na Camara dos D eputados de 158 mem-
bros, houvesse oito vagas, as duas terças partes se1iam cem; se no Senado, 
de trinta membros, houvesse tres vagas, os deus terços seriam 18. Exigindo 
essa maioria extraordinaria a Constituição se propoz, como disse antes, a 
impossibilitar as iniciativas reformistas, que não sejam r ealmente apoiadas 
pela vontade nacional." Direito C(mstitucional Argentino, I, 339). 

Ahi está. Ao senso jurídico, zelos patrioticos e prudencia politica dos 
escriptores argentinos repugna a frouxa e condescendente int'3rpret.ação de 
que os dous terços são relativos aos membros presentes, não obstante o 
processo de revisão ali adaptado não conceder járnais ao Congresso a fa-
culdade soberana ele modificar a lei basica da Republica. A discussão, lá, 
tem-se levantado apenas quanto á .questão ele se saber, se no calculo dos 
deus terços sobre a totalidade, se devem levar em conta as vagas existentes 
no momento do trabalho preparatorio da reforma. Aqui é tão complacente 
a hermeneutica jurídica dos n ossos homens publicas, que pm·mitte essas de-
turpações do art. 90 da Magna L ei , no sentido ele facilitar todas as investi-
das á sua integridade. 

A França, com a sua lei constitucional, de 25 de F evereiro de 1875, é, 
talvez, dentre as nações do mundo culto, a que consagt·ou um m ethodo de 
revisão em termos m enos rigidos e mais <tccessiveis ás tentativas de refor-
mas, exacta.mente como uma reacção aos systemas rigorosos de barreiras 
quasl intransponiveis das suas Constituições anteriores, r eformadas quasi 
sempre por processos revolucionarias. E esse modo facil de revisão resultou 
de circumstancias occasionaes que det erminaram uma transacção politica 
entre o centro direito e o centro esquerdo da Assembléa Nacion al : "O cen- . 
tro direito, que estabelecia como condição a s ua a d_hesão á Republica que 
.fosse inserida na lei constitucional um artigo ·permlttindo a revisão em 
qualquer época, sem convocar uma assembléa n aciona l, cons tituinte; e o 
centro esquerdo, que acceitava esta clausula de revisão em troca elo voto 
do centro direito a favor ela R cpubl'ica. (Dnguit, Droit Constitu t:onel, IV, 
530). 

P ois bem; ainda assim as deliberações referentes á revisão das leis 
constitucionaes são tomadas por maioria ele votos, mas sobre a totalidade 
dos membros que compõem a Assembléa Nacional, o que importa em exi-
gencia maior do que a de deus t erços sobre os m embros presentes. 

A lei constitucional ele 15 de Fevereiro de 1875, esclarece Du.,<Yllit, exige 
para a validade das decisões da Assembléa Na cional um quo1'1vrn especial; 
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ellas devem ser tomadas pela maioria absoluta dos membros que compõem. 
a Assembléa Nacional. Muitas constituições têm exigido uma maioria exce-
pcional para a revisão . O legislador de 1875 exigiu a simples maioria abso-
luta; mas esta maioria absoluta deve calcular-se sobre o numero legal dos 
membros da Assembléa Nacional, isto é, sobre a totalidade das cadeiras de 
Senadores e Deputados, sem deducção das cadeiras, vagas por morte, re-
nuncia ou outra qualquer causa . (Idem, 237 e 538). 

Ahi está. O methodo da lei franceza, considerado o mais brando e menos 
rigoroso d-os systemas revisionistas e cujas facilidades resultaram pelas ne-
cessidades ·prementes de occasião, apresenta maiores barreiras aos pruridos 
dos reformadores, no processo de votação, do que offerece, o artigo 90 <lôl: 
Constituição brasileira, interpretado pela exe.gése palaciana dos reformistas 
constitucionaes . Em um Congresso, como o nosso, de 275 membros, o pro-
cesso da lei franceza exigiria o quon~m de 138 votos, que é a metade abso-
luta dos 27õ . Mas, de accôrdo com o regim ento das nossas Camaras, basta-
rão para a Reforma Constitucional 72 Deputados, dous terços de 107, e 22 
Senadores, dous terços de 32, isto é, o quon~m de 94 votos! . . . 

Pela lei franceza que, como acabo de expôr, é a menos exigente, a mais 
condescendente nos processos de revisã o constitucional - e isto por motivos 
de ordem politica - como accentuel, pelo processo da lei franceza, seria 
necessario um quo1·um de 138 votos para se votar uma reforma constitucio-
nal, ao passo que com a interpretação dada ao art. 90 pelos nossos regimen-
tos, o quo1·urn ven~ a ser de 94 votos. 

0 SR. ADOLPHO GoRDO: - E a lei ingleza? 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - V. Ex. não pôde invocar a lei ingleza porque 

não ha Constituição escripta na Inglaterra . 
O SR. ADOLPHO GoRDO: - Maa o P arlamento tem funcçõGs de conslitnintG. 
O SR. MoNIZ SooRÉ : - Perfeitamente; tem o Parlamento funcções de 

constituinte, mas ninguem póde invocar processos parlamentares da Ingla-
terra, quando tratamo; de revisão ·constitucional, pela simples razão de que 
ella não tem Constituição escripta. 

Mas, dizia eu, que, mesmo tomando para modelo a lei constitucional 
franceza, que, por circumsta ncias excepcionalíssimas, teve que entrar em 
transacções para não estabelecer um systema rígido, de graves difficuldades 
e maiores embaraços á revisão ·constitucional, que mesmo -de accôrdo com 
esse systema, teríamos exigencias muito maiores do que aquellas estabeleci-
das pelos regimentos da Camara dos Deputados e do Sena do, em questão 
de votação da reforma •constitucional . 

E' incrível. Mas nos tristes momentos que correm não nos deverão 
causar surpre:>as todas as monstruosidades qu e pôde eng··endrar o genio 
da insensatez humana. 

Vou agora, Sr . Presidente, com o illustre Relator, fazer um estudQ 
:<obre as constituições modernas, para verificarmos se esses systemas, de · 
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·fortes embaraços, que as constituições de todos os povos cultos estabelecem 
.quando se trat a da reforma da sua m agna lei ; se esse systema já constitue 
uma antiqual'ha, já não corrooponde ás necessi<lades da politica actual, ou se, 
ao contrario, elle se mantém integro em todas as constituições dos povos 
que ultimamente se têm organizado ou têm soffrido recentes modificações 
no texto das suas leis fundamentaes. 

Vou demonstrar ainda a V . Ex. que, recorrendo ás ultimas Constitui-
·ções, encontraremos sempre disposições que não podem, de fôrma al~uma, 
justificar a frouXidão dos regimentos da Garoara e do Senado brasileiros, no 

·que respeita á votação da revisão de sua magna lei. 
Poderei, antes de outras, invocar a Constituição do Uruguay, que esta-

belece de modo positivo a exigencia de dous terços da totalidade, indi-spensa-
veis á approvação de sua revisão constitucional. Essa ultima Constituição 
do Uruguay foi promulgada em 3 de Janeiro de 1918, e entrou E>m vigencia 
em 1 o de Março de 1919. 

Diz o artigo 177: 
"A r evisão total -ou parcial da presente Constituição poderá ser iniciada 

por qualquer das Camaras, formulando-se as emendas, que necessitarão para 
a s ua approvação voto conforme os dous terços da totalidade dos membros 
<le que se ·compõe cada :Camara, sujeitando-se no mais ás regras estabeleci-

·das para a sancção das leis." 
Vê o illustre relator que esse pa.iz, vizinho da Argentina e do Brasil, 

eXige para a modiHcação de sua le i fundamental o quo1·um de dous terços 
·da totalidade de seus membros. 

Passarei em revista varias Constituições, as mais modernas, e capri-
charei em só trazer ao conhecimento do Senado as de datas mais recentes, 
afim de accentuar que esse ·principio, essa maxima, de um q1w1·wrn especial 
para a vot ação de suas Constituições, a inda cont.inúa a perdurar na conscien-
cia jurídica de todos os povos cultos. Diz a Constituição da Prussia, de 30 
de Novembro de 1920, artigo 30: 

"Uma decisão da Dieta, importando uma revisão constitucional, não ê 

valida, senão quando dous terços, pelo menos, globa l dos membros que esti-
verem reunidos e dous t erços dos membros presentes votarem a favor da 
medida." 

Vê V. Ex. portanto, que a Constituição da Prussia já não o 
eXige na sua totalidade, mas dous terços presentes dos presentes, com à 
condição porém, de estarem presentes dous terços da Camara. De m a neira 
que, se fizermos o calculo, chegaremos ainda á evidencia de que pela Consti-
tuição prussiana, não exigiria um quorum muito superior ao que exige no 
Brasil, pelo regimento para votação da sua lei magna. Aqui, dous terços 
sobre a metade e mais um; lá, dous terços sobre dons terços . Pelo nosso 
regimento o Senado, com 63 mebros, póde votar a revisão com vinte e 
dous Senadores; com o systema da Prussia, seriam n ecessarios 28 suffragios. 
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A Constituição da Republica parlamentar de Saxe, publicada em 28 de 
Fevereiro de 1919, e posta em vigor em 1" de Novembro de 1920, diz no seu 
art. 41: 

"Toda a lei votada pela Dieta e contendo modificações á Constituição 
deve, para ser valida, ter sido decidida com a presença de d01bS te1·ços do 
numero legal dos dep1ttados e ter 1·eaebido a adhesão de dous terços dos pre-
sentes. 

A !Constituição da Belg1oo., apezar de só admittir a .sua rev·isão pardal, 
exige, para qualquer modificação ao seu texto, tambem essas duas condições; 
presença de dous tm·ços dos seus membros; approvação da medida por dous 
tm·ços dos presentes." 

A Constituição do Mexico, contenta-se, para a sua reforma, com o voto 
· dos dous terços sobre os mmnbros presentes ao Congresso, mas exige que ella 
seja approvada pela maioria das legis·laturas do Estado, (art. 135). 

E' outro systema para o qual chamo a attenção do nobre 'Senador e do 
Senado, systema que não faz depender sómente do Congresso a reforma da 
Constituição. 

A Constituição da Venezuela, votada em 24 de Junho deste anno, admit-
te dous medos de reforma: 

Primeiro, pela approvação do Congresso Nacional, em sessões ordinarias, 
precedendo :;olicitação de tn:s quartas tJartes das Assembléas Legislativas 
dos Estados, reunidas em sessões ordinarias; 

Segundo, por iniciativa do Congresso, sendo necessario a ratificação das 
cl1bas te1·ças partes das Assembléas Legislativas dos Estados (arts. 123 e 128). 

A Constituição da Republica austríaca, de 1 o de Outubro de 1920, faz 
differença entre votação de leis constitucionaes e votação de medidas mo-
dificadoras da Constituição. Para votação das leis constitucionaes, basta 
a maioria de dous terços, com a presença da metade dos m embms do Poder 
Legislativo. Para as ·modificações da Constituição, é necessaria a approva-
ção de todo o povo da Federação, por um referendum, sempre que essa con-
sulta fôr proposta por um te1·ço dos membros do Conselho Nacional ou do 
Conselho Fe.deral, (art. 99). 

Só a Polonia parece permittir alterações na sua Constituição, votada 
pela maioria qualificada, de dous terços da Dieta e do Senado. 

E note-se bem. Esse principio da necessidade de crearem-se difficuldades 
é,s tentativas de reforma constitucional, vigora, com rigor maior do que 
prescrevem os nossos regimentos, m esmo nesses paizes, como a Prussia, a 
Austria, Saxe, ,que passara1n por transd'ormações radicaes e .profundas na 
sua organização política, adaptando instituições inteiramente diversas das 
que entre elles vigoravam, através seculos de existencia . E apezar de se 
tratarem de Constituições que deveriam ser ali recebedias como ensaios, como 
e:Jeperiencias de nov.as fôrmas de Governo, o genio politico desses povos l hes 

• 
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acom;:e1haram não perm!ttir modificações apressadas ás suas leis f unda -
mentaesr 

Mas, apezar destas considerações de natureza política, o criterio é sem-
pre o mesmo : o de difÍicultar por taes processos que maiorias occasiona::~ 

Imponham A Nação alterações no mecanismo do seu governo, intempestivas, 
apressadas, que nã.o sejam o producto da opinião n aciona l, crystalizada na 
consciencla de todo o p ovo . 

Senhores, podP.rei ainda invocar em favor da these que sustento um ar-
gumento qu e reputo da maior transcPndencia: Refiro-me ao modo pelo qual 
os primeiros constituintes brasileiros quando se reuniram em Congresso L e-
gislativo, organizando o seu regimento, t rataram do processo referent e a 
reforma constitucional. 

Tenho em m ãos o primeiro R egimento do Senado - e para o qual peço 
a attenção dos m eus collegas - o primeiro Regimento do Senado, de 1891, 
que dispõe o seguinte, no art. 97 : 

" Quando o Senado, na fôrma do a rt. 90 da Constituição tiver de tomar 
conhecimento de alguma proposta de reforma constitucional de iniciativa 
Eua ou da outra Camara, ou em virtude de solicitação dos dous t erços dos 
Estados da R epublica, além dos tramites já est abelecidos neste R egimento, 
para os projectos de lei, passará a proposta por tres discussões, e só sera. 
approvada media nte dous terços dos votos dos membros do Senado". 

0 SR. ADOLPHO GORDO : - E' o R egimento de 1891? 
O SR. MoNiz SoDRÉ : - Sim. C.ha mo a attenção de V . Ex . : dous te?·ços 

dos votos dos men~bros do Senado. 
O SR. BARBOSA LnviA: - Sendo Presidente o Sr . P rudente de Moraes. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Ora, senhores Senadores, esta expressão 2j3 dos 

votos dos membros do Senado não deixa duvida de que se trata realmente 
de 2 j3 da totalidade de seus membros. E não resta duvida, Srs . .Senadores, 
porqu e quando na Camara dos Deputados o eminente r epresentate paulista, 
o Sr. H erculano de Freitas, discutiu os casos estabelecidos por Barbalho,, 
par:~. dah! tirar a conclusão de que a quelles casos não eram attinentes A 
hypothese em debate, S. E x. disse que aquelles casos. indicados pelo grande 

constitucionalista brasileiro não tinham real valor, p or que a Constituição, 
tratando de maioria, havia de dizer "membros presentes" . Porqu e se não 
dlssesse "membros presentes" , se a Constituição nos casos indicados por 
Barbalho não dissesse "membros p resentes", a consequ encia inevitavel que 
a logica jurídica arrastaria é de que se t ratava da t otalidade dos membros 
do Congresso. 

S. Ex . disse em t ermos terminantes - é o discurso do S. Ex. proferido 
na sessão de 4 de Julho· de 1924: 

"Está c laro qu e · a qui - dizia elle, refErindo-se ao artigo constit u cional 
citado por Ba.rba lho - elle precisava dizer "presentes", porqu e dizendo 2 j3' 
de m embros, se não dissesse presentes, seriam 2j3 da totalidade." 
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Ora, o R egimento falando em 2j3 dos m embros do Senado, não dizendo 
-' presentes" - de accôrdo com a propria opinião do Hlustre representante 
paulista - serão 2i3 da totalidade. 

O SR. BuENo BHANDÃO : - O Regimento não a~tera a Constituição. 

O SR. MoNr.z Somlli: - O Regimento não a ltera a Constituição, e é por 
}sso que combato os Regimentos da Camara e do Senado, porque violaram 
.o artigo 90 da Constituição. Mas o que estou mostrando é que o Regimento 
à e 1891, elaborado no Senado . . . 

O .SR. BARBOSA LIMA : - E sob a presidencia do Prudente de Moraes, que 
foi o Presidente do Congresso Constituinte, e organizado pelos seus J)roprios 
membros . 

O SR. BuENO BRAÍ>!DÃo: - •R Ex. deve applicar ahi a opinião de Barbalho. 
O •SR. MoNIZ SonR:ID: - .. . sob a presidencia do grande bi·asileiro, como 

acaba de invocar o represnetante do Amazo-nas, o S r. Prudente de Moraes ... 
que foi Presidente do Congresso Constituinte, Regimento organizado pelos 
proprios membros que constituíram esse Congresso, este Regimento estabelece 
que para a votação da reforma constitucional é indispensa.vel o q1to1·um 

representado pelos dous terços dos membros do Senado. 
O SR. BuENO BRANDÃO: - Estando presentes na occasião. 
O SR. iMoNIZ .SoDRÉ : - E' portanto, uma especie de interpretação authen- . 

tica da Constituição. l'óde-se dizer que é o reflexo legitimo, a ;fiel traducção do 
pensamento dos constituintes, porque foi o Regimento elaborado logo após 
.a Constituição, pelos n1esmos constituintes que tomaram parte na organiza-
ção política do pa iz e sob a direcção do mesmo brasileiro. Presidente do 
Senado, que foi o Presidente do Congresso Constituinte. 

Parece-me, portanto, Srs . .Senadores, que não resta a menor duvida c1e 
que l'e votarmos a reforma constitucional pela n1esma fól"!na por que veio 
{!a Camara, nós, egualmente como a Camara, violamos a disposição expressa 
do art. 90 da Constituição. E 'POr isso affirmei que o projecto que nos 
foi enviado da outra Casa do Congresso estava eivado de vicios capitaes e 
insanaveis que o tornam inteiramente sem existencia jurídica, tendo violado 
a Constituição em dous pontos fundamentaes, quaes o que exige tres discus-
sões successivas no debate da reforma e aquelle que exige dous terços da 
totalidade dos m embros presentes, para a sua votação. 

Affirmei que violá r a tambem a pa1·te final do a.rtigo 90 que prohlbe 
~ejam apresentados projectos que tenham como consequencia vio!:tr a fórma 
,-epubli.cana federativa. Entretanto, Srs. Senadores, lamento que o t empo 
de que disponho neste instante não me permitta fazer explanações maim·es 
na fundamentação comp-leta e irrespondi ver des~a out!·a violaçã.o por parte 
àa propcsta da r eforma constitucional . 

O SR. AnoLPHO GoRDo: D esejo muito ouvir esta fundamentação. 
O SR. MoNrz SoDRE': Basta analysarmos a emenda primeil·a que cor -

• 
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responae ao art. 6• da nossa Con,;tituiçiio e que se refere a intervenção no 
Estados . 

Pelo modo por que o projecto de re ,·isão constitucional interpreta a dis-
posição - os princip·ios constitucion.aes da Republ-ica - permitte todas as in-
tervenções indebitas do poder central contra as unidades da Federação Bra-
s·ilei-ra, s'llpprimindo incontestavelm ente a autonomia dos Estados. 

V . Ex. sabe, Sr . Pres idente, que a Constituição Brasileira admitte inter-
venção federal para manter-se a forma republicana federativa e a pretexto 
de <J.Ue este dispositivo constitucional pet·mitte interpretações diffe~·entes mais 
ou menos amplas, mais ou menos re!<trictas, conforme a mentalidade do inter-
prete, o projecto de r evisão procura então definir que é q ue se deve compre-
hender por f6rma republicana federativa, mantendo, e ntretanto, as mesmas 
ambiguidades, as mesmas duvidas, com as mesmas expressões vagas da· Con-
stituição em vigor. 

0 SR. ADOLPHO Gonno: - Não apoiado. 
O Sa. MoKiz Somm': - Demonstrei a V. Ex. 
O SR . ADOLPHO GoRDo: - Inspirou-se na doutrina. 
O !SR. MoNrz Somm': -V. Ex . me escute e verá . 
O SR. ADoLPHO GoRDo : - Neste particu lar , a emenda inspirou-se na 

doutrina que é o melhor serviço prestado pela Cama.ra dos Depu tados redi-
gindo deste modo a emenda. 

O SR. MoNIZ .Somm' : - V . Ex. vai ver. Não s6 mantem as mesmas du-
vidas a respeito do que seja forma republicana federativa, como ainda cria 
novos casos, que hão de forçar novas divergencias até então inexistentes no 
direito publico brasileiro. 

O SR. AuoLPHO GoRDo: -V. Ex. prefere o texto da Constituição actual?" 
O SR. MoNrz SoDREJ': - Incontestavelmente. Vou justificar a minha 

affirmativa e estou certo que V. Ex. acabará concordando commigo. 
Chamo a attenção do illustre R elator . Diz o art. 6° que o Governo Federal· 

poderá intervir nos Estados "para manter a fórma republicana federativa" . 

Porventura a emenda .que nos veiu da Camara define que é f6rma repu-
blicana federativa? Porventura ella usou de outra expressão que afaste todas 
as ambiguidades a que está sujeita essa expressão - f6rma r epublicana fe-· 
derativa? 

O SR. ADOLPHo GoRDO: - Obedeceu aos caracteres principaes da fórma 
federativa. 

o Sn. MUNIZ SODRE': - Não afastou nenhuma duvida, por-que repetiu 
as mesmas expressões. 

o artigo modificador da Constituição diz - que o Governo Federal poderá 
intervir "para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes· 
principias constitucionaes - a f6rma republicana, o regimen representativo-
e o Governo Presidencial, etc., etc. 

De maneira que todas as duvidas que existem actualmente sobr e o que· 
seja f6rma republicana federativa permanecerão aggravadas quando quizer-
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mos st.ner o que é fórma republicana, regimen representativo e gov~rno pre-
eidencial. 

O SR. AooLPHo Go!IDo: - Kão a poiado. Oppor·tunamente responde1·ei a 
V. Ex. 

O Sn. MoNIZ SoonE': - Como se vê. foram repettidas as mesmas expres-
aões. O que era duvidoso no nosso direito constitucional era saber o qu e con-
stitue a fôrma r epubHcana. Mas esta mesma expressão continua, a mes-
missima, exactan1ente a mesn1a na fôrma. proposta pela Camara. 

Diz - intervir, para mante1· a fórma republicana, m as, supprimindo a 
expressão - federativa - incluiu ou tras - regimen representativo e Governo 
presidencial, fol'lnulas muito mais elasticas, que permittem duvidas muito mais 
profundas do que a expressão - federatiYa. 

O SR. AooLPHo GoRDo: - R<Jspom1erei a V . Ex. Com apartes não s& pôde 
discutir uma questão destas. 

O SR. MUNIZ SoDRE': - Ouvir ei a re,;posta de V. Ex. com o acatamento 
que devemos aos mestres, :POrque niio faço f ruvor nen•hum a V. Ex . dizendo 
que V. Ex. é um dos espíritos mais cultos e brilhantes do S enado . 

0 SR . BARBOSA LIMA: ~Apoiado. 

O SR. ADoLPHo GoRDo: - Posso affirmar a V. Ex . que estou ouvi·ndo o 
seu discurso com o maior :Prazer. 

O SR . BARBOSA LIMA : -E nós teremos muito prazer em ouvir a r esposta 
de V . Ex . 

O SR . MoNIZ Soorrm': ~Eu dizia que, não só mantem as mesmas duvidas 
que existem actualm cnte, uslmdo das expressõe:; - fôrma republicana, regi-
meu representativo e govern o presidencial - como ainda creou novas duvidas, 
;;m numero avultadissimo, com a definição que nos dá do que sejam os prin-
cipias constitucionaes da R ep ublicR. 

V . Ex. sabe que o art . 63 'da Constituição, determinando que os Estados 
devem respeitar os princípios fundam entaes ela R epublica, n5.o estabeleceu ne-
nhuma medida r epressiva nenhuma sancção para o caso de infracção deste 
dispositivo . Ruy Barbosa, qnando teve de estudar esta questão demonstrou 
que um dos pontos que necessitavam de retoques na Carta Magna d.o paiz 
era exactamente este, para se estabelecer uma sancção, que, pela nossa Con -
stituição, só pôde ser exclu sivamente judiciaria . l'ois bem, o projecto da Ca-
mara, dando uma enorme e injustifrcavel elasticidade ao conceito da formula 
principias constitucionaes da Repuhlica, considerou que a violação de qual-
quer delles importa na interven ção do Governo Fede1·a1 nas unidades da fe -
cleração brasileira . E, estabelecendo essa sancção, e dando tal a mpliação ao 
conceito do que sejam principias constitucionaes da União, o projecto sup-
prime a autonomia elos Estados, a bolindo o regim en federativo . 

Lamento que o t empo me escasseie , não me permittindo demonstral' a 
V. Ex. que neste momento. se applicassemos, como texto constitucional, o 
que está consign ado nas emendas da Camara, não haveria uma unica u nidade 
da federação ·brasileira que não estivesse su jeita á intervenção federal. O 

.. 
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proprio Estado de São Paulo c o de Minas poderiam, neste momento, soffrer 
o vexame de urna interve nção federal . 

O SR . AnoLPHO GoRDo : -Por que fundamento? 
O SR. MoNIZ SoDRE': -Vou mostrar rapidamente a V. Ex ., baseado nos 

dispositivos consignados nas emendas r eferentes ao art. 6° da Constituição 
Esse a rtigo revisor diz que cabe a intervenção pa ra manter a fórma repu-
blicana federativa, o regirnen representativo, o governo presidencial, a inde-
pendencia e har~onia dos poderes, a temporariedade das funcções electivas, a 
rsponsabilidade dos fu ncci.onarios, a autonomia dos municipios, a capacidade 
para ser eleitor e elegivel , etc . , etc. 

Vejamos primeiro, " para manter a responsabilidade dos fun ccionarios". 
Basta que ·surja em qualquer dos Estados da Federação Brasileira queixa 
de que exist em f unccionarios que comn~ettem crimes de responsabilidade func-
cional, sem que 1hes tivesse sido appllcada a respectiva punição, para que 
o governo centra l se julgue no direito de nelle inte1·vir para tornar effectiva 
essa responsabilidade . 

Depois temos:" para manter a independencia e harmonia dos poderes". 
Basta que haja uma divergencia séria entre qualquer >dos p-oderes, o Exe-
cutivo com o Legislativo, .ou Judiciario, com qualquer dos dois, o que não é 
·um absurdo em um regimen deniocratico, e ternos tido essas divergencias 
varias vezes, em nosso paiz, para q ue se possa fazer a intervenç;ü.o n1uito 
constitucionalmente, de a.ccôrdo com a proposta v inda da Ca.mara. 

O SR. AnoLPHO GoRDo: - A intervenção só poderá ter Jogar no caso de 
usurpação de poderes . 

O SR. l\wNrz SoDRE': - A proposta da r eforma constitucional não diz 
isso; demais a usurpação dos .poderes poderá ser allegada sob qualquer pre-
texto ou fundamento. 

Ainda adiante se di:;.: "um regimen eleitoral que permitta a representa-
ção das minorias". Pergunto ao nobre Senador em que Estado a nTinoria 
tem representação? 

O SR. ADOLPHO GoRDO: - Em ·São Paulo, onde a r epresentação da minoria 
está assegurada h a muito tempo . 

0 SR. BUEN O BRANDÃO: r- Em todos os Estados. 
O 1S1~ . MoNIZ SonRE': - Está assegurada apenas em lei. O projecto da 

reforma não se refere ás eleições federaes, mais á. representação das minorias 
nos Estados. 

Ora, não lJasta, conforme a opinião de todos os commentadores, que a 
lei assegure a representação elas minorias . Será caso •real e legit imo de 
intervenção, todas as vezes que a determinação t heorica da Jei não corres-
penda á concretização rnate1·ial do facto . De n1aneira que basta que um 
Estado qualquer não tenha, na pratica, representação da minoria para que o 
Governo federal possa intervir na organizaçã-o do -congresso Esta doal, afim 
de fazer re~peitar esse preceito que passa a ser um dos princípios f undarnen-
taes da Republica, cuja violação exige a intervenção, porque, V. Ex. sabe, 
não basta que a •lei, como affirmei, theoricarnente conceda direito de repre-
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sentação ás minorias, mas é necessario que e!la se r epresente de fa cto nas 
assembléas politicas. 

[De maneira que, votada essa reforma, h averia possibilidade da intervenção 
em todos os Estados brasileiros, razão .pela qual a ffirmo a V. Ex. que esse 
projecto de r eforma constitucional importa em um attentado á autonomia 
do Estado, em uma violação da ultima parte do art . 90 da Constituição, que 
estabelece que não é possível acceitarem-se emendas que tendam a abolir 
o regimen federativo. 

Não terei tempo de fundamen tar com citações camprovadoras a minha 
opinião; mas peço a aiten ção de V. l<Jx. para o seg-uinte conceito de um 
livro que t enho em mãos. 

O Sr. Castro Nunes, es tudando essa ma teria co1n .muito brilho, em um 
trabalho que foi premiado pelo Instiiuw dos Aavogados, r eferlndo-se exacta-
mente ao modo amplo por que reem alguns querido interpretar a expressão 
- princípios constitucionaes da R epublica, diz, refe1·indo-se a Alb€rto Torres, 
que com a amplitude de tal conceito, chegar-se-hia á seguinte consequencia : 
"Os Estados serão governados pelo Governo Federal, ou e m melhor technica, 
o Brasil é um Estado unitario, dividido em de partame ntos a dministl-ados pelo 
poder central" . 

E' a isso que se ·reduz realmente o {l,ispositivo do art. 6" da proposta d•' 
reforma da nossa Constituição. Estabelecido esse principio, t r ansformado elle 
em lei constitucional do paiz, teremos de facto abolido o regimen federativo. 
Teremos o regimen c:entralizador que - c hamo a attençâo do nobre Senadot· 
e do Senado - na sua fôrma mais apertada, mais rigorosa como nunca existi·,, 
neste paiz. 

O nobre Senador sab1) que pelo nosso regimen monarchico, o poder centra•l 
nomeava o Presidente da Prov íncia, •que tinh n. de governar de accõrdo com 
os parlamentos locaes, «leitos pe lo povo, tendo, portanto, limitada a sua es-
phera de a cção governam.ental, ao passo .que com o regimen dessa r eforma, o 
Gover.no d"a Republica l;)assa a governar o Estado discrecionariamente, não 
mais pQr intermedio Çlo seu r epresentante, corno Poüm· E xecutivo, mas pot· 
lntermedio de um ditador, sob o nome d e interventor, que e nfeixa nas mãos 
podere~J arbitrarias, dissolvendo Camaras legi.~ lativas e conselhos municipaes, 
governando o Estado como se fosse uma colonia da Federação brasile inl. 

I-mplantaremos na Repubiica como disse, 1.1m systema m a is centralizador 
do que o systema unitario que t ínha mos no Imperio . .lvlas diz o nobre Senador 
que é esse .o principio constitucional. 

O Sn. P1lESIDEJN'l'El: - PorC'VlllO a V. Ex. -que faltam cinco minutos para 
terminar a hora -da .sessão. 

O Sn. MoNIZ Soorlli: - Termina;rei já, Sl' . Preside n te, embora deixando etn 
meio a minha dissertação. 

E' este o principio constitucional. Mas V. Ex. sabe que sobre esse ponto 
- e para o qua l chamo a a ttenção de V. Ex. - :Qo~ term.os -e-las~icos- ,em 
que se acham definidos os pr incipias constitu cionaes da H.e publica , pelas emen-
das que vieram da Camara ... 
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O Sn ADoLPHo GoiiDO: - V. Ex. até póde dizet· que a historia dessa 
instituição no nosso pa;iz é uma historia de abusos do poder ·central . 

O SR. . MoNrz SonREl' : - .. . nós t er emos as interpretações mais arbitra-
rias, c om a ·m·eação de duvidas até então desconhecias no reg-imen co-nstitu 
cional do Brasil, tornando ainda mais neg-ra a historia destes nossos abusos . 

O SR. .-'\DoLPRO GoP.no: - Ivia s V. Ex . ]Jrefere o texto actual? 
O SR. MONIZ SoDRE': -Prefiro o texto actual, porque sou dos que pansam 

que o texto aJCtual não permitte essas inte rvenções para respeitarem-se •Js 
princípios const'itu cionaes da ·Repu/blica. 

O SR. ADoLPHo GoRDo: - Pelo texto actual tem-se intervind-o 1ndebita-
mente. E não se tem intervindo em outros casos. 

o· SR. MoNrz SoDRE': - E depois, eu perguntaria ao ~Senado - q ual a 
necessid-ade real de fazermos uma remodelação do art. 6°, por -meio da r eforma 
constitucional , quando sabemos que de-sde o começo da Repubiica se tem plei-
teado fazer a regulamentação deste dispositivo por meio de lei ordinaria? 

Por que em vez da reforma deste texto constitu'C\ona l não fazemos uma 
regulamentação do art. 6°, prohibindo todos os abusos do poder central e 
restabelecendo o pensamento real dos ·constituintes, que era prohibir a inter-
vençã-o do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judicial'io, senão 
nos casos estrictos en1 que a interfer encia do _poder central se to·r·na indispe n-
savel á m'otnutenção da Republica. federativa? 

J"ortanto, vê V. Ex. quE!. mesmo encarada sob este . ponto a remodelação 
do art. 6° por meio de ref-orma constitucional vem a ser um grande· ·perigo 
para as nossas instituições, porque, não só é inutil este esforço, cujo objectivo 
poderia ser alcançado por lei ordinaria, como ainda elle se está traduzindo 
em condições funesias e deturpadoras das nossas instituições. 

L a,mento não poder entrar na analyse para mostrar a ,s. Ex. que todos 
os escriptores do nosso di-reito constitucional que teem estudado o que sejam 
os principias constitucionr,es da Republica, a não ser talvez Albe rto Torres, 
todos lhe teem dado uma interpretação muito mais restricta do que aqu ella 
consignada no projecto vinda da Cama1·a. 

O SR . ADoLPHO GoRDo: - Tratarei a historia dessa instituição no nosso 
paiz, e os resultados que tem dado. 

O SH . MoNrz SooRE': - De maneira que a nossa Constituição, que esta-
.belecia apenas os quatro casos de intervenção, ficaria substituída por outra 
que estabelece os mesmos quatro casos e mais as letras b, f, g, h, i, j, 7;, e l. 

O Sr . AnoLPHo GoRDo : - :São suggestões dos melhores publicistas. 
O SR . . MoNIZ ·SooRÉ: - Bastaria esta simples consideração, para que 'VíS-

semos que existe nessa emenda a respeito das intervenções ,nos Esta dos uma 
ameaça permane-nte á autonomia dos Estados, con1 violação expressa do ar-
tigo 90 da Con-stituição. 

O SR. PRESIDENTE: - Está terminada a hora. 
O SR. MoNrz .SoDRE': - Sr. Presidente, eu terei, se me couber o ensejo, 

de offerecer demonstração mais demorada das affirmações que venho fazendo 
rehtivamente a este ultimo ponto do meu discurso. que não póde ser con-
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d uido, pela estreiteza do t empo que m e foi .concedido ·pelo R egimento, !ican<lo 
isso como uma prova a m ais, na consciencia dos meus collegas, do que h a 
de iniquo em se querer corta1·, por estes processos de ·restricção da palavr a, 
as considerações que sobre o caso queiram fazer os Senadores . 

Appello para o Senado, a ppello pa ra o R elator, para que digam se as 
minhas considerações Tião .fomm todas attinentes exclusivamente ao ponto 
e m discussão ... 

O SR. BuENo Br:ANDA.o: - V. Ex. pó de ainda fal ar durante sete horas . 
O SR. MoNIZ !Soom;;' : - ... sem .divagações em questões accessorias, pren-

.<1m1do-me t ã o són'le nte aos assumptos •nucleares que constituem a propria 
substancia do presen te debate. (Muito be11t; 11t'l~ito àemL) 

S ESSÃO DB 9 DE NOVEMBRO 

RElRFORMA CONSTITUCIONAL 

l." discussão da proposição da Caom,tara dos Deputados n 4'5, de 192·5, of-
Jereoondo varias E:m e ndas á C:onstitu içiio F eder a l. 

O Sr. Barhosa Lima: - (*) (pela ordem) -Sr. Presidente, e u dese java 
um esclarecimento, que espero m erec-er da Me!la, em• relação ao modo como 
·deve ser entendido o art. 10 do ·nov,o Regimento. Esse artigo r eza : 

"Nas discussões e apresentaoão de quaesquer r equerimentos ou 
indicações ou a propositura àe questões de ordem poderá ser feita 
no prazo maxilno de 15 minutos usando da pa lavra cada Senador". 

Desde Jogo noto que ha um e rro de impressão. No avulso em ve'7. de, "na!! 
·.-cti seussões" , deve -·se lêr : "a discussão e apresentação de quaesquer requeri-
mentos, de indicações, ou a propositura de questões de ordem, terão .de, se1· 
teitas no prazo m axilno ·de 15 minutos, •USPondo da palavra cada Senador uma 
só vez", porque, c!Jmo está, não se entende . Ha um desconchavo .gramm a ti-
cal . .Si não V. [E}x . se dê ao trreb.alho de ~êr clemoradamente : "·Kas discussões 
e apresen tação de quaesquer ·requerinwmtos ou indicações ou á propositm·a de 
questões de ord em, poderá ser feita ...... " 

Que é q ue paderá ser f eita? Nas discussões e apre;;;entação de q uaesquer 
•requerimentos ou indicações poderá ser feita, no p razo m aximo de 1•5 m inutos , 
·usando da palavra .cada .Senado·r uma só vez? N ã o se entende. Em• 1hoa fé, 
·parece que o pen samento do dispositivo é este· que,r a discus são, q ue r a apl·e-
·sentação de .quaesquer requerimentos ou indicações ou a ·propositura de ques-
-tões de ordem, poderão ser feitas ·no p r azo mn.ximo de 15 ·m!inutos, u sando da 
•pala.vra cada Sena dor uma .só vez. 

(*) Não foi revisto pelo oTador_. 
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Esta é a minha pri.J.nei.ra ob serva çã o, a r espe·ito da .redacçiio do novo Re-
ghn'ento, a ccelera.ãam ente inoorporado á nossa lei interna, 

'Mais .um .esclare·cime nto que e u pediria, uma vez feita esta rectifi<!ação,. 
é o seguinte : o artigo occupa-se de discussão e ap1·esentação de ·req u erimen-
tos ou ind,Jcações ou a propositura de quest ões de ordem. 

tPergunto eu: em 'Q·Ue opportunidade se póde apr ese ntar q u a lquer dos 
r e querimentos a que se refer e este artigo e para c uja discussão nos é conce-
dido ·o prazo maximo de 15 minutos? 

Ha requerimentos que só podem ser apresentados .na. !hor a do e x.pediente· 
e ba outros que só podem ser apres'entados no decorrer dos debates. Mas aqui, 
trata-s e de •requerim~entos da natureza daquelles que se conjugam com a pro-
positu r a de questões de ordem, pa:ra as quaes é permittido, a q u em as apre-
senta, fallar por 15 minuto·s . De modo q u e, assim co1n'o é pennittido ao Se-
nador falar por 15 m ·inutos, quando pro.põe a questão 'Cle ordem , por este rurti· 
.go lhe é permittido, por igual, fallar por 15 minutos quando aprese ntar um 
,., q uerimento . 

Evidentemente não são os requerimentos que elle apresenta no eh.-pedi-
ente, porque estes são d'os r equerimentos escriptos, que teem discu ss'ão no 
correr do expediente, que d u:ramt o tempo que o e xpediente d urar , com as r es-
pectiva.s prorogações e podem f i·car até p~ra o expediente d o dia s eguinte .. 
Evidentemente nfto se trata de r equer.imentos apresentados no correr dos de-
bates, porque destes o Regimento cogita para assentar .que só poderão ser 
apresentados ]Je1o orador que estiver com a palavra e nã.0 sBrá o tempo da 
su a mtotivação descon tado do seu tem:po de f a llar. iPortanto, são r·equ e.rlmen-
tos a timmtes a questões de ordem , Só podem ser isto, 

Ora, para esses requ erimentos atine ntes a questões de ordem eu deseja-
ria saber quando é que podem ser lJO•stos sobre a mesa. 

Evidentemente não lha de ser depois de e ncerrada a discussão, pot'qu e 
oncerrada a discussão, abre-se a votação e na V'Dtação, os requerimentos só 
podem ser verbaes e são previs tos . e m outro i tem. No COT•r e r da discussão , s6 
os que se referem a ad.Jrunentos , oftferecidos pelo m·ador que está oom a pa1a-
vra ·para discutir à.c m.eri.U.s. Po.rtanto, é antes da discussão; q ue·r dizer, é· 
ant es de s e entrar .na discussão ele m.eritis; é uma prelimina r par-a a qual 
são gara ntidos 15 minutos a cada 'Senador, equipa.r ado as questões d e ol'dem. 
Assim ocomo nas qu estões de ordem se assegura o prazo maximo de 15 m inutos 
a eada :Senador, para a motiva ção ou a discussão, como .C.iz texto e a apr e -
sen taçã o de quaesq uer requerime ntos, os mesmos 15 mir:utos d evem se : as-
segurados . 

De maneira que tendo em vista formular alguns 1·equerimentos n a s cidos 
muito legitimamente e mtuito log icamente da mater.ia em .,:~bate, e u d e.«E'j a ria 
saber qua ndo é que os dt'·ve!'ia de ixa r s ob1·e a Ivlesa pa:ra ser·em t 0111ad <'s em 
apreço, em co.nside raçã o . Antes da votação, naturalmente, a lVIesa s ubmette-
r ia a o ple nario o requer imento. 

Em Tesumo. Sr. Presiden te . eu m e lev a ntei por dous motiv os, no cleseJo• 
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de soli·citar de V. Ex. um es-clarecimento. O primeiro é este : o art . 10 elo• 
avulso que nos foi distri·huido, e .que tenho em mã.os, está. r edigido de modo a 
manifestaJJ: um e quivoco grammatical, decor-rente ele erro de im.1n·essão. Evi-
dentemen'be. 

V . EX', •Sr. Presidente, ~er{L o a.rtlgo e verá que a oração principal nito 
tem ·sujeito V. Ex. o le1·á ·pau-sadamente : "Nas discussões e a ]J'resen tações 
de qualquer r equerim1ento ou indic.o<-ções, ou a propositura úe que stões de or-
dem •Poderá ser feita ... 

•Si se dissesse - a discussão <:le quaesquer requer-imentos ou indicaçues,. 
ou a ;propositura de •questões poderão ser fe itas , tmnobem não. O ·certo, é "po · 
de.:rá ser fe ita no prazo maximo d e 15 nünutos", é a discussãJo·, é a apresenta-
ção, ~ a -propositura. Mas não como está: - Nas discussões e apresentação· 
de quaesquer II'equmimentos o·u indicações , ou a propositura de questões de_ 
ordem poderá -ser feita no prazo m1aximo de 1'5 minutos, u,sando da palavra 
cada Sena;dOJ' uma só vez. 

J'-Ia, •portanto, necessidade de SUP111'·Ímir, de ·OOl'l'lgtr . Evidentemente, ih.a 
um e quivoco oriundo de um e rro de 1mpressão, E' .o que se me afigura. 

Não faço evidar;tmente -ca:bedal desta m -inha obserovac;ão , q ue é feita em 
bõa fé, pe lo •deseJo de ficaa· :cla1ro o pensamento . 

Com_p1etando de ibõa rfé o sentidG clG texto o·egim ental, o que m.e p rur ece 
evk!ente é que o que se qu.iz dizer foi : "A dis-cussão e a apresentação ele· 
quaesquer r equerime n tos, indicações ou a propositura de questõe-s de arde= 
poderão ser d'eitas, quer dizer pode-rá ser feita a cl.iscussi1o, poderá ser feita 
a apresentação, poderá ser feita ?- p1·opositura., no prazo maximo de 1.5 m -i-
nutos . 

.A:go1·a, si se ·dissesse: nas discussões e apresentação de qua.esquer req_u.,;-
rimentos ou indicações, e na p.ropositura de questões de ord effi!, poderá usar 
da palavra , no p-razG maX'imo de 15 minutos cada ISen•ador, um·a só vez, então,. 
f icaria: nas dis·cussões e apresentação de quaesquer requerimentos ou .indica -
ções, a proposi tura de .questões d e ordem poderá se.r fe ita. Assim, fi.cava a 
pl·oprJ!"itura de questões de ordem e q ue poderá ser fe ita no prazo max.imo 
de 15 minutos .. Mrus a apresentação de requf'rimen tos pode,rá ser feita em que. 
tampo? V. Ex. dká •qual é texto exacto, o texto legal. 

Depois desta q uestão dec.orrente d e uma t al ou .qual perplexidade, se f·ica.. 
por f. orça do desconchavo synthatico da phrase, indeciso. 

'l'eruho a quest5.,o v roporiamente de m e1·it1.s, .quer dizer, c ogita-se aqui de 
a presen tação de requerimento, requerimento -cuja apresenta.ção e discuss'à(> 
I= Od~·m ser feitas no prazo maximo de 15 minutos, que dá , portanto, a" Se -
nador o dire ito ele s e occupar ·com o requerimento que queria apresentar, por 
15 minutos . 

:Mas pe-rgunto eu, este é o prazo que dá, mas em que occasião póde ser 
apr esentado e sse requerim1ent o ? Evide nte me•nte nã.o se .c·o.gi.tou dos r equeri-
mentos de ad-iamento, por q ue esses, não só pelo resto do Regimento antigo, 
só J)ódem ser apresentados pelo o,n"Lclor, .pelo Senador que estive t· comi a pala-· 
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vra, discutindo o a ssumpto, como tam ibe-m •não e stão ldmitados ao prazo de 16 
minutos, senão que o prazo que o orador e m!pregar pM-a os n1otivar, tem que 
ser descontado do tempo que lhe é ~reservado p3Jra fallar de meri.tis. Não se 
trata dos !requerimentos escr-iptos aprese ntados no expediente. 

Quer dlzer: os requerimento-s do e1>.---pediente não teem só 15 minutos. Tra-
tando-se de outros trequerimBntos e m que •se 1evanta1n questões prelim-inar~s . 

parece-m<e que ha d e se,r antes da votação, emt:J,uanto se discute o projecto; 
no andamento da discussão do ,p1·ojecto, qualquer .Senador levantará, susci-
ta rá a quesk'W, envol vendo-a em um requerimento, pedindo a lg um<a. provi-
dencia. 

Para jsso é que só são permittidos 1;, Jn'inutos. Quer di ze-c o art. prime i-
ro permitte o -tempo de 15 minutos. ·se assim não fosse não se poderia sat>H 
que o artigo faJ.lava do requerimento. 

O artigo occupa-se da ap,resentação de requerim ento e diz que pr~.ra 

discutil -o e apresentai-o só se pópe fallar por 15 minutos. 
Eu p recisava saber, Sr. Pres-iden-te, qua l o mo-men to em que posso apre-

sentar um reque r imento, porque tenciono enviar á M:esa alg·uns r equeri-
mentos. 

Aguardo de V . E x . os esclarecim<entos que deverei á s ua bôa von tade. 
O .SR. J'Il.ElSIDEJNTlll: - Pa.rece-n1e que realmente existe um erro de im-

pressão no artigo 10°, na sua primeü·a ·pa rte , e p-or este motivo, mandei bus-
car o original afim de verihcat· si está o u não er•rado . 

Em todo o caso, o requerii11ento do nob1·e .Semcdor s6 r•-~>clerii se1· ap!·e-
sentado depois dos tl'es dias de dis-cu ssão . 

V. Ex. se ~·efere á se.gunda pm·te do artigo 10? 
O .S~. BARBOSA LIMA : - A p rim<eira parte -desse artigo c-ogita de -requeri-

mentú. Pergunto a V . Ex. em que momento é que ten11o o direito de apre-
sentar esse J-equerimcnto, motivando -o, em< 11 minutos . 

O SR . MoNIZ S·oDRÉ : - E' ·no .c-oPrer da discussã-o. 
O SR· PRESIDEJNTE!: - No proprio a u tograph o do artigo 10 ha erro, a que 

se refere o ·nobre Se-nado-r. Em ·J,ogar da conjuncção - e - devia ser 0 ar-
tigo- a-. 

De sorte que se deve lêr : "~-las discussões, a apresentaçii.0 C!e quaesque.r 
requerimentos· ou indicações ou a propositura de questões de ordem, poderft 
ser feita no prazo maximo de 15 minutos, ·usa ndo da palavra -cada Senador, 
uma só vez". 

E' daro QUe qualq-ue r \Senador pode-rá fallar .p.or espaço de 15 minutos 
para apresentar um requ erimento, de accôr-do com o at·tigo J ~ . que inte;resse 
á discussão. 

Isto quanto á 'Prim eira -parte. 
Quanto á segunda, q ue .diz: "Nenhuma discussão sel'á encerrada senão 

depois que a mat eri a fõ1· discut·ida em t re-s sessões, mediante requerimento 
assignado p ela quarta parte •dos m em<bros do Sen ado e approvado pela maioria 
do Senado, pre-sente o numero de mem.bros exi-gido para as suas deEbera-
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çôes", quer dizer que nenhuma discussão poderá ser encerrada sem que ten::ta 
passa;do p or tres sessões cons ecutivas, sem .que ·haja um requerimento asSl -
g.nado pela .quarta parte dos m em bros do Senado e 1por este approvado pela 
sua maioria. Creio que é este o pensame nt o do n obre 'Senador. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não se dirá que eu esteja u 'sando da pala-
vra, pela o1·dem ãuas vezes, vtsto que a .pr•in'leira e.ra a necessidade do escla-
redm<ent.o . . . 

O 'SR. !PRESIDENTE: - Era para uma explicação que V . Ex. tinha solici-
tado. Si !fosse pela ordem, n ão poderia mai·s f a1ar. 

O •S.u . BARBOSA LIMA : - Nã o estou infringindo o Regimento que prohlbe 
que por uma ques tãc de o.rdenc ·se pe ça a palavd-a duas vezes . 

!Pedi a palavr a, 6r. P ·residente, den t ro dos 1'5 rn•inutos que o art. 10 me 
faculta para av.r esentar um requerimento em que reclamo o cun'lprilnento de 
uffila di·sposição do Re.g.imento. 

Como V. Ex . sa'be, o Senado não desconhece que o novo Regimento não é 
propriamente um Regimento a parte, é um additamento ao Regimento já 
existente, tanto .qu e, reza inicialmente : "(accrescente-se ao artigo 125) " . 

E rvem como accrescentamento ao art. 125 esta serie de artigos q u e con-
stituem os dispositivos que regem o a ndamento da reforma constitucional no 
Senado. [)e maneira que, continuam a nos governar tam•bem outros arti-
gos do Regimento não emendado, não alter ado, e entre estes avulta o a rti-
go 114 que diz: 

"Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais tbeses 
independenteiJ, de m odu que um•a possa ser a pprovada e rej eitada 
outr a." 

Corno V. Ex. vê, o dispositivo se r efere a um artigo de project-o. Ora, nóS 
e~t<Lmos com um projecto de lei, é incontestaveJ.m!ente um projeoto de lei com 
exigencias maiores , uma vez que 'Cl'la visa mod-ificar o tez:to constitucional. 
M~&s é mna lei addkional, ·não um projecto de ~e!. 

P ortanto, aqui se e~quad1'a o m eu requer imento . 
Que é .que preceitu a este a rtigo? 
iP•·eoeitua que .nenhum ar.ti·go de pr-o jecto, quer dize.>·, .não haverá proje-· 

ct.r, ne·nhum que possa conter a rtigos encerrando .(luas ou mais t:heses i nde-
pendentes. 

Vamos a ver o que são theses e o que é que significa i ndependente. 
Theses, nós tem•os ahi innumeras nos -cinco compr im idos chimlcos que 

vieram ·da C'amara dos s~·s . iDe.putado.s com o nome de artigos, valendo ·como 
cinco artigos' alentados, artigos de .grandes dimensões, ma~·, artigos não são 
títulos, <!apitulos, secções, conforme a technica de todas as cons titu ições me-
thodicamente ordenadas e coordena das. 

Ora, pelo menos um desses artigos' não ê artigo, incide na prohibição do 
dispositivo ·reg.imenta:l, porque contem t<heses diversas qu e i-ndepen.(lem uma 
da outra, que poden1 ter existen cia propria sem que a existencia da outra con-
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dicione a sua; sem que a existencia da outra seja filiada. á existencia. da an-
terior . São inteirame nte distinctas. 

Isso nós vemos no chamado art. 5°, conforme foi baptis'a.do na sacristia 
do Cattete . ]'.-esse a ,r:t: . 5", ·ha t heses independentes, das taes que uma pode 
ser approvada e r ej eitada a .outra.. 

Va.nws lêr esse famoso art . 5°, comprimido 5". Ha nelles theses que versam 
sobre hab:ea.s - co-rpus e these-s ·que versam sobre ifunocionar-ios pubJi.cos. ISão 
co usas absolutamente distinctas. Püde-se a;c,ceital!" o q u e ali está preceituado 
sobre habeas- coTp1lS e rejeitar o que ali vem preceituado sobre o estatuto dos 
funccionarios publicas. São causas a.bs.alutamente -diversas; podem até -c-on-
stituir projectos de 'lei distinctos e estão en,;Jo,badas em. um sO artigo. 

-Eu, poctanto, fü·mo-me -no art. 114, que determ•ina: Nenhum artigo de 
projecto poderá -conter duas ou mais - este contem mais de duas, pelo menos 
duas já ~ostrei - duas ou mais theses independentes, de modo que uma pos-
sa ser approvada e outra rejeita.da . 

;Portanto, Sr. P -r esidente, para salvagua.rdar a soberania elo R e gimento, 
pa ra que o Regimento seja realmente 1·espeitado, eu vou enviar á .Mesa um 
requeriment-o s olicitando q ue a Commissão competente redija o projecto da 
Cama.ra, subm·-dlnando-o a este ma.nàarnento, de t.al modo que o artigo seja 
m~ ai,tigo mesmo . J)o contraJrio poderá passar em julgado que a Constitui-
ção Federal COJn•põe-se de um artigo unico com 600 ou 700 'itens. ou para-
gmphos. 

O legislaclor r egimental, para evita.e qualquer soplüsma, decl-ar.ou 0 que 
era artigo, quaes eram a.s condições para que urn1a parte de le i constitui.sse 
um artigo : - n ão conter dmts ou n1ais theses .i-ndependentes. 

Este projecto não está redigido nos t ermos do Regime.nto . 
Vou envia1· á Mesn, meu requ"rirn<ento para que elle seja redl·gicler pela 

Com missão uo Senado, ele accô1·do c om o an: . 114 do n osso R egimento. 
Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, o segui·nte 

REQUERIMENTO 

Reque iro qu e a propo:;ição da Camn,ra dos DeqJutados .r e lativa á refóTn"ta 
da Constituição F ede ral seja devolvida á Commissão corr~petente p ar-<1. que se 
dê cumprimento ao disposto no art. 114 elo Hegimento <:lo •Sena-do. - Barbosa 
Li1na. 

O Sr. Moniz S.odré: - Peço a pa !Hv m. 

O Sr. Presidente : -- V. E x. só tem direit o a fallar duea nte 15 rni· 
nutos. 

T em a palavra o Sr . J\oloniz Sodré . 
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O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, eu desejaria que V . Ex. IDE 

e nviasse ,o requ erimento que aca;ba de ser lido. (O orador é sr.t-tisfeito) . 
.Sr. Presidente, o nossú e m inente co !lega, Senador pelo E stado do Amazo-

nas acabou ele a p resenta r á consideraçào do Senado um .cequer imento .para 
-que seja enviada á CO'Illmissão com•petente a p roposta de r evisão da mag-r.a le i 
da HepubJi.ca, q u e nos foi mandada pela Camara dos Deputados . 

A p.rimeira d uvida, que se levanta, 1Sr . Presidente, - e para isso chamo 
a a.tten ção de V. Ex . - é q ua l será a Commissão competente. Será a Com-
missão dos Vinte e Um, representando cada um dos E s tados, inolusive o Dls-
tricto Fede r·ai, •ou será a •commissão teehn1ca de Redacção . ou será ainda a 
0ommissão [Permanent e de iOoonstituiçiLo? 

Com ceJ·teza o meu eminente collega não fixou a Commissão, p orque a s 
mesm-as duvidas, que assa.Jta m o ·m eu espkJ.to, clever imn ttr s urgido á intel-
legen cia d'e :S. Ex . 

V. E x . ainda sabe que, •pelo Regimento cs pedai'issimo q ue nos r ege, para 
o Regimento que deve ser rupplicado para o estudo, .debate .e votação. da re-
forma -constitu cional, ficou eliminada .por est e r egimento a ida do ·projecto de 
revisão constitucional á Commiss ão ode :Puec181cção, .pdrqua ·r..to, po1· disposiç.ãú 
-ex pressa, .contraria a. tocl.os os mo'des parlamentares, viola;do.ra de t od3,S a.s 
hôas normas que devem rege.r os assmTlptos Que s e debaten1 no s eio de u ma 
corporaçi'Lo p o.Jitica " legisl-a tiva, ·como esta, o :pr.oje-cto ode r evisão •constitu-
eion al não irá á Com missão de Re·d<~cçã.o. De m a neira qu e, qu aesqu er que 
sejam os v ícios de fórma, os effeitos de e xpressão, as •Correcções de .Jingua-
gem, tudo, -emoflm as lrucu nas, as dmpu rezas de linguag·em , tudo, emfim, que 
pos~a t ornar ln1pe r J'eita a ·ohra ·legislativa, não t.erá o seu con·eotivo neces -
sari.o no selo da Comnüssão de (Redacção, e e~se po-nto é de t ão .crupit a l im · 
portancia quanto é, certo que o projeoto que nos f.o.i enviaJdo pela !Cama.r3. d os 
Deputados resente-se de tal lacu na mesmo na numeração d os seu s art i.gos, 
que nem. sei mesmo ·oo-mo possam ·oo;er encartados •Como ·parte integrante da 
Constituição da Republ,ica. 

E u c hamaria a att-enção de V . Ex., :Sr. P1·c sid ente, par<", o modo por que, 
sob o ponto de vista de fórma, está elaborado o p r.ojecto -q ue nos í'·oi envi<>-do 
pela .eamara dos Dep)!.tados . 

Diz a emenda 1 •: 
":Sulb:stitua-se o art . t;• doa Cons~ituição pelo sbgui·nte: 
Art. (em branco) O Governo Federal não poderá intervir em 

negocios' pecu liares aos Estados, salvo, etc . " 
A• em·enda im~noclia.ta tem o mesmo vicio. Diz shnplesmente: 

" Substitua-se o art . 34 da Constituição p elo seguinte: 
A1'i . (em ·branco). :Compete prim itivamente a c ·CongTc;;so Na-

.cional, tte" . 
Adiante, diz a ecrnenda 4' :· 

"Suihstitt•.am-•se ·o·s arte< . 5~ e 60 (]a. Constit ui~ão 11e][; seguinte . 
"Art ... •(em branco; não tem numero) . 
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Ji. c,menda n. 5 a inda tem o m esmo defeito, dizendo: 
" SUJbs titl!am-se os arts . í 2, 75 e 80 da .Constitui<;<l.o pelo seguinte: 
Art . .. (em branco; não t e m numeDo) . 

Ora, Sr. !Presidente, não corapr e he ndo, como é que, dispen sando-se a 
Commhsã o de ·Redação e n ã,o se permliHindo que se ap.res-entem emenda~ si-
não .oom a assi.gnatura de uma qua rta parte elos membros do Sen a;do , possa-
mos corl'igir esses defeitos de ling ua ge.m. 

Que numero terá o artigo .que vae subsütuii- o art. 6°? 
D1r-se- ha: te-rá o n. G . !Ma s n ã o est á consignado no projec!Go e , por•tan-to. 

tem que fi-ca~· comi uma omissão . 
A 1nesma c ou&'1. s u occde com a e-menda n . 2. O artigo deverá tomar o 

numero 34 . 11\l[as o pr oj eoto não l·he indica numer.o algum. 
O caso mais interessante é o que se dá com a em enda numero 4, substi-

t utiva dos arts. 59 e 60-Substituem-se dous a r tigos por um e a est e n ã o se 
dá numeração . Não sei que num ero tomará o artigo que vae substituir os 
de •n,~. •59 e 60. Será o n. 50? 'Se:·á o n. 60? ·Mas neste caso fic<Lr á um artigo 
sem objecto na Con stituição da Republi·ca., porque se dermos a este artigo 
o n. 59, pularemo,~ "' n. ·60, que ficarA em ·h ,·anco . Haverét. um salto d\o um 
artigo pan:. outro. 

Na emenda n. 5 ainda se aocen tue. co;rn m::ü01· vigor e-ssa anomalia, por-
que são tres arti·g os substituídos por um artigo zet-o. De ma.neira que n ilo se! 
como se fará a ·numeração {!esse artigo. Será o art. 72 ? f erá o art. 75 ? Sei·ã 
o art. 80 ? .Seda -como fôr, desde Que se reduzam a um os tres artigos da Co n -
sütuição, como <é que se fará a nume1·ação dos artigos component&s ela Con-
stituição <'la R e publica! 

V . . Ex . sabe que ainda o 1-1.0-g-imento estrubelece que a emenda deve l;ler 
apresentada de tfd f ôr:ma que poGsa ser introduzida -na Con s tituição , sem 
qualqu er m\Qd-ifi!cação. Dah.i a razão de ser da dispensa da Commissão t echni-
ca, de a·edacção . 

1\iias, p ergunto a V. Ex. c om o se pode -substituir os a t·tigos 72, 75 e 30 po1· 
um artigo só, •Se m quo Ge note um ·hiato na numeração dos ·artig os consti:tu-
cionae-s ? P·orque os artigos 72 , 715 e -80 .passa.rào a cons:tituir u1n artigo s6 
que não tem numero . Aliás, o projecto da Ga.mo.ra n à o terá esses artigos. 
Seja como fõr, dons dos ar.t igos desap )}arecerão do seio ela Commissã·o . 

Mas quem ha de fa?..er a C01Tigenda si o pr-ojeoto não vae á COmmissão 
de Re.d.acção? 

E ' uma questão interessantíssima esta, •Sr . !Presidente. 
QuesW.o d e orde m que ·será opportunamente levan taoo depois que c Se-

nax1o deliberar a re-speito do requ erimento offere'ciéto pelo honrado Senador 
pelo Amazonas . 

Essas •considerações que venho fazendo próvam exhu.berantemente a ra-
zão de ser do requeriment o do honrado Se·nador pelo Amazonas, r equerimento 
que S. Ex. baseou no artigo 114 do R egimento, que não pell'!llitte que se 
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reunam em um só dispositivo varias proposições que, pelo Bett sentido e con-
~eito ·possam ser: uma rejeitada e a outra approvada . 

O ar t. 114 dõz o seg uinte: 
"•Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais theses 

independentes, de modo que uma possa ser approvada e r ejeitada u 
outra". 

S. Ex., o meu illus1.re collega de m.inori:J., formulou d0 m•aneira cabal a 
necessidade de ser resolvido, ou antes enviado á Commissão competente o 
.projecto q•ue veio da Camara dos Deputados, para lá se -collocarem de a ccõr-
do com o dispositivo reg:llnenta:l as varias pro-posições referentes á reforma 
constiotucional. E' ainda outro argumento a favor do requerimento de S. Ex. 

·De forma que V. Ex. , ISr. IP.residente, comprehende bem que sem essa 
forma1jda,de essencial d~ enviar á Commissão ·com.petente, que ninguem sabe 
qual seja ella. si a dos -21, si a de .redacção, si a de Constituição, teremos, pri-
meiro, violado o art. H4, ficando eiDI uma só disposição materias tão differen-
tes que na propria. Constituição que se quer '!'E:modela•- constituem a;·tig·os 
tão dlstincotos que nem •seguem a orde1n numerica, porquanto de 72 se passa a 
75 e de 7i5 para 80. 

Ai-nda mais , s em essa ;formalidade de ser enviado o prc,jecto á I'espectiva 
Commissiio, ficaren11os com artigos constit:uc:iona€s sen1 num·er.o, pm·que ve-
mos o seguinte: cinco emendas foram apresentadas á reforma constitucional 
para substituir nove artigos . ~I 

De fôrma que nós tivemos o englobamento de materias dif'ferentes. he· 
ct.erog-eneas em dis;:.osições que deveriarr~ constituir artigos differentes e qu €! 
passaram a constirt:uir artigos sem numeras. 

Vê, portanto, V. Ex., •S,r. Presidente, que é da maior neCJe-ssidade a a p-
provação do requerimento o.fferecid-o pelo meu honrado concga. 'Sem el!e, te -
remos implantado, não só a balburdia e confusão · no ·seio do S'enado, no mo-
mento da cUscussão e respectiva votaçã o do projecto oUerecido pela Camara 
porquanto, teremos de gar vot os g1obaes sobre assumptos de natureza ·inte·i-
ramente diversa, como ainda, uma vez acabada esta ·obra, nãQ de r·evisão con· 
stituciona l, mas - como já tive occasião de aff.irmae ~- de reforma rmte-. 
constitucional da Magna Le-i da 1RepubJi.ca, um v.ez consummado o attentado 
contra os princípios •basicos da demo·cracia brasiieira, c em a aoceitação· de 
uma reforma constitucional que esbulha e supprime toda~ as .ga rantias e as 
mais bellas conquistas liberaes que temos o-btido, atravez d:e seculos de lutas. 
no antigo e no no·vo regimen politioco: ter·emos im·planotac'to a 'balburdia e a 
confusão durante o debate e votação dessas medid:;t.S l'evogadoras da Consti · 
tuição da Republica, •com'o, ainda, depois c'le consummada essa obra verdadei-
ramente impatrioUca, ·ter·emos o corpo da nossa co.nstituição d€'fo rma;d-o a.tu 
na enumeração de Eeus artigo:s. 

•Será uma deformação material, uma deformação, n'i(• só na ft; n n a pe'a 
qual se te1111 ba.S€aclo o pens!amento le gi.sla tivo ref(>rente á . Magna L ei da Re-

• 
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publica, co1no ainda. uma defon:nação a t é na enume ra ção successiva dos res 
pectivos a rtigos constitu cion aes . 

.Sr. iPresi{i<mte, aguardan{io-me para ventilar ·as questões de o·rdem que 
opportunamente me forem sendo osu.ggeridas a respeito do modo ])Or que de-
ve ser discutido e v-otado o proj e.cto de .r evisão constitucional: aguardan do-me 
para o·fferecer essa,s questões ·en11 ·ooca sião opportuna, e e m que haja nume-
·ro legal para se deJ'.be•ra r s-obre ellas, limito-me, neste 1nomento, usa ndo d<Y 
pra:uo rest1i-oto que m e é conferido pelo R e g imento, de 15 minu bos apenas, a 
tra:uer o meu apoio, expresso e.m palavr as, ao r equerimento -offerecido ao Se-
nad-o p elo eminente l'epresentante do Amla·zonas. 

V. Ex., Sr. Presidente, •natu•·alm ente s ubmette l-o -{l. á deliberação do Se -
nado, de a ccôr<1o com o .preceito c.Jaro <do noSSQ R egim·enrto . 

Uma vez, porém , que não haja numer'O legal para se üeiiberar sobre a 
materja, •d:esejaria que V. Ex. me info rmaSse -si o requerimen t-o fi•caria so!b.re 
a mesa para ser submettido novamente ã. discussão, na proxi..Jna sessão d-B 
Senado. ou si, ao contrario, el le deverã. •ser renovadio na proxima sessão. 

O •SR. PRESIDENTE : - De a ccôrdo •com o art. 187, -não lhavend.o nurne r" 
para votar o r equerimen<to, julgar-se-·á pl'eljudicado o incidente e •contin u aTá_ 
a discu ssão da materia principal. 

O ·SR. MioNIZ SoDRÉ: -E' isto que .p·ergunto a V. Ex. Si fica á mar.gem 
o requeriment-o .para •clepois ser suhme tti.do n. votos na ,sessii,o segui'nte. ou si 
precisa ~lle ser renoV"ado pelo seu a u tor .na proX'ima sessão . 

0 .SR. iPRESlDENTl!l: 

ente nder o .seu autor. 
Poderá s er renovado na sessão seguinte, si assim o 

I..emhro a V. Ex. .que o prazo estã. esgotad.o. 
O iSR . :M:oNrz SoDRÉ: - !Sr. !P•residente, V. Ex. me avisa que jâ. estâ. e:x:-

tincto o prazo estric to, esta camisa de força 4o nosso R egiment o, que <:on-
stringe e impede as discussões no Senado. 

:M:as, e u me permitto a liberdade de me não sentar sem fazer u m ligeiro 
repa r o ás cir cumstancias es'peclalissima s de estar V . Ex. presidindo o Senado 
sem nenhum secre ta rio. Parece-me que se oba uma queSitão de rnaio·r a lcance 
para a mar ·cha .dos serviç-os parlametr es é e.sta de e::;tar uma Comrn<issão, 
como é a Commissiio de !Policia, apenas n~presentada por um de seuE 
membros . 

V. Ex .. , .Sr- . Presidente sabe que uma Commissão não pôde deliberar sem 
o nume 1·o Jeg·a l , e 'l.:,redito que apezar ·de t·od:a a ibõa vontad:e, d e .todo o esfor-
·ÇO de V . . E)JÇ., mathemaüco e arithmetico ·de que possamos dispõr . .. 

O SR. PEREIRA Lono: - Que as vezes são validas·. 

O SR· MoNrz SooRf: : -
tu ir a maior ia de cinco. 

um ou dois desses membros não pod'em consti-

V . Ex . Item feito varias observações no sentido <1e e u con cluir as m inhas 
considerações . ·-.·:'·--,,,- , 

;· 
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.Satisfa:;)endo a ansia de V. Ex. por me vê r silenciar, devo diZer, antes dé:. 
concluir, para deixar integra:lmente ex,posto o meu .penoomento, ·que mesmo 
que estivessem pre:;entes tres de •seus ·membr.os, a Mesa não ·estaria c.om o 
numero legal, porque a Commissão de Policia é daquellas que para poder 
funccionar e dirigir os trabalhos legisla;tivos, nece·ssita da :sua oonstituiçã{} 
integral, porquanto o Regimento estabe:!e<Je oatheg.Oriocamente, as funcções de 
cada um dos .quatro secretarias, além do presidente. 

De maneira que o Regimento .não só estabeJ.ece para o Presidente as sua5 
funcções proprias e -para os .seus seoretarios funcções es.peciaes, como ainda 
dispõe que na au~ncia de um' dos mem·bros da 'Mesa, o presidente · terá d~ 
convidar quaJlquer do.s ISena;dores opoar·a preencher .o va;sio . 

V. Ex. verá no LR.egim.ento .que é nec:essario a iMJesa convidar .qua'quet 
Senador, ·ainda mesmo que seja um membro da ·minoria .para c-ompletar o nu-
m er-o legal, afim de dirigir os trabalhos Ido Senado Qegalmente. 

O 'SR. iP.RESIDEN'l'E : - Convido o Sr. ISenado.r IMoniz .Soclré a ac-cupar a 
cadeira .de segundo secretario. 

O SR. IMoNrz .SoDRft·: f-- iPe•rgunto a V. Ex. si não 'ha .na IOas·a outro •Se-
na;clor que .peDtença as .hostes governistas? 

O SR. iPRESIDEJN:r.EJ: -A Mesa não tem1 ·PO.Jitica. iPaTa a !Mesa todos o~ .Se-
nadores pertencem a um só partido - que é •O ISenado. 'Foi -ne·ste pr.oposito 
que tive ·a honl'a de convi·da.r V. Ex. para. oocu.par um Jogar na 'Mesa. 

O SR. M!ONIZ SoDRÉ: - 1Si V. Ex. me informa que a Mesa não rtem par-
tido, devo .ponderar a V. Ex. que assim não pensam os directores dos tra·balhos 
p<trlamentat·es nesta Casa. Não entro 'na di.scussKo d~sta .thése q_ue aliás está 
em verdade e i.ndiscutivelmente na conscien cia de V . .Ex.; rrn!as acceito a dis-
tincção que V. Ex. me faz para oollalb.orar com a Mesa, desde que V. Ex .. 
-convide outros membros para completar o seu numero legal. (*) 

O Sr. Presidente: - Respondendo ás considerações feitas pelo nobre 
Sena;dor p·el-o Espioritd 1Santo, 'lastimando .que nem sempre a ·Mes-a •Se a1:enha 
nas suas deliberações •á lettra. do R egirnlento, cabe-me &r a :S. Ex. uma ex-
plicação. 

Qualquer outro quE; fosse o desejo da Mesa de decidir neste .cas'o, no sen-
ti·clo ·de se·r ag.ra<dav'"I a V. Ex. ella está es-tri·c'bamen.te suj.eita aos dJ:Spo.stivos 

·do Regimento, porquanto, jurista como é V . Ex·, ha de •Concordar em que o 
Regimento, dizendo que "ao se suscitar, sobre qualquei' m.aterla., uma ques-
tão de ·ordem e não ·havendo numero para votar essa questão julg.ar-s'e -
ha prejudicado o incidente e continuará a discussão da materia principal", re-
solve a ques tão e deixa perfeitamente a defesa; no sentido de ficar bem .claro 

(*) Em •seguida falou o Sr. Jeronymo Monteiro. Não consta do "Diario 
·do Congresso" o discurso. 
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perante o .Senauo que nella, n este caso, corno em todos os demais, apenas tem. 
obedecido fielmente á lei inte rna que nos rege . 

o 'SR . JERONY MO MoNTEIRO:- AJgradeço a V. Ex. a explicação. 

O Sr. Presidente: - Continúa em uiscussão o requerim ento. (Pausa.)-
Si mais nenhum Senad= quer usa;r àa palavra, encerrr-a.-se a discussão. 

(Pausa). 
Encerrada. 
Não haV'endo numer o no recinto, vou manda r iprO·ceder á chamada. 
Procede ndo -se á c hamadia., verifica-s·e a ausencia dos senhores .Aristides. 

Rocha, Souza Castro, Costa R odrigu es, l\1agaJ.hães dll Almeida, Euripedes de 
Agular, Pires .RebeHo, T·homaz Rodrigues, .João Thomé, Be njamin Barr oso, 
Joi't·c Lyra, Eloy de Souza, ElJitacio P essôa, Antonio Massa, Vena ncio N eiva;. 
Carneiro da C untha, Euseibio de Andrade·,' Lopes Gonçalves·, !Ped!ro Lago, Mia-
n c.el Monjardim, J eronymo Monteiro, Miguel de Carvalho, Joaquim MJre>ira , 
Modesto Leal, Mendes Tavares, P a ulo de Frontin, Bueno de Paiv a, A. Azere-
do, Luiz .&dolpho, Hermenegildo de M.oraes, l\.f15onso de Camargo, Generoso· 
Marques, Vida! Ramos, Ves].)ucio de Abreu, Soares dos· Santo·s e Carlos Bar-
bosa. (34). 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada apenas 1·5 Srs. Sena-
dores . 

Não .havendo nume·ro .paro. a v:otaçã o do requerirrn!en to, fica elle preju-· 
dicado. 

Con tinúa a discussão da proposição n . 45. 
T em a palavra o Sr. Antonio Moniz, ·prévlamente inscripto. 

O Sr. Antonio Moniz : - Não venho, Sr. Presidente, trazer a minh a 
eollaboração ao projecto de reviJSiiJo constitucional que nos foi envia-do pela 
Camara dos Deputados. Meu f im é apenas dar os motivos que me levam a 
negar o me u apoic a es~ ;projeobo, que reputo um attentado -contra os direi-· 
to do povo brasileiro. 

Dtvidirei, .Sr. Pre·sidente, as considerações que ·p.retendo add'uzir em jus-· 
tificativa do meu voto em duas partes. Na primeira estudarei a questão de· 
modo geral; na segunda, aj)Teciarei cada uma drus emendas q·ue oonstituem 
a prop.osta . 

Devo dizer, Sr . ;presidente, que n ão sou systematicamente contrario á . 
r.evisão const1tudonal. Sou até .&aquelles que pensam que a nossa magna lei 
c-ar ece de retoques. A minha ~ttitude franca e decididamente contraria á re-
forma ·p ro jectada ·é determinada .p.elos motilvos de que vou dar scie ncia ao· 
Senado. 

Em these, Sr. Presidente, não ha <J.Uem não seja r evisionista. A theor;a 
da immuta:bilid'ade das constituições outróra ardorosamente sustentada por· 
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espíritos de eleição, já foi 11a muito r elegada para os arc'hivos das antigualhas 
philosophkas. Inteiramente incompativel com a evolução s'cientifica, s u-
bordinada aos met'hodos positivos, {la observação e da experiencia, não vale 
;t pena com ella nos detenhamos. Longe vão os tempos em {!Ue o legislador 
d.gia abstractamente, influnciado pelo pensamento d.e formular as leis , cons o-
ante ás ·cro-utr1nas em V1o.g-a •no mome·nto. 

Hoje, o-bedece a uma directriz muito diversa. Outros são os factores que 
0 guiam, predominando entre eHes as ·condições m esolo.gicas. ·Suas preferen-
das não são pelas 1déas mans attra;hent€>s ou mais deslumb.rantes, nem pelas 
que no terreno das abstra~ções se lhes af:guram as melhore·s, sinão pelas que 
mais 1se har.mp•nizam com a situação material, intelle•ctual , müral e ·'Psycholo• 
gica do povo. 

Oonseguimtem.errte, em se tratando de ·revisão de .Jeis, maximé da lei fun-
damental, da lei das leis, o que nos assiste examinar precipuamente o que 
antes de tudo, nos eumpre v€>1-:if:i<!ar, é a opp.ortunidade . 

Haverá .quem, ·de·pois de alguns instantes de reflexão ·so•bre o m•omento 
angustioso por que está atravessando o nosso paiz, possa, em con sciencia, res-
pond€>r pei:a affirmativa, isto •é, que é OipJ}ortuno Q inomento para emprehen-
dermos tão ingente 'ta!refa? 

Apredemos os fa•cto.s . 
Em si mesmo, Sr. Presidente, o estado de sitio, ai'nda quando executado 

com brandura, o que raramente acontece, devido á sua propria natureza, de 
"consequenoia demoiJ:do?·a (la base P1'i'ntardial de qualquer OonstUwiçã(}j 
l ivre", na phrase feliz d'e Lastarria, - produz a desconfiança, o mal estar, o 
terror em todas as camadas· s ociaes. Basta dizer que é uma ameaça constante 
a todas as liberdades publi-cas e individuaes, porquanto privando o individuo da 
faculdade de locomoção, sequestrado ass:m do meio social, >i.pso facto, fica im-
possibilitado de desenvolver a sua actividade, de trabalhar, de .prover-se dos 
recursos precisos para o sustento da família, môrrnen·t-e quando se o to.rna 
incommunkavel, p.rivando-se-'0 a,té {ta correspondencia esoripta. 

Ora, um povo que vive soib e-ssa mentaJidade póde ·cogitar ·da refor m'L da 
sua estructura legal, de s'Ua lei basica, que exige profunda m editação, acurad·o 
estudo, com•pleto desapaixonament•o? 

Aoorescente-se que o m•odo pelo qual se appllca ou est'l. •sendo applicad'o 
o sitio do Brasil, dando erronea intelligencta, ampliando- se-l·he os effei-
tos, dilatando-se a competencia do-s seus executores, t o.rnando-o, portanto, 
mais apavoradür, augmenta a s ua acção o-epercutora, ifaz;endo-a actuar com 
maior inte.nsidade <>obre a menotalidru'l·e dD individuo e do meio. . 

O sitio não tem por objeoti'vo punir, mas facilitar o estabelecime.nto da 
o-rdem pubhca a'terada, h abüiotando o Governo a agir comt maior pr esteza, li-
berto de formalirtades pro.cessualisticas, que l'he difficultam as providencia'! 
de caracter ;prompto . Os abrangidos peJo s·itio rrã.o são considerado.s crimino-
oos. Como muito bem diz Ca,rlos M.aximHiano, ciltando IBarraq·ue.ro, no sitio 
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"permitte-se deter e não prender; a!CLSta1· e não expatr·iar" . Não devem, rpois, 
ser os detidos tra;tad:os como os deU.nquentes communs . . São geralmente indi-
víduos normaes, dotados dos melhores sentimentos, incapazes de violar a 
média do senso no1·mal de que nos fall:a Ga;r-ofalo, quandf() fi·rma o conceito 
naturalisU.co do delicto. São revoltados', -com ou sem razão, contra a acção do 
governo que reputam arruinacd'ora -da -patria; são adeptos de taes ou quaes 
ideaes politicos ou sodaes, que almejam ver tlium·phantes ,p.aTa a il'eJi.cidade 
da -communidade. 

IPor isso é que na vigencia do estQidlo de S'i,tio 3JS medidas •de .rep1~ssão 

contra as pessoas não podem ir além da detenção e1n lagares não dest:-ina-
dos a 1·éos de 01'iirnes com1mms e a 1'e?noção para ot~tras partes do te1-ritorio 
nacional. Na Argentina faculta-se ao detido o direito de escolher fõra do paiz 
o Jogar para onde q uer ser enviado. 

O.ra, no 'Brasi'l não é assim ·que se comp.rehende esse instituto, tem-se, 
posiJtivan1!€nte, adulte:ra;do 'O seu •conceito, pe'lo menos na sua execução, não 
dbstante os embargos do Poder Judtciwrio, não tanto quanto era para desejar, 
reprimindo ou anTenizand;o os ex;cessos revoltantes do [?.oder Exem.JJtjv.o. As-
sim é que se recolhem os {!etid:os em Jogares <Iestinados a presos' -communs, ora 
abel'tamen-te, com . a mais ~·evoltante oster11tação, ·CiOn'l! o 1naio.r desprezo pe'a 
lei e pela opinião publica, ora apadrinhando-se com grosseiros sophismas . 
Castiga--se·os physicamente, espancando-os ·com selvageria, revivendo os 
mais atrozes supplicios da idade média, deixando-se-os curtir fome e sede! 
.Priva-se-os de receber visitas dos entes mais íntimos, da correspondencia 
mesmo -censurada, e até -da assistencia medica! Os tormentos são de tal or-
dem, q u e algumas das victimas teem sido levadas a pôr t ermo á existencia 
e outras, não podendo aos mesmos ~·esistir, são dadas como suicidas: para o 
effeito do enterramento, falseando-se, desta sorte, a estatística dos assassínios 
torpes' e barbaros! Os que no futuro tiverem de escrever o que foi o estado do 
sitio, nesta phase negregada .que estamos supportando como se fossemos' in-
vertebrados, ·hão d'e sentir a penna tremer-l·hes nas .z:n.ãos, horrorizados' com 
as miserias .commettidas nas masmorras infectas em que se encarceram s·up-
p-ostos -criminosos politicos, salientando-se entre taes tor{Jezas as de que foi 
theatro o celebre vapor Santos, onde lmvia o prazer satani•co de infligir-se aos 
presos, para gaudio dos seus algozeS', surras com tubos de b::;rracha e chicotes 
com ·pontas laminadas, pelas madrugadas frias, antecedendo aos classicos ba-
nhos· salgados por m eio de esguichos! 

Ainw mais. O esta.do de sitio, entre nós, traz como consequencia it:!1me . . 
diata o am-ordaçam1ento da imprensa e 0 trancamento {los comicios populares. 
Quanto ã 1mp.re nsa. d-ir-se-ha q·ue o g-over·no le,·antou a censtwa vara> -
discussão da reforma con•stitucional. Primeiramente, não é verdade . Ha res-
tri-cções .. 

Ainda ha pouco o Sr. Bar>bosa Lima , levantando impo.rta.nte ques•ã.o {jf: 

Ol,db:n, teve ensejo de referir-se ao fa•cto -da !Censura ultün.,.ffilente ter . prohibi-
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do q·ue os jornaes dessem •n oticia do oocorrido n o ParJamento, quando no Se-
n ado se acha em disc u ssão a r eforma constit 'Uc ional . 

Varios a rtigos e entrevii.ltas soibre o assmnpto teem sido condemnados-
pelos lapis soberanos da censtwa policial . 

lúembrarei, 'Sr. P ·res1dente, .que o · .Sr. Senador ·Moniz .Sodré, escrevendo 
uma serie de artigos assignados para o Co1-reio da Manhã sobre a Revisão 
Constitucional, passou .peJe dissabo·r de ver um delles mutn<.tdo pela censur.'l.. 

de maneira a tra nsformar-lhe o p ensa.m ento . 

ü Sr. Senador Soare·s .düs <Santos, dando uma en t.rev ista ao Co1·reio da 
:Ma.nhã tam.bem sobl'"e este m1on1:ento.;o assumpto, pura que a mesma fosse pu·· 
blicada, teve neces-sidade de lei-a aq1,1i, po-rque a censu1·a a havia vetado! 

O m esm o aconteceu .com1 o humilde orador. Apenas a mi.nha ficou sem 
publicações, po-is, n ão a li ao .Senado, ·nàJo a transfürm ei em discurso. 

Mas, ainda que houvesse sinceridade na suspensão da Ct~tsu?·a para a re-
visão. a situacão no fundo seria a mesma, mora! e ma;terialmente. E 'm pri~ 

meiro logm·. a liberdade quando não em ana da 1ei, quando é uma concessão da 
autor.idade, que a póde fazer cessar no momento em qu·e bem' e.ntender nã o é 
liberdace. E' uma lillYeralidade, u ma concessã.o que pód·e .até ser hum·ilhan te . 

Em! t<egundo Jogar, porque sendo am•plo o poder da policia pa;ra deter o'l 
cidadã:os na vigencia do si tio, o autor de um artigo \SObre revi.são, que cair n o 
desagrado do Governo, ·nào será encm·.cerado pelos oo•n.ceitos n elle externad·os, 
mas por uma out1·a causa que nào convém ao0 Governo divulgar, por algwma 
alta razão de Estado. 

O Senado deve estar lembrado do que a-conteceu .com o Dr. Bruno Lobo. 
Apresentou-se este eminente professor p erante o Supremo Tri.bunal Federal 
defendendo um hab<?-as-corpus, requer·ido por a lum,nos das nossas escolas su-
periores .q'UP. pleitl'avam pelo re·conhectmento rde um dire'ito qu e reputavam 
liquido . Neste mesmo dia o Dr . Bruno L obo fo i recolhido a prisão, onde creio 
que ainda eRtá, comÔ .pediria ao nobre leader da maiorja que m<e informasse . 

0 SR. BuENO BRAND_'i.o: - Eu não sou Chefe de P olicia. 
O SR. AN~·oNro 'rA:oNIZ: - Pensei que V. Ex. nos pudesse dar essa :tru'or-

mação . Sei que V. Ex. n ã o é o Chefe de Po-licia, mas a lém de ser o deposito.-
rio do pensamento do 'Goveril{) nesta Casa, v ive n as altas r odas da administra-
çã:o. 

O SR . iBnmNo BP.ANDÃo: - Si eu soubesse eu prestaria essas iillformações. 
O SR. ANTONIO MoNiz: - Suppunha que V. Ex . andasse ao corrente do 

que se .passa. 
O .SR. Bu~N·o BRANDÃo : - N1Lo posso estar a me preoocupar com peque-

ninas questões . 

O SR. A NTONio MoNIZ: - Não poss-o con.co.rda r que V . Ex. repu~ pe-
q1tenina questão o fa·cto de se prender ·u m professor de uma das es·colas su-
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periores, .por t e 1· compare~id.o ao •Supremo Tribunal F edera! par a defende;· 
uma causa justa do;, seus d iscípulo s . 

O SR.. BlJ!!:Nü BAANDÃo : - Não distingo entre revoltosos . 
O S~t. ANToNio lY.l.oNrz: - O fa-cto, porém, é o .seguinte; o Sr. Bruno Lo-

bo no m esmo dia em! que defe-ndeu -o habeas- co1·pus impétrado pe los estudan-
tes , fo i pre.so. Req LHJreu habeas-.aoptts . O Tri·buna l man.Jo .1 ouvir o Go·verno 
Este declarou que Q pa.ciente não estava r ecluso por haver defendido v 
habeas-corp·us dos seus a lumnos, mas ,por moti'Vo àe oràe1n publica ! 

Como vê V . Ex., ·este !facto vem em apoi-o da these que su stento. O in di · 
v!duo t em li!Jerdade para prati-car tal a.cto, m.as se o ·p ratica será preso pOT 
outra causa, por motivo àe ordem pt~bUca! 

Os comícios populares, porém , não foram abertos. E V . Ex . , <tirijo-me 
ao ;illustre relator da CommisE"iio dos .211, um dos autor es da Constituição actual, 
!Pr opagandista da R epublica, pa.ra ]YeTig>untar-lhe se aoha regulao: que se dis-
cuta uma refo·rma constituoional em um !p'airz; em q ue taes comícios· estão 
trancados pela policia . 

Wilson, 0 gra.nde presidente da Repub!ica norte-america,na, na época 
mais efferves'c<ente da guerra mundial, decla.rou que fa.zia questão caipital 
d e que os •comi·cios porpulares ,f u nccionassem com a maiiJr normalidade, por-
quanto os cons·iderWYa a uxilia r es efficientcs d a sua ac'.m:inistraç;ão . E 'ntre-
.t.an to, n alqu elle m om ento, o grande p-ovo america no •a:c11!1Va -se dividido 8m 
duas co·rrentes·, uma •que applaud.ia a intervenção dos Estados Unidos na luta, 
e outra q u e a condemnava . 

Convém , porém, não esquecer, Sr. Presdde'Ute, ,que taes factos não •oc-cor-
rean uni-camente n a capital do paiz. Não é só mente a fonnosa oic~aiLe do ruo 
dte .Janeiro que é art'flLg;ida !Pielo guante fer<renho de um sitio dlesaàmruio q ue , 
.perdendo o caracter de ll11!6dida de e:l.."'Cepção, se tornou e!ldemico . Ao mesmo 
regiJ ,~en estão sujeitas oito unidades da federaçiio, e até bem pouco tempo 
dez. Aliás, nos Estadas as Vti:Ole'llcias são mais faceis de seu- effeatuadas, 
m axim é se a opposiçãJo !o cal tambem o é ao Governo da Repu:blica . Darei 
um exemplo o·ccorr·ido commigo 1H'O'P•rio e, um só, ·poT>qUJe, se quizesre, po-
deria apresentar mais. 

:Suspenso o segundo sitio na Ba.hia, tive a. ingenuidi!.de de, com -o ;Senador 
Moniz •Sodré, montar um jornal. Está ;tem visto que esse jornal U:.."i.o· era pan·a 
e ntoar as "be nleme.rencia:s" dos• Gov·erauos a os q u aes f•aziam os o.pposição. 

~Ja hiram cinco numeros apenas. A nossa opposição foi a mais m oderada 
.possi1Ye1, não resvalou ~Jara Q ter•ren o das aggr essões pe·SiS:oae.s . Aperz.air disso, 
no di•a em 1que ae ac-hava eni elaboração a sexta ediç.ão, a presentou-se na 
r edacção um deiegado a uxiliar com crescido numero de soldados, que cer-
caram e occupa;ram o IJ}redi-o, e solemnemente declarou-me q ue o sit io hav ia 
sido noval111ffilte decn·etado para a Balhia, esta.ndo, em vi"!'tude disso, suspensa 
a circula:ção do m•eu j ol'P..al. Ape?:ar de ter-lohe objectaclo que 0 sitio não podia 
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:produzir eilifeHos desde 1que o resp.ectivo de·cr.eto a inda não havia s ido publi-
cado no Diario O!ficial, nem em imprensa rul,guma, o esbirro policdal insistiu 
e eu, que n ã o tiruha meio.s •para il"esistk, m.andei paralysa~r o trabalho typo-
graphico. UVIomento.s depois, s urogia-me o ch efe de .policia, acompa nhado de 
officiaes, aJrma dos de .espadas e repetic;ões, afim de assistir ao empas'"cella-
mento d a folha osuperintendiodo ·vessoalmente ;peJo delega·do, que voltár a. uni-
camente .para diri.gi-r a co.varde :fu.çanha. 

Não a,lludo a. ·este fa;ot·o para quedxaJI'-me da violencia de q u e fui victima 
ou a:ntes, de q ue fora,m victimas os sentimentos do pO'V·O bahiano, de qu e o 
jornal empasileJktdo, cuja dkecç.ão me fôra cnnlfiada, e'l'a o exJ'oente. 

Delle me oc.cupei [laTa da r c.ópia exac:ta da .sit u a.çruo em qu e se fl.c.ha o 
rpai.z da falta de segurança qu e .por t o•da a parte ose observ•a., do gráo de 
a narchia r einante . No caso nm1rado, por exempl.o, verificaram-se va.riaos anor-
ma.!Jidades : sitio antes da publi-cação do respect.iv o decreto, att~que á Jiovre 
manifema.ção do pensamento, á U'b(erdade de tra,balho e ao direito de <pro-
priedade . 

Mas adrnitt<!,nros 1que o estado de si'tio já ti<vesse sido suspoenso, qu amd·..> 
iniciada na Camar n. dos Deputados a discussão da Q'eform.a, G.inda ass!im o 
momento n ão s.eria >pro-picio vara rev~erm·os a no·ssa lei co'IlStitucional, com 
tanto cuidad o e carinho, elevação e patriotismo, elruborad•a. .pelos conos·tituinteli 
de 9l 

A u ltima e leição ]}residencial agitou profundartunte a naç.i'io, devido prin-
cipalmente a dous factos: a d'eiç.ão cle mocratka que N1e impnimiu a. R.ea;cção 
Republicana, cujo candidato percon:er·a ·os Estados , indo até aos seus ser-
tões, na .propaganda de s . .i'í.os .principi-as liberae.s, entendendo-se directam ente 
com o povo, ouvi·ndo as suas queixas e os seus r.ecJamos , estudando de " visu " 
as suas m.ecessiidades; e o grave incidente da s cru-tas, que tanto rupaixonou as 
ll'orças a:rmad.as melindradas eom os insultos nel!P.s c·ontidos . 

O pleito foi renhiC!_o, o m a is renhido .que a nossa hlstorla r egistra Todas 
as c·lasses sociaes envolv'erann-se na campan-ha. 

Com i·Sso s ó devíamos nos regos-ijar. Foi 1.1m •symptom.a de vigoros8" vi-
talidade. A naçã:o sacu diu-se . Ve riá'icou-se ·q·ue ai.nd a fr11a.vi:a espi·rito pu-
blico m. o Bra:sil, q ue ná0 e·ramos um povo morto pel e> soepüsmo. D es.graçada .. 
mente aossim não en tlendeu o candt dato que log,rou ir ao Oattete, o candidato 
reconhecido IPe! o •Cong.res.;;o N31Cional. !Mais .ema vez revelou-se um hom,em 
fóra de seu tempo, verdade·iro reta;·da:tario . íMolestoa-se com a compietição . 
Sonhara ser um acclamado do .povo, não se le mlhrando q u e as suas ·credenciaes 
aperuas lhe davam direito a .que os mais optimistas, apenas, vi.>.;;em no seu 
por tador 1tma esperança, oq•ue, •aliás, fo i m allog,·ada . O combate 'lUe 8-Dffreu, 
vehemente, é verdade , vúo•lento m esmC', QJesorientou-o. Entretanto, Sr. IJresi-
dente não devia ignorar 1S' . Ex . • que as eleições y;I"esidenciaes, m .esm0 quando 
o suff,r-UJgio não ,é d~recto, -co.rno .n1oos Estad•,·s lT'niidos ·e na AI'gentina , .';ã.o, r;em-
pre acciderutadas . Os ·candid•a:tos €0'ff·r em bastante, levam por muilto •empo 
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atravessando as ruas das am.a1·guras. Na .gJ:"'ande RepubUca da Amel'ic&. do 
Norte fundam-se jornaes de occasião .s6 para insultal--os, de.primil-os·, calu-
mnia.I-os. Com tudo isso devia contar o .Sr . .AJrthur Bernm:des, (j_ua;ndo &s-
pirou a ·chefia da nação. "Quem não quer ser lobo, não !lhe veste a pelle" ~ 

Assumindo o governo, não teve ;S. Ex .. d'orça,s •para •dominar-se. Deixüu-
se assober.bar pelo deSJpeito, [)elo -odio e sobr'etudo peia <:ncia de vingar-se. 
Entenúeu que o seu primordial <Iever eTa IJUnir severaTnente aquelles que lhe 
tinham guerreado a candidatura, antepondo ao seu o nome de outro bra-
sHeiro, ainda que esse nome fosse possuidor -de U·Inla !l'ê de ·ofiicio briJ:han-
tissima, que não ,perunittia mais q ue I5e o •considez-ass·e "uma simples espe-
rança", povquanto, dentro e fóra do paiz, j•á estava sag.rado est aJd tst.t de 
larg-o descortinio e ·pulso f-orte , liberal e prog;resS>ista, honesto e moderado. Era 
o do ]Jresidenrte 1"econstructor -do Estado d-o Ri'o de Janeiro, do P11·esidente da 
Repu'blica que,, em momento •de g<!'a:nde ebuld\ção IPO;pula•r, .g;overn:ou ."em 
sitio, mantendo sempre a ordem publica e a financeira; -do ministro do Ex·· 
terior, que com rrura habilidade conduziu com muito aCerto a nossa uip.I.oma-
cia em ]Jhase assás delicada da guerra mundial. 

Avassa llado, porém. o lSr. Presidente, pela erronea e e·strei ta orientação 
que se traçou, o Governo •actua.l 1commetteu, de ini·cio, uma série de desatinos, 
cada qual m.ais des:Pi!'O))Osita{lo. Os a!lbos pro.blemas políticos e administra-
tivos foram atirados á margem. Antes de tudo, acima de tudo o (ij1tste lle 
contas com os imJpugnadores da sua eleição. 

E assim "Vieram as i11ltervenções 1:ndefbitas nos Esta.Jos·, as deiJUm.ç .ões 
escam>daJosas, as p.orseguiç.ões a funcciom:,rios, a permaruencia Jo sit·io e a 
recusa á arnnistia . 

.Divorciou-se por comJ:plleto da nação. O r esultado era f3Jta1. Não eor·a 
preciso ser propihoeta paJra p•revêl- o . Veio a r e;volução que iha. qnasi dons 
a n:nos assoberba o paiz, forç~n:'lo-o a granc·es samifielus Cle s«;,g·ue €: de 
dinheiro, ·que .podiam ter sid:> evitad-os si não fosse :t teimosh. pathologica da 
politica est!rwbica ;que nos levou ao albysmo em que, C[}nvu:sament? nos de-
batemos ha -cerca de tres ;;,nnos. 

:M:as não tenho em visrta discutir a rev0:u-;ão ele 5 de Julho. S·obre este 
assumpto já tive ensejo de me manifestar, não s<>mente na i.mJprel'sa., como· 
em discur.sos proferidos .pero'nte o 1Sena{lo. 

O que ·quero é assi-gna!ar ·que estando o Brasil sob a acção de um rDio-
vimen:to revolucionaria, u·eputado de grande extensão pe lo pr-o.prio g-oVerno, 
e, p·or oomsequ encia, debaixo do {lomdnb de paixôes incal'ndescentes, não 
possue a .caJma indis·p<msavel •para reforma;:: a s>1a lei 1nagna .. 

Não se revêem constituições em épocas de agitação, em que os animo~ 
estão j.ustamente exaltados, em que as .queix1Hl silo recentes e as 'ferMas 
ainda sangro:m. 

Aliãs, essa é a -opiniã-o da Nação. Cr;!io qu;l n.lQ serei exagerado, di-
zendo que presentemente s6 um brasileiro deseja a r;,visão constitu cional, 
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m.aximé nos rt:ei'lllos prOIPosúos pela Cama.ra. dos Dçputaclos: o Presidente 
da. Re!Imbli>ca. 

Uan dos nossos moais IJJril:hantes matutinos, edit:tdos nesta. Capital, O Jot·-
nal, alhriu um li!nlquerito a r espeito . Ouviu indi•1idnalmente uescido numero 
die juristas e de políticos, bem ·Como varias conectividades . 0 res ul-tado a.pu-
rado foi assás expressivo. Raros foram os votos pela. opportunidade da re-
forma . No meu Estado a imprensa fez indagações identicas e com a mesma 
conclusão . Entre as opmiões coHllitlas ali, citarei a do consel1heiro P edro 
Ribeiro, iHustre .pre side nte do s eu Superior Tribuna l de Justiça . 

Referindo-se á ll'evisão constitu oional, di·sse <S. Ex. em e ntrevista con-
cedida á A Tarde: 

"Tomou esta trurefa sdbre os seus !101nbros·, o actual P:re::ú•<l. ,.ot~ 

da Republioo, com o runimo decidido, .dJe •que tem dado as maio; ~r. 

,l:Jejas provas . 
Na sua ·mensagem accentuou .os pont0s .qu e, entendia , de·,iam 

ser attingidos pela refoi'llla, e o leader da. ·bancada paulista, .Sr. Her-
culano de Fnl'i'tas, <foi incumbido de elaborar as emendas Tespectiva.·3•. 

tSão ellas •de natureza a contestar •o e spirãto refo.rmista, que "'o-
minava o nosso am·biente? Im.põe-se um:a prelimina.r que domina .\;'1 -

teiramente o assumpto da revisão: a da sua oJ}portunidade . 
No estado actual dos espír itas n ão :hesito "m d eclarar q ue n~w 

ha naita mais ·inopport1mo elo que 1una r e[onna de tal na.t1~reza. 
O pa.iz atravessa uma situa\}ão em .qu e o princi·pio da autori-

dade soffre os maiores embates, sendo :preci.so que o se·u represen-
tante central lance mão de meios extremos para deefndel -o. 

O estado de s itio está decretado para os ·p_ont<:~s 111ais impor-
tantes .do terriorio nacional . A imprensa e a tribuna c ontinu<..m. 
aquella sotb li. aan.eaça <!e uma lei votada em per íodo a normal e a m -
bas rtendo a ct;emor-izaJ-as a s uspensão de .garantias. 

~á tive occasião de refel'ir-me á depres·são moral que t al esta do 
) 

provoca nos homens de pensarrnento. 
O Poder E xecutivo, por u ma necessi<dai!~ de d~fesa tem concen-

trado um'a ·somma .de energia exce<,J}cional, que actu a ·Sobre o L egisla-
<tivo, de :m,odo a se avaliar ~ue ost.e não ag'i~'á com a liberdade dEl 
espã.rito necessaria •Pa!Pai enfrentar um .problema de tanta impor-
tam.cia. 

O mais il'udimentar bom senso aco:nselharta a só adiar tal pro-
videncia" . 

T·emos, po.rém, \j}rovas mais positivas entre a s quaes as grofv'issãmas ir-
regul"M"idades havJdas na 'Camara dos ([)eputados, por occasião da discussão 
e da votação da ~roposta doa r ev;iooo e as q u e a1qui já :pTeseniCiannos. B asta 
dizer que não obstante haver o Governo passado pelas f.orças ca udinas, ven-
do-se n a &olorosa contirugen,cia de a<pp:ellar para a solid'aried<::tde dos amigos, 
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collücamd'o a •questão no t€rreno da confiança, trans•fo rma,ndo assim uma 
questão essencial·mente dontrinaria em um•a q1testão partidaria, senão JJessoal, 

a pro•posta só logrr"ou •approvaç·ão na ICamara dos. Deputados, fazendo esta 
taboa raza até do dispositivo constitucional regulador .d<a especiie, a começat• 
,pela diispe.nsa do q1W1"U11n, neces:sario, i ndisp•EmSa'Vel, para a sua approvação. 

:Isso não falando nas 'Violaç•ães regimentaes . 
Entretanto não ignoram os Srs . . Senadores. o prupe,l important€ que aB 

leis internas dos .parlam.entos exel'Cem. na marcha dos ·negocio.s p u bl[.cos. 
Oomo sabem, V . Ex. € os meus illustres col!e.gas, qtho m€ honram eo•m a 
sua attBi!lç:ão, pe-lo nosso di·reüo, c.amo p€lo direito de .tod[LS as naJÇ•Õ€~ ame-
ricanas, não sãro inconstti:tuctionaes Sómente as leis .que con'tee1n mo ~eu 

;t€xto, diSJl'Ositi'Vos eõepre•ssarnente· contrari'o.sr á Constituição, !mas talmioem 
as votada;s• com violação de re,gras es•ta:'be.Jecidas no Regimento interno de 
cada ;ramo ·do Poder Legislativo, par a a s u a elrubo·~·açã.o . 

iS>·. Presidente, vara que se fique tendo uma idl"a exacta do qu€ foi a 
discussão da propos.ta na Ca•mara dos Deputados·, nad•a mais é preciso do 
qu€ ler a declaraç.ão d€ voto do :hr'Hhante Deputado ,pernam'nucano .Solan:o da 
Cunha, que nenhuma contes•t>ação sof'freu. E' um, documento notavel por 
todos os aspectos ponque o api"eciamos . :S{'u autor nã.o pertence á e·3·que~·da 

parlamenrtar. E' ami.go do Governo. (Dê): 
"Declaro t€·r votado contl·a a refo;rma constitucion:ll, em sua se-

gu:nda phase, J)>ela imp oss•ibilidade em que me encontrei de distin-
guir -ccnn ~o rn~eu voto as hoas da;s más- emendas, I€In virtude de, na 
2' discu.ssãm, se terem fundido em cinco as 7·6 em.enchs do :proljecto 
1-nicial•. 

Já ·não é .pouco que se discut a a reforma dént·:·o do estado de sitio , 

com uma ·lruberd•ad·e de favor, ·e soh as paiixõe.s irr·e.f.reaveis de u ma 
luta que ·nem o Governo nem .q Congresso {lonsideram, extincta, tanto 
que :nerm aque.Jle solicita., nem este deereta a suspensãio da medida 
excepcional (quem diz isto é 1/.m Dep11.taâ o que presta apo·io â act11.al 

situação), ha quasi rtre.s annos, humi]ha,c1os pcrn.nte o estrangeiro, e 
sobretudo, 1pera.nte as tradiçlões de no•ssa 'histo·I·,ia rqu0 nos aponta um 
Imperi'o mtai.s tranJquillo· do .que tem sido· •a .R0•puibli'ca, turbulent::t, 
diga-se de passag€m, po·I'que tem falitado aos ·seus governos a au-
toridade ·dos que se fundam, no voto real da Na.ção. 

~~gg.ravando esta situação de liberdade limita.d.'l. rfór:o" do Congresso, 
rerl'orma-s.e em um !fechar de .o.Jhos, por obra ainda "ias paixões• do 
m.omernrt:o, o nosso R e.g'i:mento· Interno, 1ntroduzinào-llhe dis.posliç;ões 
rJrruconia.nas, com suppr.imir os intBI'StiCiC's indis·p.ensaveis •á r.efl€-
xão e.nrtre d'ous aütos de materia t2.o grave, com adaptar o e•neami-
nlhamento gloha·l d::cs 'VOtaç.õ:es, fa,cto sem precE•dente;s· na 1ei interna 
da Cama.ra, e como permi1rtiu o eneen·rumento das dliseussões, cotntra-
•riando neste ponto o €.S;:>irito inilludivel' do e.rt. 90 da Oa,rta Politi'ca.. 
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Admittido o precedente <le se !PCd€r encerrar a discussiío, tã,o legi-
timo, :*.ria fazel-o odefPois de duas se&S'Ões, ·como depois de uma, tanto 
depois de dua.s •como de uma .hora ou até c"Lepoios de t er faltad . .,. ap·enas 
um orador, o que vale {ljzer-se supp.rimida e <liscussãoo . 

Causa 1n.ais grave ainrda ness-a refor.1na de en1'ergencia en1 5ua 
segunda ~'hase, é a lfusão em cinco das 76 emeonda.s iniciae<!, de ma-
nei·na a torn2.r impossível a selecção pe]o veto, como notei a princi-
;pio, entre as Ennend8"s que ::t Cam.ana apprO'Va~ia doe ]y)m gra.do e as 
.que eJ]a po.ssiveln1ente !l"ejeitaria, si ·não visse na conting-<:\ncia eJn 
que esteve {ie approvar estas :P3.t·a não rejeitar aquellas. 

E ' d'e lemb'rar·se a esse proposito que na Constituinte de 91, mui-
t~ e<m.en-c1a;s .constavam de memb-ros de phrase destacados e até de 
simples pa.lavras. Era o r-espeito integral á orpiruio e 12!0 VIJito do 
co~stituinte . 

Hoje, ·chtegou-.se a:o d>e.SOl>l'Oposito d€ r eunir em uma s6 em.enda 
a mate ria sem nenhum !l1exa approximativn dos arts. 72, 7,5 e 80, da 
CcmstitUJição vigente . E' ae.>im ·Que na emend3. n . 5, se traia, da 
rep~esentaçt'io el-o Rrusil j1mto á Snnta Sé, da liberdade de ent•·u,· ou 
sahir do ten'itorio nacional,· da JJropriedaàe e expíWro.ção das minas; 
da r estr-ieção do lha'beas4co·t~pus ; dos i.'J'Y'..postos sobre ·vencinw1d0s 

ir1·eductiveis; cl.a ex1nblséio dos estrangeiros; da crea<;ão ele entrpregos 
e .estipulaçãlv de vencinw'l'l!,tos; àa alJOsentaàoria dos f1mcoio>narios 
ptbblicos; ela clecla?"ação ào estado de sitio. 

·E' , como se vê, a pe.rfeiçã;o :no !desiJ'I'Wo pela op-inião ~nd.!vidual 

do Deputado e •pekl. O!}in1ão colle.c.tiva da Camara. . Que1n votasse 
pela r epr.esEmtaç.ão do Brasi~ junto á ,Santa Sé, oteria CLe Yatar con-
cordando com toodas as me didas diversJ.ssimas de que se cctmpõe a 
emenda, as ·boas, a s 1nás, .e tas pes.~i'l113S . E ·vice-versa, 1quem dis-
eordasse de unta das. medidas ell!fcixadas neSISa emendoaj, votando, 
teria de di·seordar de todas . E a;ssim quanto ás outr-as emenda.<;. 
'Defputadoo houvje que se decla.ral!'am contrarias a 11a1"tes de uma 
mnenda, vota.ndo, enltretanto, a favor dell.as, po.r.qu e não queriam re-

.jeitar as outras ~)artes cnm que estavam de accôrdo, viste> que toda 
a emenda •devia ser votada em conjuncto. De sorte :que si a dedsão 
da Camara fosse tomada .sepat,a.clament€' em re]ação a c::>.da parte das 
emendas, teTia tido di'V'E'l'oSo r e·sultad·o do que o .que .~e apurou e m 
.relaÇão á em el1Jdia apreciada no seu todo. 

rn:: é •q uasi ·Certo •q ue alg-umas. des·s3.S medidas teri:o> .. rn sido rejei-
tadas . Pre·f'e~·i, pojs, votar co11'tr a todas·, a apoiar medidas ~orno !J}Or 
exemvlo, a que exc.lue a funcção do pod•?·~· Judi.ciario·, em. relac:ão 
a aJCtos do !Executivo e do Legis·l!ativo, d u rante o s itio, q u ando m a-is 
se d'az P•recisa a intm·venção m-oderai!·ora daquelle ·poder, 'em 1.1m paiz 
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como 0 nosso em que só ten1 havido .excessos por parte dos outros 
dous·". 

lVI.ais ainda. A r esistencia llE'roi·ca. opposta 'J:)ela valente mino.ria da Ca-
mara na defesa dos legi•timos inte r esses nacionaes ateuno~·izou o C.attet e, que 
na certeza a'bsoluta de •que a minoria do Senado tarDbem cumJ>ri.ria com 
honra, o seu dever .paJra con~ a Nação, ·providenociou l)::tra inutilizar-lhe a 
acção civica, exigindo dos seus antigos uma refo.r:ma regimental, consen tanea 
com os intuitos tyrani-cos, carructeristicos do m.omento temebroso que atra-
yessamos. 

o Sena.d'O havia votado o tanno ·passado, um cs.pitulo ad&iciot1a1 á sua 
!ei intcrmt, e.sta,bel-ecendo o <processo prura a r elforma da \Constituiç:ã.o. Não 
foi um trrubal•ho escoimado de defeitos. Ao revés . Brusta ·considerarmos q ue 
dispensava o voto tf,os dotLS terços da totalic!ade dos Senadores .para a wppro-
vação das emendas 'd:a re<Visão, .contentando-se com o voto de ào1ts terços dos 
1Jresentes, ferindo, deste modo, de frente, o espirito e a le t tra da nossa Ca!'ta. 
Mas, indLscutivelmente, era menos asp.byxiamte que o seu congenere {la Ca-
ma~·a. AsS'im é que permittia ao Senado a;p·rese;ntar ennendas ~ proposta de 
revisão, o •que n'ão era concedido ao •Deputaó>o. Na Camara, a Mesa só podia 
dar andamento ás emendas su1bscriptas, .pelo menos, pela q uacta parle dos 
seu s meJnbros. Antes, porémi, da •sua ex;ecução. ter evidenciado os seus incon-
venientes, suas falhas e cLefeitos, o Senado deliberou reform3Jl -o ás pressas 
approximando-o do da Camrura, SOib <> fundamento de .. qu e a r ,eforma consti:.. 
tucional cor•ria per·igo. ·Mas, perigo de ·C1 ue? Perig-o de ser estudada 'e dis-
cutida, de serem alvitradas ~déas tendentes a mem~or~;l-a, de chlamar-se a 
attenção para certo,s .(los seus pontos? Agiu, .porém, o ·Senado, eslpontanea-
mente? Ou, melhor, agiu inspirado pelos seus proprios desejos? Não. Cedeu 
como a Camara, ás ânjuncções I]Jai"tidarias. 

N este ter reno foi que o leade1· ·collocou a questão . E o diraito do Se111ador 
apresentar emendas ~ .proposta con.stitucional, tão ardorosamente. defen dido 
pelo ,nosso rp.resid'ente ef:fectivo, !foi eliminado, os ·p>razo!'l intersticiaes redu-
ziodos á metade, allém de ou'tras medida,s restrictiv-as . A intenção de e.m-
baraç.ax que a discussão· foose ampla, clara, e·vidente, ou an·tes, o pensa-
mento de evita]-a , é manifesto. Entre as disposições· reeenterrnente votadas, 
existe 'Uma que autoriza o encerramento da discu&S:ão da propo'Sita, em qual-
quer dos turnos, desde que teruha sido debatida em i:Tes sessões. 'E o ma'is 
interessaa1te é que o Senado ton1ou taes deliberações aç:,cldadalm.ente, convo-
cando-as até á no1te, {l()m o fim de vencer opelo cansaço os q u e não rezam 
pela inlfernal car tililk'l. do Ca,ttete, e até votando sem num.eJro! 

Não m& deterei na a'laly·se destes factos, dos quaes, aliás, entristecido, m.e 
occupei n o momento opportuno. L'i!mitar-me-•hei a reproduzir o que, .c.om a 
alma amargurada,, ouvi de mais• de uma voz autorizada. A Cam;.'l<ra, na. 
discussão e na votação da r evisão constitucionaJ, desmandou-se . Viol<>u va-
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rios dispositivos r egimen<taes, e até a .p.ropria constituição . R~Eol"ll<lOU o •3eu 
re.gi:mento, alfim. de prc-c:l!pitar a approvac;ão da ~·eforma . Realizou sessõeil 
nos dias !feriados, prol:ongando-as até á. n1ifllnhã do dia .seguinte . Mas uma 
coisa ella 11ão .fez! .A. .Cama.ra não votou sem .numero. 

Não insistirei ness·e ;ponto. O que desejo é que -o Senado COI1.9üio de sua 
importante missão ·consti<tu cional, das grandes respOúl·SrulYilidrudes que lhe ca-
bem, pelli.tenaie-fJ<l do prusso en-ar~o dJado e enc.?!Jran"io dóra avante com se-
gurrunça, firmeza e, sobretudo, com independencia, ·O problema que está re-
solvendo, deltbere, como ihe ditar -o patriotismo cor..sci(lnte, a>ttendendo aos 
reclamos oda Nação e não a motivos -outros. 

Não e:>queça o •Senado que a sua appTovaçií.o a uma refO:rma constitu-
cional inconstittH>ionalmente votada é um crime .para o qua.l! .não .ha a.He-
nuan"te. E' a decretação da anra.il"·Ohia. Desde que isso se dê, ficarcanos .fatal-
mente com duas Constituiçlã.es, a an•U.ga, a legi>tür..a, a verdadeira, e a nova, 
isto é, a emendada· sem o cump·rimento de fm·n1a.Jidades impreteri•veis, ar-bi-
tra.riamente, á qual o Poder Judicia.rtio, '[)Or ~1l<'l.ior que seja a sua conc:l.escen-
dencia não poderá dar, sem se desp.ir da sua ma.gestaclc, a sua solida rieüttde, 
reconlhecendo-l·he a existencia. 

!Rep·el!iJndo a proposta da Camru:ra.., o !Senado não faz :wto de opposição 
ao IS·r. Pl'BSidente dJa R ep1.1b!ica. Faz ohra de .civismo. IF'resta-lth e i·n.estima-
vel serviço . Liberta-o da .responsabilidade moral de haver anru·chisado as 
nossas instituições, o noss-o direito positivo, -como jiá a.narchisou a nossa vida 
ipolitica, adm·inistrrutiV'a, economica e financ-eira. 

·Sou, pois, Sr . P<residen·te, ·prelimina.I1mente CO>Iltbr::Lri.o :S. proposta da r e-
visão •Constitucional vinda da outra Casa do Congresso. Além de não ·reputar, 
opportuno o momento pa.ra o em,prehendimento da reforma da nossa estru-
ctul'a constituc'ional, a ;I><roposta teve man:cha .irretgulU!rissima. na Camara. 
não foi ali debatida nomna.lmente, nem votada consoante o determdnado .pe·l·a 
nossa magna lei. Sua discussão !foi a11archi·ca e :outaba.Lhoooa., nortea{!a por 
disposic.:jões re.gimen>tae"s odraJco'niana.s que àam sendo votadas no correr da 
disci.LSsão á miedida .que tas dif'Viculclades iam s ungindo, fitando sen11pl'e cercear 
a acção dos ·Deputados .· Sua votação foi manifestamente -inconstitucia.na~ . 

T-odavia, desde que o Senado 1·esolveu della toma r conlhe.~imento, contra 
o meu vot-o, ·que a·chava devia-se 'devolvel-a á l()amara, ad'duzirei a seu r e-s-
peito a:l•gumas considerações . 

Começo declarando •que ·ainda quando o mom,znto fos,o;;e o mais oppor-
tuno para revermos a obra g.randiosa dos constituint-es de 189,1 e w proposta 
em debate . houvesse sido ·regula.r e ·constitucionalmente a•p/pr()lvada na Ca-
mara dos Depu·tados, não lhe daria o meu voto. Comlbatel-·a-hia cow t odas 
as m.inhas ener.gias, des-de que a considero um attentado monstt·uoso .contra a 
Republica e a Federação, contra al'· liberdades politia?<S e dndividuaes, contr·a 

. a evolução po1itica e social, 'contra as mnis beUas conquiS'tas de~ocraticas 
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e jurídicas do povo brasiLeiro, contra a justiç"" e a mo,ral, •cunt!·a a lo.gtica e a 
razão. 

rS:r . Presidente, a idéa da 1'8VisãJa do nosso Pacto Fundamental ·data· de 
ha muitos annos, Quem .primeiro · a aventou foi, talvez, o rSr . Leopol·do de 
Bulhões na iprim·eira reunião do Congresso Na<:ional, .em seguida. á promul-
gação .da Constituição, levantando na Camrura dos Deputados•, a idéa de serem 
remode lados os seus dispositivo·s acer•ca da divisão das rend».s . Pouco ldrepois, 
Silveira !Martins, impression rudro, princ:~palmente, 'Corm a ·poli:tica <lo seu Es-
tad-o natal, lançava, e m 18!J2, m1em-orave1 ma:ni.festo, ·em q ue •p•rtéga.va !fran-
camente a resurreição do ·.parlarrn.e.ntariffi'llo, rque SP tornou o ponto capit.a:l do:; 
ideaes do P<a!rtido Federalista do Rio Grande do· rSul:, ·seguindü-se-l;])e o .pro-
gn-amma da .primeira di<SSidencia. paulista, q u e encerrava med:idits .que não 
t-ocavam na essenci'a do regiln.en presidencial, e o de <As·sis Brasil, tam'tem 
coon orientação diversa da dos seus ·Coestadoancs, se bem .que :harmo·nicos em 
alguns pontos. Em 19110, Ruy Barbo·sa, que na virgencia do rqu:1triennio C:cLm-

pos Salles, do q ua l foi ve~mente oppositor, susteutára r~l:a imprensa que j rá 
havia chegado o instamte de revermos a grandiosa ·orbra. em qu<l tivera. parte 
muito •pronunciada, anncn·ou o revisionismo em bandeira de cormbarte na cam-
panha presidencial que emprehendeu contra o Marecrl>bl He..rmes·, l'BJ}rodu-
zi:ndo o mesmo gesto tqu:a.nrdc novamente .candidato em coonp·::>tição com Epi-
tacio P essôa. 

Aliás, a r e<tis[o do ISenlal:!'or bahiano era branrlia, "uma crevisão ·homoepa-
t hica", na phrase feliz de .H!us tre eseriptor ;patrio, não attingia a nemhum 
dos pontos fundamentae.s ·d~ nossa magna lei, .salvo a unifomnidade do di-
reito adjec.ti'vo, pe1·o .q·uaJ., aliás, só se manifestou a.b€irlal!l1ente, no program-
ma do mallogrado PaPtido Libe·ral, fundado após a •campan'ha ci'ü-ilista, no· 
qual retocou e amp•!iou a.:.guanas Idas idéas rev\siontstas ante\·iormente alvi-
tra.da.s. No manifesto de 1910, o notavel brastleiro •conteniava-se ·que ao Su-
premo Tribunal f:>sse dado o caracter de eorte de revisií.o, não ifazenào ques-
tão da unificação do direito processurul .. 

Além dessas expansõe~. d.e partidos e de eorrentes politicas e·phemeras·. 
temos aa-tigos de jornae.s e de .revista.s, d:lscursüs e parecer.~s parlamenta-
res, monogroJphias de indiscutível valor, como as de Araujo Castr-o e de Cas-
tro Nunes. 

Elm todos esses trabalhos·, e m que a orientação não é .homogenea não Re· 
observam tendencias r etrogrr-adas. Em nen,hum se rpré,ga ü d·escaso pelos prin-
cípios garantidores das liiberdades, ·nenlhum quer o ala.rgamer..to d'l•S effeitoa 
do sitio, a restricção rdlo "halbe:lls-cor pus", pelo menos, sem lhe dar succe-
daneo: a {funinuição da. competencia do Poder JudJi'cíario e .do Legislat ivo 
em proveito do Executiv.o dos "tres praticamente o mais forte, porque é o 
que dispõe da força e do dinheiro". 

No ultimo :plcito presidencial ·Os dous antagonistas nãio enft-entaram o 
problema. Nenbium se declarou adepto da revisão, motivo pelo qual o ISir. 
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R uy J3ar>bosa declarou que se a:bs~in!ha ·da ·lrula, dando carta bl'3.nca aos que o 
reconheciam {}()m-o 'Chefe pa.ra agirem co1no q uizesseo.11. A im'!}ressão que as 
duas pLa;ta.formas d ei-xoaram no espúrito publico, :foi 'que ambos os candidatos 
se desinteressavam do assUll1pto. N ilo Façanha, aliás, não podia te:r attitude 
di:ffe·rente. E :>tava int.eira.me.nte identilficado coan Borges d e J.I/Ledeiros, e ntão 
partidario intrans Lgente da integridade da obra dos con,stituin tes ode 1891. 

tSeu compe tidor decla;rou, no solemne banquete que "não se wpre.sentava 
ao e le itorado, com idéas de, revisão da 2·onstitu ição "·. E para mais nitida 
tol1IJJaii' a sua opinião, a,oorescentou, no mesmo di.scurso : "iExec utnda com sin-
ceri-dade e pat·riotismo, dentro dos largos moldes I.foeraes, ella ( a 'Constitui-
ção r~~ 2'4 ode F evereiro) é capaz, a !meu ver, de ao.segurar o const-~nte pro-
gl·esso do pruz, desde ·que os seus executores, os homens que occupam o ·sce-
;nario •politico, !Pela ;força da .acção e do exemplo, exalcem .o nosso m eio á 
altura das inStituições q ue o regem ". Eis •um ponto em .que a minha opinião 
se ·hanmoniz.aria ·oom a do .Sr. !Presiden te da Republica, se, porventura, Sua 
Ex. n ã o a tivesse ~lbamdonado bruscamente, pa.ra. se •transf·ormar no mais 
apressado dos revisi-onistas. A ni nguem era licito esperar .que lS' . Ex . , depois 
de em'!}Ossado n o cargo em que Ee encontra, se torna..sse o cam.peão -da re--
visão. Mias na política brasi·leira não ha logicR :nem surpreSl!.S. Tudo l· pos-
sível. <Sua •conversão, povém, !foi muito ;rapida. 

O .SR. JoAQUIM .MoP.EIP..A: - Aliás, <S . Ex. já tin:ha incluido na s u a pla-
taforma a ióéa da. ·revisão. 

O SR. ANTONIO MoNrz: -E' isso exactamente o que eu n eg.J. Eu mo·strei 
que o S.r. Arthur Bernardes alli n ão se preoecupo·u com a revisão . 

O SR. JoAQTTP.f MoPEIRA: - F allou nell n, na s ua .plataforma . 
O SR. ANTONio M·oNrz: - V.ou repetir o que o 3J<'till',l Presidente da Repu-

blica disse na sua platafar.rna, pedindo a attenção do meu illustre amigo, :S~. 

Joaquirrn (Moreira, cuJo nome decldno .sempre com a m aior .sympa;~.h ia e ve-
neração. 

"Não se aJ)resentava ao eleitorado, aififirmou iS. Ex., com idéas de 
revisão da Constituição", e, ;p·ara. mai" nitida tornarr a sua opinião, 
accrescentou: "Exec.utada com sill'ce·ri<lade e patriotismo, dentro dos 
~argos moldes liberaes, ella (a Constituiçii;o de 24 de Fevereiro) é 
·capaz, a meu ver, ode assegurar ·o .consltamie :PI'Ogresso do paiz, des-de 
que os seus executores, os homens rtue occup<am o scenari.o politico, 
pela força da a.cção e ·do exem'PlO exalceun o nosso m ei-o á ·altu'!'a das 
ins tituições que o r egem". 

O SR. J oAQUIM 'MoREIRA: -Mas •já thMfia um movimento a{'centuac1o. 
O 'SR. ANTONio Momz : -O que o S·r. Arthur Bernardes queria não era 

modifkar a Constituição, m as que " os seus· executores exa!çaso;oe.m o n oss-o 
meio á aJtura das instl<tuições que o regem". 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - P erdão. ha ahi uma ques tão de interpre-
tação. 
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O SR. AN1'0Nio lVI:ONrZ: - Volto ao pontD em qut; me hchava, Sr. Pre-
sidente. 

Operou a reviravolta no espírito do Chefe da Nação, o r€latorio da 
missão ingleza, que vindo nos ensinar a :fw?.er orça1nento e a administ?·ar 
f'inancei?wment:e o paiz, entendeu que não sahla fóra da sua esphera de 
e:umpetencia, aconselhando-nos que f.izessemos obra completa, reformando 
tambem as nossas instituições basilares, ao sabor das conveniencias e c1os 
interesf.'es britannico», já se vê. O mais prejudiciai, porém, ao Brasil, não 
foi a conversão do Sr. Presidente da Republica. JI/Ias as idéas revisionistas 
de s. Ex. e a sua persistencia patologica, de levai-as a cffeito, haja o que 

honve1·, contrariando assim , evidentsmente, o sentir da Nação, que não 
quer retror.;·adar, d€struindo conquistas suas e da humanidade, conseguidas 
após longos armos de esforços, de grande dispendio de energia, e até de derra-
mamento de sangue. 

O revisionismo do Chefe da Nação é stti-gene1'is. As reformas constl-
tucionaEos, ensina ~,. histol'ía de todos os povos, são invariavelmente em l!en-
tido liberal . 

• "-ppello para à opinição do illustre Rslator da Commissão dos 21, exl-
mio conhecedor do direito ('.onstitucional universal, si não é verdadeira a 
proposição que acabo de affirmar. 

O SR. AooLPHO GoRoo: Responderei em tempo a V. Ex. 
O SR . ANTONIO J\<loNrz: - A resistencia do revisionismo é semp1·e po1•quc• 

seus adeptos querer!; ir além daquillo que c nwmBnto comporta. ú temor 
da revisão é inspirado pelo receio das ir1novações, de dar-se o caracter rí-
gido a idéas novas, ainda não amadurecidas na con~ciencia popular. Quando 
no Irnperlo se quiz reformar a Carta que nos outorgou Pedro l, não fol 
pal':t atte'1t:u ccntra as doutrinas !iberaes a que ella déra guarida no seu 
contexto. O Acto Adclicional peccou, exclusivamente, pelas expansõee a taes 
doutrinas. A critica que se lhe fez foi ter ido além da sua época . As revisões 
havidas nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguay, na Suissa, ·no Me-
xico, na Belgie:.a., na Fra.n~.a, nunca se resentiran1 de feição retrograda. A 
ultima, realizada. na America do Norte teVé> por· objectivu sagrm- uma justu 
aspiração nacional - o es tabelecim€nto do voto feminino, aliás já exis-
tente; em quasi todos os seus Estados. Na Inglaterra, paiz essencialmente 
tradicionalista, que ainda não deu fórma rígida á, sua Constituição, as mo-
dificações nar; suas instituições, teGm sido em homenagem a princípios li-
beraes. As ultimas, sobre a Camara dos Lords, realizadas sob o auspício 
de Lloyd George, obedeceram a esse pensamento. 

Pois bem, a caracteristica da revisão proposta, aquella que, dentro de 
un, circulo de ferro, estamos dlscutindo, debejada e pleiteada pelo Sr. Pre-
s idente da P.epublica, é o espírito retrograclo, de reversão ao passado. 

A p r oposito tive ensejo de dizer em artigos que escrevi para o Diario 
do, .Noite, d e S. Paulo: 
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"Emquento no Brasil, a.pós cerca de 40 annos de vida, republicana, se 
quet· por processos subrepticlos e 1ndecoro3o.~ estabelecer· um regimell consti-
tucional em que o Presidente da Republica é tudo, em que o armam de 
ponto em branco para sutfocar as liberdades publicas e individuaes, que 
deixam de ser direitos pàra se transformarem em munificencias governa-
mentaes, - as N;o~,ções, que se organizaram depois da guerra votaram 
constituições liberaes, cuja principa-l preoccupação consiste em cercar de 
efflcientes garantias os amplos direitos conferidos aos cidadãos que alli re-
sidem, sem distincção de nacionalidade, dando assim ao mundo inconcussa 
demonstraçã o do adeantamento da sua cultura mental, no que tem sido 
acompanhadas por todas aquellas que ultimamente reviram suas instituições. 
Urna Nação não refonna a sua lei basica l)ara retrogradar nas suas regras 
governamentaes, para dar aos outros paizes impressão da sua falta de capa-
cidade., .vara acompanhar a evoluç:ão e utilizar-se das conquistas incessantes 
do progresso, para confessar que está caminhando para tt·ás." 

Mas quaes são estas idéas que nos enve rgonham e tanto nos diminueml 
dentro e fóra do Brasil, que são um attestado vivo da nossa involução? 

Pennitta-me a inda o Senado que leia um trecho de outro escripto meu, 
publlcado no brlihant& orgii;- da imprensa paulista, a que ha pouco alludi: 

"A reforma al'chitectada no Cattete, sob a. inspiração de um 
espírito francamente re tardatario, nascido fóra do seu tempo, refra-
ctario, por inclole, ás affirmações da liberdade e da democracia -
restr·inge o "habeas-corpus", a1.niquila a federaçrio, a.mvUa os etteitos 
do estado de sit-io, alarga a esphe1'Ct- âe competencta do Poder Ea;e. 
c·utivo, cm·ce·ia a do Judiciar io 6 r].hn-inue a a·u.to1·idadc dt. Legis1a-
tivo, instit~tincLt. c vot& pa.rciai., stm., ao menos, lt'tnital-o ci 1nate1·ia 
o·rça?nentaria, D 

Comecei, Sr. Presidente, as minhas des>oretenciosas considerações, affir -
mando qu<:>, em these, r1ão existe quem não seja revisionista. 

As divergencias suFgem quanto á opportunidade e aos dispositivos a se-
rem reformados. 

Já me occupei demoradamente ·com a primeira questão. 
Vejamos a segunda, cuja transcendenc1a está no espírito ele todos os 

Srs . Senadores. 
Não é commum rever-se toda a Constituição. Em alguns paizes, isso 

não é pennittido. Revêem-se os pontos que a pn'ttica e a evol ução jurídica 
e social indicam. 

O SR. JoAQUIM MOREI&\: - E' o que estamos fa zendo. R evendo os pon-
tos em que ·ella falhou, em que abriu falleneia. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Neste grupo estão a Constituição Americana 
e a nossa. Não se modifica uma Constituição para satisfazer interesses occa-
sionaes de um partido e, muito menos, por su ggestões de interesses subal-
-ternol!. 
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\Castm 'Nunes, na sua excellente monographia - "·A Jornada revisio-
nlsta" - accentúa que nenhuma das -grandes .nações hodiernas tem se 
most<rado refractarua á revisão da sua lei fundamenta1, quando essa revisJ.c> 
se impõe, quando "as remodelações parciaes do mecanismo traduzem a ada-
ptaçãv deste aos fados e ás idéas vivas da época . " E, para corroborar suas 
palavr.as, cita diversas remodelações desta natureza, operada~ no:~ Estados 
Unidos, na Sulssa, na Arge ntina, a que podemos addic!onar varias outras, 
entre as quaes a do Uruguay. 

O que porém, se observa em todas ellas é a t endencia "antes de ada-
ptaçlio du que de transformações subversivas.'' 

No espaço de muito mais de um seculo, a obra grandiosa dos cenYencio-
naes de IPhiladelphia, que não é superior á nossa, pelo menos em me·thodi-
zação e em coherencia, em precisão de linguagem e em logica, soffreu ape-
na:;, 19 emendas, convindo observar que, exc8ptuadas as dez primeit·as, geral-
mente cons1deradas como explicativa!; e desdobramentos das suas disposições 
basilares, as outras não foram vo•tadas, ao mesmo tempo, na mesma época, 
de cambulhada, de afogadilho e, muito m enos, por inspiração, quanto mais 
por exigencia do hospede t emporario da Casa Branca. 

Nem os Washington, os Jefferson, os M:mroe, nem os Cleveland, os 'l'aff 
e os Wilson se lem•braram de tomar a wrdorosa responsa'bHidade de forçm· 
mutações n a estructura constitucional da sua patria. 

Na Suissa e na Argentina menor é o numero de revisões parc!aes. As 
ultimas realizadas no segundo desses pa.izes versaram quasi todas em torno 
do imposto de exportação. O Uruguay tambem remodelou a sua le i basica, 
fazendo -lhe uma alteração apredavel ·na organização do Poder Executivo, 
original m esmo, póde-se dizer, não, porém, para ampliar-lhe os poderes 
discricionarios, nem para facilitar-lhe a ditadura mascarada. 

As revisões não se fazem de chofre, como muito bem diz o grande Pi-
menta Bueno: 

'·Desde que um povo tem vivido por tempos, constituido debaixo de certas 
condições que geram habitas e interesses valiosos, não convém alterar essas 
condições irrefletida ou precipitadamente. E' preciso conserva r o que é 
util e retocar só aquillo que evidentemente demanda melhoramento; é preciso 
combinar a estabilidade com o progresso. " 

Creio que essa é a opinião sustentada pelo i!lustre representante do Rio 
de Janeiro, Sr. Joaquim Moreira. 

O SR. J oAQUIM MoREIRA: - Não apoiada. Sou evolucionista. 
O SR. ANTONIO MDNIZ: - Mas V. Ex. não quer urna revisão precipi-

taaa .. , 

0 SR. JOAQUIM MOREIRA: - Mas esta !1ad·1. tem de precipitada. 
O SR. ANTONIO MONIZ: - . .. que a lter;3 por completo disposições capi-

taes. V. Ex. quer uma revisão evolucionista. 
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O SR. JoAQUIM MoREIRA: - V. Ex. u sou da figura de que eu queria 
uma revisão em doses homceopathicas. Mas eu, que sou contrario á homceo-
pathia, sou partidario apenas de uma enfle·urrxge na epiderme de nossa Carta 
Magna; não Ihe entremos no amago, 

O SR. ANTONIO MoNiz: - A reforma actual é radical; a ttenta contra os 
prlnciplos baslcos do regimen federativo . . . 

0 SR . JOAQUIM MOREIRA: 
lhos principaes. 

0 SR . ANTONI(J MONIZ: 
dé' lnterven<:;5. o nos E stados . 

Não apoiado : conserva intactos os appare-

. . • ampliand.; extraordinariamente os casos 

O SR . JOAQUIM MOREIRA : - Não apoiado ; a reforma não toca nos nossos 
principaes apparelhos e algun~ que necessitavam de retoques são mantidos 
intactos, ainda por uma especie .de f.etch ismc, que temos pela n ossa Consti-
tuição . 

O SR. ANTONio MoNIZ: - Em parte estou de accôrdo com V . Ex . Um 
dos defeitos que noto na actual proposta de revisão vinda da Camara, é 
justamente este de deixar sem retoques os pontos que precisavam de emen-
das. alterando o~ que deviau, ser conservados . 

O SR. JoAQUIM MOREIRA: - Eu já disse a V . Ex.: é um r esto de feti-
chismo, um resto de respeito ·exaggerado á nossa Carta Magn a . 

O SR. ANTONIO MONIZ: - Ao passo que se ampliam os casos de inten-
venção nos E stados, deixam. os autores da revisão em debate de r etocar a 
Constituição em outras partes . 

O SR. AooLPHo GoRDO: - Neste ponto, n&.o a poiado, porque o que havia 
na nossa antiga Constituição com relação á intervenção era extremamente 
confuso, dando logar rá,s interpretações m ais <variadas . E u o demonstrare!. 

O SR. ANTONio MoNIZ: - V. Ex. não o conseguirá apezar da sua in-
discutível competencia . 

Effectivamente o art. 6" da nossa Constitu ição, suscitou duvidas quanto 
á sua interpret ação . 

0 :SR . J<>AQUIM MOREIRA: - Ma1s de uma duvi·da. 
O SR . AnoLPHO GoRDo: - Continúa a su~citar até hoje. D esde o inicio 

co::~ sua pratica, até hoje, as duvidas teem sido profundas . Ainda não se fir -
mou doutrina . 

O SR. ANTONio MoNiz: - Realmente as duvidas já foram profundas. 
Houve até momento em que a regulamentação do art. 6° constituiu parte do 
programma de um partido. Mas, no decorrer destes annos essas duvidas 
foram dissipadas pelas interpretações elo Poder Legislativo e do Poder Ju-
cliciario . 

0 SR. ADOT.PHO GORDO: - Não apoiado. 
0 SR. JOAQUIM MOREIRA: - Pelo contraria . 
O SR. ADOLPHO GoRDo: - As duvidas são cada vez m aiores. 
O SR. ANTONio MONIZ: - A duvida que a respeito mais preoccupou o 

espírito dos nossos governantes e juristas, foi saber a qual dos Poderes 

• 
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cabia intervir, no caso de violação da fôrma republicana federativa. H oje 
todos são unanimes e m reconhecer que es..,;a competencia cabe ao Poder 
Legislativo . 

O SR. AnoLPHo GORDO: - D emonstrarei a V . Ex. que não. Basta fazer 
a historia da pratica desta ·instituição para demonstra r a profunda neces-
sidade da emenda constitucional, que dá uma interpretação a uthenti.ca ao 
artigo. 

0 SR. ANTONIO MONIZ: Mas a reforma não se limitou a dar inter-
pretaç;.ão a uthentica ao art. 6°. Augmentou os casos de intervenção. 

0 SR . JoAQUIM MOREIRA: - Pelo contrarie. 
O SR . AnoLPHo GORDO: - Restringiu esse .~ casos. 
O SR . ANTONIO MONIZ: - Estou cert o de que si V. Ex . fosse incumbido 

de redigir, com plena liberdade, a proposta de reforma constitucional, nos 
apresentaria um trabalho muito diverso daquelle que está prestigiando. 

O SR. ADOLPHo GoRDO: - Tratarei longamente desse assumpto . 
O SR. ANTONio JliiONIZ: - Estimo muito, porque V . Ex . sabe o prazer 

eom que ouço as opiniões de V. Ex . . 
Se todas as constituições são revisionistas, inclusive a da Inglaterra, 

todas defendem-se contra as r evisões intempestivas, constantes, inconve-
n ientes e precipitadas, todas consideram o problema de excepciona l transc'2m-
dencia e, portanto, merecedor do maior cuidad o e das maiores attenções. 

"As constituiçõ-es rígidas - escreve Araujo Castro - exigem sempnr' 
processo especial para a sua reforma.. Ta l processo tendente a difficultar 
a reforma, varia, porém, de nação a nação." 

Deixo de lado a questão da r evisão t otal ou parcial, isto é, a distincção 
<entre revisão e emenda constit ucion3.l, para dizer, de passagem, que o ponto 
mais falho da Constituição de 24 de Fevereiro é exactamente o que regula 
a sua r evisão. 

Não a defendendo convenientemente, como mostrarei dentro em breve, 
estabelece restricções que não merecem a sancção dos principias que sejam 
"objecto de deliberação, n o Congresso, p rojecloo tendentes a abolir a fôrma 
republ icana federtiva ou a igualdade dE> rep resen tação dos Estados, no Se-
nado.,. 

Sou insuspeito para assim externar-me, porquanto jámais concorreria 
com o meu apoio para alterar-se a nossa Magna L ei, em qualquer dos seu-1 
pontos qUé, directa ou indirectamente, affeelem o r egimen republicano e a 
fórma federati'va. Mas a minha ind-oJe liberal e ·democrat ka r epelle qual-
quer medida que exprima compressão ou r estricção á livre m anifestação 
das idéas e os meios hcito's de pugnar pela s ua realização . 

Mas como disse, o constituinte de 1891 não defendeu como devia a sua 
obra oontra ás revisões precipitadas, inconvenientes e impatrioticas. 

Affastou -se radicalmente do seu modelo pa.ra estabelecer um processo 
original, mas infeliz, pela sua frouxidão. Dispensou o reterenà.t~m dos Es-
tados, exigido pelos Estados Unidos, pela Sui~sa, pelo Mexi co . 
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A' Suissa , a liás, não bast« o TefeTendwm dos Cantões . E' de mistér tam-
bem a approvação pela maioria do eleitorado . Não exigiu a convocação da 
uma convenção especial para effectuar a revisão, decretada necessa ria por 
dous terços dos votos do Congresso, como prescreve a Constituição Argentina. 
Contentou-se com que a proposta seja approvada 'POT duas sessões legislativas, 
nem ao menos, determinando, corno fez a Constituição da Bahia, que essas 
duas sessões sejam de legislaturas diversas, o que importa em precisar a 
proposta, para ser acceita, do voto de uma assembléa prestigiada com po-
deres populares para esse fim. 

Realn~ente, não é curial que os dous turnos da proposta corram na mes-
ma legislatura, não intervindo a Nação na passagem de um para o outro . 

Mru: apezar de toda essa frou.'!:idão, de uma condição, não abriu mão o 
legislado1· constituinte: a approvação da ·proposta, em todos os turnos, pelo., 
àous te?·ços àos votos da totalidade dos membros de cada Casa do Congresso 
Nacional e não por dous te?·ços dos votos presentes á sesscío. 

O SR. ADOLPHO GoRDo: Pela maioria de 'Votos ; é o que diz a <Constl-
tuição. 

O SR. AN1'0Nio MONIZ: - Mas V. Ex. sabe que todos os nossos com-
mentadores, com excepção apenas de Carlos Maximiliano, pensam de modo 
diverso. 

0 SR . ADOLPHO GORDO: - São opiniões. 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Muito r espeit:weis e a que devemos prestar 

todo o acatamento . 

O SR. ADOLPHO GoRDo: - A Constituição não exige expressamente o voto 
.(!e todos os Senadores; exige apenas a maioria de dous terços de votos . 
Pôde haver opiniões favoraveis ou contrarias. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Não ins istirei r.a demonstração da verdade re-
nhecida por todos os nossos juristas, que se teem occupado do assumpto, por 
todos os nossos cornmentadores, exceptuado ap~nas Carlos M~imiliano. Não 
me deterei nella, até• porque o Sr. Senador Moniz Sodré fel-o exhaustiva-
mente, na imprensa e no brilhante discurso com que abriu o presente de-
bate, na sessão da sabbado ultimo . 

O SR . J oAQUIM MoREIRA : - Pelo menos a maioria de dous terços dos pre-
sentes. 

O SR . ANTONIO MoNrz: - P ermitta-me dizer que V. Ex. não tem r azão 
neste ponto . 

Mas, como ia dizendo, ·todos os commen~adores da nossa Constituição 
são uniformes em reconhecer a exigencia do voto de dous terços da tota-
lidade de cada uma das camaras para a approvação de qualquer emenda á 
Constitu ição. 

E era natural que assim fosse, desde quando o legislador constituinte 
dispensou as condições estabelecidas pelas demais Constituições para chegar 
a esse resultado, como por exemplo a dispensa da convocação de uma as-

• 
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sembléa especial, da approvação dos Estados, do ?'efe?·encll~nt popula e. Era 
natural que não abrisse mão daqilella condição. 

O SR. ADOLPHO GoRDO: - V. Ex. deve concordar em que o texto de 
nossa Constituição não· exige os dous teeços de Senadores e Deputados. 

O SR. ANTONIO MONIZ: - Não posso concordar com V. Ex. Neste par-
Hcular est~JU com Joã,o Barbalho, Aristides Milt'on, Araujo Castro, Castro 
Nunes, e todos os que teem escripto entre riós sobre o assumpto. 

Estou certo de que, se não fosse a situação anormal, em que nos acha-
mos não haveria div·ergencia de opiniões a este respeito no Congresso; se 
não fosse a telmosta do Presidente da Republica em rever, por méro capri-
cho; a nossa Let fundamental, não haveria duvida ácerca do q1mnvm indis-
pensavel pa ra a approvação das em endas de revisão constitucional. A ne-
cessidade dos dous terços dos votos da totalidade e n.§.o dos presentes seria 
ponto pacifico. 

O SR. JOAQUIM MOREIRA: - Estou de accórdo com a primeira parte da 
proposição de V. Ex., até nos mold.es da actual. 

O SR. ANTONIO Mol'nz: - Garanto a V . Ex. · que estou falando com a 
maior sinceridade . Costumo sempre próceder com a ma.ior franqueza e leal-
dade. 

Devo dizer a V. Ex. que, n a minha situação de opposicionista no meu 
Estado, todo o meu interesse seria pela approvação das emendas que faci-
litam a intervenção. Entretanto, co !loco meu amor aos princípios federativos 
acima desses interesses. 

O SR . JoAQUIM MOREIRA: - E' um phenomeno psychologico, original para 
mim, que, durante mais de dous annos V. Ex. nunca tenha concordado com 
uma proposta ou um acto do Governo. 

O SR. ANTONio MoNIZ: - E' um engano de V. Ex. Tenho votado uma 
immensidade de projectos governamentaes, abrindo creditos. Se V. Ex. qui-
zesse dar-se ao trabalho de examinar as nossas actas, verificaria que a es-
~uerda parlamentar não tem feito opposição systematica. 

O SR. JoAQUIM MOREIRA: - Ora, eu até já cheguei a pensar que não era 
a esquerda parlamentar, mas a sinistra parlamentarr. 

O SR. ANTONIO MONIZ: - Se V. Ex. quizer ser justo ha de reconhecer que 
nós da minoria não nos deixamos dominar .pelas paixões. .A.Lnda ha pou cos 
dias votamos pela approvação dos .projeoctos de f·ixa\}ão de f·C'rças d·e te.rra e 
mar. Nenhum de nós votou contra o orçamento da Guerra. Somos condes· 
cenodentes em extremo co•m esse .governo que tanto n1·aü tem feito ao Brasil. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Veremtos até onde vae a •condescendencia . Já 
temos o exem.plo do a:nno passado, C{Ym o orçamento ua Receita. 

{) SR. ANTONIO M·ONIZ: - O anno passado procedemos com a maior ele-
vaç.ão e patriotismo. 
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NiLo sou, como já disse, ·sr. Pt·eside·nte, um anti-rev.isionista systema.tico. 
Quero, porém, 'llma revisão sensata, que retoque a nossa lei fundamental me-
lhora.ndo-a. 

Assinl, .po'is, sahlda a Nação do aliJ.ysmo· . .. 
O SR. JoAQUU.i MoREIRA: - lVlas aintda n i:Lo ·caiu. Ha m eio secul-o que <e s!/ J 

á beira do a.bysmo e ninguen1! a precipitou. 
O SR. ANTONio MoNrz: - ... em que se estorce •conv·u :sivamente, sus 

,penso o estaclo ele s-itio, decretada a amnistia, apagadas as paixões, r ecalca-
dos os odios, extincta a miseravel politica de vinganças, reg ularizada a ad-
ministração, r econs tituidas as nossas .fot·ças economicas, - tratemos então 
de revêr a nossa Magna Lei. sem tocar nos seus al•icer.ces, sem aHentar· co n .. 
tra as liberdades e gara ntias publica..s e individuaes, sem desrespeitar as 
gmndes conquistas clemocraticas do povo bra sileiro. i\llel·hoo·emos a Constitui -
ção ele 24 de Fevereiro, mas não a deturpemos. 

·Sr. :P•residente, apreciando em conj·uncto a proposta da .Camara dos Depu· 
tados chega -se a con·clusões muito 1a m entaveis: nã,o esclarece ella -os ponto~ 
controvertidos da nossa suprema lei; não deu fórma rigi.da áquellas idéas que 
pela pra xe, baseada na opinião unanime dos jurisconsultos, dos parlamen-
tares em discursos e parecet·es, e das j.nterpretações jud·j.c!arias, adquirü·am 
fõros de regra.s de conducta.; attenta con tra p r·incipios f•Undamentaes do 
direito pubUco, 1·estringe a acção do Poder L egislativ-o e do Judi.ciario, par~J. 

dilatar a ào Poder Executivo. 
Não é, essa a revisão de que .care.c-emos. A de •que necessitamos é mais 

esclarecedora do que moàificadora, o que não quer dizer que não alteremos 
a lguns .pontos da nossa Lei Fundamental, mas hr:nneopathicamente, sem 
que n1odifJquem•os a sua phy.sionomia, sem "compromette r a feição do· con-
juncto dú instrumento" . 

Concordo, por exemplo, com a r evi.são do M't. 6'0 • P ara esclare·ce.J-o. 
ou, a ntes, para dar !órma rigida ás idéas victoriosas na sua interpreta.ção 
nos seus trinta e tantos annos de existencia, nunca, porém, para am·pliar 
os ·casos de intervenção nem para augmentar a acção do Poder Executivo 
facilitando -a, o que importa no anniquilamento da Federação, como quer a 
proposta da Cama.ra. !Para mim, ·como para tados os f ed·eral'istas ·sinceros e 
verdadeiros, não ha assumpto mais importante, que mais visceralmente in-
t eresse a fórma do governo que nos reje. Campos sanes nunca foi mais fe-
liz do que, quando ferido nos· sentimentos de propagandista devotado da 
Federação, di.sse, no Senado que o artigo 6 é -o coração ·ela Republica. 

Ha quem censure o legislador constituinte por não ter discutido minu-
·Ciosamente essa materia. Não ha por onde criticar. A Assembléa de 189'0, P'óde 
ter commettido erros, mas -procedeu sempre co1U1 a. maior ·lealdade. E11a f o! 
convocada para v otar uma constituição repu·blicana fede rativa . Foi o que 
fez, m o"dando-a em termos assaz exp<ressos. 

• 
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~ .. ' .. 
6 SR. ADoLPHO Gorroo: - De modo que neste ponto V. Ex. concorda 

com a reforma 
O BR. ANTONIO MoNrz: · - Divh·jo radi·calmente do seu •pensamento. 

Acho que o artigo 6 é um dos artigos da nossa lei fundamental que pódem 
ser re modelados pa.ra tvrnal-o de accõrdo ·c-om as •doutrinas victoriosas •nà 
sua ·tnterpretaçã.o; mas niLo como o fez a C'amara dos Deputados, que o de 
turpou. 

O SR. AnoLPHo Gomo : - Então é -cont·rar.io ? 
0 ·SR. ANTONIO MoNIZ: 

é preferível ao da proposta. 
Sou contrari-o . Acho que -o dispositiv.o actua1 

O SR. AnoLPHo GORDO: - Acha n'l!elhor o dis·po·sitivo ante·rior a o da pr;J-
posta? 

0 SR. ANTONIO il\1JoNIZ: Perf€itamente. ·E' muito melhor. 
O •SR. AnoLPHo GoRDo: Apezar das lncertezas da •Competencia e d:o 

modo vago .por .que está .redigido? 
o .SR. ANTONIO Il\>loNiz: - ·E' este o ponto em que divirjo de V. Ex. A~ 

incertezas já desappare,ceram. 
O Sr. Prudente de Moraes Filho em um dos seus b.rilhantes' pareceres 

sobre este assumpto, mostrou de modo irretorquivel que as questões mais 
delicadas relativas ao art. 6 já estão .res'olvidas ent.re nós. E, ·como S. Ex., 
varias outros •cultores do di•reito pubHco sustentam que no caso de eompe.· 
tencia não 11a mais ·duvida a:Iguma no direito brasilei~·o. 

Vamos vêr o que diz o cLtado artLgo 6: (Lê) 
"O Govm··no Federal niLo poderá intervir em negocias peculiares 

aos Estados, salvo", ·etc. 
Neste ponto não ha duvida n enhuma, a nossa Constituição firma como 

regra: não intervü . Só e)Gcep·cionaJmente admitte a icrliteorvenção. 
O SR. ADOLPHO GoRDO: - Firma o principio da não intervenção . 
O 'SR . ANTONio il\1oNIZ: - Quaes são as ex;cepções? 
"1" Para repe!lir a invasão estrangeira e a ode um Estado em outr·o". 
"2a Para manter a fórma republi·cana federativa". 
·Aqui é que se agitam as du·vidas sobre o que ,é fDl'DJia 1'epublicana fe-

. derativa. A!c•ho que o legis1auo!· não deveria 'llisar da expressão, f orma rB-
pufb.Ji.ca.na federativa. Neste 'Ponto ]Jenso como o saudoso ,bahi·a.no Sr. Leo-
ve.gJldo Filgueioras, que, a respe ito, proferiu br.ilhante discuDso na Camaora 
dos Deputados. 

Sustentou uma doutrina muito interessante, dando interpretação gram-
matical ao texto . Para o illustre jurisconsulto bahiano a violação da fôrma 
r epubli•cana f e d•erativa consistia unieam<ente .na seccessão. 

0 -8R. JOAQUIM MOREIRA!: - A separação. 
O :SR . ANTONIO MoNIZ: - Sômente .neste caso, é que os Estados atten-

tam contra a fo,rma federativa, quando querem se separar da União . Mas, 
essa ·não é a ~nterp!'etação vi•CJtoriosa. 
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O SR. AooLPHo GoRDo: - Nem entre os publi:cista.s a~·.gentinos. 

O SR. ANTONIO Mo·NIZ: - Nem eil1tre os .nossos constitucion aHstas. 
0 SR. ADOLPHO GORDO: - Nem OS r epubl•kanos do norte . 
O 'SR. ANTOJ\'IO MoNIZ : - Não é a doutrina a.cceita, mas é a que mai:> 

se approxima dos teDm•os da Constituição . 
O SR. AJDOLPHO Go.P.no : - De modo que .na interpretação de V. Ex . at-

tenta con tra a f·orma republicana, mas não .conbra a forma repuiblicana fe-
derativa . 

O SR. M<>NIZ Sm>RÉ: - Eu d.i·go - 1Jara m a nter a fórma republica na . .. 
O SR. AooLPH<> GoRDO: - Quer dizer, os pri·ll'Cipios fundamentaes do re-

gimen federativo. 
O •SR. ANTONio 1111oNIZ : - Esta forma seria m~uito mais conveniente . 

Mas, no caso de haver violação da forma republica.na fed t:rativa q·ual o po-
det· ·competente para inte rvir? 

Todos os co=entadores estão de accordo . 
O poder com1Jetente é o Cvngresso N wciona;! . Só no <·aso do legislati·vo 

não estar funccionando, é que excepcionalmente, é attribuida ao Poder Ex-
ecutivo oompetencia, mas -com a obrigação de sulbn'jfetter os seus actos li 
approvação do iPoder L egisiativo. Portanto, é um .ponto que se ·PÓ'de dizer 
pa'Cifico . 

O •SR. AooLPHo GoRDo·: - V. Ex . conhece bem a 'hi·storia das n ossas 
intervenções? 

O SR . ANTONIO MoNIZ : -Conheço . 
O SP.· ADoLPHO GoRDo: - Pois bem, na intervenção do Amazonas, <la.so 

de violação .da fórma republicana, essa federativa, 'houve grande opposi~:ão 
TJa Camara á intervenção pelo factQ de ter .si1o feita ,pelo P oder ;Legislativo. 

0 SR. ANTONIO MoNIZ: 1-- Em q u e anuo? 
O SR. Aool.IPH<> GonDo: - Em 1898 . 
.o ·S~. ANTONio MoNiz: - E' o que estou dizendo a V . ·Ex., chegamos 

ao resultado que acce!ltuei com o correr do tempo. Houve a principio grande 
divergencia; mas esta divergencia já desappareceu. V . Ex. disse que em 
189>8 houve a respeito enorme discussão na Camara dos Deputados. 'Mas 
depois disso já se deram ·casos similares e a o.pinião unanime é que ao Pode:· 
Legislativo é que ca-be decidi?:. 

O SR. ADOLPHo GoRDo : - V . Ex. vê que neste ponto está de accôrdo 
comi a reforma . 

O .SR. ANTONio MoNIZ: - Eu não disse já a V. Ex. que todas aquella'l 
ideia::; que tiverem por fim esclarecer o pensamento da Constituição actual, 
retocai-a para melhor, merecem o m eu apoio ? O que não quer dizer que dê 
o meu voto á pro,po.sta a Camar.a, em v irtude das preJi.minares que levantei. 

O SR. AooLPHo GoRDo: - V. Ex. corucorda com a discriminação ... 
0 •SR. ANTONIO MONIZ: - C'onforme. 
O .SR. MoNIZ SoDRÉ: - Mas não ;nos termQS em q u e foi feita . 
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'Ü -SR. ANTO NIO ·MoNiz:· - Vejamos o ·n . 3 ·do art. 6.0 Diz elle : "pa•r;J. 
restabelecer a ordem e a t ranquiUidacle dos !Estados, á r equis-ição do respe-
ctivo governo" . 

Quttl é a duvida que V. Ex . tem sobre o n. 3? 
O SR. ADOLPHO GoRDO: - Da tribuna direi., só longa explicação. Espe-

ro justlfiDar disposição por disposição. 
A emenda não se limita a inter .rH·etaT -o art. 6°, propõe-lhe additivos . O 

meLhor seri-a V. Ex. anaJy,sar separa;clamente os itens ·da e menda para ver--
mos DO que •COncorda ·COm e Ua . 

0 1SR- ANTONIO M!ONIZ: - E' o q ue VOU f azer. -Mas V. Ex. n ão respon-
de u á nünha ·pe rgunta sobre o numero 3. 

A e m e nda da Can1tara detennina que a in te•l"Vençã.0 se dará: "(Para as-
segurar a integridade naci-onal e o respeito aos seguintes ,principias -con-
stitucionaes . . . 

-ü SR . ADOLPHo GoRDo: - V . Ex . nfto ac·ha convenient e? Parece -me 
que nâJo h a duvWa . 

>0 •Sit. ANTONIO 11\!LONIZ: ( lê) 
"A for·ma repub li·ca-na; o r egime-n .federativo; o governo presidencial.., 
O •SR. A!DOLPHO GoRDO : - Tambem não pôde haver clL;vi·da . 
0 SR· A NTONIO MONIZ: - Perfeitamente : (Zê ) 
" . .. a incl€peJW1e neia e a harmoni·a d os poderes . . . 
O rSR. ADoLPHO Go Floo: - Tan1bem V. -Ex. eleve estar ele a ccôrcl-o. 
-ü :SR. ANTONIO MoNIZ: - " ... a tem1pomriedade das funcçôes e.le.ct i-

vas e a respons::t~bilidacle úos f unocionario-s ... " 
.Eis ·um ponto em que faço restrioeções, quanto á res))on saibilidade do·S 

func-cionarios. A emenda alal'g·a muito a c-ompetencia da União. :Pareee-me 
q u e a segunrda parte deveria ser reti-rada o-u então esclarecioda . Fi-c.a- se sem 
saber quando é q ue a Tesponsa;bilidade dos funccionario-s dá Jogar á in-
tervençfto. 

O SP.· ADOLPHO !G ORDO: - Mas V. Ex. não c onsidera que sej-a u m princi-
pio constitu cional? Não h aver funccionario irresponsavel é principio demo· 
cratlco . 

O SR. ANTONIO iVIONrz: - O artigo se presta a interpretaçõ-es que at-
t enta.m con t r a a autonomia dos Estados. 

O que V . Ex. quer é que nas leis e C onstituições elos Estados existarnJ 
d!spositi VCJl> firmando a responsabilidade dos funccionarios. 

O •SR. ADoLPHO G OR!DO: - Perfeitamente; par ece-me c;u e é do 'l·e.gimen. 
O •SR. ANTONIO •i\{oNIZ: - rDe pleno a.ccô1·do •COm V. Ex . ; n'!as o madc 

por que e"tá redigida a e-menda póde pl·e-sta r-•Se a -outras interpre tações, 
qu e t enham .como conseq-uenda o-Hensas aos princípios fede-rativos. 

O .SR. ADoLPHO GoRDo·: - Continu e V. Ex. 
O 'SP.. ANT-ONIO Moxrz : - (lê) - "A autonomlia elos 'Municípios" ... 
O SR· ADOLPHO GORDO: - Não é um principio constitucional? 
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a capa{!idade para ser eleitor ou elegível 

O •SR . A'DOLPHo GoRDo: Parece-me que tambem não ha d•uvida . 
O SR, ANTONIO JM:oNIZ: - ". . . um regime-n eleitoral que permitta a re 

presentação 'à as minorias . .. " 
0 !:;P. . ADOLPHO GORDO: - V . Ex. nã.o está de accôrdo? 
O SR. ANTONio iMoNrz: - Mas eu não sei como é que o poder federa! 

vae assE-gurar a representação das rn•inorias. 
0 SR. ADOLPHO GoRDO : - E' preciso uma l·ei. 
O 'SR. _-\.NTONIO •MoNIZ : - ISi o poder .federal •content~-se com uma lei, 

que, theoricament e, garanta aquella representação, não ha necessidade de 
r evêr a Constituição neste ponto. 

O SR. _-\.DoLPHo GoRDo: - Conforme. Neste ponto eu estou em a.ocôr-
do co·m V. Ex. A União só põe em movimento o apparelho da inte·rvenção, 
quando no .[}roprio Estado não se ernco·ntra;r remedio para a lesão. De fôr-
ma q·ue a intel'venção .da União só se dá. nos ·casos de lesão grave; de modo 
que tanto póde ser no instituto como na pratica do instituto . 

O SR . AxroNro ·Mmnz: - Mas é por isso, exactamente. que eu não pos-
so dar ., meu apoio aos prJncipios contidos nesta refor·ma por{tua'Ilto essa 
a mpliação sobr emodo exaggerada cl'a acção do Poder Executivo central é a 
morte clp. Federação. Eu acho mais conveniente que a refOl'mla •constitucio-
nal não toque no art. •6° sinão •ligeiramente, apenas para 'Clar forma rígida 
áquillo que pela interpretação legislativa e judiciaria, já adquiriu força de 
lei. J á ·.Hsse a V . . Ex. que a não ser para isso, prefiro a perma.nencia dos 
disposit ivos da Constituiç-fw actmal. 

0 SR. ADOLPHo GoRDo: - Dá um aparte. 
O Sn. A)ITONTO MoN'rz: - Já vê V . Ex. que está de accôrdo commigo . 

A qU'}Stão da vitaliciedade, da inanwvibilidade e da iorreductibilidade do8 
vencimentos dos ~strados é prin6pio dominante entre nós. J á ha a 
este r espeito jurispru~lencia uniforme . 

O SR. AooLPHO GoRDo: - Veja V. Ex. esta ·outra disposição, que na-
turalmente vae leva;ntar ·grande -celeuma mas é das mais aconselha vem; 
esta que se refere ~ garantia dos direitos J)OJ.ioticos e Jn'dividuaes do cidadão. 

O SP. _-\.NTONro MoNrz: - E' a morte da Federação. Não posso abso-
lutamente concot·dar com V . Ex. n este ponto. No mom•ento em que .se 
conferir ao poder fe deral a faculdade de intervi.r nos Estados afim de ga-
rantir os direitos políticos e indivWuaes 'Clo cidadão, eslará morta a. Fe-
àerac;âo . 

0 SR· ADOLPHO GORDO: Não estará morta. Uma lei do Estado póde 
violentar todos os direitos, já não dig·o os direitos indivi·:'luaes, como o di-
reito ele IJropriedade. Nesse caso a União intervirá para garantir o direito 
e o exer•cicio do milsmo. 

O 'SR . AN/lioNro MoNIZ :· ~ E ' a guerra civil. Sincera.wente, ·não pôde 
haver espirito qu_;. com lealdade, sustente o regimen federativo, que possa dar 



-362 ~ 

seu apoio a esse dispositivo. Desde o mon1ento em que o B rasil, o poder fe -
deTal puder intervi!· nos Estados para ;pôr termo a uma g uerra e ivil, a toda 
hora, a todo instante, sempre que o Governo Fe1deral niio e·stive1· <de a ·ecôr-
do -com o .governo e.stadual, virá a .guerra civil. 

A guerra ·civil Eerá fe i ta iJelo JWoprio Governo :Federa-!, que quer i•nte1·-
vir. 

V. Ex. per guntou-me ha pouc-o si eu conhecia a histeria d as interven-
ções nos Estados do Brasil e eu r espondi que sim. V. Ex. tambem conlw-· 
ce-a perfeitamente, porque a tem acompa nhado desde o inkio da RepubJ.ica 
e si V . Ex. <eonhoce essa hist.oria, h a de -conco-rdar commigo .que as convul-
sões •havi{ias, n os Estados, .teem sid-o, geralmente, provocadas, €Stimulada:s, 
inspiradas .pe ~o governo ce.n m~a;I . 

Estaria, pois, de accôrdo com a illustr e Commissão se ella tivesse dad.:J 
interpr.etação authentilca ao ·art. ,{)o da Constituição, de 3!Ccôrdo com o as-
sentad-o na prati:ca de •Cerca de 40 annos. 

Qutr.o ponto, :r.o .começo controvertido, mas actualme nte já esclarecido. 
é aquelle que se refere á compet encia para requerer a inte rven ção no easo de 
pe1·tm·ba<:;ibo da ord8m . 

A ·principio se disse que essa •Competenc ia ·era sómeEte elo .Poder ·Ex-
ecutivo, elo Governo ou do Presidente do Estado . Hoje todos estiio ac-
cordes em ·q ue qualquer elos -orgãos do .poder publico pôde re•quisitan: a in-
tervenção . 

Assim •como d uvidas não m ais existem a respeito da r equisiçfLo de fo·eça. 
pa ra a exe-cução ele lei e .sentenças fe deraes . 

Q juiz cuja decisão t enha •sido desotb.edecida, não se e n tenderá direda-
mente com -o 'Pre..sicle-nt e da R.e.publica, 'Como foi praxe ,por muito tempo. O 
pedido de força será fe ito por i'ntermedio do Presidente d:o Supremo Tribu-
nal. 

Q 8;~ . ADOLPHo GoRDo: - Na discussão !desta .questão o mais poderoso 
elos argu·m entüs é citae e analy·sar factos . 

Q SR . ANTONio J\1oNrz: - Si nto, Sr. \Presiden te, que não me r este tem-
po ·para analysan: cada uma das emendas constitutivas da proposta da re-
visão, vinda da Cama;ra dos Srs . !Deputados . Acabo de ser inf.ormado de que 
me restam a penas cinco minutos. V. Ex. comprehe nde que não poderei t er-
minar sequer a apreciação sobre a emenda n. 1, quanto mais entrar no 
estudo das demais emendas . 

Como vinha dizendo, qu a ndo fui inten·onJ,pido pelo i11ustre eelator cl·a 
Commdssão dos 21, na minha opinião, melhor seria não tocar no art. ·6·• da. 
Constituição do que fazel - o elo modo por que o d'ez a Camara dos Deputados. 

Q :SR. ADoLPHo GoR:Do: - E com esse modo V . Ex. se man ifestou .de 
accôrdo . 

O SR. ANTONIO MoNrz: - V. Ex. está completamente enganado di zep .. 
do que me manifestei de a•ccôrd o -com esse seu modo ele pensar'. Estou r<t · 
dicalmente em opposição á -opinião de V. Ex. 

; 
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Al.&m de ser ma.nifestaanente eontt'ario ao argumento dos casos de in-
terven c;:.ão , .criados ·pela ·emenda da Camara, a>nda d•ivirjo ãa mesma eml V:J..-
rios ou tros pontos, não posso, por exemplo, de fôrma alguma dar o meu as-
sentime nto i:L intervenção "par a reorganizar as finanças dos Estad·os , cuja 
incapacidade para a vida amtonoma se demonstre ,por .c..,ssação de paga-
mento l:le sua divida fundada, por mais de dous a nnos". !Prevalecendo es.se 
t'Mspositivo, 'Sr. Presidente, muito wbalada f·i·cará a autonomia dos Estados. 
Alem disso o-ccorre que a União brasileira, é a menos competente .para fa-
zer essa exigencia, ·porquanto, ISi é verdade que tem havido desmandos na 
aclmi•nistração fi.nancei·ra dos Estados, esse·s desmandos em nada são infe-
riores aos que tem occ.orrtdo na administração da União. 

O SR . PRESIDENTE: - Observo ao ·orador que a hora está finda. 
0 SR . ANTONIO IMONIZ: - Att;omd·endo á 'ObServação de V. Ex., VOU con-

cluir, lamentando que a es•cassez do tempo não consentisse completa,sse as 
minhas de spretenciosas oonsi'Clerações sobre a proposta. 

Outro ponto, Sr. Presidente, da ·emend·a da rCamara dos DeputaC',os, com 
2. qua l não •Concordo, devido ao modo mlac11·iave Lico porque está redigida, 
o segu)nte: 

" Cabe privativamente ao Congres·so Nacional decretar a intE:rvenção nos 
Estqdos para assegurar o respeito aos principias constitucionaes da União 
(n. II) para decidir da legitimidade de poderes em caso ele duplicata (nu-
mero III) , e para recrga.nizar as finanças do Estado insolvente (n. IV)." 

Entendo que, se ·quizermos fazer uma 'l'emode.lação a r·e·speilo, 'bastará 
di3er que cabe ao Congresso Nacional decretar a intervenção nos Estados, 
no raso do n . ~ elo art. 6°. 

Assim procedendo, Sr. Presidente, nós nos poríamos de accôrdo com a 
jurisprude.ncia firmada sobre o assumpto e com os princípios de direito fe-
derativo. 

O SR. PRESIDENTE: - Peço permissão para observar a V. Ex . que está 
finda a hora. 

O SR . ANTONIO MoNIZ: Isto prova, Sr . Presidente, que não andou 
acertadamente o Senado fixando o prazo minimo ele dua;s horas para cada 
um dos Srs. Senadores discutir .. . 

0 SR. BARBOSA LIMA: -- Duas horas de cada vez. 
O SR. ANTONIO MoNiz: - ... o pro•jecto ele revisão constitucional. 
O eminente Senador pelo Amazonas acaba de me dar um aparte que en-

wrra uma questão da maior importancia. S. Ex . diz que na primeira e) 
terceira discussões, cada Senador tem o direito de falar duas vezes pelo es-
paço ele duas horas. 

O SR. BARBOSA Lill'l:A: - Duas horas ele cada vez. 
O SR . ANTONIO l\'foNIZ: - De maneira que, assim sendo ,peço a V. Ex. 

que me conserve a palavra para CQntlnuar na proxlma sessão as conside-
rações que vinha fazendo sobre a proposição ela Camara dos Deputados. Eu 
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f(;,lei uma vez por espaço de duas horas e tenho o direito de falar outra vez 
por egual espaço de tempo. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Não apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Então não são duas vezes. 
O SR. ANTONIO MoNiz: - Peço a V. Ex. a fineza de responder á minha 

pergunta. Pedi a V . Ex. para continuar as minhas considerações na pro-
xima sessão. Vou ser attendido? 

O SR. PRESIDENTE: - Infelizmente não posso attender aos desejos do no~ 
bre Senador. 

Na sessão de sexta-feira, interpellado pelo nobre Senador pela Bahia, 
.Sr. Moniz Sodré, tive occasião de dar a interpretaqão da Mesa a respeito 
deste artigo do Regimento, dizendo que o Regimento quando declara que 
cada um dos Senadores tem o direito de falar duas vezes, na primeira e ter-
ceira discussões, pelo espaço de tempo total de duas horas, é que pretendia 
da r estas duas ho~·as para as duas vezes. Formulei até a hypothese que ao 
Senador que usasse da palavra pela primeira vez, pelo espaço de meia hora, 
cabia, na segunda discussão, usar de novo da palavra, pelo espaço de hora 
e m eia . V. Ex. esgotou hoje as duas horas que o Regimento p ermitte na. 
discussão da reforma constitucion al. 

O SR. ANTONIO MoNiz: - V. Ex. m e desculpe . A resposta que )\Tj}ssa 
Ex. acaba de m e dar em re lação ao dispositivo regimental não está de a.c-
côrdo com a letra, nem com o seu espírito, além de que é uma interpretação 
muito pouco liberal. 

Não vejo qua l o inconveniente de V. Ex. consentir que os Senadores 
discutam o mais amplamente possível o projecto de revisão constitucional, 
vindo da Camara dos Deputados, p r incipalmente quando a maioria tem nas 
suas mãos o recurso de encerrament o. 

O SR . PRESIDENTE: - Não é a Mesa que impede, é o R egimento. A Mesa 
tem sido liberal. V . Ex. m esmo u sou da palavra por dez minutos a lém da 
hora da sessão. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - Mas não estou m·e occupando mais da ques-
tão constitucional. Estou respondendo a uma de cisão de V. Ex. co-ntraria 
a um d ireito meu. 

O SR. PRESIDENTE: - Não posso. ,attender a V. Ex. Estou impedido de 
fazel-o porque eu proprio, quando interpellado pelo Senador Antonio Moniz, 
em sessão de sexta-feira, tive a ho-nra de dar a S. Ex. esta mesma interpreta-
ção, isto é, que as duas horas eram distribuídas p elas duas vezes, sem que hou-
vesse contestação a esta interpretação. 

O SR. BuENO BRANDÃo: - Tanto que o Senador Soares dos Santos ficou 
-com o direito de falar mais uma hora e de?. minutos. 

O SR . ANTONIO MoNrz: - Sr. Presid~nte, não me insurjo contra a deli-
beração de V. Ex . , sõ tenho que a ella me submetter. O recurso que m'e 
assistia era appella r dessa decisão para o Senado, mas, além de ser inteira-
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mente inutil esse r ecurso, porque de antemão j'á sabemos qual seria a sua 
sorte, sou em principio, como V. Ex. sabe, manüestamen<te contrario a ap-
pello das deliberações da Mesa, para o plenario. (Muito bem; muito bem. O 
o1·aào1· é cumprimentado) . 

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

REVISÃO CONSTITUCIONAL 

1" discussão da proposição da Camara dos D eputados, n. 45 de 1925, of-
ferecendo varias emend::ts á Constituição Federal. 

O Sr. Barbosa Lima: (*) - Sr. Presidente, ha perto de 35 a nnos', na gran-
de Assembléa convocada pelo Governo Provisorio, inst ituído pela r-evolução de 
15 de Novembro, coube-me a honra de tomar parte nos deb ates de que re-
sultou a Constituição F ed eral dos Estados Unidos do Brasil. Tendo presente 
o espectaculo, dia por dia, que offereceu aque lla assembléa em cujo· seio 
brasileiros vindos de todos os r ecantos do paiz, filiados aos crédos doutrina-
rios os mais diversos, empenhavam-se na discussão de assumptos da maior 
relevancia, attinentes ao problema posto em fóco e versado com a m ais pa-
triotica attenção, com o mais louvavel zelo e desejo de acertar em uma attl-
t ude conectiva que fazia honra á mentalidade do povo brasileiro. Nunca, 
naquelles tres mezes memoraveis, nunca assumpto nenhum posto· em debate 
foi discutido com um sõ dos constituintes de então, que não fosse attenta-
mente acompanhado Ç.a assembléa, na sua grande m a ioria sempre presente 
ao magno debate. Hoje, decorridos seis lustros, em que direcç_ão caminhã-
mos, para que chegassemos á situação em que nos encontl"<~.mos, da mai& 
apathica indifferença por um debate que deveria interessar a todos os em-
baixadores dos E stados f ederados, para que se n ão dissesse que a Cons.ti-
tuinte de hoje abdicou dos seus deveres primordiaes, mais disposta a vo-tar 
do que a discutir, decidida a dar por definitivo aquillo que se assentou nas 
dependencias immediatas da Casa <!o Poder Executivo ! 

O Se nado não quer discutir; o Senado quer, com visível impaciencia., 
votar. 

Muito me desvanece a a.ttenção com que sou honrado pelo digno Relator 
do projecto em debate . 

O SR. ADoLPHO GoRDo: - E' do me u dever, e com muito prazer o faço. 

( * ) Não f oi r evisto pelo orador. 
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o SR. ·BARBOSA LIMA: - Muito agradeço a benignidade pacie nte com que 
alguns dos dignos l'epr€sentantes dos Estados fed~rados me estão ouvindo, 
unicos sobreviventes do n a ufragio em que sossobraram as iniciativas tra-
dicionaes, características do brio civico e .do interesse com que os brasilciros 
costumam acompanhar as coisas que dizem respeito á definitiVa a pplicação 
e á pratica fiel do regime republicano. 

A discussão, como por um euphemismo, se denomina a exposi~ àla 
·ponto de vista de alguns raros representantes do povo que impugnam o pro-
jecto oriundo da Camara dos Deputados. Aquillo que, por um exaggero de 
·linguagem, ·se consente em cha mar - "discussão", transforma-se, para nós 
outros, qu e insistente m ente nos m antemos nesta tribuna, mais em uma carta 

·circula r daqui dirigida, através do Dia?·io Official, ao eleitora do brasile·lro. 
No meu ponto de vista pessoal, Sr. Presidente, . o Senado me consen-< 

tirá dizer que nessa exposição, permittida pela acceleração com que o de-
·bate vae sendo conduzido, nessa exposição escrevi eu a carta politica qU:e, 
na minha velhice, a minha experiencia me está dictando á moc!da<'te que IW 

dia de amanhã t erá de transformar em rea lidade fecunda os novos ideaes 
'humanos da hora presente, tão diversos daquelles com que 11davamos na 
·memoravel assembléa de ha 35 annos. O meu ponto de vista, é hoje ainda 
mais e muito mais avançado do que o era em 1891. Pareceria que com p 
-correr dos annos o m eu espírito retrogradasse em procura de ideaes allcer-
çados na crueza dos seculos, da qual eu deveria t er difficuldades em me dis-
tanciar. A lição, p or ém, do scenario mundial, a formidavel e profunda reno-
vação dos ideaes sociaes e politicos, feita nestes trinta e cinco annos, arre-
batou-me o espírito, conquistou-me a adhesão consciente, incorporou-me, ar-
rastaclo pelas doutrinas de maior liberdade e de maior frate·rni·dade, pelas 
doutrinas que alargam o ambito da patria, estendendo-o aos confins da hu-
manidade civilisada e quebrando os moldes da legislação que se r esentia ainda 
das inspirações do feudalismo e do capitalismo ganancioso. 

Nesta primeira discussão do projecto em apreço, cabem as considera-
oões de ordem geral. Não ha como n em porque acompanha r em m!nuden-
cias as varias theses articula das no projecto oriundo da Camara dos Depu-
tados. Por isso, Sr . Presidente, reservando-me para, noutro turno da dis-
cussão, encarar mais de pe·rto a lgumas dessas theses, eu me permittirei cir-
cumscrever a minha exposição de hoje a cons iderações m ais generalisadru:~, 
prov·ocadas pelo formidavel problema posto em fóco. 

QtHl problema é este? 
'Por mais que pareça tra t ar-se de um simples problema de ordem ju-

rídica e technica a ser examinado e resolvido pela acção diuturna dos appa-
relho·s vulgar es da administração commum, nos conflictos do fôro, nas pa-
lestras das ass>emhl&as, na(s manifestações dos agentes administrativos, 0 
·.problema de novo posto e m fóco, 35 annos depois de haver sido encalríadlci 
··pela primeira vez entre nós é o p r oblema a ser estudado do ponto de vista 
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;social, do ponto de vista moral, do ponto c1e vista pol\t!co, e, successoria-1 
mente, em minucia secundaria, do ponto de vista jurídico, quer em relação 
ás modalidades do direito substantivo, quer mais abaixo, em relação ao di-
reito processual. 

Sr, Presidente, ha uma treme nda lição de historia que estA abatendo a 
>1lma do Deus ex-machina, a cuja acção devemos essa inopportuna, incom-
pleta, tyrannica e infeliz tentativa de revisão da Constituição da Republica. 
Essa lição é a de que o ambiente social de hoje, diversificando daquelle em 
que vivíamos em 189.1, se caracteriza pelo avigoramento do Poder Executivo 
e pelo en fcaquecimento dos representantes mais directos das aspü·ações de-
uwcratlcas . 

l'Ia quem acredite, nas altas espheras governamentaes, na baixa-mar da 
democracia e na prea-mar da autocracia. 

De 1891 para 1925, Sr. Presidente, os acontecimentos surpreenderam a 
humanidade; esses cinco memoraveis lustro:; crltlcos da evolução dos povos 
demonstram precisamente o contrario daquillo que pensam os governantes 
brasileiros, na hora presente , 

!Iludem-se com os factos que se passam em dois pai,es merid!ol!laes da 
velha Europa, nos quaes, atraz de duas dictaduras violentas e eph emeras se 
agn.c l,am duas dymnastias destinadas a acompanhar a sorte dos Romanoff, 
dos Hohenzol!e1·ns e dos Habsbrrrgs. 

Os th1·onos ruíram por toda a parte ! Uns, como o Imperio dos Czares, vi-
ram decompõr-se a sua enorme integridade territorial por um trabalho de cU-
vagem social, .prevista p elo genio sociologico do fundador da Philisop-hia e da 
Histeria, e assim se verificaram os assertos e vaticínios geniaes do philo-
sopho de Montpellier, quando predizia que "as grandes patrias eram aggre-
miaqões artificiaes e que se voltaria á constituição normal da sociedade', 
por meio de pequenâs republicas federadas pelos laços da fraternidade hu-
mana." 

A Finlandia, a L ethonla, a Esthonia, a Ukrania, taes foram as novai:! 
entidades políticas, oriundas da c1esintegração do colosso moscovita. E, ao 
mesmo tempo, a organização política que acompanhou essa necessaria des-
integração, surpreendeu as intelligencias habituadas á devoção dos precon-
ceitos seculares, aferradas aos dogmas anachronicos julgados intangíveis, 
surpreendeu-nos com a fundação da republica socialista-feder-ativa dos so-
viets. E o mundo occidenta l viu realizado o sonho de Carnac com o advento 
da dictadura do proletariado e a vinda ao scenario politlco de 130 milhãe.s 
de creaturas humanas, deixando-se dirigir pelo dogma ha do.is mil annos 
presentido pelo genio do discipulc, dilecto de Gamaliel, de Paulo d~ Tharso, 
que· veiu a ser, após a visão da estrada de Damasco, Paulo, Apostolo dos 
Gentios, porque toda a nova org·a nização que completou a obra esboçada 
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apenas p ela revolução franceza, em 1792, assenta a obra politica presidida 
por Lenine, no postulado formulado nas incomparaveis epístolas de São Paulw 
quando dizia, na carta aos thessalonienses: Quoniam si qtLis non V1Llt ope-

rari nec ?na.nducet, que a constituição dos soviets traduziu, incorporando-a 
no seu teJ.."to: "Quem não trabalha não come"; "Quem não trabalh~. nã;o 
vota; "Quem não trabalha, não tem a honra de defender a sua patria." 

E criou -se na lendar:ia Moscou, a Capital dessa extraordinaria repu-
blice. proletaria, que tem por orgã.os centraes as assembléas dos operarias, 
dos camponezes e dos soldados, vivendo todos sob o regime de que a pre-
occupação maxirna é a extincçã.o do parasitismo, é o advento dos que tra-
balham pelo goso das riquezas que accumulam pelo esforço dos seus braços, 
com o voto generalizado, exercido pelos homens e pelas mulheres, a partir 
dos 18 annos, com serviço militar obr!gatorío, m as com o trabalho tambem 
obrigatorlo; com a desapropriação dos palacios , do capitallsmo ocioso p·ara 
a construcção de escolas e genera lização do ensino; com a criação do asy1o 
dado, na Russia, a todos (18 estranjelros perseguidos nas suas patrias por 
motivos de ordem politica ou rellglosa, assim como a a cceitação do concurso 
de todos os estranjeiros ali domiciliados. collaboradores do trabalho de que 
resultou a fortuna moscovita, acceita e accolhida fraternalmente, sem a pos-
sibilidade dessa monstruosa legislação burgueza que culminou em um insti-
tuto odioso, tyrannico e arbitraria da expulsão dos estranjeiros por simples 
gesto policial. 

V. Ex., Sr. Presidente, estará verificando quanto estou desgarrado dos 
paradygmas preferidos nas rodas políticas do seio das quaes saem os gover-
nadores para a nossa republica burgueza. 

J á a simples mudança do nome da vetusta P etersburgo para a moder-
na Leninegrado, com escalas por Petrogrado, mostra os dois altos degrão~ 
escalados pela humanidade e naquelle myster:ioso recanto do velho conti-
nente; um attendendo á questão das nacionalidades, na passagem da deno-
minação do Petersburgo-Petrogrado; outro, attingindo mais alto e assigna.-
lando a victoria, os ideaes libertarias com a denominação em que Lenfne 
substitue a Pedro, o Grande . 

Mas isto é no domínio eslavo, nos confins da vel-h a Europa, senão em 
contiguidade com a milenaria Asla, dos mandchus e dos hindus, por toda a 
parte. A maré vem se tornando mundial e arrasta o throno dos Mandchus, 
criando a Republica Chineza, e abala as multidões hindus da nação aposto-
lica dos ll·fahat Maganti, e , por toda a parte se accentua a victoria dos ideaes 
democraticos, em luta contra a obstinação dos remanescentes da autocracia 
coroada ou não coroada. E foi assim, Sr . Presidente, que, em 1891, até 1!. 
hora presente, assistimos tambem á subversão do throno portuguez, á demo-
lição dos thronos da Europa <Central e á ascendencia dos mais .adeantados 
ideaes democratlcos por toda a Europa, salvo em dois rincOe:., que m.tJ~ 
cem as sympathlas obsecadas dos nossos governantes de agora, que imagi-
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n am não poder ser o Brasil de mnanhã accessivel tambem â. victoria <'Lesses 
ideaes triumphantes em outros continentes e em outra latitude . 

Sr. Presidente, ainda é uma a utoridade Insuspeita aos governantes que 
tomaram a peito subverter a Constituição de 24 de F evereiro, para subst1-
tu1l-a por uma obra incongruente, incompleta e tyrannica; ainda é o genial 
aposto lo dos gentios quem esposa a observação qu e ora faço. 

Nihil enim ad pe1}ect1~m adduci t lex: nada, por simples virtude da lei, 
consegue attingir á perfeição. 

Realmente, imagina-se, e pregou-se nos orgãos de publicidade que t ê.n 
licença de dizer tudo quanto pensam e tudo quanto sentem , sem res tricçõ..s 
de censuras - quer-se fazer cr er, como pensamento dominante n as altas 
espher as officiaes, com todas as difficuldades econom!c:as, financeiras, poll-
ticas e a dministrativas, sociaes e moraes que affligem, na hora presente, ou 
q ue se rucredita, que af'lfligem ou que se diz que 1nortifican1 na hora pres">nte 
a alma brasileira, que t udo isto ficará. sanado com essa therapeutica do Cat-
tete : uma n ova constituição. 

V. Ex. estâ. vendo que já. h a dois mil annos o gen!o do grande apos-
tolo demonstrava o que ha de incompleto nessa therapeut!ca : Nihil enim aà 
pertect1~m aâducit l ex: - a lei pOT si só, por virtude sua, nada leva â. per-
feição. 

Quanto mais não será isto verdade, Sr. Presidenw, quando se reflecte 
que no projecto de lei panacéa, com que se pretende r emediar as nossas dif-
f iculdades mult iplas, os m agnos problemas que nos são peculiares e que se 
agitam na raiz de todas as nossas questões occor rentes, que esses problemas 
mais propriamente brasileiros não foram postos em fóco, de lles n ão cogitou 
o projecto em debate, ou, quando a lguma coisa cogitou, o fez em termos 
vagos e indirectos. 

Se me fosse permittido a presentar emendas, Sr . Presidente, suggestões 
a essa assembléa, estou certo que essas suggestões seriam desde logo acoi-
madas de pa1·adoxaes umas e Tevolucionarias qua.si tüdas. 

Sr. Presidente, a minha primeira emenda seria abolindc o estado de sitio, 
como j á ha constituição que expungiu do seu t exto esse odioso e pe.rigoso 
instituto, porque ou a a utoridade tem element os materiaes pa ra dominar a 
insurreição e a domina e logo após submette os seus agentes responsaveis· 
â. acção da lei , acção que normalmenw se deve exercitar dentro do g ra nde 
circulo das garantias constitucionaes, assegurados o direito de defesa e ·o 
funccionamento das normas processuaes, ou os governantes não dispõem 
desses r ecursos materiaes e serão subst!tuidos, segundo a lição de todas as 
revoluções victoriosas, as quaes, após o seu tr!umpho, a u gmentam o numero 
de h er óes precisamente com aquelles que, em vez de heróes, se rirun réos de 
conspivações, deporta dos, m â.os cidadãos, mâ.os patriotas, n a hypóthese do 
n aufragio da insurreição. 
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o projecto, Sr. Preside.nte, ao envés disso, procura reforçar a autoridade 
do Poder Executivo, quando está se vendo que na vigencia da actual Cons.ti-
tuiçã~, nada faltou ao actuai chefe de Estado para dominar as insurreições 
com que tem sido salteada a ordem publica constitucional, nem mesmo lhe 
faltando a liberdade de violar termos expressos da actuaJ Constituição da 
Repub1ica, o que eu assignalo para acompanhar essa invocação de uma re-
flexão se se impoz ao meu espírito, desde os pnmeiros dias desta campanha 
revisionis ta •que •vem a ser: que .nos adiant~ ter uma nova •Constitulçáo, . 
para que venha esta ter a m esma sorte da actual, se os orgãos incumbidos 
de manter o equil íbrio necessario do seu apparelhamento político e jurídico 
falham e constituem aquillo que nõs vemos na hora presente - o despotismo 
conjugado pela cumplicid'ade dos rep resentantes dos tres poderes publicas? 

Assim, Sr. Presidente, se eu tivesse a faculdade de collaborar no reajus-
tamento das nossas instituições politicas, as condições proprias ao nosso 
nieio social, eu caminharia em direcç:.ão opposta áquella a que caminha o 
projecto em debate: supprimiria o instituto c1o estado de sitio. 

Por outro lado, a preoccupação revelada no projecto, de pôr cobro aos 
desregram en tos financeiros dos Estados a utonomos, preoccupação unilateral 
e menos justa que tomarei em consideração mais de espaço ,suggeriu-me a 
pergunta que a mim mesmo fiz: por que razão não cogitou o legislador, que 
.pretendeu com esse projecto r eforçar as condições tutelares do poder central, 
do Governo naciona l e descrever, por miudo os característicos dos princi-
pias constitucionaes a que se devem sU>bmetter as unidades ,federadas, por q ue 
razão, pergu ntaria eu, o legislador, que tanto se estendeu nessa enume-
ração, não viu , não e nxergou, prüneiro, o analphabetismo inco1npativel , in-
congruente com a re.a.lidade de um r egime politico, que vive do voto, e m 
um a constitu·i<;;ão que o nega aos ana:lphabetos? 

Selia outra emenda que eu apresentaria, criando para os Estados a obri-
gação, com a sancção necessaria de destinar uma fracção c1o seu orçamento 
da Despeza, para a divulgação do ensino publico primaria, muito maior do 
que aquella contribui<;;ão destinada ao sustento das forças policiaes. E aqui 
toco em outro ponto. 

0 SR. ADOLPHO GORDO: - Não é isso uma intervenção? 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não me pronunciei ainda sobre intervençãJo. 

Estou fazendo considerações p reambulares, sem dizer que sou contra ou a 
favor da intervenQão. 

O que quiz recordar fo i que, na situação em que nos e ncontramos, em 
que vamos vivendo, no presupposto, que é para mim, um preconceito, de que 
o IJOcler central tenha mais juizo do que o poder loca,!, d:e que os orgãos elo 
poder nacional tenham mais j uizo, mais bom senso e mais patriotismo do 
que os orgãos do governo local - o que contesto, these que me parece muito 
arrojada, temeraria e injusta - não posso compreender como se fechem os 
olhos á situação perigosa que se está criando para o ·equilibrio federativo, 
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com a instituição de exercitas estaduaes, e recordar o ajuizado modo de ver 
da confederação modelar, que tenho referido - a Suissa - em cuja lei ba-
sica se estatúe que "nenhum Cantão poderá ter forças em numero superior 
a 300 homens regularmente armados, que a força apparelhada com todos os 
engenhos de guerra modernos, tem que ser essencialmente fede ral". Ao 
passo que nós vemos a megestade do Estado-Imperio, que tem no nobre Se-
nador (apontando o Senhor Adolpho G·o1·do) um digno representante nesta 
Casa do Congresso Nacional, homen ageado , pa ra usar do n eologismo jã an-
corado na nossa linguagem corrente, duplamente, não só com o consenti-
m e nto para que a sua força policia l corra parelhas com o Exercito Nacional, 
tendo aeroplanos de bombarà.eio, metralhadoras pesadas, artilharia, infanta-
ria, cavallaria e ... missão estranjeira. 

O SR. ADOLPHO GoRno: - T em a policia adequada para as suas necessi-
dades . 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... a nos prefigurar, por hypothese apenas, por 
um exaggero hypothetico, o que sorla a situação do governo n acional se ti-
vesse de intervir no Estado d.e S. Paulo, contra a vontad.e de seus .gover-
nantes regionaes. 

Uma intervenção que defrontasse a fragilidade do Amazonas ou do P a râ., 
seria uma medida policial, mas uma intervenção de uma das grandes po-
t encias sul-americanas, na R epublica T amanduá-Tehy ou n ::t Republica da 
Ma ntiqueira, ou na Republica do Guahyba, com os seus 20 corpos provlso-
rios, suas brigadas apparelhadas de todos os aperfe1çoamentos technlcos, é 
a lguma coisa para dar que pensar a quem acredite ainda na eternidade, na 
perpetuida de dos laços federativos, conjugados em' uma nação vastíssima 
·como o Brasil. E ao mesmo t e mpo, quando me dou a pensar nelstes fa:ctos 
que não ha nada mais aggressivo e impertinente do que um facto , occorre-
m e a consideração decorrente da existencia de uma embaixac1a do Brasil 
junto á Liga das Nações p a r a tratar do desarmamento, do c'Le.sarmamento 
geral, these pacifista• muito interessante, sobretudo quando consideramos essa 
conducta que nós vamos tendo dentro da nossa patrÚt. D e modo que, como 
V. Ex. , Sr. Presidente, vê, eu teria tambem de formular a lg um dispositivo 
no sentido de assegur ar a proeminencia das forças n acionaes sobre as forças 
locaes, re duzindo-as a simples funcções de g uarda civil. 

O SR. AnoLPHO GORDO: - As forças de S. Paulo são d,e policia, "' a de-
qua das ás necessidades do E stado. 

O SR. BARBOSA LIMA: - In nomine. Policia com aeroplanos de bom; 
bardeio. E' muito interessante . Mas eu assignalo apenas. Conclua m outros. 
Sou espectador na hora presente. Dou o meu depoimento, p ara os que ti-
verem uma hora vaga que lhes permitta ler o que aqui estou dizendo. 

lVIas estas potencias indígenas, que se consolidaram com alguns outros 
Estados brasileiros mais frageis , estas Prussias, estas Bavieras, estas Sa..'Co-
nias .brasileiras, tiveram t a mbem ela parte dos organizador es do actua l pro-
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jecto uma homenagem que valeu por um recuo, deante da solução que se 
vinha impondo no problema inquietante do ponto de vista das relações in-
ternacionaes e do ponto de vista da tranquillidade fina-nceira nos chamados 
emprestimos externos, fe itos pelos Estados e municipalidades delles depen-
dentes. A idéa que tinha caminhado nos meios parlamentares e nos meios 
políticos m elhormente se teriam traduzido no sentido de condemnar esses 
emprestimos. Não sendo os Estados F ederados pessõa de direito publico in-
ternacional, scenario no qual quem assiste é a União, os emprestimos exter-
nos só poderiam ser permittidos quan do examinados pelo Congresso Federal, 
ou melhor, quando pela Assembléa dos Emba.ixadores dos Estados fossem 
dados como convenientes e opportu nos, e não pode ndo, ou não parecendo 
dever a carretar maiores difficuldades â. União. 

0 SR. ADOLPHO GORDO: - Submettendo-os á tutela da União. 
O SR. BARBOSA LIMA: - I sto, por ém, não se fez, porque São Paulo não 

quiz. 
O SR. ADOLPHO GoRDO: - Submettendo-os á tutela da União, que Vossa 

Ex. estã impugnando . 
O SR . BARBOSA LIMA: - Não estou impugnando . Estou indagando que 

especie de União estamos fabricando , porque nem com a a ntiga, nem com 
a actua l me s into bem, pois, acho que a hora é de organizações mais adian-
tadas 

O que é facto, Sr. Presidente, é que todos sentem que a formula .mais 
conveniente á luz da experien cia que já temos tido de dissabo·res diploma-
ticos e de aperturas financeiras, a formula mais exacta foi afastada pRra se 
preferir uma disposição inspirada n a ilha de Marapatá. V. Ex . , Sr. Presi-
dente, sabe onde é que fica a ilha de Marapatá? E' uma celebre ilha que 
fica na entrada no Rio Negro e da qual se diz, que os aventmieiros que P·ro-
curavam a Am azonia, especialmente o Amazonas, nos dias fulgurantes do 
ouro negro, deixavam na ilha de Marapatá a vergonh a e penetnwan~ na 
reg iã o dos seringaes para enriquecer. 

A disposição que aqui está se resente de preoccupação com a ilha ·de 
Marapa tá . 

Foi uma formula mais disfarçada de abordar, não um problema imposto 
pelas condições decorrentes da nossa propria Federação e das attenções que 
a sua vida financeira nos tem ministrado, mas uma m aneira pouco feliz, 
pouco justa de encarar a situação f inanceira em qub. na ufragaram dois Es-
tados do ·extrem o norte , de um dos qu aes eu tenho a honra de ser represen-
tante n este recinto. 

Na discussão por artigos, e u terei ensejo de apreciar mais de perto esta 
formula menos feliz e menos justa . Menos justa direi , porque, sem embar-
gos das pesadas responsabilidades, a que não podem fugir detestaveis admi-
nistradores, que dissiparam em épocas afortunadas as riquezas canalizadas 
para o Thesouro do Amazonas, sem embargo destas responsabilidades, ha 

!' .. 
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alguns aspectos em que a formula se manifestá. evidentemente injusta. Uma 
é esta que succedeu com a Amazonia, alguma coisa analoga ao que succe-
dera com S. Paulo ou com o Ceará. Com o Cearâ., com o seu orÇamento 
perfeitamente equilibrado, ·a sua receita cobrindo razoavelmente a sua des-
pesa, -com superavit solfírivel, <respeitavel; mas sobrevindo a calamidade de 
uma secca, e, portanto, estancando-se as fontes do seu credito publico, se 
viu esse Estado coagido a não poder fazer face aos compromissos da sua 
divida fundada . 

E em S . Paulo tambem uma catastrophe metereologica poderia reduzir 
a sua riqueza em proporções taes que o grande Estado se encontrasse 
em condições de não poder fazer face aos compromissos decorrentes da sua. 
divida, o que se aggrava com esta consideração: é que mais particularmente, 
tratando-se de divida externa, isto é, de divida com serviço em ouro, a União 
é responsavel pela grande sobrecarga que pesa nos orçamentos regionaes, 
decorrentes da inflação, do aviltamento do papel-moeda, que é a nossa moe-
da tradicional e que chega com a verba de differença d:e cambio a ponto de 
absorver todo o orçamento para fazer face ao serviço de juros . 

Aliás, en passant, direi que me parece que a emenda quereria se refe-
rir, logo que foi concebida, a o serviço de divida externa . Usou-se da ex-
pressão divida fundada, o que abarca, tanto a divida externa, como a in-
terna e , portanto, desloca a questão do ponto de vista das delicadezas di-
plomaticas e dos ·emlbaraços internacionaes em 'relação aos portadores da 
divida externa . 

O SR. ADOLPHO GORDO: - V. Ex. me permittirá que imagine 'uma hy-
pothese: Supponha V. E x. que um Estado, graças á incapacidade ou des-
honestidad·e cáia em estado de completa fallencia, suspendendo, duran'te 
annos, o serviço de pagamento e amortização de sua divida no exterior, e 
en tre em a.rranjo com os credores para fazer cessão de grande parte de 
territorio . V. Ex . não acha benefica a emenda no sentido de salvaguardar 
as finanças e a integridade do paiz? 

O SR. BARBOSA LIMA: - Acho benefica a minha emenda. E' que esses 
Estados não pudessem tratar directamente, e sim por interm edio dos agen-
tes da União, com a collaboraç:ão do Governo Nacional, toda a vez que se 
tratasse de fazer operações de credito no exterior, para que assim o Go-
verno Nacional tivesse meios de se resguardar contra essa temerosa even-
tualidade. Aliás, V. Ex . deve estar reconhecendo, pelas ponderações com 
que procurei m e fazer compreender, que a União tinha a encarar este outro 
problema, e esta é uma das falhas do projecto, a que eu formula ria uma 
terceira emenda: eu prohibiria o papel-moeda, salvo uma unica hypothese: 
a da guerra externa. Eu não consentiria que a União Brasileira continuasse 
a viver, como temos vivido todos os brasileiros n ossos contemporaneos de 
hoje, que atravessaram·, que chegaram até á idade a que chegamos, nós, 
Senadores, sem ter conhecido a moeda metallica brasileira, a cos tumados com 
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o papel-moeda e mal educados nesse perigo-so regime, induzidos a lançar 
mão desses recursos de que a União abusa para, de vez em quando, recor-
rer a um j 1o1uling, afin1 de não cahit· na insolvencia com que se fulmina os 
Estados federados na hora pres·ente , faltando a autoridacte mora.l para, o 
fazer. 

Eu prohibiria, terminantem ente, o appello ao papel-moeda. Seria wna 
missão decorrente da nossa dolorosa experiencia durante cem annos de vida 
em que, principalmente por essa r azão, continuamos a ser, de facto, colo-
nla ·e, apparentemente, paiz independente. 

Eu providenciaria tambem sobre os latifundios, sobre a legislaçã.o agra-
ria. V. Ex., Sr. Presidente, sabe e o Senado não ignora, já não digo nessa 
surpreendente Russia. mas e)TI paiz insuspeito ao espirito mais conservador, 
na Inglaterra: V. Ex. sabe o qua nto se têm caminhado em materia ,de 
legislação agraria naquelle paiz, dando combate aos latifundios e aos ter-
renos baldios . Eu penso que alguma coisa de analogo ao que foi em tempos 
a lei de sesmaria, e legislação portugueza de Dom F ernand-o, poàe riamos 
decretaT m edidas obrigatorias para todas as entidades conjugadas pelo laço 
federa tivo, no sentido -de aproveitamento obrigatorio das terras, em Ulilha-
res e milhares de hectares, existentes em mãos de capitalistas, que as não 
aproveitam á espera da valorização decorrente do esforço da comm\lnhão. 

Sr . Presidente, outra lição que decorre da nossa experiencia, aliás mais 
particularmente parlamentar, é a que se refere á organização dos poderes 
politi cos, á verâ'f1cação dos poderes. 

O ~eu honrado collega, eminent e Senador pelo Estado da Bahia, oc-
cupou-se, ha pouco, da questão do voto secreto, que agita os m eios intelle-
ctuaes , notadamente do Estado de S. Paulo. 

0 SR . ADOLPHO GORDO: -· E' ve rdade . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Devo confessar que ainda não pude vencer urn 

certo scepticismo com que encaro esse aspecto parcial da questão, porque 
imagino que·, decretado o voto secreto e applicado em todas as eleições, as 
vantagens que se podessem colher com esse processo, seriam p erfeitamente 
sophismadas e annulladas ... 

0 SR. ÁDOLPHO GORDO: - P ela verifica.ção de poderes. 
O SR. BARBOSA LIMA: - ... com os reconhe.cimentos e verificações de 

poderes, de que nós conhecemos exemplos para todos os paladares. 
0 SR. ADOLPHO GORDO: - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Por isso, Sr. Presidente, encontrei , com um 

oerto encanto, na recente Constituição do Chile, uma instituição que, m1<-

taUs ?motandis, seria util ao nosso paiz . E' a que se intitula T?·ib'unal Oua-
lificador de Eleciones. E' um tribunal especial, que se denominará tribunal 
de qualificação, sendo mais àe reconhecimentos. Conhecerá da qualificação 
das eleições, portanto, da verificação de poderes do Presidente da Repu-
blica, de Deputados e de Senadores. Este tribunal procederá como jurado 
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na apreciação dos f actos e sentenciará com relação ao direito . Os seus mem-
bros serão cinco e se renovarão cada quatro annos. 

O SR. ADoLPHO GoRDo: - E' a interven ção do P oder Judiciario. 
O SR. BARBOSA LIMA: -Mas é um tribunal especial, constituído de cinco 

membros, dois sorteados dentre os Ministros do Supremo Tribunal F ederal, 
um sorteado da Côrte de Appellação da Capital da R epublica, um sorteado 
entt·e os antigos presidentes do Senado, um sorteado (tudo sorteio), dentre 
os antigos presidentes da Camara dos Deputados. D e modo que, recruta-
do por sorteio esse tribunal, com taes poderes, examinaria as eleições, sen-
toociaria nos casos occorrentes e expediria os diplomas, sem que ficasse 
accessivel, mesmo pela sua composição, ao influxo das correntes' partida-
rias da hora, uma vez que a sua composição se fará com antecedencia pre-
vista .. 

O SR. ADOLPHO GORDO: - E V. Ex . acredita que esse tribunal proce-
deria com mais justiça e felicidade, do que as proprias assembléas? 

O SR. BARBOSA LIMA: - Pelo m enos com mais isen ção do que as pro-
prias assembléas, que começaram delegando e acabaram abdicando das suas 
funcções nas m ãos do chefe do Executivo, que passou a ser entre nós um 
chefe de partido que se renova de quatro em quatro annos, por maneira 
tal que o que se passa entre nós tem mais as proporções de um especta-
culo de um clan ou de uma tribu em que o tuchaua decide e todos obe-
decem. 

Sr. Presidente, como V . Ex. vê, os termos em que colloquei a minha 
exposi(13.o, a titulo de consicle ·ações preambulares, n ão me levam a exa-
minar ma is de tão perto quanto procurarei .f a:>:er n a segunda discussão, o 
projecto em deb a te. senão que tive de me circumscr ever a um parallelo 
entre o que se passa entre nós e o que se passa no scenario mundial, com 
o qual temos que viver em contacto, cada vez mais intimo e cuja acção 
te mos que sentir cada vez mais. 

A esse proposito ·recordarei que ainda aqui ao Norte elo nosso Conti-
nente, a R epublica com a qual procuramos mais nos assemelhar, tem in-
troduzido na sua Constituição. a partir de 1912, um certo numero de emen-
das que, nós brasileiros, com a menta lidade conservadora a que nos affi-
zemos ou melhor ainda, com a indolencia menta l, que prepondera na maio-
ria dos nossos meios , pouco nos preoccupamos, salvo raras excepções, com 
esses problemas, que reputariam os revolucionarias. 

Assim, Sr. Presidente, em primeiro Jogar, essas emendas dos E stados 
Unidos da America do Nor te foram votadas uma de cada vez, não como 
aqui, agglutin adas, como se fosse uma revisão da Constituição, complieta, 
global, mas uma por uma. 

Assim, a emenda 16" da Constituição dos E stados Unidos foi a que co-
gitou da introducção no systema tributaria da Federação, do im.posto de 
r enda, do income tax, introducção que se fez por uma reforma da Consti-
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tuiç!ão. Nós adaptamos caminho diverso, nós reincidimos na confusão de-
corrente do deploravel art. 12° da Constituição de 1891, aquelle que con-
sagra a esphera de acção cummulativa, em materia de imposto; nós rein-
cidimos neste projecto, em vez de adoptar uma formula mais incisiva, dei-
xando á União o imposto de remda e aos Estados o imposto territorial, que 
intelligentemente explorado dá elementos para supprimir o destesta vel im-
posto de exportação. 

E o que quiz accentuar foi que o legislador americano, ao emendar a 
sua Constituição, occupou-se de um assumpto só. Isto em 1913. Em 1919, 
veiu vutra emenda de Uq1w1· pTolúbition, en1.enda que porohN:üu o u so das 
bebidas alcoolica,s, a lei secca. 

E' uma reforma de um effeito moral evidente, extraordinario, formi-
davel, mas no ponto de vista dos destinos da raça, em uma hora de pre-
occupações, que· se traduzem na vulgaridade do vocabulo - a Eugenia -
e em que as nações procuram dentro dos conflictos· gigantescos, corno 
aqu elles que ·ensanguentaram durante quatro annos o planeta, prdcuram 
se fortificar, fortificando seus concidadãos por fórma de que dá uma idéa 
eviden te a emenda 18". 

Poi s bem, Sr. Presidente, esta emenda tambem foi objecto de discussão 
larga (m toda a vastidão do territorio norte-americano; nos seus 48 Es-
tados, nos seus 'rerritorios, toda a imprensa, todos os círculos scientificos 
discuti ram um assumpto só para ser depois votado e Incorporado á Consti-
tuição. 

Nós votamos uma reforma de Constituição em estado de sitio, com a 
morda;;a afivelada á face dos· jornalistas que não rezam pela cartilha offi-
cial ou que discrepam do credo vencedor. 

Por ultimo, Sr. Presidente, ha a emenda n. 19, votada em 1920, ao es-
tatuto federal da America do Norte e em que se consagra o voto femi-
nino. 

Como V. E x. vê, além desse aspecto inicia l de se discutir em cada re-
forma, uma emenda de cada vez, depois de bem consultada e apalpada a 
opinião, depois de bem esclarecido o assumpto, depois de se verificar que 
realmente as correntes doutrinarias victoriosas eram estas, o Congresso Fe-
deral discute, vota um assumpto só. Se elles conhecessem a nossa liçã~ 
ter-se-hiam poupado á grande canceira, po·rque poderiam ter agglutinado 
em uma só almondega, conforme está consagrado na technica parlamentar 
da hora presente, o income tax, a L i q1io1· P1·oh-ibi t ion, o Woman's suffTage: 
o voto feminino, a lei secca e o imposto de renda, votavam-se de uma vez 
só sem se poder requerer separação para que se tivesse a liberdade de ac-
ceitar umas e rejeitar outras. 

E aqui, Sr . Presidente, chego a um outro ponto que me parece instru-
ct.lvo e suggestivo, na reforma que se está atamancando, na meia sola qule 
se está pondo ao coturno da Constituição. 
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N ós não t emos na Constituição de 24 de Fevereiro a entidade "Terrl-
torio" . 

A Republica dos Esta dos Unidos do Brasil se constituiu, elevando á. ca-
t egoria de Estados as antigas Provindas, de modo a coincidir o tenitorio 
dessas provindas, tal qual era na hora da proclamação da R epublica, pre-
cisamente por superposição exacta com o territorio dos Estados nascidos 
para a legalida de, com a Constituição de 24 de Fevereiro e ger adas pela re-
volu'çião de 15 de N ovembro. 

De modo que o Territorio do Acre é uma excrescencia ·que não encontra 
assento absolutamente na nossa Constituição. 

Pareceu-m e que, se cogitando de uma reforma da Constituição, do re-
ajustamento das nossas instituições politicas e do nosso apparelha.mento ju-
r.idfco, da n ossa s ituação a os ·pro•b!emas ~J Ue nos sã o pecul iares, se cogitasse 
de regulm·izar a situa ção desse terr itorio -ele o definir e de dizer em que co n-
di·ções elle seria chamado á situa.JJão de E stado au.tonomo . 

Nos Estados Unidos os t erritorios, quando satisfazem um certo numero 
de condições, são in corporados á União, elevados á categoria de E.sta~lo; 

mas emquanto não o são, t êm um delegado no Congresso F ederal, sem di-
r eito de voto, mas com o dire ito, como é natural, de f alar em nome dos 
seus concidadãos e de representar os interesses , as aspirações do mesmo 
territorio. 

Aqui do que se cogitou foi de criar implicita, t acitamente, uma enti-
dade nova, que não é bem t erritorio, n aquillo que deixa de ser E stado, em 
consequ en cia de uma catastrophe fina nceira. 

A intervençã o do poder central, do Governo N acion al em um dos actuaes 
Estados a utonomos que t enha por dois ann os cessado os pagamentos dos 
juros de sua divida consolidada, essa intervenção em que s ituação colloca o 
Esta.do? (Pausa.) 

Não é mais um ~stado a utonomo: deixa de ser autonomo, porque não 
se governa. 

A interven ção em que consiste? 
O Governo F ederal nomeia um interventor, g overna, p orqu e vae remo-

delar o apparelhamento fi scal, f inan ceiro e, por isso, a dministrati'vo do E st ado . 
Que papel ficam fa zendo os comparsas que a li f icaram com o nome de .. . 
O SR. ADOLPHO GORDO: - O Estado contin'lía a m a ndar seus r epresen-

tantes a o Senado e ã. Camara. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Mas no Estado ... 
O SR. ADOLPHO GoRDo: - Não se pôde saber qual o remec1io que se~ 

poderá dm·. conforme as circumsta ncias . V. Ex. vê, que, mesmo com a 
inter ven ção , os Poderes Judicia rio e L llgislativo continuam a funccionar, 
e o Estado contin'lía a mandar seus representantes ao Senado e ã. Camara. 
E' uma intervenção que · vae beneficiar o Estado. 

0 SR. BARBOSA L IMA: - Mas beneficiar, como? 
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0 SR. ADOLPHO GDRDO: - Salvando-o da fallencia. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - A União paga por elle? 
O SR. AnoLPHO GDRno: - A União vae vêr com a sua intervenção qual 

o procedimento que vae ter com o Estado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Mas é um Estado sem governo ... 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - No caso, a União é um syndico. 
O SR. BARBOSA LIMA: - . . . é uma unidade territorial que a partir desse 

momento é administrado por um agente do poder central e posto á margem 
o Presidente do Estado. Não é verdade? 

O SR. ADOLPHO Go;mo: - Então V. Ex. chegaria á mesma consequencia 
em relação ás outras intervenções. Desde que ha intervenção, desapparece 
a soberania do Estado, e logicamente devia V. Ex. se esforçar para eli-
minar ela Constituição a. instituição da intervenção. 

O SR. BARBOSA LIMA: -Isto não é commigo: é com V. Ex. que propõe 
tantos casos de intervenção. Estou apenas perguntando do ponto de v•~ta 

dessa entidade de territorios. 
Já demonstrei, primeiro, que o Territorio do Acre não encontra assento 

na Constituição; e. segundo, que m1n1 dos casos em .que a Uni i\o intervem 
nomeando um syndico a essa n1assa fallida, digamos assim, um adminis-
trador, um delegado, o Estado é uma entidade territoria' que fica p;·ivada. do 
seu govenador eleito. 

0 SR. ADOLPHO GORDO: - Não ha duvida. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Perde, portanto, a característica de autonomia, 

que é a faculdade de escolher o seu governador. Por conseguinte, baixa á 
categoria de territorio, aggravando a situação. Além do Territorio do Acre 
teremos um outro. 

Supponham VV. EExs. este absurdo : que em vez ela valorização do 
café, ser feita do ponto de vista economico, c1e assegurar um preço razoavel 
a essa mercadoria, que é a fonte de riqueza principal ele S. Paulo, e:xagge-
rando os seus preços, produzindo aquillo que era de espel'ar, o a ugmento, 
o d esenvolvimento da producção da preciosa rubia,cea. em r egiões c ongene-
res do planeta, de modo a retirar o monopolio natural que S. Paulo tem 
tido e que a isso accrescessem diversos prejuízos com a broca, os esteta-
nowes que existem nos cafezaes . S. Paulo passasse pelo dissabor, qu-ad Deo 
avertat, de nao poder fazer face aos pagamentos dos juros ela c1ivic1a ex-
terna . .. 

O SR. ADOLPHO GoRDO: - Em um período de dois annos, se o Estado 
ãe São Paulo chegar a essa situação, ou pela incapacidade ou pela desho-
nestidade de seus dirigentes, seria preferível mil vezes a intervenção, do que 
descer á categoria de territorio. 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... o Estado teria de ser administrado por um 
agen te directo do podei' natural, tal qual acontece com a entidade de terri-



- 379 --

torio que figura no direito publico norte-americano, que nós ali fomos 
buscar . 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Que fomos buscar, não; nõs não t emos essa 
entidade . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Agora, imaginemos que Alagôas, Ceará, Rio 
Grande do Norte, E spírito Santo, Amazonas e Pará., tenham, em vez de go-
vernador durante um período que n ã o se pôde saber de quantos annos seria, 
até que entrasse em franca convalescen ça financeira, o Estado inte rvindo, 
teria um grande numero de unidades t erritoriaes que deixavam de ser Es-
t<.C!os durante esse período, baixavam á. categoria de territorios na qual bber-
pariam, até que podessem regredir á condição em que o característico - ca-
pital - da a uton omia é o Governo por intermedio de um governador eleito 
e agente seu. Quer dizer, nós prevem os a possível desclassificação provi-
soria de um certo numero de Estados, sem, entretanto, dar entrada, á luz 
da experiencia que já temos, as entidades territoriaes . 

O SR . J oAQUIM MoREIRA : - Mas isso p ôde se dar até com os indivíduos : 
supponha V. Ex. uma grippe, uma hespwnhola, que faça adoecer 50 ou 100 
Senadores . Desapparece, por isso, o Senado, o Poder Legislativo? 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Certamente, que não. 
O SR. J oAQUIM MoREIRA : - E sse desapparecimento seria transitorio . E' 

o que acontece aos Estados que estão doentes. 
O SR. BARBOSA Lnu: - Então, concorda que desappareceria ? 
Acho que não precisava desap>parecer; penso que a hi elles adoeciam 

simpl~mente . V . Ex. trouxe um caso, s ímile de doença , como bom clinico 
que é . Eu acho que a doença aqui é provocada p ela medicação, é a the-
rapeutica indiscreta. Em vez de se adoptar o que se adoptou, era preferível 
a medicina preventi va . 

0 SR . JOAQUIM MOREIRA: 
ch: i o meu aparte . 

Não gosto de entrar em terreno alheio, já 

O SR. BARBOSA LIMA: - Eu queria dizer apenas a lgo em r eferencia a 
um outro ponto com que m e occuparei mais detidamente, isto é, o véto 
parcial. 

O v éto parcia l - sinto n ão estar presente o honra do Sen a dor pelo Es-
ta do do Rio Grande do Sul, que mais direct am ente r epresenta o ponto de 
vista doutrinario do Sr. Bor.ges de Medeiros - com o véto parcial o 'Pres!-
dente da Republica torna-se um collaborador tão frequente nas funcç.õe~ 

proprias do Poder L egislativo, contribue por tal m aneira 'Para a confusão de 
funcções, que t eriam de ser específicos ás assembléas actos proprios ao Chefe 
do E st ado, qu e se a pproxima do ponto sociocratico preponderan te no Rio 
Grande do Sul, onde o chefe do Estado é quem legisla. 

O SR. SoARES oos SANTos: - JYias já estão mudando o ponto de vista. 
O SR. BARBOSA LIMA: - De modo que a situàção é curiosa como lição 

de política experimental . N o m esmo m om ento em que os p regoeiros da so-
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ciocracia, no Rio Grande do Sul, voltam á corrente doutrinaria chefiada por 
Montesquieu, com a divisão dos tres poderes, nesta mesma occasião, o Pre-
sidente da Republica caminha no sentido sociocratico, chamando a si, ou 
recebendo, dada pelo constituinte actual, uma funcção de collaboração mais 
assídua na elaboração das leis. 

O véto parcial, em relação á lei do orçamento, tinha a explicação diel 
impedir que, episodicamente, como incidente fina nceiro de uma lei annua, 
se pretendesse burlar o direito de véto, que ·o Executivo tem em materia de 
legislação ordinar ia. Mas sahir dahi e ir até o ponto de lhe dar o direito de 
repinicar as leis, vetando um artigo, não vetando out ros, vetand.o um paragra-
pho, não vetando outros, é uma confusão que me traz · á lembrança um facto 
que occorre no domínio da physiologia e que peço venia ao meu eminente 
collega, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, mestre em assumptos de 
biologia ... 

0 SR. J OAQUIM MOREIRA: - Não apoiado . 
O SR . . BARBOSA LIMA: - ... pat·a r ecor.da,r: o que acontece ·com os in · 

dividuos que vêm á luz do dia com o orifício de Botal, de communicação 
das cavidades cardíacas, das cavida des do coração, não fech ados e que se 
apresentam como cyanoticos, face com a côr propria da confusão do sangue 
v enoso e do sangue arterial. E' a situação em que fica o nosso Poder Exe-
cutivo, Inistura ndo-se as duas correntes - aquella que é propr ia em exer-
cício das funcções presidenciaes e aquella que é propria ao exercicio ip.as 
funcções da assembléa legislativa. 

Aliás, esse f acto de falta de discriminação de funcções é tido como tão 
anormal que motiva um dos casos de intervenção, se não me engano, aquelle 
em que o E stado não respeita a independencia e harmonia ·dos poderes. 

O SR. JOAQUIM MoREIRA: - A differença é que um é congenito e outro 
a.ccidental. Póde ser devido a qualquer infecção. 

O SR. BARBOSA LIMA: - E' o que m e parece que vae acontecer com o 
criterio que se está. g.erando no seio desta assembléa, infectada pelo estado 
de sitio de modo que se tenha essa infecção congenita. 

O SR. J oAQUIM MoREIRA: - No primeiro caso, é a assistencia, a previ-
dencia; no segundo, a thera.peutica energica. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Sr. Presidente, a hora está a t erminar . Eu 
terei de voltar aos assumpt os a que me r efiro per swnvma capita, no segundo 
turno üa discussão ora iniciada; apenas para terminar recordarei, com pe-
zar, com magua de patriota não descrido do seu optimismo incuravel de 
m elhores dias para . a R epublica do Brasil; recordarei com justa magu a a 
profunda diversidade dos dias, qu e vamos vivendo, quando comparados com 
os dias de Novembro, com esses m esmos dias de No·vembro de 1889 , e espero 
que a semente bemdita, deitada ao sólo fecundo da Patria brasileira pela s 
mãos üo grande fundador da R epublica - Benjamim Co:nstant - na sessão 
m emoravel de 9 de Novembro, no Clube Militar, que essa frutificará como 
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um !carvalho majestoso, com o correr do tempo necessario â. eclosão defi-
nitiva do germe bemdito. 

Era o que tinha a dizer . (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Soares dos Santos: - Sr. Presidente, pro sigo hoje nas conside-
rações que venho fazendo sobre o projecto de revisão constitucional. 

Em um excellente trabalho publicado no Diario àe Noticias, de Porto' 
Alegre, e a.ssignado pelos Srs. Drs. Faria Santos e Torres Gonçalves, a 
proposito deste magno assumpto, encontrei os seguintes conceitos que passo 
a reproduzir nesta t-ribuna, porque elle s coincidem com o meu m odo ele 
vêr quanto â. inopportunidade do actual movimento politico para levar a ef-
feito a dita reforma. 

Depois de assignalarem os antecedentes favoraveis ao momento em que 
surgiu a carta de 24 de Fevereiro, desde José Bonifacio, considerado como o 
unico dos estadistas brasileiros, que até hoje concebeu no seu conjunto os 
problemas da abolição da escravidão e de protecção aos indígenas; depois 
de lembrar o papel saliente que desempenhou Benjamim Constant na orga-
nização republicana do paiz e o concurso que a elle prestaram na implan-
tação da nova fôrma de governo patriotas do valor de Julio de Castilhos, 
Dem etrio Ribeiro, Ass is Bra sil, J oão Pinheiro da Silva e outros que se esfor-
çaram para que fossem respeitados os precedentes historicos da nossa na-
cionalidade - os escriptores rio-grandenses declaram no referido artigo, que 
a Constituição promulgada a 24 de Fevereiro de 1891, systematisou funda-
mentalmente todos os resultados da evolução republicana do povo bras!-
leiro. 

Alludem depois ao esta do de s itio, que demonstram ser incompatível com 
o r egime republicano, para tratar em seguida da questão de inopportuni-
dade da reforma constitucional, que se pretende levar a effeito neste mo-
mento, concluindo com· estas palavras: 

"Para nós, aliás para muita s outras pessoas, embora, como nós, 
a m a ioria sem voto nas assembléa.s deliberantes, tal revisão é intei-
ramente inopportuna. 

Além de que não podem ser imputados aos defeitos da Consti-
tuição os erros que têm victimado o povo brasileiro; além de que 
os seus defeitos maiores podem ser reparados sem a reforma, por 
leill ordinarias, fundadas no amplo dispositivo republicano do artigo 
78, ha a inda a considerar que só se justificaria a revisão para me• 
lhorar. 

Mas, que garantia pôde offe recer a situação de quasi delírio da 
sociedade brasileira, antes diríamos da sociedade occidental, especial-
mente depois da h ecatom be fratricida que convulsionou a terra in-
teira? ~ ~ t 
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QuaJ a garantia, se a situação ê tão delicada que as revoltas se 
vêm succedendo com assustadora frequencia nestes ultimos annos, 
e se, em nossa patria, muitos dos Estados estão vivendo sob o regi-
me do estado de sitio?" 

Eis ahi uma verdade com a qual está a opinião esclarecida do meu Es-
tado, com a qual estão quasi todos os republicanos que sentem a necessi-
dade de divergir, mas que não podem fazel-o devido á falta de garantias in-
dividuaes. 

Todog reconhecem que a proposição se originou de um projecto official 
e -como tal é contrario á letra e ao espirito da Constituição da Republiaa., 
que claramente determina en1 seu art. 90 os termos precisos em que a mes-
ma Constituição pôde ser r eformada, isto é, por iniciativa do Congresso Na-
cional ou das .Assembléas dos Estados. 

Por esta, razão evidencia-se que os votos favoraveis obtidos n a Ca:rnara 
não representam as .convicções de muitos Deputados, segundo as decil!ara-
ções feitas na tribuna daque lla Casa, e, ainda mais , poderei accrescentar, 
que o mesmo projecto não con'esponde ás tra-dições liberaes do Rio Grande 
do Sul. 

Entretanto, se fôr approvada pelo Senado, a emenda n. 1, combinada 
e acceita pelos governadores, pelos orgãos dos seus representantes no Con-
gresso, a Republica terá que perder a sua principal caracteristica, como 
fôrma republicana federativa, desde que o Governo Federal, de accôrdo com 
a 11ova Jei, ficará armado para intervir na vida dos Estados, depondo as 
a u toridades constituidas, sob o pretexto, ou mesmo sob o fundamento ·de 
haver sido desrespeitado qualquer um dos principias constitucionaes arrolados 
desde a letra a até á letra l do n. II, art . 6°, da proposição. 

Re1eva notar que estas l'8Stricções terão que influir nas situações polí-
ticas dos E stados. E não foi s enão em abono da nova doutrina e para se 
pôr de accônlo com os principias constitucionaes da União, que no P.io Gran-
de, ~egunc~o noticias telegraphicas, já se iniciou um movimentn oe reforma 
administrativa, segundo a qual a Assembléa do Estado poderá ter uma func-
ção especiificada mais ~matada e mais co-nsentanea com a h armonia e a inde-
pendencia dos poderes constituidos naquelle Estado da Federaçãv. 

Preciso, entretanto, dizer ao Senado que eu não encaro de ?'l'ieritis a 
questão de impostos que está sendo encaminhada . pela assembléa rio-gran-
dense, o que evidencio, neste momento, é ci alargamento de attribuições que 
o projecto estabelece, dando assim á referida assembléa um caracter de poder 
legislativo , fóra das funcções que lhe foram conferidas pela Constituição 
do Estado, como fazendo parte do apparelho governamental. 

Passarei, agora, Sr. Presidente, a uma nova ordem de considerações 
sobre as outras emendas constantes do projecto de revisão. 
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Começarei por estudar aquella que nega competencia ao Poder Judicia-
!l".io para intervir nos casos políticos que lhe forem sujeitos em gráo de re-
·<; Urso. 

A primeira emenda r elativa ao assumpto, nega em absoluto essa coru-
.Petencia, considerando que nenhum recurso judiciario deve ser permittido 
.contra os actos praticados pelo Executivo, em virtude do estado de sitio. 

A emenda, que trata deste ponto, tem o n. 4, e está assim redigida no 
seguinte additivo, que passarei a lêr: 

"§ Cí 0 • Nenhum recurso judiciario é permittido, para a justiça 
federal ou local, contra a intervenção nos Estados, a declaração do 
estado de sitio e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, 
a legitimidade e a perda do mandato dos membros do Poder Exe-
cutivo ou Legislativo, federal ou estadual; assim como, na vigencia 
do estado de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos pra-
ticados em virtude delle pelo Poder Executivo ou Legislativo. " 

Esta emenda çompõe-se de duas partes distintas. A primeira dellas diz 
respeito ás attribuições dos poderes constitucionaes para, resolver as ques-
tões de natureza política e declara fóra dessa competencia o Poder Judiciario 
.Para intervir, como instancia superior, nos casos especificados pela referida 
·emenda. 

A segunda parte é mais especifica e requer o ni.aximo cuidado para ser 
decidida, porque embora o sitio seja uma m edida política, applicada como 
·defesa dos governos, que nelle fa.zem r epousar o prestigio de sua autori~ 

·dade ameaçada, delle, isto é, do sitio tambem decorrem os actos de violencia, 
os excessos do poder contra os direitos individuaes, o que exige a applicação 
.de medidas constitucionaes, de caracter restrictivo, com o fim de impedir 
.a implantação do despotismo em nosso paiz. 

Essa r eacção deveria surgir dentro do proprio Congresso Nacional, que 
.é o poder político armado pela Constituição :Para impedir ou suspender o 
es tado de sitio e votar outras medidas complementares, que facilitem a 
volta ao regime legal, com a restituição das garantias constitucionaes. 

De ha muito, porém, Sr . Presidente, que nos acostumamos a enxergar 
no Chefe do E xecutivo, o poder superior que dá as suas inspirações aos 
membros do Poder Legislativo, para vo·tações de leis, que interessam n a 
maioria das vezes a os governos de occasião. 

Dahi o recurso das opposições em a ppellarem para o P oder Judiciario , 
·como sendo a guarda de n ossa Constituição, considerado como a cupula dos 
tres poderes, o que resolve sem paixões e f avorece o direito contra o arbítrio 
das maiorias governamentaes . 

. v. E x. compreende, Sr. Presidente , o m eu constrangime nto ao tra ta r 
·deste importa nte problema de ordem constitucional, r elativo á compet encia 
<dos tres poderes, que são os orgãos da sober a nia n acional. 
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Ni\o sou jurista; tenho, entretanto, opinião antiga sobre o assumpto, já.. 
revelada na tribuna da Camara dos Deputados. 

Essa manifestação se encontra nos Doc~>?nentos Pa,-Zanwntm·es, em dis-
curso que pronunciei na sessão de 3 de Agosto de 1911. 

Desse discurso-, que se encontra á pagina 325, do volume re:lati<vo á. 
Jnter·venção nos Estados, -destacarei os seguintes períodos: 

•·Ha uma tendencia pronunciada, .no momento, para fazer do 
Poder Judiciario a cupula do·s tres poderes nos quaes se enfeixa a 
soberania nacional. , 

São exaggeros de escola, que bem podem produzir os seus fruto~ 
desassizados com as soluções forçadas dos problemas politicos, con-
tra os processos naturaes indicados pelos interesses da Federacão." 

E depois de salientar o perigo que haveria na hyP<Qfuese de uma di-eta-
dura judi-ciaria, isenta de respom;ahilida-des definidas para os seus erros, e . 
os .seus possíveis excessos, cheguei á segu:inte coo:wl usãio: 

"Mas não !fü!. isto· que a Constituição da Republic~t quiz, entre··· 
gando á serenlc'J3.de do ISu'Pr emo Trilbunar Federal o direito de julgar 
o Presi•denlte da Republica I!LOs crime s communs e ne.gando-Jhe essa 
COffii.OOtencia nos crimes de Tesponsa!bilidarle, o que quer dizer que 
existe uma limitação, no nosso direito co·ns>tituiKlo, á es~Jhera do PO-· 
der Judiciario para resolver os p·rob.Jema,s de natureza 'lJ'Olit:ioa". 

Estes conceitos não justifi·cam, entretan t o, a doutrina p oii tica conUàa. 
na ·proposiçã o, relativamente á suspensão dos dil"eitos i'ndi'Viduaes• peJ.a sup-
pressão do habeas-corpus na vigencia do estado de sitio . 

Na Co•nsstituição vigente, na secção r elativa á..'l decla:raçpes de direitos, 
art. 7·2, existe o seguinte dispositivo: 

"§ 12·2 .. Da.r-s·e-ha o habeas-co1·pus senlJ.)'l'e que o individu o sod'.frer· 
ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia, ou coacção, 
por illeg-alidade ou abuso de poder". 

Na 'IH'O!)OSlçào, esta ultima cil,cumstancia foi substi~.uida, o que quer· 
dizer que a 11essoa q·ue s-off.rer un1 constr.::tng:·!l1ento na sua ~.iberdade, po·r · 
a:buso de poder, .nã.o t erá ;m.ais pa.ra garanti!-a o habeas-c.orzms como o re-· 
m ndio prescripto pela Co·nstituição Federal. 

E' o que dara.n1.ente <preceitua a emend?. substitutiva da Camara d!os: 

Deputados e a do.pt&ia pela Commissão Especial do Senado, con'fOTme consta 
da ultima parte do § 5", da eonenda n. 4, que está a~im rcdig<lda.: 

na vigencia do estado de sitio, não· poderão os tribunaes co-
nlhecer dos a;ctos praticados em virtude delle pelo Poder L-egislativo ou· 
Executivo " . 

De sorte que, declarruio o estado. de s it\o, desde que, de aocô,rdo <:om o .. 
no.vo dispositivo, não seda permittido .nenh11m · u·e-curs,o judicia.rio <>-m favor 
dos indivíduos detidos, ficarão· estes sem o dkei•to de defe.!"a, .por ·isso .que os" 
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tribunaes estã o impedid os de currlw cer dos act os praticados na v igencia do 
sitio ,pe lo Poder Legislativo ou Executivo . 

A emenda •considera tamlbem como ise.n tos de exam e do .TUJàíciario, os 
actos do ·Legisla tivo, is;to é, as leis •que por ter em s ido coc'"l:fecciolllad as no 
perÍodo d o sitio e que se r ela.cionll.n c1o com este, estão fóra do vicio de in-
eonstitucion a lidade . 

Como <Se v ê, é a po·rta a berta para a enca m pação elas Yiole n éias, porque 
o Cong·resso Na·cio-nal, nest e.s oa,sos de psychologia h umá.na tão conlhccidos, 
limitar-•s.-·ha a aPIP·rovar t odos os actos praticados pelo Poder E xecu,ti'Vio 
durante o sitio, o que ·quer dizer que en:cam ;pa·r:?, a s v iGlencias, t orna ndo de< 
nenh um e<Lfeito as .garantias constitu cionaes . 

E' por isso, Sr . Preside n te, que eu não me illuclo quv.nto ás t endencias 
centralizadoras elo projecto, q ue r e.pre.sen ta, ao m e u ver, 1nais uma te•nta.-
tiva n o s entido de tra n si·O!'ii11a.r o nosso .!·egimen po-lítico em um sysstem a 
com\pre•SS•or, segundo o qua l, todos os orgãos d a adminh.o;tração publica fi-
carão dependentes d a von tade excl-u siva de. C h<'<J'e &a. N ação. 

Com o s i não fos.~em s uf.f icientes a s r est r ic c:;OC>-s d etermina das por s olida-
riedade );}Oli<ti-ca. e q u e im•pedem quasi zempore que o P oder Legislativo tenha. 
inicia tivas prop rias para estudar os problem as da Yid'a. nacional, consolida-•se 
esta situação de facto no ipr-ojecto de re-fo r ma da 'Constit uição ,pe,la adopçiio 
de un1 dispo,c.:itivo tru e d'á n.o Executiv'J o- direito de truncar as· leis, em 
virtu de .do véto pw·cial, .<1u e H1e é pe!'Jn.itttdo pe la em e·n t1o, n . 3, d a proposiçã o . 

E stá a~..s·i!n1 redi.gicla a refer ida errnend!a: 

!Su bs titue,· st- o § .1 • do artigo 37, 'P·elo segu inte: 
§ 1.0 Q:J.ando o Presiden te da Puepu!bHca. jul•ga.r u m :p;r0jec1.0 de 

lei, n o todo ou em •parte, inco•nstitlt~i onru ou c o·ntra rio a os i.nteresses 
nacionaes, o vetará total ou par·cia.l!nen te, d entro de d ez dias ute is, 
a contar (hqqe!le em q u e o recebeu, dev olvendo nesse prazo e co-m 
os m otivos d o véto, o p1·oj ecto ou a parte vetada, á 0aJrnaJI'a, onde 
elle s e houver iniciado". 

P ela Con s titu iç.E\,o em vl<go~· tftcava o lli!'eito- do véto a t odo o p 'I'o.je'Cito, 
pcla.s motiv os inc1lcac!cs na cn1. enda , sendo deste rnodo respeitada a inicia tiva 
elo Congresso N ruciona.l p 2xn. o e xa m e dG m esmo véto, q1Je: aHingió. a ·medida 
legislativa em s ua totalidade . 

Ma:s, s u•prJon h a lTl03 :que o Congressc t<: 2ha corn o certo qu.e o prcjecto in-
tegral é o que con Vt2ln a.us jnter esscs cl.a "2.--.Jaç?l.o, fi..::::i:1I"á ~ ·m p 8·di<l o dt) prouun-

eia·r -·Sfl sobre a materté<, v is to que pel:>, a•p-p•ncaçv.o· \lo ~·éto parcial , a .parte 
sanc ~iona.da indepe~d€l"á de novo est udo, forçun.do assl~n a wp·prov açB.o do 
·vet o sobre a outra parte, o •que r ealmen te r epresenta uma r estr.i-cçiio inter-
ven tor.:t s obre a ca.pacidad e do ·leg islador . 

O m esmo se dw"á com o Pode.r J u diciarío. 
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\ 
P<:lla nova lei, lfiC'am independentes de qualquer recureo judiciario os 

actos Jpraticados na. vigencia do sitio, que SE!íjam attentatorios dos direitos in-
dividua.es. 

Sup!>onhamos que na vigencia do sitio um individuo preso sof!f'ra 'l.llna 
'lesão qualquer que o invalide para o trabal!ho em 'Conseque.:~cia de violen-
cias soffridas . Supponhamos ainda q ue o 1esaüo seja um militar, tolhido 
pe lo s itio. 

Desde que não ha um processo instaurado contra elle e, portanto, não 
passa elle de um suspeito, tolhido em sua liberdade, peta xigor das medidas 
policiaes, ficará o ,supreano T.ribunal [Federal impedido de conceder habeas-
corpus a este :pa;ciente para o fim de receiJ:Jier e lle os seus vencime ntos, que só 
llhe poderiam ser negados quan'do pronunciado ou em virtude de sentença 
juidicia1ia ? Ficará o :prejudica;do sem direito a uma indemnização resolvié:a 
tambem, por sent ença, em beneficio de s ua farn.iioia? 

A leg'slaçã.o actual prevê todas estas hypotheses, com as garantias ele-
correntes dos artigos 72 e 74 da Constituição da iRepublica., mas o \l)rojedto 
que se vae votar arunulla todos esses ef.fei tos, a!llfirmar.do a supremacia do 
Executivo, con11o a,rbitro para decidir sobre as questões surgi{las em virtude 
do sitio, o poder unico que deverá enfeixar em suas mãos a s attribuições ate 
hoje exercidas pelos demais orgãos .da soberania n..<t!Cional. 

A emenda n . 5, da proposição é complexa e envolve assum,vtos diffe-
rentes, que estão COinpendiados em Vlarios artigos da Constituição Fede.ral. 

São eHes .os de ns . 72, 75 e 8(}. 
iBasta ciba.l· o de n . 72, que encerra a declaraç:ão de direitos, par a se 

avaliar a importancia da materia que a proposição pretende modificat·, tur-
nando inseguras as garantias da propriedade indiv.idua!·. 

A Constituição Fedet·al diz, por exeml)IO, na segunda parte do § 17, do 
citado a rt. 72, o seguinte : 

"As minas \l)ertencem aos pr<J'l)rietarios do solo, salvo as llml-
tações que forem estabelecicJias por lei a. bem da exploração deste 
ranp.o de industria". 

A proposição não julgou suf.ficiente que uma lei especial viesse t'eso!ve-r 
o problema da exploração das minas, de modo a não ser ·pre.judica;do, em 
hypothese n enhuma, os interesses de seus pTOJ:}rietarios. 

E , desde l ogo creou duma maneira definitiva o arbitrio paa·a o Governo 
Feãera l decretar a exploração por conta propr'a ou por meio ele concessão : 
na qual os proprietarios, segundo a expressão da lei, ficam apenas com uma 
parte dos lucros que couberem aos concessionarios, no caf<o qu e Rq·ue11es não 
queiram ou não possam tornar effeotLva a mesma exl}loraç:ão. 
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Diz textualmente o texto inclu:ido na proposição sob a lettra a), § 17, da 
emenda n . . 5: 

"As minas perten ce1n ao proprietario do solo, salvo as limi-
tações estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas . Esta 
poderá nambem ser :feita \PelO Governo ·Federal ou por concessão deste, 
reservaJda ,pa;rte das lucros ao proprietario no caso de não iruciar· 
ou de abandonar a exploração. " 

A primeira parte deste di.sp.otsitivo ê a r e petição do .que se iContétrn na 
Constituição v igente; mas o perigo consiste justament e na a pplicação da 
segunda parte, porqu3;1üo o governo federal, arnraúo como :fi·ca ;pelo illü'VO 

dispositivo, teré. o arbHrio de e~lorar ou ·de fazer c oncessões, dispensando 
o accõrdo com o .propr ietario sob<re 01s lucros a advir e r elativos ao tempo 
da concessão, contra a expressa disposição do referido § 17 e que assim está 
redigido na propll'ia emenda n. •5: 

17. "O direito de propr :edade mantem-se em toda a pleni-
tude, salvo a tdes3)propriaçã;o por necassidade. ou utilidade publitoo., 
mediante indemni21ação prévia". 

Além destas razões contrarias , que são obvias, ainda ha a apreesntar outro 
motivo de ordem constitucional e que mostrará como o Governo Federal, 
ag.indo de accôroo com o novo dispositivo, será arbitral'io e a:ttentará contra· 
o regimen federativo, o1i.fendendo os direitos dos Estados, aos quaes, pelo 
art . 64 ·da. Constituição da R epública, pertencem as mimi.s e rus terras devo-
lutas situadas nos .seus respectivos t erritorios . 

Por tudo isto, entendo que o aJCcresc.imo contido na segunda [)arte da 
!ettra a), § 17, da emenda 5, contêm doutrina perigosa, que n5.o deve ser con-· 
soliciada, porque contré'" ella se declara o § li da eme nda em q u estüp, .que é 
uma garantia inso[lhtsmavel •do direito de ;pro·)J'riecade individu a l e dos pro-
prios :Estados da Federação. 

Passo agora ao estudo de um novo ponto do '[}rojecto. 
o art. '15 <la cô;1stituição da. R epublica estrube1ece o seguinte: 

"A aposentadoria ·SÓ poder á •ser dada aos fwnc.cionarios publicas 
em caso de invalidez no serviço da Nação". 

Le·is interpretativas deste texto constitucional toem assegur31do direitos 
individuaes poda consideraç:.o'í.o de que a ill'va!idez :IJ<)de ser uma con.sequencia 
do t empo de serviço e deste modo t em crescido o numero dos pensionistas 
do E sta do, gravando sensivelmente as despezas do Thesouro Na cional. 

:Mas,. apezar disso, o meio de l!lão a.ggravar o <peso morto das drusses itna-
ctivas, não consiste em negar aos !funcciona.rios e·ncaneddos no serviço da 
Nação, o direito de aposentador~a que elles teem garantido em face d'o arti.._•w 
constituMona:l, que H, !Tias p.rincipalmen te em acabar com as leis de favor, 
que fazem crescer os quadros dos fulil!ccionaJrios, sem que taes arglliili€'n;ms 
sejam determinados :por necessidade do serviço publi~o. 
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Consultem-se, com ef.Íeito, as twbellas orçamentfurias organizadas para at-
tender a.os se1-viços crea·dos em virtude •de autorizações leg islativas e :ter-se-ha. 
a certez1'o. de que eooas oefonnas, ao m esmo· temn>o •que difú'icul-bam a engre-
mugem a.diiD inistr rutiva, oneram os cofres ·publicas pelo aoc.res·cimo d e novos 
funccionarios, que são admittidos •com a protec<}ã:o official. 

Tudo nos induz, pois, a manter o art. 7'5, ·como eHe se .c.ontJém n•a Consti-
tuição Federal, porque d&hi não advirá nenlhum m al \Para o paiz. 

O q·ue é preciso :tornar claro sfLD os dispositivos regulando a materia, dt' 
modo que os aJCtuaes servido·res guardem a co.nvicçfí\o de •que os seus (l,treitoo 
a aposentadoria continuam garantidos '!l'ela l egislação em vigor. 

No project o de revisão constitucional ficou assentado }}ela emenda 5, o 
se.guin•te: . 

"§ 35. R espeitados os direitos adquiridos e a espectativa legal 
dos funccionarios mn exercício na data da promulgação desta lei, a 
wposenbadoria sómente poderá ser concedida : 

Aos invali•do.s depois de 30 a nnos de SN"Yiços á União; 
Aos que se .invalida r em em acto ·d:e serviço depois de ü O annos". 

Ha a distinguir no texto desta disposição dous casos distinctos para os 
fum::cionarios p ublicas : os que na data da promul.gação da nova lei já te-
nhl= direitos adquiridos para serem aposentados, de accôl'd·o com o tempo 
de effectivo exercício n os r espectivos ca rgos , podendo estes requerer, desde 
ioga, tt sua inactividade; e os .que, ·não tendo ainda ·o tem po de servi<j:> n e--
cessario para serem wpoo.entados, são cla.ssHicados na ~ategoria dO·S que n ão 
teem ·direitos adtqukidos, ficando e.rn especta.tiva le.g.a~ e só I!>Odendo re-querer 
a s ua tnactividade, depois que tiverem completado 30 annos de serviç.os e 
mediante inspecçã.o de saude, Tlla.ra ser comprovad·a a invaJi.clez . 

·Mas, h a ainda uma observação a d'azer: 
Pela 1ei actual de wpose·ntadorias o f un ccionario tque tiver 35 annos de · 

serviç-o se aposentará •com todos os seu s venchnentos; o •que ti'ver 2.5 a nnos, 
te rá direito ao orde nado e dahi em diante o 01,denado e .m;ais um.a XJ'?Jr:te. da 
gratificação, conforme o tempo que exceder de 20 annos. 

Fixando a nova lei em 30 annos o tempo de se:rviço que dá direito á apo-· 
senta.dori•a, segue-se que o funocionar.io que tiver os 2,5 annos, não poder<á 
ser aposentado, n em .m.esm.o eom'!}rovada a sua inval idez. 

Pelo men·os, é ~sto ~ue se deduz pe'la redacção da emen!da . 
Deixei, !Sr. Presidemte, 11>ara o ultimo Jogar as considerações q u e tenho 

a fazer sol>re a emenda n. 2, a qual trata das attrib1.dções do Congresso 
Nacional. 

A nossa constituição 0Stabeleceu no n. 1, de 0011 art . 34, o seguinte : 
"Art . t34 . Compete, privativaanente, ao Congresso NaJCional: 
1•, o•rçar a receita, fiX'ar a despeza !federal <annualmente e tomar 

as contas da receita e despeza de cada exercicio financeiro " . 
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A proposição deu uma nova redacção a este <•rtigo, additando-lhe no 
final uma emenda complementar, que desfaz o objectivo da Constituição. 

-ção: 

Sr. Presidente. Rogo a V. Ex. consinb que falle sents~do. 

O SR. PTESIDENTl!l: -Pois não. V. Ex. põde faliar sentado. 
Ü SR. SOARES DOS SANTOS: - Foi este O ad<'!itivo adaptado pela proposi-

"prorogado o orçamento antm·ior, quando até 15 de Janeiro não 
estiver o novo em vigol~." 

.E s ta attribuição combinada com o que dispõe a emenda n. 5, que dá 
a o Presidente da Republica a faculdade de vétar, tota.l ou parcialmente, 
todos os projectos de le i, ao mesmo tempo que dilata a acção do Presidente 
·d~. Republica, constitue um cerceamento á competencia do Legislativo, que 
ficará impedido de ter iniciativas fiscalizadoras, em proveito das rendas ou 
-das despezas publicas, desde que as medidas adoptadas não convenham á 
admin istração federal. 

Porque é preciso confessar que não é o Poder Executivo como geral-
mente se pensa, que tem o direito de prover ás necessidades do erario pu-
blico, mas é ao Congresso Nacional que compete privativamente, segundo a 
expressão constitucional, prover os recursos indispensaveis para attender 
aos serviços da administraç:ão do paiz. 

Armado, como vai ficar o Executivo, com uma lei de prorogativa orça-
mentaria, dispondo além disso do direito de véto, to tal · ou parcial, para as 
leis de orçamento que não corresponderem á e;;~;ectativa do Governo Federal, 
o que resta afinal da ftmcção mais importante do Congresso Nacional, que 
é a de orça,· annualmente a receita e fixa1· as despezas do paiz, sinão obe-
decer á ·vontade do Executivo e renunciar para sempre á autoridade legal 
de tomar-lht as contas da rec-eita e despeza de cada exercício financeiro? 

A Commissão dos 21, pelo orgão competente de seu illustrado, relator 
apresentou, cümQ argumento favorwvel á prerogativa ocçamentaria. a se-
guinte observação contida no seu parecer: 

·'O additivo encerra uma medida de alta conveniencia publica, 
porque, podendo acontece1· que o Cong;resso deixe de votar, por 
quaesquer motivos, o orçamentado até o ultimo dia do anno, é in-
dispensavel que não fique a nação sem orçamento. O que se tem 
dado ultimamente no Congresso Nacional com relação á votação dos 
orçamentos justifica amplmnente a emenda." 

Este parecer refere-se a uma situação d e fac to , que só se resJizou no 
actual, período governativo, durante a prolor.gada existencia da vida consti-
tucional da Republica. 

Em todo caso, a emenda additiva ·constitue uma m:edida p;reventiva con-
tra futuros successos, que apezar do estado de sitio, o Gov·erno parece não 
desejar enfrentar, sem o prompto remedio des~a providencia subsidiaria, que 
vem abalar o edifício de nossa organização política. 
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Mesmo assim, admitte-se que a providencia fosse adoptada, como m<=izi-
nha de occasião, tomando o Sr . Presidente da Republica, mais uma vez, o· 
alvitre do adiamen to, si n iio lhe convier· assumir a responsabiliade de uma 
dictadura financeira. 

Não creio, entretanto, Sr. Preside nte, q:te seja plano da opposião ne::;ta 
Casa, concorrer para o advento dessa dictadura, como consequencia de sua 
obstrucção parlamentar. 

Aifinal, si nós formos apurar a quem -::abe a responsabilidade da culpa. 
no atrazo dos orçamentos, que ainda, em sua maioria estão na outra Casa. 
do Congresso Nacional, verificamos a causa desse atrazo no proprio pro-
jecto, que es tamos discutindo; não cabendo, portanto, a responsa.bilidade da 
desordem nos nossos trabalhos actualmente, a nenhum dos m embros da re-
presentação nacional. 

Por mim , declaro positivamente que não me seduzem as discussões pal'-
lamentares e que só me mantenho na tribuna pelo tempo n ecessario para 
tornar conhécidas as minhas convicções. 

Pudesse depender do meu e·sforço, a ·paz e a tranquillidade s urgiriam, tor-
nando mais efficientes os processos de admin;Btrar o paiz. 

Ninguem lucta pelo desejo unico de poder 1uctar. 
Defendendo principies e não uma situação p essoal, prefiro por iss(} 

ccntinuar fóra de arregimentação partidaria 3. ter que emprestar a minha 
solidariedade aos erros que r econheço, podem p"re judicar a vida da Nação. 

A reforma constitucional não é um problf'ma que se tenha imposto, con-
densa ndo a;; aspirações nacionaes. 

Ella veiu, assim despertando a nimosidades, dentro e fóra do Parlamento,. 
pela desconfiança que a minoria nutre sobre os destinos desta reforma, 
que antes de ser submettida ao nosso exame já era considerada como um 
projecto garantido pela intransigencia official. 

Eu não sou, porém, um revoltado contr:t estes factos; sou, p e lo con-
trario, um eonvencido que confia nos altos desígnios da Republica Fede-
r ativa na esperança de que ella seja "realizada integralmente, sem falsas 
reservas e sem falsas conveniencias", como prégava Julio de Castilhos na 
Constituinte de 91. 

Era o q11e tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem): - Sr. Presidente, pedi a palavra 
pela ordem, para perguntar a V. Ex. si ha a lgum orador inscripto para falar 
sobre o projecto em debate. 

O SR. PRESIDENTE: - Está inscripto o Sr . Aristides Rocha. (Pausa). 
Não se encontrando presente o Sr. Senador Aristides Rocha, concedo a pa-
lavra a V. Ex. 

O SR. AnoLPHo GoRDo: - Mas, Sr. PresiG.ente, como já é tarde e todos 
se acham naturalmente muito fatigados, afim de não ser prejudicada a dls-
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cussfw, requeiro a V. Ex. consulte a Casa sobre si consente no a diamento da 
discussão para amanhã, assegurando-me V. Ex. a palavra. 

O 'SR. PREJSIDEJNTEJ: -Devo dizer •a V. Ex . .que ainda d1spom•os de uma 
hora e 20 minutos. Entretanto, satisfazendo o pedio da V. Ex., vou submetter 
ao julgamento de Senado o requerimento de adiamento. 

O Sr. Senador Adolpho Gordo, allegando o adiantado da hora e o estad:> 
de> fadiga dos Srs. Senadores, r equer ao Senado o levantamento da sessão 
de hoje, ficand0, porém, S. Ex. com o seu di:·eito de palavra assegurado pa ra 
<>manhã. 

Os Senadores que concordarem com o requerimento de S. Ex. queiram 
levanta1·-se. (Pausa). 

Approvado. 

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

i 
O Sr. Adolpho Gorrlo (*) - Sr. Presidente, peço respeitosamente li-

cença a V. Ex. e ao Senado para, nesta hora do expediente, fazer algumas 
considerações em resposta · aos illustres oradores que, na.s ultimas sessões, 
discutiram o parecer da Commissão dos 21, sobre a proposição da Camara 
dos Deputados propondo emendas a varias Gisposições da Constituição Po-
litica da R epublica. E, assim procedendo, deixarei todo o t empo destinado 
na sessão de hoje á discussão daquella propo:oição aos illustres Senadores 
QUf' se acham inscriptos. 

Não vou examinar e justificar agora essas emendas; fal-o-hei na se-
gunda discussão da proposição, Por um dever ue cortezia para com os illus-
tres oradores que me precederam na tribuna e declaram que as discutirão 
no segundo turno regimenta l, como p ela conveniencia de só pronunciar-me 
depois desses debates . Será esse o momento opportuno. 

Sr. Presidente, o honrado representante da Ba.hia, cujo nome declino 
com o mais vivo prâzer, o Sr. Moniz Sodré, ao iniciar o brilhante discurso 
que pronunciou nesta Casa, na sessão de 7 do corrente, declarou que ia 
discutir o projecto da Reforma Constituciona.J sob o ponto de vista estricta-
mente jurirUco. 

Propoz-se S. Ex . a demonstrar que tal projecto não tem ex·istencia j1t-

?'idica, porque passou pela Can1ara dos Deputados com violação ostensiva 
-e desabnsada de tres preceitos taxativa?nente. estabelecidos no art. 90 da 
Constituição Politica. 

Disse S. Ex.: 
"De accôrdo com o art. 90, nós sabemo3 que, além de outros princípios 

nelle consignados, tres condições impreteríveis são fixadas de modo im-
prescindível, de modo expresso, claro e peremptorio. Por esses artigos, quando 

Discurso proferido na hora do expediente). 
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se trata de 11ma reforma de iniciativa do proprio Congresso, torna-se i.ndis-
pensavel : 1°, que esse projecto de reforma passe por t;·es discussões succes-
sivas nas duas Casas do Congresso Naciona l, en1 dous annos successivos; 2°, 
que essas modificações ou que esse projecto de revisão tenham obtido em 
todos os turnos da respectiva votação a approvação de dons terços dos votoe 
das duas Ca;:;as do Congresso Nacional; 3°, ainda é preciso que esse projecto 
de revisão constitucional não incida no § 4" , do art. 90 que declara: "Nã.o 
poderão ser admittidos como objecto de deliberaçfLo no Congresso projectos 
tendentes a abolir a fórma republicana federativa . 

"A verdade verdadeira, a verdade que ha de resaltar nitic<a, clar·a, a res-
peito da qual não ha o nevoeiro do sophisma que possa empanar o briihú 
da providencia, é que n ão só o projecto não obdeceu ás tres discussões es-
tabelecidas pela Constituição em seu art. 90, como não teve o quon~n• que a 
Cons~ituição exige de dons terços da totalidade de seus membros, como ainda 
o projecto está inquinado de um v icio fundamenta l contra o regirnen fede -
J·ati v.:> . ·· 

Sr. Presidente, ouvi com attenção re!igios~ o notavel discv.rso de S. Ex. 
não só porque os esplendores da sua pa lavra - sempre in teressam ... 

O ·SR . MoNrz SonRÉ: -Obrigado á •generosidade de V. Ex. 
O SR. ADoLPHo GoRDo : - . .. como porque t ratando-se de um assumpto 

de excepcional importancia e gravidade, eu t inha, como Relator do parecer 
da Commissão dos 21, o maior interesse em vel-o discutido por um erudito 
professor. 

Mas, as l.!onsiderações feitas por S. Ex., no correr da sua oração, não me 
convenceram, por não me parecerem procedentes, pelo que venho á tribuna 
para, encarando t ambem o assumpto, sob o ponto de vista estrictamen te 
j urídico, expor, perante o Senado, os motivos que t enho para acreditar qu e 
a proposiçãu vinda da Camara dos Deputado~ não v iolou preceito a lgum da 
Constituição Politica, porque soffreu naquella Casa tres discussões, porqu~ 
teve o quont?n exigido e porque, longe de pretend·er abolir a fórma repu-
blicana fedet·ativa, t em precisamente, o int uit o de interpretar authentica·· 
m ente o art. u• da Constituição Politica e de ;1ar vida e execução fiel a um'l 
instituição destinada a manter a fórma r epublicana federativa ! 

Não vo\.i fazer um estudo de legislação compm·ada e expor o que dis-
põem sobre o assumpto as Constituições Politkas e as leis de outros p ovos. 
Poderia invocar, em auxilio do que vou susten tar, as praticas da America 
do Norte, expondo a interpretação que se t em dado alli á disposição r elativa 
ao quont?n para a validade das deliberações em materia constitucional, mas 
cc;nsidero inut il esse estudo, porque em mat-3ria regimental e especialmente 
de qu.oTu?n parle.mentar, cada povo tem suas regras especiaes, determina das 
por factores e circumstancias differentes e em virtude de um criterio proprio. 

Eis porque alg uns publicis tas pensam que as Constituições Políticas 
não devem conter prescripções relativas ao--di rPito parlamentar . 
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"As Constituições LPoliticas, diz 'Ni'iceli , profe·ssor de direito <Co nstitucional 
na Universidade de Perusa, devem üonte r sônwrrte ·principias geraes, regras 
directoras da organização politi'ca assáz estrictas e esta;veis, •para não mu-
.darem ·constantemente, e não descer á o•rgan ização especifica e ao funcciona-
mento detalhado dos •Iwder es, si isto se applica ás regn~;s jurídicas, se applka. 
con~ muito 1nais r'azão, ao direito parlam<mtar. 

P óde-se .dizer •que este direito r epresenta a par te mais movei d o direito 
constitudonal, por duas razões - porque ainda está em periodo de fonnação 
e •po·rque con1;prehend<; relações assi1z moveis, •porque s."io complexas e depen-
dem de ·uma quantidade de coisas, que <Variam 1nde.finiclamen te e se con:-
binam de diHel·entes m a nekas•. 

A vida parlamentar é , •com elflf·eito, uma ·cousa muito cmnplicada, :na qual 
se a;gitam interesses, aspiraÇÕ.e•s, pa ixões de todos .os generos, na qual se 
encontram ou se •C'.hoeam caracteres os n~ais dif·fe rentes; é .o meió em que os 
desejos e as n ecessidades semel<hantes ou o.ppostas se acham n o n~es1n0 t er-
reno, onde se re<f!Bct-em todas as muc'lançRJs da opinião, 1:endenc1ias e ·Condi-
ções que e O'permn no seio· do pai~ e o·nde se sente o contragolpe de t odo 
o su:ccesso de alguma .hnpm,tancia .que se r ealise no sdo {la sociedade " . 

O :SR. 'JiiloNiz SoDRÉ: .M;as V. Ex. sabe que todas as Constituiçõe.s dos 
povos .modernos, mesmo as votadas este a;nno, •como a .(La, Venezuela €< a do 
Chile, conts-Lgnam· diEIJYOsiç,ões so:bQ'e o •p-rocesso •de re.vi.sã;o constitucional. 

O •S.n . .A!DoLPHo GoRDO: - il.\fus .vm·iam as dis-posiç5es, p elo que :pouco nos 
ilnporta sa;ber qual é o r egimen do Paraguav, da Argentina., da Ve nezuela e 
de ·outros paizes . O •que nos cumpre· verificar é o que dispõe a 'Oonsiltiu1Jçfto 
Política dD' nosso paiz. 

O •StL MoNiz •SoDP.1ll: - E' isso. 
0 .SR. ADOLPHO GORDO: - Legem habe?r>:u,s. 

O art . .18, da nossa lei fundament a l dispõe : "A tCamara dos Deputados e 
o Senado traba lharão· se,paradam;ente e, quando não se r eso.lver o contrario, 
por !m<aioria de votos, em sessões <publi<cas. As elelibe?·ações serão tomadas po?' 
maioq·ia ele vo·tos, aohandD- se presentJe em cruZa ?<ma elas Ca1naras a 1naioria 
absol?<ta àe seus men~b1·os" . 

DiSJl)õe o art. 90: 
"<A Co'11s1ituiç,ão poderá .ser r eform:aca, :PO·l' inicia tiva do Cong·resso Na -

cional, ou das Assemib!•éas dos Esta dos. 

§ !1 .'0 <Conside.rar-Se-1ha :1Jl'OIJ0.3ta ·a reforn~a, IQ>UandO, Soend.p a,presentafla ])01' 

uma •quarta partB, ,pelo ·me nos, dos · n~embros •de quaJque.r das .Oa1naras de 
Congress o Nac:onal, ifôr accei ta, em tres discussões, por dons terços dos 
votos em uma e em outra Camara, ou /quando ·fôr õ>olicitada por dous terç.os 
dos E stados, no decurso de um anno, 1'e<!}l'esenta do cada E s'bad:J pela maioria 
de votos de sua Assembléa. 
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§ 2.0 Essa proposta dar-se-ha por ap;provaéla, si no anno seguinte o fôr, 
m e<diante tres discussões, [}Or maiou:ia de dous terços dos votos 111as <1ua:s 
Cam•aras do Cong.resso" . 

Exi.ge, por.tanto, o ·art. 9·(}, da Constituição, no § 1°: 
1", que a proposta da reforma •ccmstitucional seja apresentada "P011 

uma quarta parte, pelo 1nenos nos MEJMBRo•s das Oanw1·as do Congresso Nacio-
nal, ou seja solicitada por dous terços dos Estados, no decurso de um annc., 

representado cada Estado pela maioria de votos de sua Assembléa; 
·z.o, .que seja acceita, ·ern tres discuSISões, por do·us t61"90S dos votos em 

um." e em outra Camara ; e no § zo: 
- que no anno se~uinte seja ap•p.rovad:J., EJ;edianto tres discussõe&, por 

nuvio1··ia de dous te1·ços dos votos nas duas Ca.:maras do Congxe..sso .. 
Note bem o S<enado: a :pro!Posta •deve ser acceita "por do·us terços dos 

votos", diz o § z.o. A linguagem é diversa: para a apresentação da pro<posta 
a Constituição exige - "mna q1wrta parte dos MEMBROS de qualq·uer das 
O=ras, mas para a acceitação e apl]:}rovação do l)roje<cto, em dous annos 
successivos, exige - "do1ts terços dos votos". 

Que votos são esses? S'ão· os dados na sessão, sãJo, como é evldente, os 
votos dos que se acham presentes, porque os ausentes não votrum e é p·re-
sumipção jurídica, em mate•ria de direi.to ,parlam.entar, •qUe OS \presentes re-
presentan'l os ausentes . Si, porventura, a Constituinte tivesse tWo o intuito de 
exigir dO'US terços dos votos de todos os m embros de uma e outra Camara, 
teria dado Uirlla outra !l"edacção ao art . $(}. Teria assim ~edigido o § 11:0 desse 
artigo: 

"Considerar-se~ha proposta a reforma quando, sendo apresentada por 
uma quarta !]:}arte, pelv menos, dos mem.bros de quaJ.quer das OaornaJ!"as do 
Congresso Nac' onal, fõr acceita em tres discussões, por dous terços dos votos 
desses me1nb1·os, em uma e em outra Camara, etc. 

E teria assim ~edigido o § 2• : 
"Flssa proposta dar-se-ma por a]Jprovada si, no anno seguinte o flôr, 

mediante tres disc;uslsões·, por do·tts terços dos votos âcs mentb1·os", etc. 
Ora, de ip]eno accordo com essas prescripções constitucionaes, foi ela-

bo!"a.do o Re-gimento da Camara dos De putados e de accôrdo com. este Re-
gimento foi acceita a '!)roiposta de <reforma. 

Como, ;püis, dizer-se que não tem o projecto existenc-ia juridica e violou 
a Co-r:.s~itltição ? 

Disse, porém, o nobre .Senador, -que deve entender-se a dis.posiç:ão con&ti-
tucwnn.l •no senti<'Lo de exigir .eHa; :para a ~ccettação e approvac;;ão do przyjecto 
- dous terços dos votos da totalidade dos memll1'os de uma e de outra Camara. 
e que essa é a opinião de Barbalho. 

Sr. [?residente, a OJ>inião de Barbaloho, comquanto muito respeitavel, é 
uma opinlãlo . Carlos iMia.'1:imiliano :bem opinião contraria. 
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O Sil. BARBOSA ·LJMA: - .Sendo que Bm'balho foi constituin te e Carlos 
Maximiliano não foi. 

O !SR. ADoLPHo Gonno: ~:Si a ConstituiÇão faJa, 3\I}e111as, 0m do1~s terços 
dos 11otos e não extge que esses dous terços sedam da totalidaile dos mem-
bros de uma e outra, e s' na intei-.pretação do texto constitucional, as opiniõe:; 
divergem, como dizer-se rque o •Regi.me11to (Lq, Oama ra, que transcreveu a.s 
palavras da Constituição, violou-a?! 

O SR. BARBOSA LIMA: - Então poDque, quaTI.do se trata de emenda de 
iniciatiV~a> dá Ca.ma.ra, é necessana a quarta rparte do total e não a qua.rta 
parte do quo1·um? 

O .SR. ADoLPHO GoRDo: -O valor de uma op-inião, !Sr. Presidente, {iecorre 
de seus f undamentos e considero muito frageis as razões invocadas rpor Bar-
ba.lho. 

Dous são os f undamentos il11Vocados por Barbalho para sustent.a1· {lAiuella 
o·pinião . Di-z elle: 

1 o. 

"Considerando a t tentamente os t e•rm.os do art . 90 e co-mparan-
do-os com os de outras dispos iç;ões referentes á votaç;ão poii' dous 
terços, vê-se que ha d;;fiferença quanto ao daquelle . 

O art . -33, § 2°, exige para a condem naçfto do Presidente d.a Re-
publica pelo S·enado dous terços de votos dos membros presentes. 
Para a aJdap·çã!o· d!as Jeis vétadas, o art . r37, § 3'0 , exige dOUJS tergos 
dos suttragios presentes. \Para a apprc:xvação, por uma Camara, das 
emendas repellidas ;pela outra, o a rt. 39, § 1°, tambem impt\e a o::-on-
di~ão .de do·UJS terços dos -ni.ewbros presentes. 

Entretanto, o art . 90', depois de referir-se á. quarta -par-te pelo 
menos (-que 'Considera in.di-spensavel para apresentação da .p.roposta) 
dos -rnembros' àe qu.a-lqu.m· das Camaras do Congresso Nacional, es-
tatue a aJ!lil)rovação da proposta por aou.s terços elos votos em 1!nta e 
outra Can~a'l'a e tratando da a,pprovação da relfnrma, diz: pOT m,aioria 
de dous te1·ços dos votos nas duas Ca11naras do Congresso. 

O art. 90, assim, nem consagra Bl1l seu s .termos ta limüação cons-
tante dos outros artLgos citados, não oo -referindo rco.m_o elles, a votos 
dos memb1·os presentes-, nem .se exprime, de •modo. q:ule indu= a 
sUJppor-S€, por argume-ll\tD·, q ue quiresse ,es,ta:belecer rtal Jimitaçãol. 
Teria usaJdo do-s -m.esmos tm·mos, si 11ouvesse -quer ido a m e,sma co\sa. 
Não o fez, e rtornou -se mais· exigente, querendo do1.1s terços da totali-
daide dos me.mbros de cada casa de parlamento, por consideração da 
e~cep'Cional gravidade e importancia da reforma c-on-stitudonal, q_ue 
subm·etteu a con.diçã.o e processo m ais rigoroso que os prescri-ptos 

])ara as· leis ordinarias " . 
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"Nem é para ter-se por excessiva tão :g-rande cautela. Os consti-
tuintes zela'lldO como deviam sua obra quizPra..m que não ·ficasse 
exp"~.ta a reformàs precipitadas, in con sideradas, e ivadaJS de víru s 
p-art.:.dario, real jzadas sob a inspiração das pn..ixões do m'omento. 
Certo, a Constituição não }JOder-se-ia considera.r intang:ivel, immu-
tavel e vor mais -conservador que haja sido o espírito que a rliLtou 
nessa ;parte, não lhe teria escapado que prwa. conservar é preoiso · 
aperfeiçoa~~' . Mas :tal é a t11a.tureza, tão .g-randiosos os propositos da 1ei 
f undamental, •qu e deve e lla ser considerada com mn r espeito re-
ligioso, e o verigo de alterar uma constituição para tor nai-a melhor 
(no dizer de autorizado }Jnblié:ist.a.), é >quasi sempre mais con.sidera-
vel que o de soffrel-a tal qual ella é. (J. P . Pages)." 

Sr . Presidente, o projecto de Constituição offerecido De lo P overno J' ro-
v isorio á consideração da Constituinte dizia em seu a1·t. lS : "A Cao··ara 
e o Senado tr:::balharão separadamente, f unr:çiona.ndo em sessões publica8, 
quando o coni.rario se não r esolver, por •maioria de votos presentes. e só de-
liberarão co?n1Jnr·ccendo, ern ca.cl.a 11.m a àas (}amaras, a maiori-a absohtta dE 
se1t..ç rnem br·os. '' 

Em virtude de uma emenda de redacção, approvada peia Constitu inte. 
foi supprimida a palavra presentes . Em inuti.l, effectivamente. D esde que a 
Constituição no art. 18 fL"\:a ndo o quornrn, aàoptou o principio da nw.ioria 
e determinou QU Eo para ser validada uma delihPração é necess H.rio o compare-
cimento da m aioria absoluta dos membros em cada uma das Camaras, se 
as àeiiber ações ~crão tomadas por maioria d 1J ootos - dizer : - "maiorüz àe 
votos", "maioria de membros JJ?·esentes", ou "maioria de suft ragios presen-
tes", é sempre dizer uma e a mesma cousa; e portant o, dizer : - " àous t er-
ços àe votos " ou "àous t er·ços àe mernbr·os presentes" ou "dous terços de 
suffr·agios presentes·"', é tambem dizer a mesma causa . 

O que isso demonstra, pura e simplesn·,ente, é que a Constituinte, na 
r edacção final da le i fundamental, não teve o cuidado de guardar uma lin-
guagem unif orme, para exprimir a mesma cousa. Ao mesmo tempo em que 
falla em "do·zts ter·ços de votos", falia em "dous terços de suftrag·ios presen-
tes" e em "dous terços de me1nbros presentes" . 

Accresce que o projecto de Constituição Politrca elaborado pelo Governo 
Provisorio <·xigi.a para a approvação da proposta de reform a con8titucion a l, 
no anno seguinte ao da sua apresentação - a m aioria de tr·es qnartos dos 
votos nas duas Camaras do Congz·esso. 

•Em virtude da approvação de uma emenda do S-enhor Sarai-va, os t ·ms 
qtwrtos de votos foram reduzidos a dous terr:os. 

Ora, Sr. Prfõsidente . .. 
O SR. BARBOSA LrM .\: --V. Ex . leia as palavr as do Senador SaraiYa. 
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O Su. 1\.DOLPH.o Gonoo: - si, porvc·•'ltura, êc Constituição tivesse a 
intenção de difficulta.r o mais possivel, a :Jpprovaçào de uma proposta de 
reforma constit•Jc!onal, exigindo os votos de tres qu,w·tos ela totMidacle á.os 
men<b•ros de uma e outra Carr.ara, terict, acceitando a emenda Sarah,a, ·que re-
duzia o numero de votos, tirlo o cuidado c!e tornar bern claro que se tratava 
dos votos - não dos membros pres'3ntes, mas da totalidade! 

O SR. BARBOSA LIMA: - Por que V. Ex. não 10 as palavr·as do Senador 
Saraiva? V . Ex. tem ahi Barbalho. 

O Sn. Anor.PHO Gonno : - Porqu<:; não tenho aqui o livro de Ba.rbalho. 
Lerei apenas a1g.umas notas ào seu Hvro, e trouxe si!11])1esm cnte essas notas 
q:1e já 11. 

O SR. BAHPOSA LIMA: - Pois eu lerei e rno~trare i '' V . l:Dx . que e! las sào 
contra a opinião de V. Ex. 

O Sn . AnoLrH.o Gonno: - Nem o texto ~o pro.iecto organizado pelo Go-
'"'ernç. Provisurio :lallava em tres quartos d<t -~. t}talid D.de dos me1nbro~, e ne1n 
a emenda Saraiva, reduzindo esse numero, f:ülav·a em dons terços dessa tota-
lidade. 

Si pois, ç,. dons terços de 1JOtos·'" ) clU'l.l~ iC'rç_·us c!. e 8tt-ff'l·a..Q-ios p'resentes e 
dous te?·ços (fe me?n..1n·os _p1 ·esentes) süo e.xpre;;;:::-.õ\:: s 0qu ivalent es, o argu:rnento 
y,âo tem valor juridico. 

O ~egundo a:::gumento invócad0 por Barbalho é tão fraco con1o o pri-
lneiro. 

Si a Constituint<O para tornar ma.is iiifficil uma reforma constitucional 
entendia conveniente elevar o quonnn. el!:1 o fez elevando-o da simples maio-
ria, que é o observado na general idade ãas deliberações, mesn1o ilnportan-
dsshnas, para dous terços. 

E nem o q·uorunt é u1na garantia para o ctcerto elas deliberações. Essa 
gar::mtia resulta do outras disposições elo ar·;; 90 . Para que a Constituição 
não ficasse exposta <k reformas precipitadas e o legislador agisse tendo em 
n1ira sóme·nte altos interess-es ~ptliblicos, exigiu ·que a proposta de reforrna, 
além de apresentada por uma quarta parte, pelo n1enos dos membros de 
aualquer das Camaras, fosse acceita por uma e outra em tres discussões e no 
ü.nno seguinte fosse approvacl.a media nte n1al~ de tres discussões. 

O acerto nas deliberaçõ<:>s nào se obtém com o quonon, m:1.s com todas 
estas votações ... 

O Sn. BnRBOSA LIMA : - E com o estado ele sitio ... 
O Su .. ..4.nor...rHo Gor{DO: - . .. em um e outro anno. 
0 Sn. Bi.P.BOSA LIMA (accenhwn(?o): E; com o estado de sitio . 
O Sn. Anor.rrro Gormo: - Quoru.m é uma inc,tituicão indispensavel nas as-

s~n1b"! ét:Ls poEtjc.as para a validade dos seus votos. 
Os autores do direito publico, referindo-se :í base jurídica desta ü1stituição 

cli.zem q11e a primeira deve ser procurada :>m uma dupla ordem de exigen-
cias; a necessidade de un1.a garantia contra as surprezas de pequenas mino-
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rias e de uma garantia em favor dos membros trabalhadores e pontuacs, 
contra os que não o são, porque não é razoavel que os que interveem com 
diligencia das sessões sejam condemnados á inaeção pela indolencia dos outros. 
Compreh ende-se, pois, que para ·tornar possível a funcção de taes assembléas, 
cumpre estabelecer um numero relativamente pequeno de m embros, cuja 
intervenção po~sa bastar, na generalidade dos casos, para tornar validos 
os actos das mesmas assembléas. Presume-se .que estes, destinados a consti-
tuir o q·uont1n, representam toda a assernbléa. portanto, tambem os membros · 
[,u::;entes. "Os mernb1·os que não inte1·veem nas sessões, diz Micêli, mt porq?te 
não qu;ermn 011 po1·qu.e não podem, delegam tacitamente suas tuncções, nos 
c;tte interveem . E' uma presurnpção, diz elle, que tem a sua base na real idade 
dos factos. 

Por isso deve ser preferido o pequeno qw:n-um, que pelo facto de repre-
sentar toda a a~-~embléa, não está em contradlcção -com o caracter represen-
tativo das assembléas políticas. 

A Camara dos rCommuns, na Inglaterra, •COm 640 mem,bros, tem um 
çrum·u1n de 40, apenas, e com esse quonm• tão pouco elevado, desempenha 
perfeitament e a sua missão. 

O nobre Senador (apontando paTa o S1·. Senador llfon:iz Sodré) que, <:0n1 
tanta generosidade está me ouvindo ... 

O SP.. lVIoNIZ SoDRJl:: - Ao contrario, com o m aior prazer . 
O SR. ADOLPHO GoRDO: - . .. e que é um eminente professor de direito 

publico, sabe que o que justifica juridicamente o q1t0ntm, isto é , a deter-
minação de um certo numero de votos, infe!"ior aos de todos os membros, 
para a validade de seus actos é a presumpção de que os presentes represen-
:.am os ausentes. E , portanto, a elevação de um q1wntm não é, juridicamente, 
umfl garantia. 

O nobre Senador pela Bahia estudou o as:cumpto sob o ponto de vista 
jurídico e estou acompanhando S . Ex. nes:sa terreno ... 

0 SR. MONIZ SODRÉ : - Responderei depois a V. Ex. 
O SR . ADOLPHo GoRDO: - . . . com o in~uito ele mostrar que, jurdiica-

mente, o quorwnt elevado não offerece mais f;"[!.rantias do que o pequeno. 

Em conclusão: si a nossa Constituição Pol ítica não exige - quer para 
a acceitação da:' proposta de reforma constitucional, no anno da sua apre-
sentação, como para a sua approvação, no anno seguinte, os votos de duas 
terças partes dos me·rnbros ele urna e outra Camara e só exige {l.ous terços 
dos vo tos, e si as opiniões dos interpretes do art. 90 da Constituição Politica 
divergem, o nobre Senador não será capaz dfo sustentar, da sua cadeira na 
Faculdade de Direito na Bahia e com a responsabilidade de mestre perante 
os seus alumnos, que o projecto que veiu da Camara dos Deputados viola 
abertamente a Constituição! 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - Com a maior convicção e sinceridade. 
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O SR. ADOLPHO GoRDo: -Entro agora, Sr. Presidente, no exame e apre~ 
claçã.o da outra these . . 

Affirmou S. Ex. que o projecto, violando um preceito claramente es~ 

tabeleeido no referido art. 90 não t eve tres discussões na Camara dos Depu~ 
teados. 

'l'enho em mãos um exemplar do Regimento daquella Casa do Congresso. 
no qu a l foi transcripta a disposição do art. ~O. que exige as tres discussões, 
e ninguem ignora que o projecto a lli soffreu as tres discussões. 

O art. 18 da Constituição Política dá a cada uma das Camaras do Con-
gl•e·sso Nacional compet encia para organi.zar o seu Regimento Inte1<no, 
respeitando, apenas, as prescripções constitueionaes. Na determinação do 
tempo que tem cada ora.dor para discutir urL projecto, para encaminhar sua 
•wtação, para fallar pela ordem, na determinação das re:;tricções, ao direito 
que teem todas as assembléas deliberativas de encerrar, quando entenderem 
conveniente, as discussões e em todos os assumptos attinentes ao seu tra-
balho interno, taes a~sembléas teem competencia exclusiva para estabelecer 
as regras que lhes parecerem conY.3nientes. 

O SR. MoNrz SODRÉ: - Até de supprimir a di~cussão? 
O SR. AooLPHo GoRDO: - Ora - repito - não só o Regimento Interno 

da Camara dos Deputados, foi elaborado de pleno accôruo com as prescri~ 

f•ÇÕes eonst itucionaes, eomo a inda. é facto, qne ninguem póde contestar, que 
o projecto contendo emendas á Constituição a!.i soffreu tres discussões. 

Poderá d1zer o nobre Senador ·que a discussão não tomou naquella Casa 
do Congresso, o de!!envolvimento que a magnitude do assumpto exigia. Si 
tal facto se deu, a responsabilidade cabe, exclusivamente, á minoria, porque: 
utilizando-se da· obstrucção como arma de a.taq11e contra o Governo, como 
estou informado, tomou uma grande parte r1<>s horas destinadas á discussão 
do projecto, ·com questões de ordem. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ : - Mas a maioria é responsavel, porque, nem ao me~ 
nos o Relator discutiu o assumpto. 

O 8R. BARBOSA LIMA: - Neste pouto, nÃ.c. apoiado. A minoria cumpriu 
·nobremente o seu dever. Basta o discurso do Sr. Plinio Casado, que foi irres-
pondivel. Não houve resposta. 

O SR. MoNrz Soomí:: - Nãb houve discussão, porque o Relator nem res-
pondeu. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não se alternar·am os orador·es, como manda o 
Regimento. 

O SR. AooLPHO GORDO: - Entro agora, Sr. Presidente, na apreciação da 
terceira these, mas não me proponho agora a justificar a emend,, n. 1, re-
lativa ao art. 6° dá Constituição Politica, o que farei em occasião oppor~ 
tu na .. 

O SR . MoNIZ SoDnÉ: - Tambem não tive tempo de fazel-o conveniente-
mente. 
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O SR. ADoLPHo GoRDo: -E fal -o-hei com o mais v ivo prazer, porque en-
contro nas linhas geraes da emenda uma traducção de princípios e opiniões 
_pelas quaes venho me batendo desde 1898. 

Para justificar a emenda que veiu da Camara dos Deputados, basta 
fazer a histeria da intervenção em nosso paiz; basta examinar com calma, 
justiça e imparcialidade os factos que teem realizado desde o inicio da nossa 
vida constitucional ... 

O SR. THOMAZ RoDRIGUES : - Esta histeria é s implesmente deploravel. 
O SR. ADOLPHo GORDo: - ... porque demonstram, de modo cabal e elo-

quente, que o instituto da intervenção, destinado a ser o eixo da federação, 
a manter a fôrma republicana federativa, foi convertido em instrumento elei-
toral, em arma das aggremiações politicas contra os seus adversarios, em 
fachada para occultar crimes e attent ados! 

O SR. BARBOSA LIMA: - ·E agora não vae ser mais assim? 
O SR. AooLPHo GoRDo: - Sr. Presidente. Já em 1896, Prudente de 

Moraes . .. 
O SR. PRESIDENTE: - Peço permissão para avisar a V. Ex. que está ter-

minado o tempo destinado ao expediente. 
O SR. AooLPHO GORDO: - ·Peço a V. Ex . que consulte o Senado si me 

·concede mais 15 minutos, apenas, afim de concluir o meu discurso . 

O Sr. Presidente: - O Senado acaba de ouvir o requeriment o feito 
pel o nobre Senador p(}r ,S. Paulo . 'Üs .Srs. q u e approvam o pedido de proro-
gação q u eiram levantar-se . (Pausa,). 

Foi approvado. V. Ex. póde continuar. 

O Sr. Adolpho Gordo: - Agradeço ao Senado a sua delicada attenção 
Continuando .... Prudente de 'Moraes, na crnen.sagem que, -como Presiden te 

da Republica, dirigiu ao Congresso Na-cional, em 1896, disse: 
"E' sensível a falta da lei que regulamente os preoe.itos do artigo 

6° da Constituição, não só quanto á intelligencia a dar-se aos preceitos 
constitucionaes, como quanto aos meios p•raUcos da interven ção fe-
deral nos Estados, nos -casos em que ê ella perm.ittida. 

Essa lei contribuirá effi-cazmente •p-ara o funccionamento- regular 
do re,gimen federativo; e lia é tanto mais necessaria, quanto é certo 
que ficarrurn sem soluçã0 as ·Co!lisões de assembl.éas legislativas e de 
governadores que se deram em alguns .Estados, sendo possível que 
occorra·m novos factos da mesma especie. " 

E li:al ped.ido ·elle renovou, varias vezes, em suas mensagens ao Con-
gresso. 
~ os principaes vultos da nossa política manifesta-ram-se apaixonada-

mente contra essa pretensão: Campos Salles, dizendo que no art. 6° da Consti -
tuição es tá o proprio coração da Repuib-lica, ~ Pinhed.r.o .Machado, o Zeaàer da 
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politiea TiaJciona l durante um .laa·go PN'io,do de nossa histeria, dizendo que as 
disposições druquelle artigo são tão claras que di-spen sam quaesquer in te.rp•re-
tações e regulamentos, e <que q ua nd o mesmo não fossem, o Poder L egislativo 
ordina-rio carece à e competencia para esses rue tos . 

O ohscuro orador <qu e est'á na tribuna sempre s us te ntou a c ompetenda .do 
P -O"der Legislati'vo oTdinario, e da trrbuna ·da Camara dos Depubados, ha mm .. 
t os a nnos, rr:>roferiu as <segu i.J!ltes ,palavras : 

"Effectivamenbe, nem r egulamentar é in<terpre·tar aut:llumUca-rnen-
te uma lei, e nem a iei, por ser dara, dispensa regulamentação . Ha 
duas especies de interpretação: a authentica e essa outra que é inhe-
r ente á applicação e execução de uma lei positiva e que se chama in-
terpretação à -outrina l. Cer to, a interpretação authentica, por isso 
mesmo <que é obrigato-rlia, e q u e -equi'Vlale á prop i'a lei, e xige o m esmo 
poder <que fez a lei. E j u-s est interpreta1·e, Ctbjtts est condere. ·Mas, re-
g ulamentar não é interp-retar authent:icamente uma lei , como não é 

restringúl-a, como não é am·plial-a ou modificai -a. 

A ~ei , diz Riba:s, proclama princilpios, formula syntheses geraes e 
permanentes; e o re-g ula me n to tira todas as consequencias dos prin-
cípios, !desenvolve essas syntheses, as aJPiPli:ca ás <eirc;umstancirus es-
peciaes e varia verl-s do tempo e do logar; esclarece e eompleta a pala-
vra da lei ·e decreta as m edi.das de execu ção. 

" Os regulamen tos, ·diz P imen ta Bueno, são actos mandados obser-
var por ·decreto que dete-rminam os detal•hes, os m eios ·e as provi-
wdenci.as n ecessarias para que as le is t enham boa, fa;Cil e fiel ex-
ecu ção em toda a extensão do Estad-o . 

Regulamentar é ligar o ;principio Ida lei á r ea:lidade -dus d'a!C't:os, é 
estabe-lece-r os modos e rus fôrmas de s u a execução. 

O PodeF Executivo não póde legislar e não -póde, por isso mesmo, 
fazer a !.nter.p•re-tação a u thentica de uma lei, mas póde regulamentai-a 
em virtude da disposição do art 48 da Constituição . E assim como 
compete ao Poder Executivo regulamentar a .s leis -ordina rias, com-
pete ao Poder L egislativo r e-gulamenta r as l0is constitucionaes. O 
art. 34, ns. ·33 e :34, da Constituição, dispõe que •compete exclusiva-
m ente a o <Con gresso decretar as leis e r esolu ções necessar·ias ao exer-
ciaio dos pode1·es que P1'tncem á União e as leis organicas para a ex-
ecução completa da Constituição ." 

Esta doutrina, porém, nunca -poude prevalecer e verificada a impossibl -
lida de de uma regulamenta;ção -do m ·encdonado di·s.Positi"-'o ~onstitucional 'pelo 
poder legislativo ordinario, por terem sido rejeitados, por uma e outra Oa-
mara, todos os projectos q ue forani apresentados com esse intuito, o partido 
republicano dissidente de S. Pau!Ó, tendo incluido em seu programma a in-



-402-

terpretação authentlca do art. 6°, dis.se em seu manifesto de 5 de Novembt"G 
de 1901: 

"Interpretação authentica do art. 6": 
O nosso pacto fundamental, com o intuito de garantir a existenc!a 

da Federação, determina que, em negocias peculiares aos Estados, a 
União só póde intervir nos quatro casos do art. 6° . Não assignala, 
porém, a especialização da competencia dos tres poderes federaes para 
essa intervenção. A expressão "Governo Federal", alli usada, por vaga 
demais, póde dar ensejo a abusos, que compromettam a indepenàenC'la. 
dos poderes Jocftes. Como consequencia dessa incerteza de competen-
cias, as opiniões teem variado subre o ·processo de intervir. 

T em imperado, por isso, em materia de tamanha magn'tude, o ar-
bltrlo do executivo ·federal. 

Nós entend~mos que, nos casos .dos numeras 1, 3 e 4 daquelle ah 
.tlgo, a ·competencia, para resolver pró ou •contra a intervenção, não· 
soffre duvida alguma: e \la é do poder executivo da União. Mesmo 
porém, nesses casos, não lhe deve ser conr.edido v.rbitrio no processo 
de intervenção, afim de ·que, á sombra do texto constituc1onai, e11e não 
·possa, em actos de autoridade, ou em excesso de tempo ind'spens:nel 
ao exerdcio da sua acção, ir além das medidas imp·rescindiveis. A 
cdefesa dos poderes locaes reclama normas legislativas, limitadoras 
da acção do centro. 

No •caso do n. 2 daquelle artigo reputamos grave perigo para a 
autonomia estadoal deixar ao poder executivo a competencia para 
deddir-se pela intervenção. A ma teria desse numero é ele tu.! modo· 
melindrosa e importante , que não póde ser confiada ao criterio de um 
só. Ella reclama largo exam.e ·de cada caso oc~urrente, franco e de-
üdo debate para a sua ,solução. A rapidez da acção do executivo nã(}. 
se impõe tanto neste, como nos ns. 1. 3 e 4 . 

Por .isso julgamos que, na deliberação sobre assumptos de tal tran-
scendencia, o Congresso Nacional deve .collaborar com o Pres.idente da 
Republica . Essa solução, entre outras vantagens, as·segura aos Es-
tados a defesa legal dos seus poderes publicas, pela voz elos seus re-
presentantes federaes, no momento mesmo em que está em causa a 
legitimidade republicana feélerat 'va claquelles poderes" . 

.Sr. Presidente, na 'Republica Argentina, tambem não foram regulamen• 
tado.s até hoje, os artigos 5o e 6° da Constituição Politica, que consagram a 
intenrenção da União nas Provindas em casos identLcos aos do art. 6" da 
nossa lei fundam·ental; e Barraquero, expondo os males decorrentes des'sa falta 
assim exJPrime : 

"Muito sangue deixaria de ser derramado, muitos milhões de pe-
sos deixariam d" ser despendidos na R epublica Argentina, se o Con-
gresso tivesse regulado o exercício das intervenções. 
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Em nossa opinião, é esta a causa de tod'os os males que teem 
·originado as intervenções na Republica A rgentina. 

As intervenções deixarão de ser a causa da anarchia e da guerra 
dvil quando a lei determ inar com clareza em que consiste a fôrma 
republicana que a Constituição impõe o dever de garantir, e quando 
deve considerar-se altera.da ·OU subvertida . 

As intervenções deixarão de ser um instrumento eleitoral, quando, 
·especificando-se os casos em que ê li·cito intervir, possa determinar-
se -com clareza si a intervenção effectuada pelo Poder E xecutivo, na 
ausenda do Congresso, ê ou n ão legitima. 

O interventor não se arrogará o governo das províncias, quando 
a lei regulamentar ordenar qu e elle só possa ser investid'o das facul-
dades inherentes ao fim da intervenção. 

O interventor nã o provocará a guerra civil, nem g uiará facções 
politicas na província, q_uando fôr r esponsabiliza.do pelos alhusos qu e 
.commette1· . 

Emquanto o Congresso não f izer a lei regulamentar dos arts. s• 
e 6', da Constituição, a faculdade do Poder F ederal para intervir/ 
será um pe1·igo imminente pa1·a a d~gnidaàe e aut onontia das p?·ovin-
cias, po·rq1te o se1t exercicio provoca abttsos, que só o treio da lei 
pode1·á moderar". 

O SR. BARBOSA LIMA: - V . Ex. não esqueça a i·nterv0nção na .provinda 
de Buenos-Aires, agora que está motivando lá uma cri1;e bem seria . 

O SR. ADOLPHO GoRDo: - O que pretende a emenda do Senado? Refor-
mar os d1spotivos do art. 6• .da Constituição? Pretende interpretai-os au-
thenticamente . .. 

O BR. MoNIZ SooRÉ: - Ao contrario, .pretende supprirnir a !federação. Hei 
de demonstrar essa these . 

O SR. ADoPHo GoRDo: - ... afim de terem fiel, legitima e honesta 
execução. 

O 'SR. BARBOSA LIMA : - Criando uma especie nova, com a i-nterven ção fi-
nanceira. 

O SR. ADoLPHo GoRDo: - O nobre Senador pela Bahia teiD! affirmado qu e 
nos termos em que estão con cebidos os diversos dispositivos das lettras A e L 
do n. 2 da emenda primeira, essa emenda longe de facilitar a fiel e honesta 
~xecução da in stituição, vae abrir espaço a abusos e attent ados. 

0 SR· MONIZ SODRÉ : - A todos OS attentados. 
O SR. ADoLPHo GoRDO: - ·s. Ex., se não me fal-ha a memoria, a·eferiu-se 

á d isposição da letra j - á vi'olação dos direitos políticos e individuaes a s-
segurados pela Constituição . 

O SR· MoNrz SooRÉ: - Referi·me á letra E - A responsabilidade doEi 
funccionarios. 
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O SR . .ADoW'Ho GoRDo: -A inten·ve·nçào nfLo .tem1 .p.or fim salva r interes-
ses particulares, mas j.nteresses mais a ltos , intere·sses su.;:}erdores da Repu-
bUca; o interventor n a da te·m com quae·squer ·pessoas -ou indivíduos, m ·as 
te m a missào de restabelecer a a utonomia ào Estad'o, atacada dentro do· 
proprio Estado, restaurando o preceito .con stitucional violado. 

A intervençào da União é legitim a quando violado-s o·s prin!Ci-pios a que 
se refere a emenda - ou .na Constituição Polit'ka do Estad.o ou em suas 
lei·s ·o·rganicas, -ou ·quando a lesão não ·e•nconti·a r·emedi:o no proprio Estado. 

E' evidente .que .s6 poderá t e r Jogar uma intervenção qu>tndo for efre-
ctivamente vio1ad0 um dos p rincípios ·fun'<lamen tae.s do regimen que a cop.ta-
mos, e quando no proprio E stado não possa ser restabelecida a ord€m con-
stitucionaL 

Sempre .que o il'ode r Judiciario pu der da r rem.edio á lesão, a inte rv ençã.o 
da União n ã o ser á legitima. 

O SR. MoNrz Soorut: - V. Ex. m e mostre essa intervenção na e menda. 
O SR· ADO!lPHO GORDO: - E' a doutrina. D e resto uma Constituição Po-

litica deve conter principias .geraes apenas, prescripções .que affedem s6-
m enteá essencia das cousas. 

tSr. Presiden te, sent1ndo-me fatigado, VüU deixar a tribuna. O Sena.do 
pôde tra;nquillo <Iar v seu voto á proposiçá.o da Camara dos Deputa:dos . pois, 
que tornei bem patente ·qu e tal proposição tem e·xistenóa jurídica e passou 
pela outra CamM'a eom. rigorosa oose1·vall!cia d.c.s pre•cei.tos constituc ic-naes. 

O 'SR . BAP.BOSA LIMA: - •Depois é ir ao Gapitolio da r g·raças aos deuses . 
O SR. ADoLPHo Go·RDD: - E assin1 procedendo . . pres·tará um grande ser-

viç.o a seu pa.iz. (M\uit-o bem; muito bem. O orador é muito C1tmprimentado) . . 

REJFORM A CONSTITUCIONAL 

1• discussão da proposição da Camara dos Deputados numero 4·5, de 
1925 , offerecendo e mendas á !Con stituição Federal . 

O Sr. Epitacio Pessoa: - (m ot:irnento geral de attenção) - S['. Presi-
dente, inscrevi-me nesta discussão ape·nas para f a zer uma declaração "L que· 
me ·Sinto obrigado. 

Eml maio ·deste anno, .pouco antes de a u.senta r-m·e do ·paiz, tive a honra . 
de ser ouvido s-obre a refo r.m a constitucional. 

Dei lealmente a minha opinião - contra ria a q u alqu er idéa de modifi- · 
cação da Constituição na.quelca época. 

Desde muito eswu ·con ve-n cido, I'Sr . Presidente, e cre:o que p-o ucos n-o 
Bra;sil não o est arão, da ne-cessida de de ret-o,car e m a lg uns pontos a Consti-
tuição de 1·89 1. Al ém de algumas em e ndas uteis que nos m!ando u a Camara," 
a exper ie ll!Cia de 31 annos tem demonstrado que ·outras disposições, ta1vez 
m ais impor tantes , prec.isam s·er r emodeladas. A lei, mesmo a lei .constitu-
ciona1, não p6d'e f icar rígida e inabalavel como um marco milliario planta-· 
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do no cam·inho do desen vO'lvimtento da Nação: tem •que se affeiçoar a este-
desenvolvimento, ás transformações •que eUe imprime continuamente ao· con-
junto r1os direitos e interesses da socieda de ou do individuo ; tem que se ex-
p ungir dos vioios de que acaso a tenha contaminado uma praüca abusiva; 
tem .q-ue se enriquecer das ·conquistas realizadas pelo progresso jurídico da 
humanidade. 

Ora, é incontestavel que, nestes sete lustros decorridos, a ConstituiçãÜ' 
Brasilei-ra, a liás um m-onumento admiravel de sabet· e previsão, t·em. revela -· 
C.o ifal'has que im-porta reparar. A delim.itaç."io rigorosa do ·campo de acti vi-
dad'e de .cada um dos poderes políticos; uma discriminação d e rendas mais 
consentanea com os deve1·es da UniiLo e mais equitativa para os •contribuin-
tes; o modo da eleição do Presidente da Republi.ca ; a extensão do periOd() 
)>residencial; o r egimen .Co voto; a intervenção n os E stados; as garantias 
da Jiiber_dade individua;l , ·etc., e tc. - assumptos são estes que teem desperta-
do as mais vivas contro-versias e mostram que a Constituição. n ão tem cor- . 
respondido, ou não estâ correspondendo mats, plenamente, âs aspirações do· 
pai2l. 

Mas convencid'o embora da necessidade da revisão, parecia-me, todavia, 
inconven iente e injusto fazel-a sob o estad-o de sitio .. . 

Os SRS. ANTONlo. ·Mo! IZ E BARBOSA LIMA: -' Apoiado . 
O SR. EPITAOio iPEsS(oA: - .. . . no meio das pre occupaç;.ões e do mal-

esta~·, que e ntão a ttri.bulavam a Nação. !Medida que in.tet essa vitalmente a. 
todos •OS brasileiros, e ra de justiça que todos os braJSileiros pudessem! sobre 
eHa ma;ni·festar-se com liberdade e .calma. 

0 SR. !S-oARES DOS !SANTOS: - iMui-to bem . 
O .SR . EPITACio iPESsoA : - A' vista disto opi.nei. •como disse de modo· 

contrario á revisão . 
.Não tenho razfLo a i-nda agora para mudar de pare-cer . 
.Certo, a situação n est e m .omento nãJo é t ão grave •cor.{ll() ha a lguns me-

zes atraz. Acredito tambem que o estado de sitio não seria invocado hoje con- . 
tra quem .quer que 1Jretendesse discutir com o maior desembaraço 'Pela im-
prensa, pela tribuna ou por qualquer outr o meio, o magno problema . 

O SR. ANT()Nio MoNIZ : - Nesse :ponto V. Ex. está e nganado. 
O ·SR. iiDPITACip IPESSOA: - :Mas a verdade é que ·a situação >do paiz ai.nda 

não é de ·inteira tr-anquBI'ida:de; a~ém das preacoupações de ::-orrentes da;,; dif-
ficurdades ,da v ida ·ha pontos d-o t errito·rio n acdo-nal onde a.inda exis tem bra-
sileiros em armas; oha numerosos .compatriot8JS expatriados ou presos e a 
agitação na Capita l e em muitos Estados da Re·publica é tal que o Governo 
nelles mantem ainda a suspensã,o das garantias •constitucionaes . 

Diz-se que são precisame nte as crises políticas que teem determinado· 
em toda {>. .parte a remodelação das i·nstituições ou das leis funé'.amtr.taes. 
Mas importa disti-nguir er:.tre as simples agitagões políticas ou sociaes, proo 
duzidas pela pro-pagand·a. ou pelo embate das idéas, e aquellas em · que acon-
tece a Nação a;c.har-se divtdida em d>O us pa!'ti>dos exaltados que. de ·armas 
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na mão, combatem pelas suas convicções politicas como pelos seus odios é 
resentimentos. No primeiro ·caso, a remodelaçi:.o das leis C{mstitncionaes é· 
sem•pre uma conquista proveitosa aos interesses da .colleetividade; no se-
gundo, porém, p6de não ser mais do que uma vingança, e quando ni'io o· seja; 
d.ifficil será evitar l!Le a nova lei des.sore no.:: seus dispositivos o travo da 
paixão que a inspirou. Alóâs, a historia nos diz que a regra geral é preclsa-
.mente a inversa; as reformas constitucionaes, as mais das vezes, não são 
o fructo de victorias armadas, mas ü triumpbo sereno de aspiraçõe.; paci-
ficas. 

Diz-se ainda que o fa:cto de estarem suspensas as .garan.tia:s .constitucio-
naes em nada prejudica a regularidade da reforma, po·rque as medidas pra-
ticadas durante o estado de sitio em causa alguma attingem o poder que a. 
elabora. 

Mas não basta que o Pod'er Legislativo esteja a -coberto das ameaças do 
estajo de sitio. A Constituição não é uma 1ei qualquer, é uma lei que inte-
·ressa permanente e visceralmente a todos e a cada um dos -cidadãos, e, nes-
tas condições, nem é justo que se vede a qualquer delle-s a liberdade e o 
direito de collaborar na reforma do codig.o que define os seus direitos ·e li-
·berdades, nem é razoavel que se substitua este codigo em um momento em 
que a Nação, presa de outras cogitações, não dispõe da serenidade precisa 
para occupar-se c.om a:ccurada attenção e zeloso ·cuidado, com•o é mistêr. de 
assumpto tão grave. 

gstas conslderações, oSr. Presidente, servcm para expJi.car que, em prin-
cipio e neste momento, eu sou .co·ntrario ao projecto de reforma ·constitu-
sional, que nos veio da Camara, como a outro qualquer. 

Pondo, entretanto, de parte esta preiiminar q ue ta.Jvez não •conte eom o 
ass;mtim•ento da maioria do Senado, d1rei alguma eousa ·sobre as emendas. 
em discussão. 

Vejo que estas ·eme·ndas estã-o hoje bastante reduzidas em numero e 
folgo de notar que outras. que em maio me pareceram inaceitaveis não figu-
ram mais no projecto. Vejo tambem que alguns pontos em que a reforma 
seria conveniente e mais justificavel, della não fazem parte. 

Conside rando, todavia, sómente os artigos que despe:-taram a attenção 
da Carrtara, direi que as emendas em geral correspondem. ás minhas idéas, 
algumas já expostas e defendidas em trabalhos publicados. 

Ha, porém, duas ou tres a respeito das quaes desejo dar algumas ex-
plicações. 

A emenda que mtanda prorogar o orçamento anterior, quando até 15 de· 
jan'eiro não esteja o novo em execução, n:lo me parece ·Conveniente . 

Por que não estaria em vigor o novo orçamento até 15 de Janeiro? 
Por uma de duas razões: ou por não ter sido votado pelo Congresso até 

31 de Dezem-bro ou por ter sid-o vetado pelo Pres.idente da Repuibiica. 
No primeiro ca-so, é de receiar que a prorogação ·preestabeleciC.a do or-

çamento anterior, seja n11otivo para que o Congresso não ponha mais na. vo-
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taçã,o da lei de meios a diligencia necessaria . .Se a omi.s~ã,o do Cong-resso 
não tem mais como consequencia a dictadura financeira do Executivú que 
~ o grave per!go, que importa se a lei não fõr votada? 

O .orçamento entretanto, representa a · prindpal f uncç5.o •do Poder Le.gis.-
lativo e precisa ser organizado anualmente, porque ê da m<aior vantagem 
para a Nação que ·a receita e a jespeza publi-ca acompanhem as modífi.ca-
ções annuaes da sua vida economica e financeira: a isto se prende o progresso 
nacional, nos seus variados aspectos, e toda a materia da tributação, sua inc!-
dencia, sua necessidade, sua medida, sua r enda. etc. 

Na segunda hypothese, isto ê, se o Presidente <'~·a Republica de·ixar de 
sanccionar o projecto de orçamento, por que subtrahir o seu vêto ao ·conhe-
cimento do Congresso? 

'Se·ria e~ta, no emtanto, a .ptimeira ·consequencia da prorogação do orça-
m ento. Prorogado este, que vantagem 'haveria mais' em se submetter av 
Congresso o acto do Executivo? 

:Mas o .Senado comprehende ·os inconvenientes da h; reeulta.ntes. Em pri-
meiro 1ogar, teremos Ull'J véto presidencial que escapa ao exame do Legis-
lativo, o que quer dizer que o presidente ficará arm ad'O do poder de repellir 
uma resolução do Congresso, precisamente a resolução mais importante,· 
sem dar a este o direito de julgar da procedencia ou improcedencia da re-
·pulsa . Será um<a deturpação do systema. Em segundo lagar, o Presidente 
ficará com a liber~ade de preferir o orçamento anterior, sempre que assim 
·entender, ainda quando par a isto não tenha razões plausiveis, e não haverá 
como cet'Cear-lhe este arbitrio . 

Contra o perigo de n ã o votar o Congresso o orçamento até o fim da ses-
são, o remedio está em reformarem-se os Regimentos das duas Casas de modo 
a tornar impossível a o·bstrucção em materia de tal natureza, ·que represen-
ta uma obrigação constitucional do Legislativo, a ser ·cumprida em prazo 
1imitado . 

Não ê possível que simples Regimentos parlamentares tenham o direito 
de impedir o c umprimento de preceitos imperativos da Constituição da. Re-
publica. 

O .SR. MOJ:<IZ SODRÉ: - V. iEx. conhece o actual 'Regimento do Senado 
sobre este ponto? 

O Sr:. 1DPITACIO PEssoA: - Não, s'enhor, confesso a minha ignorancia 
neste as·sumpto . 

O SR. .MoNIZ SonRÉ: - Torna ~mpossivel qualquer obstrucção em mia-

teria orçamen taria. 
O SR. EPITACio PESSÕA: - Não, conheço, em suas minucias as providen-

-cias regimentaes. Mas entendo que se deve impedir a obstrucção systematica 
e caprichosa em rnateria orçamentar'ia. 

O .SR. MoNIZ SoDRÉ: - Só ·houve um caio de obstrucção á lei de meios. 
Foi o do anno passado, por ter o orçamento da Receita chegaclo ao ·Senado' 
·oito dias antes do encerramento da sessão legislativa . 
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o .SR· EPITACIO PESSOA: - Não entro na rupreciação dos casos concre--
tos, mas acho que é um grave mal l:)ara a administração e para a RepubUca., 
conceder--se a tres, dez ou vinte Deputados ou Senadores a liberd'ade de, .. 
acastellados 1no Regimento, impedir que o C'ongress•o c umpra o seu ·dever 
constitucional de votar os orçamffiltos . 

O SR. lPAUIJo Dlil ThoNTIN: - ·Salvo o caso ·da Camal"a mandai-os á ulti-
ma hora . 

O 'SR . EP:!TACio 'PEssoA: - Ahi •não haveria Qb<.strucção, m as a impossi-
bilidade m ruterial de votar a 1e~. 

O SR. LMoNrz SoDRÉ: - Foi o que se de u o anno passa.do . A •lei da Re-
ceita chegou ao S enado oito ou dez ·dias a ntes do dia 31 de Dezembro. 

O SI~. ARISTIDES RoCHA : - A verdade é que este !Ree;imento não coar-
cta •cousa nenhumla. Um :Se·n ador, só, rpóde obstruir os .orçamentos. E' o que 
temos visto , a maioria capitulando pela obstrucção. Mais de uma vez, se 
tem verificado isto·, •contra os i.ntere\Sses da Nação. V. Ex. (dirigindo- se ao 
Sr. E1Jitacio P essôa ), ex- Chefe da Nação, sabe disso. 

O ·SR. JERONYMü 'M•ONTEIRo: - Não .com o Regimento actual. 
O ·SR . EPITACro Plilsso·A: - Quanto aos inconve nientes do vê!o, al·iás 

muito attenuados com a adopção do ·v<éto p3Jl"Cial, o remedio est a rá ernl votar 
o Congresso o orçamento algum tempo antes de encenar a sessão . 

As ponde raçõe.s q:ue aoobo. de fazer a;ppii.cam-se á emenda referente ás 
força s de terra e mar . 

A em18nda rn. 4, § '5°, dispõe q ue, na vige ncia do estrud'o de sitio, não po-
derão os •tribunaes ·conhe,cer dos actos :p.raticrudo·s em virt·ude delle pelo Po-
der Executivo ou Legislativo. 

Eu ente ndo esta disposição, no sentido natural dos vocabulos que a en-
cerra m . Desde que se trate de aJCtos decorrentes do estado de siti.o, pra tica-
dos não por occasião delle, mas em virtude delle, oomo diz a propria emenda, . 
isto é, desde que se trate de alguns daquelles actos que a Go:nstituiçã:o só 
permitte praticar por. causa do estado de s itio, que só b estwdo de sitio legi-
tima, - não poderão os tribunaes .conhecer deHes. Com a suspensão das . 
garantias, püt exem•plo, o !Pre.sidente te.m o direito de deter o cidadão se m . 
flagrante ne m cul<pa foTmada, e-m Jogar n ão destinado a rêos •de erirnes •com-
muns . Eis uma facuLdade co.nstitucional e privativa do 'Poder Executivo; eis 
a hi um acto praticado "em virtude " do sitio: contra esse acto nada podem 
os trHmna.es . 

Estou informado, porém, de que o sei-o da Commissão dos 21 preva-
leceu a interpretação de .que, basta ·que 0 wcto seja p raticado na vigencia do 
estado de sitio e não em m rtude deZle, 'jlar a que escape á autoridade do Po-
der Judi:Ciario :' em lj;al caso a üorrecção estará •untcam.ente na re,sponsabili-., 
da.de do Presidente da :Republica pelos a busos que oom1rnetter. 

'Si, a.pezar dos termos em que está escr·ipta, é este o sentido da e m enda, 
não lhe posso dar o meu a,ssentim e nto. Seria legaliza r a tyramnia. o esta-
do de silj;io passaria a .ser um regimen de despotismo a bsoluto, ülimitado. sem 
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peias nem freios. Os direitos indi'Viduaes á'tcariam eXtposto.s ao-s mais graves• 
attenta;dos •conta:ndo apenas üom a ta!'dia responsabilidade .crimina l do P .Pe·-
sidente da Re,pub'Hca, a qual, para muitos delles, não teria ·miais remedio· 
nem <reparação. Esta responsabilidade, a1iáJs, dependente de urna assemfnléa 
polihca, -onde o presidente por via de reg.ra conta -com a maioria e s.erá 
quasi impo-ssivel ni'Lo dis-põr ao me.nos 1dio terço :bastante para a sua absol-
vição, é um •Co·rrectivo qua.si platoni-co; rn~as qua ndo não o d'o•sse, parece fó-
ra de duvida que a 1condem·nação do Presidente traria a;o paiz um ·aba!lo mlll-ito 
mais viokmto do que o que re.sultaria do amPaJro dooo pelo /Poder Judicia.rio· 
a este .ou á:quelle direito individual isolado. 

0 ·SR. PAULO DEl .FRONrr'IN: - 1Muiot:o 'bem. 
O ISR. EPITACIO PEssoA: - rOs que entendem a emenda nos ter,ID!os am-

plos que estou .combatendo, a;pegam-se á n ecessidade ·de traçar -com a ma-
Jüma nitidez as ;raias de •Separação e•ntre -os :poderes: para elles, o correctivo· 
do "habeas-ool'pus" por exemp1o, va.Je.ria por wna incursão pel'tur;badora 
do iPodm· Judtciario I)a esphera ·POlítica, reserva;da aos po·deres Executivo e· 
Legi,slativo. 

Parece-m1e que ha nisso uma lamerutavel confusão. 
Durante .o sitio, a funcção po1iUca do Presidente da Republica, em re -

lação ás pessoas, cifra-•se em duas uni•cas med·idas: deter em Jogar não des-
tina;do aos Téos de •0rímes ,cümmun s : desterrar •para outro.s stti-os do territo-
rio naci.onal. Eis ahi, dentro destes limites o íPresidente é inacooss·ivel á ac-
ção do Poder Judidario ; dentr.o destes limites, e lle exercita realmente uma 
funcção ,política peJa qual a Oonstituição só o faz responsavel em face do 
Congresso·: a este deve elle relatar as razões das med·idas de excepção que 
tomar; perante este responderá pelos abusos ·que commetter ·no emprego de 
taes medidas. Mas, s·i o P.nesiden.te exorbita destes limites, si sahe fóra do 
campo que a Constituição traçou, ·Si ado.pta .outras m1edidas qllle não as que 
~ eãio :olerrndtltidas.. <JU si adovta estas foca. dos m·o~des .pre-estaiJJ.elecidos, ~ 

mani.fe•sto que eue não esrtá mais .no e.xer-citCio de uma funcção poiitica: é· 
evidente que elle commeUe uma illegalidade ou um abuso de poder; o seu acto· 
em relação ao direito indiv·idual pas·sa então a ser uma v.iolencia uma .coac-
ção .contraria á lei, irufringente da C{mstthlição, e, em taes condições, não, 
vejo por .que -não possa ser obje.cto da prote.cção j:udicial, ou por que essa 
Pl'Otecção ímp.orte uma invasão :das attribuições do Executivo . 

.Quanto a acção do Poder Legislativo, ella está tambem definida na lei. 
O Congresso .tomará .c.ontas ao 'P;reside-nte e demais. autoridades, dos abusos 
que prati-carem no emprego das -medidas de excepção. Mas o Poder Jud·i- . 
ciario não av-oca a ,sJ e-ssa attrlbuição, limita-se a garantir o direito indivi-
dual sem .cogitar da re.sp-o.nsaib~ídade do- 'Pres·idente. 

Occupa.r-me-hei, agora, Sr. /Presidente, da en~enda re·lativa ao "·habeas-
cor:pu~s". 
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A emenda r e za assim: 
"Dar-se-ha o habeas- coTpns sempre que alguem soffrer ou se 

a char em immir•eJlte perigo de •Soffrer violenclas ~·or meio de prisão 
ou constrangimento illegal em sua liberdade de locomoGão·". 

O "habeas-corpus", como ·é sabido, tem sua mais remota origem no Dire.ito 
Ttomano, onde já se ~onhecía o interdicto de "li.berís exhtbendis", dest:nad•o 
.a garantir o homem .Jivre na sua faculdade de ir, fi.car ou vir; mas foi, mais 
proxin1amente, da Inglaterra que elle se irradiou pe~os paizes livres. 

A Constituição Saxonia, anteri-or á "Magna Charta Libertatum", de 
1.215, já cer·cava, é verdade, de •cautelas e protecção a liberdade pe•ssoal; não 
possuía, porém•, ai;::~da um remedio jurídico equiparado ao "habeas-•corpus" 
pela sua rapidez, ;,implicidaàe e effeitos. 

Foi a Magna Charta, arrancada no campo de Runnymead a João Sem 
Terra pelos condes e barões inglezes, que o consageou com o processo. re-
quisitos e fins que se torna.ram classi•cos. 

O "habeas-~orpus" teve então por o·bjectivo defender toda a restricção 
indebita á liberdade physi.ca, isto · é, á liberdade de locomoção - "ju3 ma-
nendi, ambulandi, tundi ultro 'CitToque" . 

A "'Petition üf Rights", de Carlos I, o "Haberus-Corpus Act", de 167'9, 
e o "'Eill of Rights", de 1812, em• nada alteraram este -conceito:· pelo con-
trario, o confirmaram .em to·da a sua .pienitude. 

Com a mesma significação e alcan~e foi introduzido 0 "haJbeas-.corpus" 
nos Estados Unidos. Mas o povo americano, •com o .seu erspirito progr&ssis· 
ta, doei! ás transform<ações da civilização e ás suas ·conquistas liberaes. cedo 
comprehendeu que , fóra do ambito est1·eito do direito de J.ocümoção, outros 
'lireitos individuaes existiam, carecedores de uma .protecc;<'io simples e ra.pi-
da como a do "habeas-corpus", e, não querendü desnaturar este instituto, 
incluiu na legislação certos remedios analogos de•stinado-s ao am•paro desses 
direitos . iDahi o "writ .of mandamus", que é a ·orde.m pela qual o tribunal 
prescreve o cumprimento de certo dever de offkio ou a restauraq:'Lo de dt-
reitos de que alguem .tenha sido illega'n1ente privado: o "quo warranto", 
providencia pela qual o governo inicia a a·cção destinada a reivindicar um 
cargo de quem o occupa illegalmente; e, o "writ of 'certiorarl ", pelo qual 
]Jodem os tribunaes verificar si o acto admi·nistrativo é ·conforme á lei, si 
esta foi ,bem interpretada ou si o fun,ccionario era comp,etente para praticar 
o acto, etc. 

No Bra,sil, o habeas-corpus .foi aüop.taüü p€Jo Codigo d.o Processo de 
1832, directamente do direito inglez, .com a mesma significação deste direito 
e do cHreito americano, 1sto é, como •simples prote.cção da liberdade de loco-
moção. "Todo o c:ida:c,ã.o, dizia o Codigo do Pro-cesso, que f'ntender que sof-
fre prisão ou constrangimento 'iregal em s~>a liberdade, tem direito de pedir· 
Ú·m•a ordem de habeas-ao?·pus". 

l\fas, uma vez admittido o instituto entre nós, aJguns tri'bunaes e alguns 
espíritos mais adiantados -começaram logo a manifestar certa tendencia para 



-411-

alargai-o, embora centro do ambito do seu conceito origim I. E' assim que-
dentro em pouco os juizes admittiam a prestação d'a .f iança no p rocesso 
mesmo do "ha beas·-corpus"; em 1863, o aviso de 30 de Agosto equiparava á 
prisão todos e quaesque r constrangimentos i'llegaes á libel dade pessoa!, ori-
un dos de autoridades adm inistra tivas ou judiciarias, e a lei n. 2.033, de 
1871, attribuia identico caracter á simples am<aaça de con~trangime.nto ille-
ga! . 

Era este o estado do nosso direito, qua ndo sobreve'o a Const:tuição Repu-
blicana d·e 1891, e dispoz: "Dar-se-ha o "habeas-corpus" sempre que o indi-
viduo so.ffrer ou s~ a-char em imminente perigo de soffrer violencia ou co--
acção por i!legalidaele ou abuso ele pod&r". 

Eu n1iv creio que o legi~Jador constituinte tenna tido a lnten.ção delibe-
rada de tr:tnsformar substancialmE-nte o r em P.di o do habeas-corpus, conver-
tendo-o em outro mais amplo e applicavel a todas as liberdades para as quaes 
niio houvesse em nosso direito uma gara ntia e!<pecia!; eu <>reio, pelo contra-
r io, que não foi est a a sua idéa, que o seu pensamento foi consagrar m esmo o 
habea.s-co?·pus, tanto que lhe •conservou o nome tradicional. 

Mas, é fóra de duvida que o t exto da Constituição r epublicana é muito 
mais amplo do que o do Codig-o im•perial, e desta amplitu de -se valeram a dou-
trina 0 a jurispr udencia pat·a a largar o duminio do instituto. Com effeito, 
apoiadas nos termos do disposit'vo constitucional e considerando que a nossa 
J egis~ação não possue, como a americana, remedics tutelares para certos di-
re itos. tão respeitados como a liberdade de locomoção e dos quaes a liberdade 
de locomoção é um accessorio, a doutrina e a jurisprudencia entenderam ca-
bível o lwl eas-corpus, não só qu an do esta Jiberd::tik é o fim. clin>cto c exclttSh1o 
da garantia ·que se imPetra, mas ainda quando é unicanumte a condição do 
exerc:cio de outro •direito, para o qual não haja na ~ei um r em edio apro-
priado. 

A autoridade poli:cia l t ent a prender uma pessoa fóra das h';npothescs de 
flagrante, prisão preventiva, culpa formada ou estado de sitio; é só a liber-
dade de locomoção desta pessoa que está em causa. O ha,bea,s-co?·pus protege-a. 
A liberdade p essoal ahi é o seu fim exclu sivo. Sobre isto não h a duvida alguma. 
Mas o Governo tolhe ao funcc'onario publico a entrada na repartição e v eda-
lhe o exercício elo emprego. Ha a hi, evidentemente, um:;t limitação á liber-
dade de lo-comoção do funccionario, que não .p6de ir livrem ente a té á sua m esa; 
mas não é a liberdade de locomoção que está primordialmente em jogo; o Go-
verno não quer .propriamente prender o emprPgado ou embaraçar-lhe os mo-
vimentos ; o que el1e visa, precipuamen te, é irnped:r o exercício do cargo . 

Será a dmissivel nesta h ypothese o habeas-co1·ptt-s? 
A jurisprudencia da R epublica tem-se manifestado em sen tido affirma-

t ivo. E lia considera, de um lado, que está em lit'gio, embora -em segundo 
plano, a liberdade de lo comoção, .que é a condição ,caracte ristica ou essenci'al. 



-412-

·d:o habeas-corpus, ba:stante para justifical-o; do outro l:tdo, está o exercido 
de um direito para, o q111a1 a lei não creou outro remedi:o e que não é poss 'vel 
deixar ao desamparo; em toda •a socieda;c1e juridi-camente :organizada, a -cada 
direito deve COl'responder uma protecç;ão ;· não se conce.be um ,cUreito sem a 
garantia respecti·va. 

[)ir-se-tha que, neste modo de e ntender a Cons·tituição, ha uma desnatu-
ração no conceito primitivo do ha.l>eas-coJ·pns obediente a este conce'.to, o 
juiz pôde gaTantir a liberdade pessoal do funccionario para que entl'e livre-
mente na repartição, .ruhi permane ça ou dahi saia, sem o risco de qualquer 
constr'<Lngimento; mas neste ponto pára a acção ;pro•pria do· hal>eas-co1'"JJus; 

assegurar ·além disto o exerci<cio ·do cargo, obrigando o Governo a distribuir 
papeis a esse empregado, a acceitar-lhe as informações e pareceres, a pagar-
lhe os vencimentos, etc., já não é funcção propria do habeas-corptts, mas de 
outro remedio jurídico. 

Não estou longe de concordar com este modo de ver; mas este outro re-
medlo não existe, <Pelo menos •com o caraJcter de celeridade que seria ;para de-
sejar; além disto, é incontestaveel que a elasticidade dos termos da Constitui-
ção justifi.ca a amplitude que o P.ader Judiciario tem dado ao habeas-corv1U .. 
Seria licito aos tri'bunaes abando:nar, •por exemplo, aos .caprichos da autoridade, 
libet·dades como a de reunião, de associação, de consciencia, de profissão, de 
voto, de tribuna, etc., mesmo ·quando no ·seu exercido não fosse tolhida a 
liberdade de locomoção? 

Mas, objectam ainda, o P-oder .J u diiC'iario tem levado muito longe a amplia-· 
ção do habeas-co1·p~ts. 

Eis ainda uma aífirmaçàlo que não tenho duvi\l.a em a.dmittir. 
Ma.s cumpre distinguir. 
tSalvo poucos casos, ·que •podem ser considerados ·eX!cepções, é .sobretudo na 

materia politica .que os ·Íll'Gonvenientes dessa ampliação se teem feit-o sentir. 
A ingerencia dos tribunaes nestes a ssumptos contraria, com effeito, a logica 
dos princípios e quebra a harmonia do systema, segundo o· qual os tribunaes 
devem .a mais possivei ser af-astados ·desse terreno, onde ao demais •correm 
sempre o risco de perder a sel'enidade, qU€ deve formar o ambiente de suas 
d.ecisões, e o sentimentc. de justiça que deV€ inspiral-as. Infelizmente a inter-
venção dGo Poàer Judkiario nos ·chamrudos -casos políticos tem sic1o demasiado 
! requente e não raro ;perturbadora. 

Mas a materia política já está subtrahida á acção dos tribunaes pela emen-
da n. 4, § ·5°, que diz assim: "Nenhum recurso judiciario é permittido, para a 
justiça. fe:deral ou local, contra a intervenção ·nos Estados, a declaração do 

. estado ·de sitio e a 'Verificação de poderes, o reconhecimento, "' posse, a legi-
timldad·e e a perda de mandato dos membros do Poder Legislativo ou Executi-
vo, ;federal ou estadual". 
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Restringida assim a orbita de acção dos tribunaes, os inconvenientes apon-
tados perdem .de vulto. Não ha necessidade ue estr·eital-a aind!a mais, ·como 
faz a emenda n. 15, § 22 . R eduzir, ainda, o h a beas- co1·p·ns á ."lim•Ples garantia 
da liberdade de locomoção, sem dar-lhe um succedaneo para assegurar cer-
tos direitos imJ.l'l'&scr.ipNveis d o indivi•duo e inseparavei•S de todo o povo cuJtQ, 
será m a l a inda maior, ser á um pyrrhonismo excusado e indefensavel. 
Não póde aspirar aos f ôros de civilizada a Nação onde dir eitos como 
o de r eunião, .de tribuna, de consciencia, etc . , possam ser mys tificados pelo 
arbítrio da autoridade, sem •que á j ustiça seja •permittido impedil-o em tempo 
opportuno. Entretanto, é o que vae acontecer, si o Congresso Nacional adoptar 
a. e m en da de que estou <tratando . 

Ass im, e em conclusão: 
!Restituídos os ·casos políticos, Qomo faz a emenda n. 4, ~ 5", á ·e~p:hera 

privativa dos poderes Legislativ-o e Execu-ti<vo, á qual, n-o rigor dos prlnci-
<pios, pertencem pela sua pro•pria natureza, e e ntendido nesta conformidade,. 
da qui iPOr deante, o art . 7'2, § 22, da Constituição, o habeas-corpu~ nenhum 
inconveniente de mai-or monta offerecerá ao <funocionamento ha.rmonico dos 
poderes publiloos e. pelr.. •oontrarlo, serâ um11. medl.da tutelar de dire itos im-
portantissimoo do cidadão. 

Amesquin.h.rul-o, tporém, 'á simvles g a rantiA d·a liber.daide physica, será deixar 
a.o desampa r-o esses direitos, •será r etrogradar de muitos annos. \Ser á expor a 
duvidas ultrajantes os nossos titulas de Nação organizada e culta. Ao CQn-
g resso Nacional só seria licito adoptar uma medida dessa ordem, si creasse 
concomita ntemente os r emedios necessarios á garantia desses direitos: desde 
que não o faz, o seu a{}to será um desser.viço ·á R epu blica, um attentado á li-
berdade, uma alffro·nta á democracia. 

!São estas as considerações que desejava fazer a r es,peito da reforma constl•· 
tucl-onal. (Muito bem; muito bem . Palmas nas gale1·ias e nas t1'ibnnas . O ora-
qor é muito cumprime1~t:ado pelos collegas). 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr. Presidente, p edi a palavra para enviar 
á Mesa um requerimento, afim de que sejam destacados n a votação os pa r a -
graphos •35 e 3•6, da e m enda n .. 5. 

O Sr. Presidente: - Não havendo m ais oradores inscriptos para dis-
cmtirem a proposta sujeita á deliberação do !Senado, apre.sentando emendas a. 
Constituição Federa;! , antes ·de encerrar a sua discussão, vou m andar .proce. 
der á leitura do requerimento que a;caJba de ser e n'Viado á Mesa. pelo ,s:r. Paulo 
de Frontin, afim de su'bmettel-o á deltberação d a Casa. 

·E' lido o \Seguinte 
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REQUERIMENTO 

[Requeiro 'que sejam votados separadamente: 
2.o O §6 da emenda n. 5. 
2.• O § 35 da emenda 1\, 36. 
Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 1925. - Paulo de F1·ontin. - Buen~ 

de Paiva. - Vespucio de Abrez~. - F e1·reira Chtt1;.es. - Souza Cu.stro . -
Cu.nha Machado. - Antonio Massa . -Eurípides de Ag·uiar. -:-Luiz Adolpho. 
- Vidal Barros . -Miguel J. R. ele Ca1:valho. - Magalhães de Almeida. -
Aristides Rocha, - Joüo LyTa· - Ettzebio de Andrade. - Bernardino Mon-' 
tei?·o. - Bt~eno BTandão. - Epitacio Pessoa. - Eloy de Souza. 

O Sr. Presidente: - O requerimento apresentado pelo Sr. Paulo de 
Frontin aCiha-se assigna.do pelo numero de senhore~ exigido pelo Rbg!mento. 
Antes de sujeital-o á votação, vou dar :por encBrrada a discussão. 

Si mais n enhum Sr. Senador que-r usar da palavra, de·claro encerrada a. 
· d!scussii.o . 

0& :.;;nbo:!"es que approvam o requbrimento qu.eira.m levantar-se. (Pa1~sa} .•. 
Acham-s·e no recinto apenas 25 Srs. Senadores. Não ha numero, pelo qUe 

vou mandar proceder á c.hama.da. 
LProcedendo-se á chamada vBrifica-se a a usencia dos Srs. ·Souza Castro, 

Cunha Machado, Ferreiril Cha:es, J oão Lyra, Eloy de Souza, Epitacio Pes-
soa., Antonio •Massa, Euzebio de Andrade, Lopes Gonçalves, Bernardino Mon-
teiro, Modesto Leal, Paulo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, José 
Murtinho, Affonso de Camargo, Feli])pe Schmidt e Vesyueio de Abreu. (18) . 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada apenas 30 Srs. Senado-
res, ni'io havenao, por consegumte, nume·ro para proceder á votação do re-
querin>ento, fi-cando elle sobr·e a mesa com a .sua votação adiada :para a pro-
xima sessão. 

S.ESSkO DE 12 DE NOVEMBRO 
- I 

O Sr. Moniz Sodré (*) - Sr. Presidente, ainda perdura neste recinto 
a viva impressão ·que causou .o notave! discurso proferido hontem, pelo ])re-

·claro representante do Esta.do ·da Parahyba, cujo nome peço venia para de-
clinar, o Sr . Epitacio Pessoa, ace-rca do projecto vindo da C amara, sobre a 
revisão da. magna lei ·da Rer>ublica. 

Nã.o será sómente pela correcção e belleza da p·hra:o;e, nem pelo acerto e 
segurança dos conceitos, que a brilhante oração de S . Ex. ha de ter larga 

" j 
(") Discurso proferido na hora do expBdiente. 
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repel'cussão no paiz.. Sel-o·ha, principalmente, pela e levação de vistas, pela 
rsenção de animo, ·pel·a independencia com que o honrado .Senador, não obstante 
filiado á maioria desta Casa, en<::arou . .. 

o SR ., EPITACIO PElsSôA: - Não estou prü[>riamente .filiado a nenhum 
gTupo . 

0 •S'R . ·MONIZ tSODRÉ : - .Digo á maioria . 
O SR. EPI'l'ACio PEJSSôA: - Nem á maioria, nem á minoria. Sou franco 

.o.tirador. 
O •SR. :M.ONLZ SoDRÉ: - Neste caso, a :baJchygr·a,phia reogistrariá o apar•te 

ao nobre .Senador e •eu direi que •S. Ex. não obs-tante não estar filiado a 
.qualquer dos dous gru pos, .m.aioria ou m.inoria, encar ou do alto o magno pro-
blema da r evisão constitucionaJ, lihertando-se dtLS peias de qualquer conve-
niencia, para apenas pedir im;piração á sua cultura juridi·ca e ao seu pa-
triotismo , 

D e accôrdo com todas as objecções !formuladas por S. Ex. a l'espeioto do 
pro.iecto •que nos veio rla Camara, applauclindo a preliminar, 1e<Vfln.tada pelo 
honrado ·Sen!Wot·, da a l ba inconvenienc!a, por t odos nós jâ pruclama,da, de se 
discutir, em estad o de sitio, a reforma da Constituição, julgo-m1e n o entanto, 
inspirado tambem por •este sentimento de patriotismo e de a mor aos r;rinci-
cipios da escola liberal que' me alimenta o espírito no dever de vir, em torno 
do discurso de IS. Ex . , fazer algun11as con sideraçõe.s, que se me affiguram in-
·dispcnsa,vels . 

A o!·ação de .S . Ex., Sr . Pr·e<õ!dente, resente-se, a m eu ver de algumas 
J·a;cunas na critica, ás emendas que nos foram enviadas pela Camara dos 
Deputados . Cont~m ainda algumas eXJr;ressões relativas principalmente á pri-
meira par.te do n. 5° da emenda 4, que exige, da minha parte, algumas pon-
d•er a ções, mesmo no sentido de verlifi.car se ..,ssa diverge.rrc.ia não resulta antes 
d<c um equivoco sobre as pa lavras proferidas pelo nobre Senador . 

Quero ·declarar ao ,Senado e ao Hlustre •Senador , .que tão alto é o conceito 
c;ue gosa a opi.nião de ·S. Ex. e tão formidaveis ·sií.o as su as responsabilidades. 
que :S. •Ex . nã.o poce-rá. emprestar o seu apoic e os seus a.pp:!•auso·& a con-
-<:eitos profundamente condem navels. 

Eu não d esejo, Sr. President e, que sE' invoqu e o silencio de S . Ex., as 
omi-ssões de seus discur sos, co.mo justificativas a u;,éas , como j us:tifi•cátivas a 
emendas á Constit uição que não merecem o apolo de ·S. E x. O discu•rso, porém, 
<lo honrado •Senador declara o seg11inte: 

"Considerando, todflJvia. s6mente os ar tigos Que despertaram a at.tenção 
da Cama.ra, direi que as emendas em geral co.rrespondem, ás .m.lnhas idéas, 
algum a.s já expostas e defendida.s em -trrubalhos publicados". 

Entretanto, Sr. Presidente, exist~ no proje-.cto que vos veio da Cama•ra, 
emendas que ))enso não podem merecer an)>p!ausos do ,i !lustre 1Senador. Eu· 
-chamaria a nttenção de S. Ex. para a em enda 2, n. 23, que diZ compete 
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ao Congresso Nacion a l, privativam ente , estabelecer leis sobre naturalização .. 
Essa disposição deveria t er o n. 24, tal é o numero que c orresponde esse 
<.!ispositivo na actual Constituição da R e.pul1lica. Entretanto, por um processo 
altamente censuravel de se modificarem disposições por meios n1ais .ou menos 
dissimulados em que se subtraem, subrephciamente, da ana lyse do üongl'esso, 
preceitos contidos na Constitu ição, sem sulbm etter-se ao seu estudo a respe·· 
ctiva emenda suppressiva, a refe rida d-i s posição veio a t er o n. 23 e não ~·!, 

porque ficou supresso da Constituição o n . 20, •que manda mobiliza ,r a Guarda 
Nadonal e l\!Lili.cia Cívica nos ·ca.sos previstos pela Constituição, sem que 
qualquer emenda tivesse sido a presentada, sem que se fizesse siqu er menção 
ou referencia a este disposit ivo. 

Estou em que o n obre Senador não appla udirá. esse pro·cesso de ser em m o-
clifi.ca.dos varias pontos da Constituição pela s upressão siie nciosa de a rtigos, 
sem que ao menos sejam s ubn1et tidas á deliberação do Congres·so em tr<'s 
dllicu ssões e votações s u ccessi·vas, a s respecti'V'as emendas supressiva~ . 

O Sn. EPITACIO PmssôA : - V. Ex. me d á li cen ça ]Jara u m apa1·te . (As-
.sent·t?nento) . Desde que a emenda aaH··esentada pela Ca;,mara é s ubstitutiva de 
todo o art igo, a suppressão do p•aragra.p·ho 20 ou 31 está p retvista na emenda 
proposta. 

O SR. J\1oNrz ISomul: : - Exa.otamente 'POr est~r ;previsla •essa substituição 
é que e u condemno esse processo que chaJma subrepti'Cio, de s~Jr eliminado um 
dispositivo da Constituição, sem que o Congr esso to.me sobr e o a ssumpto, 
~xpressa;,mente , qualq uer de liberação, a n ão se1• d e modo in directo e em .globo, 

0 !SR. EPITACIO FESSÔA dá um aparte. 

O '8R . l\'l:oNrz 8oD!Úl: - 1Ylas e s oo. é uma questão que constti.tue um. s imples 
incidente . Desejo deter-me é no n. 23, a .que me re feri, da emenda 2•. V. Ex. 
sabe q u e pela Cons·tit:uição a:ctual, com·pete privaüva.mente ao Oong1re·sso, 
estabelecer leis u nilformes sobre naturalização. A ·constituição d iz por equi-
voco , de redacção, leis uni!formes de naturalização, e m vez de Ze·i waiforme, pois 
desde que a lei é uniforme n ão pôde ser 1ná is do que uma, t anto m a is quanto 
a Constituição ·vedou t erminan temente aos E &taclos legislarem so'b re essa ma-
teria. Essa reda;cção errada veio do projecto do Go·verno P•rovi·sorio, mas 
logo conce rtado pela emenda de Leopold-o de B ulhões, que d'ziã - leis uni-
fot·n;es sobre naturalização e f ·allencia . Mas, s u ptp·rimind.o-se, depois, a pal-a-
vra - fallencia, em virtude de emenda de· José Hy.gin o, que pen~ava s er e lla 
cl<?sneces saria, p orquant o já estava contida no dispositivo q11e estabelece a 
unidade de d>reit o s ubsta ntivo, o re;fe-rido preceito ·constituciona l vcJ.tou a ter 
a fõr.m.a do plural, sem nenhum razão logica . 

Mas, V. Ex., Sr. Pre.sidente, e o h onra•clo represen tan te da Par a h y:ba, 
bem sabem tque este di~osititVo na nossa Constituição, estabeJ.eoendo que seja 
votada uma lei 1mi.formP. SüO:.re naturalização, se In spira nas maiores ,conve-· 
nien cias da politica interna;cional. 
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Peço a a,ttenç;lo do tSenado, da sua illustre Comnüssão ele Diplomacia ·e 
·do honrado 8enador pela !Pa,rahyba, representante do Brasil no ul-timo trtbu-
·na l internacional. 

Não poderia,mos votar leis diversas sobre natura1ização, seun que nos 
expuzessernos ao risco de melindrar outras nações, com desigualdade que 
podem feril-as , provocando notas diplomati.cas, attri'ctos mais ou menos sérios 
que poderiam degenerar até em uma verd'adeira guerra interna,cional. 

Os Estados Unidos, com serem um•a nação forte e valorosa, capaz rle 
en!rentar as m.ais po.derosas do ·mundo, sem vecelo n1esmo de ameaças por 
parte de qualquer o·utro paiz, p.or 1nelhor apparelhado que -estej-a para. a 
guerra ; os Estados Un~d'os, na sua pe.n-denc!a política !nsptrada pe.Io-s nobres 
sentimento-s de evitar •conflictos tnrflernactonaes, estrubeleceram de modo pe-
remp.torio, como sa,be V. rSx., 1ST. Presidente, a mesma disposição que se 
a-<Jha na nossa Constituição declarando no art. 1° da secção oitaJva, n. 24, 
que ao Collio"'''esso {!aJbe "estabeJecer uma l•ei unifor-me de natura:lização ". 
(To stablish an uniÍo•rm rule orf naturalisaüon). 

Eu pode~]a, senhores Senadores, estribar-me na opinião de todos os com-
mentadores da Co-ns'tituiçã!o do Brasil, 1q1U!e todos eUes, sem exceJpç..âJo -
Milton, Barbal'ho, !Carlos iM!aximi'Uano, Aurel'ino Leal - todos elles são ac-
cordes em accentuar a absoluta conveniencia desse preceito da Constituição 
actual, vedando aos Estados votar leis de naturalizaç-ão e impondo •á União 
a vo·tação de !e,i u.nifol'll1e so'bre esta materia .. 

Pois então devemos reform.ar a Constituição '[l·ar·a •tocar e1n um ponto 
de alto al-cance que diz respeito com a proprJ.a segurança <la nossa naciona-
lidade? 

Não creio •que S. Ex., pesando bem os- periJgos que poderão ad'Vir ct·esta 
disposição, -dê o seu voto a favor de uma medidJ3; que [}óde eXJPôr, o palz, que 
póde expôr a nossa patria aos mai-ores vexam·e8 lnte•rna,clonaes. 

Outra disposiQã.o, Sr. Presidente, que estou bem c-erto não h'a de me-
recer do espírito culto~ fie :S•. Ex., approvação ou rupplauso , é a que diz res-
peito ao numero terc.eiro da emenda 4': 

"A' .Jus·tiça compete rever os processos f indos em ma teria de crime''_ 
A .Constituição actua:l diz: 
"Rever os proces:sos findos, nos termos do art. S.l". 
Todos nós •Sabemos que, de a•ccôrdo •com o art. 1811, a -revJ.sào· do-s processos 

findos só se :póde fazer em fa'Vor dos accus·ados. Jâ. foi esta uma grande 
conquista li'beral do pa-cto fundamental da R epubli'ca, Inspirada por. sentime n-
tos humanita.rios na Assembléa Constituinte do-s ideologos de 89 . 

Antes do actual regimen politico , não se poderia tocar no que se cha-
mava a intangibilidade das c ousas julgadlas . A Constituição repu!blicana. es-· 
tabeieceu uma excepçáo em ma;teria oriminal e semJp•re a favor dos accusa-
dos. Vem agora este pruri.do autocratico de deanoHção de todo o nossú re-
gimen Ji.beval, concretizado nessas emendas -enviadas pela Ca,mara, e bu;sca in-
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troduzir entre nós a r ev1sao de p-rocessos d'indos, meSlnO contra aquelles que 
hajam sido absolv1dos, collocando-se esta esp-ada de Democles SO•bl'e a cabeça 
de todos os que, uma vez, temham .tido a desgra.ça de ser envolvidos em um 
processo crilininal . 

Bem sei senlhores Senadot'es, que a r espeito desse a ·ssump>to, se IPÕde In-
vocar , para a d€!fesa do dis.positivo, al•gumas razõet; de natureza philosoph:ica. 

E u bem sei que, 'Para justificar essa ·emenda, tem-se dito que não é só o 
accusado que precisa {be .am,paro, Jl'l.al~ tambe m a sociedade e que, p-or isso, 
UJma vez q ue se admitta que tenha sido aJbsolvido um verdadeiro delin!qu ente, 
é ·Conveniente e justo, 'Clue se faç:.. a rvisão do processo, pa.r a o encarceram<ento 
do criminoso, em defesa da conectividade. 

Mas, senhores, em primeiro Jogar, os que pensam assim são inspirados, é 
verdade, por pr~ndlJ'Íos das escolas modernas de Direito Criminal. E ' certo 
que devemos ter em vista os direitos da sociedade de ·um lado, e os direitos 
do delin:quente do outro. 1Mas sabemos que não obstante serem verclad•eiros os 
princípios basicos das escolas positivas, em materla criminal, todavia alguns 
delles estão mui·to aodeante do nosso seculo. Para que se ponha m em pr a tica 
todos os seus preceitos, para ·que seja ·conveniente a a p-p1:icação do Gooigo 
Penal, consoante os seu s en sina.m e•ntos, é ·misbér uma maior cultura juridica 
e moral, na humanidade. 

Todos nós sa;bemos que, de a ccôrdo com a doutrina da sclencia positiva, 
em materia criminal. estudamos o problema - .crim e - pelo seu duplo aspecto 
bdologico e social, bas·ean do-se o direito de punir sobre a legitima defesa 
social. 

Não ha duvida, po;· e xemplo, que mais racional e mais logico seria a 
a pplicação do principio das penas indeterminadas. Mas si ho je estabelecesse· 
mos um coiligo, e m •que não fizessemos a fixação das penas, no rempe> da sua 
duração, deixando ao arbítrio do juiz a designação do numero de annos em 
que deveriam, ser enclausurados os deliruquentes, teríamos de facto r.etrogra-
dado , com a cultura mora l, politic.a e jurídica do momento actu al, teríam os 
retrogradado ao~ tempos em q ue 'Beccaria escrevera o liv ro que o immortali-
zou, contra os a'busos dos •que apl)licavam as p enas, sem nenhum criterio de 
justiça. 

E nesse parücular , em materia de revisão'-crlme, m oesmo de accôrdo com 
os p-rincíp-ios basicos d,a escola anthJ.·opologica, s·e il)Oderá demonstrar o ab-
surdo dessa disposição, porque, si se tratar de um delinqu€;nte ·que .haja sino 
indevldamoente absolvido nós fi-car emos na seguinte situação, nas duas pontas 
de um di lernma: ou esse delinquente commetteu um crime, arrastado pela 
tyrannia f atal do >'eu or ganismo e nós de.vemos ter com,o cedo a sua r einc' -
dencia oe, por tanto, elle commetterá novo delicto, e ·n~se caso a sO'ciedade 
não ficar1á desamparada, porque poderá, por e:f)fei to de novo processo ton-.:~:1-o 

incapaz el e commetter outros crimes, r etirando-o, pela prisão, elo C'onvivlo 
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social; ou esse deHnquente é um criminoso accidental, sem qu e a sua acc::ão 
delictuosa revelasse nelle um ver.dadeáro perigo social , tanto ass·im que não 
commetteu novo crim e, ou então não haveria, para a sccieüade, nen•huma con -
veniencia no seu enclausuramen to, por effeito de uma revisão do proooss.:>. 

:Si 0 crÍll'Illinoso •constitue realmente um perigo :pru·a a socieüa de, si e lle, 
de facto se revelou Ulin inadapta'Vel ao meio socia l, em que vhve, pelos crip:;.cs 
que tiver p erpetrado, novo proce!;so ]Jhe será instau rado e então a conu(>mna-
c;ão sobre'Vive•rá com o seu seq-uest ro do c onvivia dos outros hom~ms . Si elle. 
porém, não está nestas condições, si não ê um inassimiilavel ao m.ei-J soda! 
em q ue vive, para que a revisão do processo, .para que, a n ão ser por senti -
mento de vingança, condem.nar e metter na penitenciaria um homem que 
por força de factores exter nos, que não dizem respeito á propria or ganização 
intima el o individuo commet teu um delicio, sem que se tornasse um perigo 
permanente pa ra a sociedade em que vive? 

Não c<JmJpreili e-ndo, portanto, 'l. nào ser pela idéa preoonce.Jida de a ; m ar 
o pode:· com a ameaça permanente contra a liberdade elos seus c oncidadãos. 

·mesmo absorvidos, q ue se queira consigna r na magna lei da R epublica, uma 
disposição desta natureza .. 

O SR. EPITACJ!O PESsôA: - A er.1enda a que V . Ex . se re fere não fa:< 
a!lusão ao a!'t . 81 da Constituição . 

O SR. MoNIZ .SoDRÉ : - .Swpprimiu a referencia . 
O :SR . EPITACIO PE!;SÔA: - . .. mas o art. 81 permanece. Por con<>eguint e, 

a restricção p·ersiste ; a rEWisão sõ -pôde ser fe l ta em favor do ·condemnado. 
O SR . :11[oNIZ •SODRÉ: - E ' exructa-mente este o ponto para o ;qual e u ia. cha -

mar a a;t.tenção do Senado . E' um processo indi recto, sobrepticio, ardiloso ... 
0 SR . BARBOSA LIMA: - Capcioso. 
O SR. MONIZ ISoDRÉ: - . . . ca:pcioso, com que se procura reformar a 

mrugna lei da R epulbliica. Se a Constituição diz: r ever os prouessos !findos, nos 
termos do artigo 8ü. - e a emenda dispõe : rever os processos f indos em ma-
teria crime, supprimindo as palav·ras., nos termos d o art. &1, não se deve 
concluir q ue a SUPa>r essão f eita, tenha par objecto extender a revisão dos 
processos crimes, m esmo fóra dos termos do artigo 8'1? 

O Sn . EPITACio PEssôA: V. Ex. faça o fa vor de ler o artigo &1. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - E staJbelece o mesmo ·que ~stou dizendo. 
O <SR. EPITACio PEJSSÕA: - .Se este artigo persistê na Constituição, natu-

ralmente o p.rim>ei ro só póde ser entendido de accôrdo c om elle. 
O SR. MoNrz •SoDHÉ : - Registra-rei 0 aparte do nobre .Senador. 
O m a is interess~nte, :1 <:~te debate, sobt·c a revisão Coastitucional é que to-

nas as vezes que a pertamos o crivo da nossa critica em relação ã.s emendas 
que nos vieram da Camara dos Deputa dos, surge logo a evasiva das in terpre-
tações elasticas, como succedeu ainda hontem com a interpretação dada pelo 
eminen te representante de São Paulo, sobre a eme nda ao artigo 6, em que S . 
Ex. diZia que o pensamento rea l não ê o que estã. na p ropria letr a ao p~:oj ctn . 
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0 SR . EPITACIO PESSÕA: - - ~ppello para o espírito de jurista de V. Ex.: 
a emenda diz: ·compete a 0 Po·der .Judi·ciario fazer a revisão dos (processos cri-. 
m e; mas persiste na Constituiçã.o o art . 81, que .dispõe o seguinte : "Os 
processos findos, e.m materia crime ,])Oderão ser revistos, a qua1quer te.rr1po, 
em beneficio dos condemnctdos . .. " 

E' possível qua}quer outra intenpretação ;que não seda a de que a revi-
são só póde ser feita em beneficio dos ·condemnados? 

O iSR . .MoNLz SoDRÉ: - Vou dar outra que é\ possíveL 
E' um principio de hermeneutica ·que não ee admittean disposições >'uper-

fluas em lei; não se admttte tamJbem o pode:· cnnstitutntfl tenha o cuidado de 
fazer· •passar por va.rios tramite.s de uma discussão, uma emenda de r evis-ão â 
magna 1€)1 da Rep<U'blica, sem que tenha por ifim modificaJ-a. 

T anto é esse o pensam.ento da emenda que veio da Camara, •que o inn-
presso que accentu a o•s pontos modifi·cadores da Lei Fundamental da Repu-
olica poz este tam11Ye.111 em vereallete, para, sobre elle, ·dhamar a attenção. 

Ora, .pela i•nterpre.tação que V. Ex. dá, c;he.gariamo~, á seguinte conClu-
são: nfw ha nenhuma modifi.cação ao numer-o 3° do artigo 6'9. 

Então para que a emend'a? 
O SR. EPITACio PESSÕA: - Em ·rigor a relferencia era escusada . 
O ·SR· MoKIZ SooRÉ : - Então ]}O r que se est abeleceu a s u ppressão dessa 

referencia ao a rtigo 81, consignada neste referido numero do art. 59? Para 
que substituir, "rever os processos findos, nos termos do a rtigo 81 ?" par~ 

"rever os processos findos em materia crime?" 
O SR. EPrrACIO PESSôA: - Desde que o art . 81 persiste a r estricção está 

feita. 
O Sn. MoNrz SoDRE': - E' bom S·r . Presidente, qu<> essas critkas vão 

surgindo; que essas duvidas sobre as iCLéas ·condemnaveis da r eforma em ques-
tão vão sendo dissipadas; ·Poi:s 'Os esclarecimentos da.dos neste de·bate sel"Vsrn 
de elementos historkos para a fh?l intel"]Jretação do pensamento real que 
dictou a revisão con&tituciona l da R epublica. 

Outro ponto para o qual pediria a attenção do emi.nente Senad·or pe•la 
P ar&hyba, porqu e se refere exactamente a uma das partes do discurso de 
S. Ex., a. unica parte a r espe·ito da Revisão Constitucional sobre a qual eu 
não posso dar o apoi.a ás i:dêas emittidas pelo nobre Senado1·, é o que se refere 
ao paragra.pho 5°, da emenda n. 4. que diz: "Nenhum recurso judiciario é per-
mittido para a Justiça F edencl ou local, -contra a intervenção nos Estados, 
a declaração do estacdo de s itio e a verificação de poderes, o re-conhecimento,. 
a posse, a legitimidade e a p erda de mandato dos membros do Poder Le-
gislativo ou Executivo fe deral ou e~tadua!C' . 

A parte final do para gra.pho diz : "Assim como na vigencia do estado de 
siti.a, não poderão os tri,bunaes conhecer dos actos praticados em virtude delle 
pelo Poder Legislatico ou Executivo" . 

.Já está, ta:mbem, sujeito ao •ta] pro.cesso de adaptação, á boa doutrina por 
intenpretação mais ou m enos i.n telli.g-ente ... 
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0 SR. EPITACIO Pl!lSSÔA: - Não de minha pa.rte. 
O ·SR. MoNrz SooRm': - De V. Ex. com muita intelligencia ... 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Esse é o artig·o escor•pião . 
O SR . MoNrz SoDRE': - .. . e espírito liberal. J:á Vossa Ex. deu hontem 

interpre•taç.ão a esse artigo, mostrando qu~. não S<> trata de actos praticados na 
vigencia do sitio, mas em virtud~ da -sitio. E eu, fui informado particular-
mente pelo preclaro representante de São Paulo, que é esse realmente o pen-
samento da emenda em questão. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA: - E' bom que fique consignado. 
O SR. JVIoNIZ 1SoDRI!l': - E' bom que fique consignado, porque é mais um 

elemento historico para a interpretação constitucional. 
0 SR. ADOLPHO GORDO: -A disposição da emenda é c1ara. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O lo ao q11e do art. 80 tambem é claríssimo e, 

até hoje, é letra. morta. 
O SR. MoNiz SoDRE': - S. Ex. acha claro que não se trata ahi de actos 

praticados durante o sitio, m as de actos praticados em. virtude, em conse-
quencia do sitio. Mas o ponto para o qual eu queria chamar a attenção do s 
meus honrados collegas é o que diz respeito á restricção que se faz ás attri-
buições do Poder Judiciario, relativamente ?Nos recursos que Lhes possam 
diri·gir sobre a i·ntervenção nos Estados e perda de mandato dos membros do 
Poder Legislativo ou Executivo Federal ou Estadoal. Nós sabemos, de accôrdo 
com a jurispn1dencia dos nossos tábunaes, está assentado até hoje, e digo 
assentado, mas, infelizmente assentado, que o Poder Judiciario não tem 
competencia para entra.r na analyse da constitucionalidade dos motivos 011 
opportunidade da de·cretação do sitio, mas que cabe ao Poder Judi.ciario, e ahi, 
·esse princ1p1o merece todo o apoio das consciencias lbieraes, mas que cabe 
ao Supremo Tribunal Federal com.petencia para entrar na analyse das me-
didas governa mentaes, tomadas dura nte o sitio. 

Esse disposit ivo estwbele.ce que, quer mesmo em sitio, quer fóra do .sitio, 
em época no r mal, nunca, já mais, ~ possiV'el ir-·se a,o Supremo Tribuna.! com 
qualquer r e curso para a reintegração de um direito individual, que envolva 
uma que·stão re'lativa á perda do mandato ou a intervenção nos Estados por-
que se trata de uma questão essencialmente politica. Ora, os mais brilha.ntes 
espíritos do Supremo 'l'ribunal Federal - Pedro Le-ssa, Epitac.io Pessôa, I-Ier-
menegildo de Barros, Guimarães Natal, - todos elles são accordes em affir-
mar que, sempre que se achar envolvido em uma questão, embora substancial-
mente politica, 1.1m direito individual incontestavelmente inc11mbe ao Su -
premo Tl'ibunal, an1;parar a victima que redama contil'a o abuso da forr;a. 

· O SR . EPI;rAcro PEsSôA: -·Mas V. Ex. attenda que aq11i se e·stá trwcanclo 
de direito constituen clo e não de clü·eito constituk1o. 

O 1SR. MoNiz Soorm': - Está se tratando de direito constituenclo, mas 
essa interpretação da lei fundamental da Republica neste assurnpto de com-
petencia não res ultou de preceito daro, expressão term.inante do direito e;; -
c ripto, mas .fo·i f,eita de accôrdo com os -princip·ios Uberaes que devem Teger a es-
p ecie, de a:ccôrclo com os bons principias ele doutrina, que têm. inspirado os 
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juizes n a exacta eomprehensiio do t exto constitueional, principias que nào 
devemos a ba ndonar no momento em q u e vamos fazer <>ssa revisão na m3.gna 
lei da Republiea . 

O SR . EPITACIO PESSÔA: - Na pra tka destes prin cipias tem havido muito,; 
a'l>IJSOS. 

O .SH. MoNrz SonHE': -- 1\ias V. Ex. comprehende, que eSSE,S princi•pios 11-
herabs, verdadeiras conqujstas do nov o regin1en, não deven1 ser estrangulados 
fJOl' un1a lei constituciona1, a nfio ser confessando-se que e lla tent por prin- . 
cipio fundamental e por objectivo final fazer r etr ogra dar o paiz a época em 
que as eX <!rbitancias do p oder não encontra vmn amparo r eal na <mprema ma-
giHtratura elo paiz. 

Es~es .princi<pios, St·. Presidente, que; agora, no direito constituendo se 
t1uer re pellil·, são principias como sabe o honrado Se nador, que vão a brindo 
carninh(J luminos o através de t oJo o mundo culto. 

V. Ex. sab e que na França , em. que não se admitte ainda a intervenção 
directa do Poder Judiciario para decreta1· a inconstitucionalidade d os a ctos do 
Exe cutivo ou Legislativo, todavia uma pleiade do s se u s mais illustres consti-
tucionalistas s ustentam que mesmo consoante as propt·ias leis constitucionaes 
da Republica, ·cabe ao Poder Judiciario a fac u ldade de defender os direitos in. 
dividuaes, feridos pelos a c tos illegaes do Governo. 

Mas e ntão, nós membros elo P arla m en t o Brasi leiro, funccionando com 
poder es constituintes , vamos repudiar tod.a.s esses princípios liberaes, que são 
a mais bella conquista da P.epubJi.ca? E o illustr e representante ela Parahyba 
que foi um dos m a is brilhantes defen sor es dessas idéas liberaes, póde agora 
s u stenta1· m edidas que são absolutamen te a negação das doutrinas que com 
tanta e:oquencia susten tou quando Ministl·o do S uprem o Tribunal? 

O SH. EPr~·Acro PESSüA: - Po1·que taes doutrinas estão s endo desvirtua-
elas . Estamos fazendo direito novo . 

O Sn . MoNrz Sonrw:' : - E 'exactamente nestes termos que eu collo c:o a 
questão. Eu perguntaria "- V. Ex. se ainda ·estivessD honrando o mais alto 
T r ibunal da mil~ha t en·a, perguntari a a V.' Ex . se amanhã, sabendo todos nós 
que a Constitu içi::o da P.epub'!i.ca estabelece taxaüvamente os eas os de p erda 
de n1andato, o UongTc;:;so Ka.ciona.l, a Carnan1 ou o Sena do, por un1 abuso de 

poder, fó 1·a do dispositivo taxativamente exp1·esso da Constituição Federal, cle-
creta$se ser expulso do seu seio un1 dos se us re1prese·ntant8s, -v . Ex. n egaria 
á v ictima o direito d e requerer um lta.bea.s-co1·pu.s 11ara funcciomu: co1no 
Deputado o u con1o Senador: inYocanclo~ exactn1aente, a n1esm3.. razão a que 
V. Ex. se acaba de referir, isto é, a defesa de um clit·eito patl'imonial, re pre-
·sentado n o seu subs idio e de um <1:reito p olilico r ep.resentado no seu man-
dato, escandalosamente violado por u m ac to inconstitucional da Camara a 
que elle pertencia., 

O SR. EPITAClü PESS6A : - Si V . Ex . me der licen ça, r esponderei desde 
já : nos te1·mos 11ropostos, e em fa·ce dos princi.pios do caso do P.io, e u não 
da1·i:1 o habeas-c01'JYUs, e u n ão a nn ulla1·ia o aeto do ou tro poder, porque a 
questão seda primordia~mente po.!i tica . :M1as si o Senador propuzesse uma 
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questão, pedindo o pagamento do seu subsidio, eu examinaria si era legal \ 
ou illE>gn.l a cassação do seu mandato. 

O SR. MuNiz SonRE': - Ma s isso porque V . Ex. poderia ter um con-
ceito r estricto do habeas-CO?'P?I.s. Mas, como V. Ex. h ontem mesmo accentuou 
- e é um dos pontos sobre os quaes pretendia deter -me quando tivesse de 
estuda r a emenda res}Jectiva, - V. Ex . mesmo a:ccentuou que não temos 
oo tres outros recursos do r egimen norte-americano e portanto, como', V. Ex. 
t em affirmado, em varios discursos proferidos no Supremo Tribunal Federa.J 
e ainda affirmou nesta casa, não ha lesão de um direit<> a que não conesponda 
um rcmedio legal; a concessão do habeas-corp?~s seria o uni co remedio que 
se imporia á consciencia do julgador . Si não, por que meio então o congres-
sista, a fastado da sua cadeira por abu so do poder, poderi a t er reintegrado o 
Feu dire it o si não fosse pela pres teza, rapida e immecliata, desse r ecu rso de 
l1a.bea.s- co1'P11S '!' 

O SR. EPITACIO P}cSSôA: Isso não ser ia possível. Julgar da per·da do 
mandato seria a invasão de 11m poder na esphera das attribuições do outro. 
Veja V. Ex . .como o Supremo Tribuna l F ederal tem procedido a este res -
p eito. A. condição que exige preliminarmente é a certe za, a liquide7., a incon -
testabilidade do direito da pa rte ao cargo que prete nde . E ', entretanto, o 
pr im eil·o ponto, sobre que se levanta a duvida; a primeira divergencia que se 
susci ~a é sobre a liquidez, certeza e incontesta bilida de do dire ito. 

O SR. MoNrz SoonE': - Mas n o caso que figurei não podia m pa it·at· du vidas 
sobre o direito liquido do esbulhado ... 

0 SR. EPITACIO PESSÔA : - P alram sempre. 
O SR. MoNIZ S oDRÉ : - . . . porque se trata de um congressista já no e x i31'-

cicio do seu mandato. 
O Sn. EPI'l'ACIO PESSôA: - V. Ex . percoJTa a jurisprufle n cia do S upremC> 

Tdbuual . 
O SR. MoNrz SoDRE': - Mas, além , do~ dous ca sos estabe·Ieciclos pela 

Constituição nos seu s arts . 23 e 24, ainda no art . 71 o congressista pó de per-
derder o mandato pe<a perda dos direitos politicos . ?.ias quem P. no paiz que 
decreta a perda dos direitos politicos? 

Pelo decreto legislativo qu6 temos, sobre o assumpt o, é o Poder Exe-
cutivo - a berração teratologica do nosso r egimen, mas incontestav elmente 
existente e m textos de lei, é o P ode r E x E'cclt ivo o a rbitro unico pa r a decretar 
não só a perda dos direitos po!iticos, como a sua r aacquisição. 

Si amanhã o Presidente da Republica baixar um decreto, sem nenhum 
fundamento legal, ins pirado ape nas por se us sentimentos de t'e presal ia, de 
odio ou de v ingança contra um m embro do Congresso que não se collocar 
subordinado aos ca prichos da s ua dicta dm·a , eu pergunto a o honrado Se-
nadm·, si não é u m absurdo que, em um paiz democratico e livre, s e pudesse 
admittir tão .grande attentado, sem um recurso legal que puzesse um freio >.ts 
des~nvoltura.R desse despotismo? 

O Sr.. EPITACIO PESSôA: - Eu r esponde l'ia a V. Ex. que a bsurda é a hy-
pothe3e que est[c formula ndo. Pois entã o comprehende- se que um presidente 
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da Republica baixe 11m decre to privando um Senador ou Deputado do seu 
mandato? Só um louco o poderia fazer. 

o SR. MuNIZ SoaRE' : - V. Ex. não póde dizer que é uma hypothese 
absurda, que só um louco poderia reali7.a:l -a. I])Drque na época actual todo~ 

os autocratas -são loucos . 
O SR . EPITACIO PEssôA: - Mas não t1ven1o~ -ainda disso. 

o SR. MoNJZ SoDRE': -Mas temos tido a ttentarlos que não são d<! menor 
valia. E não é em um momento como este · que nós atrave86amos, em que 
campêa a luxuria do despotismo com a pratica. de crimes que aviltam a ci-
vilização brasileira, não é em um momento como E' Ste que se póde affirmar 
."<lr absurclo suppor " hypotn~:.se de um ut: ciesvro r,odW, q ue , em culloCler .• -· 
me a dmi rl:l. já se não lenha realizado. 

0 SR. EPI'l"ACIO P ESSÔA: - PerdOE'-me V . E x . , m as a bypothese é inteir r,-
mente gratuita. 

O Sn. l\IoNrz SonnE' : - A hypothese l1Õde ser inteiril.mente gratuita, Sr . 
Presidente. ::VIas as leis são exactamente fe itas p ,tra impedir a pratica de 
'lbusos por parte dos r8prese ntantes da forç!l . 

O SR . EPI'l'ACID PEssôA: - Qllfmdo o Presidente lla Republica t osse ca paz 
de praticar um acto desses, tambem seria capaz de não obedecer ao habea.s-
corp1LS do Supremo Tribuna l. 

O Sn . .MoNr:>: SooRE': - V.· Ex. sabe que se nós aclmittissem os uma for-
·:na de Go':er no ern que não fossem possiveis os abusos, pa r a que entã o con" 

stituições. iALUt que então leis garantidoras da. liberdade indiv idual, desde que 
era impossível áquelles que teem erlil'eixados nas mãos o poder attentar con-
tra o direito dos seus concidadãos? 

O Sn . EPITACio P EssôA : - Mas não abuso!> dessa ordem. V . Ex. figure 
'1. hypothese do Supremo Tribunal condemn ar â. mor t e um innocente e cogite 
dos remeclios. 

O SR. MoNrz Soom'': - Sei que de recu·rso em recurso se chega a não 
ter r ecurOJo nenhum, mas lssu não ê razão para não confiarmos ao Poder Ju-
diciario as funcções sob€.ranas de guarda avançada dos nossos direitos. 

lYLas o illus tre Senador justifica a part e da emenda que e u combato, affir -
manclo que esse assumpto é materia de naturP7rt politica . 

Não me resta teinpo para lêr os trechos do cli sC'urso do nobre Se-nadot-, 
mas creio que poderia, com fidelidad e, reproduzir o pen~amento de S. E:t. 

O nob<re Senador entende que a parte final cless dispositivo que analyso 
e que S. Ex. tambem submetteu á s ua criti·ca, qu e essa parte f ina l é inte l-
ramente !11bsu l'C1a, porque já se tinham restringido enormemente as funcções ele 
Poder Judiciario em materia politica. Portanto, S. Ex. acceita essa r estri-
cção: S. .Ex. applaude a medida revisora que restrin ge as funcções do Ju-
diciario, quando se ü:1. a de materia política, mesmo quando se acha envol-
vido com essa materi::t o direito ·patrimonial ele seus concidadãos. Cre io que 
reproduzi com fideiidac1 B o pensamento. do nobre Senador. E ntreta-nto, de-
claro ao Senado que -prefiro ficar com a opinião do egregio magistra do Epi-
tacio Pessôa ... 
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O SR. EPI'l'Acro P.EJsSôA: - Eu _iá expliqu ei que estamos tratando ôe con -
stituir direito novo. 

O S!t. MoNrz SoDRE': - . . . cruando no Supremo Trihuna.l defendeu um<1 
idéa mais liberal, nesta materia, do que com a oviniãn c1n hnnrado E' e nado!· 
pela Para·h yba., quando neste momento combate essa me~.ma dou t:·in R que 
S _ Ex. affirma v a . . . 

0 SR . EPI'l'ACIO PESSÔA: Não combato. 
O SR. MoNrz SonHE': - havia de defender "contra tudo e contra to-

dos''. 
O Sn. EPITACio PEssôA : -A minha opinião no Supremo Tribunal foi que, 

sempre que fôr submettido ao seu conhecimento uma questão de Direito Pri-
vado e esse Tri•bunal, para a sua solução , tiver necessidade imprescindi\•el de 
conhecer da ma. t eria política, deverá faze l-o. 

O Sn _ MoNrz SoDRE': - Mas no caso a que me reporto, julgado no Tri-
bunal por S. Ex .. a questão precípua, de natureza política, deveria servir de 
base á solução do aggravo relativo ao direito privado. 

Sr. Presidente, não desejo dar a esse debate de materia constitucional um 
aspecto de discussão em que quize-sse contt·aJPor as opiniões do Ministro do 
Tribunal ás do Senador. 

O SR. EPI'l'ACIO PESSÔA: - V. Ex. poderá fazel-o; não encontrará senão 
i isso: direito constit uic1o de um ·lado, direito a constituir· df' outro. 

0 Sn. MUNIZ Somm': Poderia ler ao Senado, 2.ffit·mações inteiramente 
diversas .... 

0 SR, EPITACIO PESS ÚA: - Não apoiado: V. E:lc., neste po111to está equi-
vocado; eu me lembro perfeitamente da questão do Estado do Rio. 

O SR . MoNrz SonHE': - ... que confesso lealmente ao Senado, contidas na 
discurso do illustre Senador pela Parahyba, quando Ministro do Supremo Tri-
bunal Federwl, constituem uma bel.Ja lição de úireito. 

Tratava-se de u ma questão de direito patri•monial, mas que, ,para ser ju'l -
gada, era preciso verificar-.se -si eram legitimas as eleições do Estado do Rio 
de Janeiro, entrando-.se, portanto, visceralme-nte, em materia de verificação de 
poderes. Creio que o trecho que v ou ler responderá perfeit a m ente ás objec-
ções actuaes de S. Ex. Dizia S. Ex. : 

"Isto de dizer-se que o Tribunal vae converter-se em Camara apuradora 
para verificar si o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi ou não bem eleito 
para examinar as fraudes porYentura praticadas no processo eleitoral, que o 
Tribunal vae depor o governo do Rio de Janeiro e outras quejandas insinu a -
ções, são meros artifíc-ios para im•press ionar, não são arg-umentos jurídico~ 

proprios do terreno em que a questão lfoi co!aocacla e deve ser mantida. Se-
jamos calmos, sinceros e leaes na discussão. O ,que, por emquanto se trata 
de .saber ê si o Poder Judiciario tem ou não competencia para conhecer da 
questão jurídica. O merito desta questão será examinado mais tarde e então 
mostrará quão ingenu a é a argumentação com que se procura assom•brar o 
Tribunal, como se fosse um caso innominavel conhecer o Poder Judicia.r io de 

assumptos de natureza politica." 



O Sn . EPITACIO PESSôA : - Era. Ul11êt dc'c.isão sobre questã.o ele direito pri-
vado. Agora V. JDx. quer fa:;oe r o inv<erso; resolve r a questão de dir eito p ri-
vado n a questão p olitica; um habcas - co1"1l"llS para um Sen a dor por ter sidG 
despojado de seu mandato, é uma questão politi-c.a; a questão patrimonial só 
a:ppa1·ece depois de resolvida a questão política . 

O Sn. l\!foNrz SoDHE' : .- J\!Ias que a hypothese que figurei e, devo accen · 
tuar, é exactam ente a do caso qu e se d ebatia n aquella occasião . Tratava-se 
d e u m indiv iduo que se julgaYa p1·ejudicado · em seu direito de propriedade, 
por uma concessào fe ita pelo Sr . Bacl,er . E a llegava que a concess[o feita 
p elo governo, que o ia prejudicar nos seu s interesses patrimoniaes, era nulla. 
porque illegitimo era o governo, então em exm·cício , que não t inha sido e leito, 
ne1n reconhecido constitucionalmente . 

O Sn . EPITACio PilSSôA : - Mas, q u al a questão primordia;l? 
O Sn. Mo:roz SODRE' : - A questão primordial, neste caso, como na minha 

hypothese, é a reintegração de um di r eito patrimonial en v olto e m uma ques-
tão política. 

O SH . E PITACIO PllSSôA : Perdoe- me; quer ver V. Ex . como a questão 
primordial não é essa? O ·Congressista só tem d ireito ao subsidio , depois de· re-
conhe-cido D eputado ou Sen ador; seria .preciso q u e o Supremo '.rribunal o 
considerasse como tal para dar- lhe este dir.eito. 

O SH. MoNrz SoDP.E' : - Estou falland o no c:aso de perda de mandato, em 
que o Congressis ta j.:c estava de posse do seu subsidio. 

O SR. EPITACIO PESSôA: - Mas a hi ver-se-hia primeiro s i o direito a Se-
nado!· ou Deputado era liquido e certo . No caso do aggravo V. Ex., como 
jui~. em primeiro logat· verificada si a j)arte que requereu o interdicto pos-
sessorio tinha posse sobre os bens, e só postel"iormente v iria a questão po-
lítica. 

O Sn . J\!IONIZ SoDRE"" : - A posse sobre os b ens seria a questão de direito 
privado . Sem entrar na questão poliüca ella não poderia ser assegurada; a 
posse por si só seria secundaria. 

O SR. EPITACIO PESSôA : -Perdoe -me V. Ex., nos interdictos possessol"ios 
a p osse é sempre a questão primordial. 

O Sn . l\1oNrz SoDRE': -Eu me refiro á these doutrinaria, da com.petencia 
do Tribunal para conhecer de questões poliücRs . 

O SR . EPITACIO PESSôA: - Mas é preciso applicar os principias aos casos 
concreto<S . Aliás, disse de começo, que estamos t ratando de direito consti-
t:t<fnào e esta é a minha opinião em face da Constituição actual. 

(: .SR. MONIZ sor,n[~: - L erei o discurso de V . Ex., sobre o ag-g-raYt) a 
que alludi. (Lê) : 

"O merito da questão se;·á examinado mais tarde e então mostrará que 
h1genua é a argumentação com que se procura assombrar o Tribunal , como 
se fosse um caso innominavel conhecer o Poder Judicia rio de assumptos de 
n ature~a poli tic::t ." 

E mais adiante: 
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"Não é ex act o o que affirma a contraminuta de a gg ravo, e ha pouco, 
aqui se sustentou, que nos E stados Unidos o P oder Judicia rio Federal n ã o 
toma conhecimento ela materia politica e a S uprem a Côrt e se r ecusa sempre, 
systematicamente, a julgar de assum ptos desta natureza . 

Os factos protestam contra isto e provam o contrario . 
Sabe o Tribunal que, pela Constituiçjão Americana, o Presiden te da 

Republica sujeita a nomeação dos seus ministros á acquiescencia do Sen ado. 
Poderá, porém, demittil-os independentemente dest a clausula? 

D eseja ria que aquelles .que affirmam que a Côrte Suprema dos E stados 
Unidos jámais conhece de materia politica, que lhe dissessem como qua li-
f icam a ques tã o de saber se o P r esidente da R epublica pôde <demittir liv re -
mente os seu s minis tros ou sómente pôde fa zer com a permissã o do Se-
nado. 

Será, porven tur a , uma questão de direito priva do ? Que lhe digam en tão 
qual o direito individual em causa. 

Não será uma questão p olitica, não eminentemente, mas - exclu aiva-
m ent e politica? 

Eviden temen te o é. 
Pois bem : esta questão , puramente politica, foi r esolvida pela Suprema 

Côrte dos E stados Unidos . " 

0 SR . EPTIACIO PESSÔA: - D os E sta dos Unidos. 
O SR. MONIZ SonRÉ (lend.o ) : - "Outro exemplo. A qu em compete a! 

m obilização das milicias, em caso de perturbação intestina, ou de guerra 
externa? Ao govern o dos Esta dos, ao Presidente da R epublica ou ao Con -
gresso Nacional? 

Eis a h i uma out ra questã o que n adn. t em de judicia l e, p elo contrario, 
é de na tureza. rigorosamente polit ica. 

Pois bem , apezâr disto. foi ella quando su scitada em 1827 n o E st a do de 
Massach ussett r esolvida pela Su prem a Côrte no caso Martin v ersus Mott 
no sentWo de caber a:quella f·acu!dade ao Pre sidente da Puepublica. 

"Vê, pois, o T r ibun al qu ão dis tancia dos estão dos f a ctos os que levam 
a pr egar com t om solemne e dogm atico da s verdades lnconcussas que a 
Suprema Côrte america·na tem , syst em aticamente, r epellido no seu seio as 
questões politicas, quando a verdade é que t em julgado questões exclusiva-
m ente dessa n a tureza, sem nenhum resaibo do direito privado." 

Por dever ·de lealda de aevo accentua r qu e S. E x. r estringiu a sua dou ·· 
trina aos seguintes termos : 

"A doutrina a li em voga (a li como a qui) n os liv r os dos escrlptores e 
na jurispru den cia dos t r ibunaes, doutrina aliás dictada p elo simples bom 
senso esclarecido á luz do systema constitucional que rege a quelle paiz e é 
o mesmo que adoptamos, é que os t r ibunaes n ã o podem julgar questões ex -
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clusiv::tmente politicas; mas podem e devem conhecer de assumptos politi-
cos, desde que lhe sejam submettidos como elementos unicos e indispensa-
veis para o julgamento de .casos de direito privado, de casos referentes a. 
direitos indlv!duaes, garantidos na Constituição da Republica. 

0 SH. EPI'l'ACIO PESSÕA: - Eis a hi a minha doutrina. 
O SH. MoNrz SoDRÉ - (le1u lo): - Esta é que é a doutrina americana . Nem 

podia ser outra. 

A protecc:ão ao direito individual é precisamente a missão do Poder · Ju~ 

diciario. 
E' a sua razão de ser. E' para isto que elle existe . E' este o seu papel 

na ot·ganização cons tituciona l. E' para este fim que nos reunimos aqui . E' 
para o desempenho desse dever que somos pagos pela Nação! 

Onde quer que ha ja mna lesão de direito - é esta: a lingua gem dos 
escriptores ameri-canos - deve haver o reme d·io correspond'ente. e o facull-1.-
ti vo encarregado da applicação dessa medicina não é outro senão o Podet' 
Judiciario. 

Por conseguinte, todas as vezes que um direito individual se diz amea-
çado, e invoca o amparo deste poder, e pede a protecçiio que lhe é garan .. 
tida na Constituição da R epublica, elle , não pôde deixar de ir em seu au-
xilio, sejam quaes forem os obstaculos que encontrem em seu caminho, sob 
pena de mentir :l sua missão e faltar ao primeiro de seus deveres, porquanto, 
qualquer que seja a n a tureza destes obstaculos, a sua importancia ou o seu 
alcance, elles têm necessariamente de ceder diante da Constituição que pro-
teje o direito ameaçado e por cuja r estricta observancia deve zelar o Poder 
Jud!ciario com a maior solicitude e a mais intransigente severidade. 

Encontra o juiz n o desempenho de suas funcções um acto do Poder 
Legislativo ou do Executivo arguido de inconstitucional? 

D eve contornar este obstaculo, se existem em causa outrfts razões de 
decidir . E' um acto de natureza politica que lhe embaraça o caminho? 

Deve evitai -o se lh e f ôr possível, esquivar-se a esse empeço. 
Mas a ameaça ao direito individual não tem outra fonte senão o acto 

do outro poder, ou o acto de natureza politica. Ah! Então o Poder Judicia-
rio deve enfrentai-o, deve a]wec1al-o, e se verifica que de facto elle attenta 
contJra a Constituição, cuja guarda H1e foi c onfiada, deve fulmiml!l -o e pür 
o direito do cid·adão acoberto amea ça injusta ·e ineons titud ona l que lhe 
~ feita. 

Tudo que não fõr isto, ser á um recúo, uma deser(}ão, um acto de fra-
queza, será, na phrase incisiva de Story, uma traição á Constituição do pa!z. 
Tt1do quanto não fôr isto será entregar as liberdades individuaes, inermes 
~ desamparadas, nas mãos irresponsavels dos outros dois poderes armado~t 
de5de então de discreção e de arbítrio, para violal-as impunemente sob a 
capa de medidas de natureza politica." 
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0 SR. EPITACIO PESSôA: - 0 Tribumd julgaria da qU<õ:>táo po!itica SQ 

fosse o unico meio de julgar a questão particular. E' este o direito consti-
tuído em face da Constituição; mas agora quer-se tirar ao Supremo Tribunal 
essa attrlbuição pelos abusos a que deu Jogar. 

O SI\ . MONIZ SODR~: - Eu nrio compreendo como V. Ex. que se tornou 
ú arauto, o defen sor eloquentissimo das doutrinas m ais liberaes no selo do 
Poder Judiciario se transforme no Senado em collaborador dos que comba-
tem essas idéas e visam destruir a obra constitucional dos 1deologos de 
1891. 

O SR. EPITACIO PEsSôA: - Perdôe-me V . E. , desde que sou testemunha 
desses abusos, julgo fazer obra de patriotismo cerceando-os. 

O SR. MONIZ SODR~: - E S. Ex. continuava: "E' preciso, po·rém, liqui-
dar de vez umas tantas idéas erroneas que vão adquirindo fóros de cidade. 
e oppôr a verdadeira doutrina a uns certos principias subversivos com que 
sü procura restringir a funcção e a autoridade desse Tribunal, cujas alUis 
prerogati•vas hei ·de sem·pre d efender ·contra tudo e contra todos". 

O SR . EPITACIO PEssôA: - Todas essas prerogativas vêm da lei actual. 
Estas prerogativas são fundadas na Constituição vigente. 

O SR. MONIZ Somuí:: - Eu preferiria -que s. E x. se collo·casse do nosso 
lado defendendo-as "contra tudo e contra todos", para que não se esbu-
lhasse o Poder Judiciario dessa funcção soberana e tutelar, que é ainda o 
unico amparo dos perseguidos, a unica barreira ás allucinações do poder. 

Se eu tivesse tempo mostraria agora a que se reduz esta allegação da 
autocracia da toga tantas vezes invocada pelos inimigos da Justiça. Traria 
ao Senado para demonstrar o que ha de contrario á razão nesse receio de 
se transformar o Poder Judicia rio em instrumento de despotismo, traria as 
paginas ful gurantes de Ruy Barbosa, .em que S. Ex. ao empossar-se no 
cargo de presidente do Instituto dos Advogados, nesta capital, refutava, com 
a sua habitual eloqu,~ncia, essas m esmas allegações que serviam de pretexto 
á guerra que, desde então, se planejava contra o Egregio Tribunal. 

Não t erei tempo, Sr. Presidente, porque a hora do expediente já finda 
n&.o me permitte continuar as considerações que venho fazendo como de-
monstração do apreço que nos merece a opinião do illustre Senador pela 
Parahyba. Eu não desejaria que S. Ex . collaborasse, m esmo pelo silencio, 
com a quelles que neste mome nto querem subverter e p erverter a ordem 
constitucional do paiz com uma revisão da Magna Lei da Republica, que é 

incontestavelmente um a ttenta do aos principias liberaes que constituem a 
essencia do nosso regime político . 

Era o que tinha a dizer. Ul,fnito bem; mnito bem.) 

Votação, em 1" discussão, da proposição da Cama ra elos Deputados nu-
• mero 45, de 1925, oftereeendo emendas á Co·nstituição Feder a l. 
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O Sr. Presidente: - Está sobre a mesa um requerimento do Sr. Pau-
lo ele y,·rmtin c outros, cuja discussão ficou hontem encerrada . 

'·R N!Uf·remos sejam Yotados separadamente: 

1° - o § 1• ela emenda n. 5; 
2•- o ~ 3G da emenda n. 5 . ·· 
Os senhores que approvam o requet•tment<> queiram .e,·antar-se (Pa1t8a) 

Foi app,·oyado. 
Vou submetter a votação a ernenela 1t. 1 . (Li!) 

EMENDA N. 1 

Substitua-se o ãrL. 6° da Co11sti tuição pelo seguinte. 

Ar.. O Governo Federal não poderá intervir P.IT< negocias peculiar~ 
ao~> E stados, salvo: 

IJ para repellir invasão estrangeira, c,u de um Estado em outro; 
ll) para assegurar a integrida rle nacional c o re.~pei~o aos seguintt>s prh• · 

clplos constitucionae... 
a) a fórma re-publica11a; 
b) o regimen representativo , 
e) o goYerno presidencial; 
à) a independencia e harmonia dos Poderell, 

• e) a. temporariedade das tuncções elecnYas e a responsabllictade dos !une· 
cio11ano" ; 

f) a autonomia dos municípios; 
g) a capacidade para ser eleitor ou elegivet nos termos da ConstltUJç-'Lo ; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minol:'lall, 
t) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irreductibilidaae 

d05 ,;eus vencimento,;; 
j) os direitos políticos e individuaes assegurados pela Con::;t!tulçat> . 
k.) a não reeleição dos Presidentes e Governaaore;~; 
l) a possibilidade de reforma constitucional e a competenua elo Poder Le-

gislativo para decretai-a; 
III) para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes publicos es-

tadoaes, por solicitação de seus legitimas representantes, e par·a, independente 
de solicitação, r espeitada a existencia dos mesmos pür termo á .:;uena civil; 

IV) pa ra assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reor-
ganizar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a Yida autonoma se 
demonstrar pela cessação de pagamentos de sua divida fundada, por mais 
de dous annos. 

§ 1.• Cabe, privativamente, ao Cong1·esso ::\!acionai, decretar a inte1·vençao 
nos E stados para assegurar o respeito aos princípios constitucionaes da União 
(n. II); para decidi!· da legitimidade de poderes em caso ele duplicata (n . III), 
e para re01·gan!za1· as finanças el o Estado insolvente (n. IVJ. 
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§ 2.• Compete, privativamente, ao Presidente da Republica i-ntervir no~ 

Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 1 °); quando o Su-prem<> 
Trbiunal a requisitar (§ 3°); quando qualquer dos poderes .publicas estadoaes 
a solicitar (n. III); e, i-ndependentemente de provocação, no·s d emais casos 
<Jo mprehendidos neste artigo. 

§ 3.° Comvete •privativamente, ao ·Supremo Tri·bunal Federrul requisitar 
do Poder Executivo a intervenção nos Estados, afim de asseg111·ar a execução 
das sentenças federaes (n. IV)." 

O Sr. Vespucio de Abreu (pelo ordem): - Sr. Presidente, ao ser estll-
da:do, perante a Commissão Especial de 21 Senadores, o projecto de emenda 
á Constituição Federal, remettido ,pela Camara dos Deputados, tive ensejo 
de, no seio dessa Commissão, manifestar as duvidas que me assaltavam sobre 
o modo porque estava redigido .o n. 2 da emenda n. 1 e sobre a doutrina 
contida no n. 4 da mesma emenda. Si fossemos estudar, Sr. Presidente, a 
tramitação, na outra Casa do Congresso Federal, do ·projecto de emêncL'ls :1 
Constituição Federal, verificaríamos que a ultima parte e as alienas !se-
guintes da parte final do n. II da emenda n. 1, referia-se, ao projecto pri-
mitivo, á organização dos Estados, de accôrdo com os p1·incipios const!tt•·· 
cionaes da. União, que eram numerados ness<cs differentes alíneas. Retirada8 
as emendas constantes do primitivo proje'Cto, e substituídas pelas cinco qu;; 
vieram remettidas ao :Senado, a emenda que tinha então o n. 57 sobre o ar-
t igo 63 da Constituição Federal, foi concentrada, bem como a emenda 42, no 
numero dois romano da primeira emenda. l!J assim vieram inoluidas esta~ 
alíneas, que V. Ex. acabou de ler, como principias constitucionaes que deter-
minassem a intervenção da União nos negocias peculiares ao Estado, sem.pr~ 
que esses principias fossem de alguma fôrma desrespeitados. Parece-me que 
'dada a modificação do projecto }Jrimitivo e a substituição que se havia ope-
rado, e tendo em vista a redacção, não só desta pa1·te ,final do n. 2 romano 
da emenda n. 1, como tan:tbem o § 1• dessa emenda, poder-se-hia interpreta,r 
como causa de intervenção federaJ nos Estados. em casos particulares, em 
~specie, o desrespeito ã qualquer das alíneas. 

Nestas condições, si a interpretação pudesse ser esta, francamente, eu 
não poderia dar o meu assentimento á emenda, porque, a meu ver, poderia 
trazer como consequencia a fallencia do regime fedel'ativo. Entretanto, as 
declarações hontem feitas da tribuna do Senado, pelo preclaro relator da 
Commissão dos 21, interpretando o modo de encarar estas alineas, no projecto 
em debate, .fazendo ver que ellas não se refeririam de futuro á intervenção em 

especie, mas pura e simplesmente para obrigar os Estados a se organizarem 
ou, na modificação das suas constituições, a respeitar esses prindpios consti-
tucionae!l da União, vieram dissipar esses temores que eu tinha. 

Nessas condições, si, como affirmou V. Ex. no discurso que 'hontem pro-
feriu, e como prometteu esclarecer a questão mais detalhadamente no segundo 
turno~ quando se tiver de discutir emenda por emenda, si é esta a intenção 

ll,'gislativa absolutamente não tenho duvida em dar o meu voto a esta emenda. 
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o SR. AooLPHo GORDO: - Effectivamente fiz esta ' declaração e mantenho-a: 
0 SR. BUElNO DF. PAIVA: As minhas duvidas eram iguaeE as de V. Ex. 

O Sr. Presidente: - Vae proceder-se á votação . 

O Sr. Barbosa Lima: - A votação é nominal, naturalmente, e mu· 
perm!tte usar dos cinco minutos que m.<1 sãe reBervados p<>Jo Regimento ... 

0 SR. MONIZ ,SoDRE' : - Aliás dez. 
O SR. BARBOSA LIMA: . adduzir algumas considerações para as 

quaes peço a necessaria venia ao honr·ado r epresentante do Estado do Rio· 
Grande do Sul e o faço, ,s, .. :Pres~dente, P<U'a accentuar que, por melhot·es· 
que tenham sido as inspirações de ordem politica e os sentimento~ de ordem 
n10ral que determina ran1 o pronunciamento de 'S. Ex., nesta hora extrem.a 
das votações decisivas, eu não posso deixar de consignar tambem que não 
tenho confiança alguma e m votações em uma assemblé<t, politíca -caracterl· 
zada m ... 1.is pelo alcance das intenções que dormem. naE dobras da.. iei votada 
do que no texto expresso desse mesm0 estatuto . 

O SR· 1Io'lrz Soorlli: .. _ Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA; - N ãr. te nhr- n10tivos para. acreditar no vigor, no. 

a:l,cance juridico das declarações, por mais a:utorizadas que sejam - e d@ 
facto o são - do honrado Relator do projecto em debate, no sentido de que 
essas declarações possam valer ·Como um freio em condições d"l d·elimital 
a acçã.o ora permittida ao pode~ poliüco submettido a um novo t)'ipo de ex.· 
t.ructura e de funccion~mento constitucional, 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) : ,.- Sr . Presidente, eu desejaria, a 
respeito da emenda que vai ser votada, uma explicação da illustre Commis-
são dos 21: 

O § 2" desta emenda diz o seguinte: 
"Com•pete privativa.menr,e ao PreEidente da R epubüc;, intervi:r 

nos Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 1" quan-
do o Supremo Tribunal a requis itar (§ 3"); quando qualquer dos po-
deres publicas estaduaes a solicitar (n. III); e independentemente· 
de provocação, n os demais casos com,prehendidos neste artigo . " 

Ora, Sr. Presidente, esTa,bt':leddo5 os casos que estào especificados nos 
paragraphos primeiro e t erceiro, e n. III, só restam dous outros, para re-
primir a invasão estrange ira ou de um Estado em outro, ou para pôr termo-
á guerra civil 

Eu não sei se o pensamento dessa emenda será dar ao Presidente da R epu-
blica a ·competencia cumulativa, ora com o judici.ario ora com o legislativo 
p ara effectua r todas intervenções contidas nesses paragraphos, ou apenas 
ficará com a competencia exdusiva nas hy.pot h eses que affig·urei, consi-
gnada na emenda em questão, põr termo á guerra <Civil ou r epellir a invasãG' 
estrangeira ou de um E stado em outro. 
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E' mais um ponto sobre o q·ual <B<> hão de levantar grandes duvidas, 
discussões formidaveis, quando se tiver de, praticamente, app!icar esse dis -
positivo legal, ·pot"~qwe diz: "indepen1dente de ·provc,c.ação nos ·de•ma,is casos 
contidos dest·es a.rti.g.os" . 

Per:g.unto, poorta!!to, ao ·ho;nra;Clo :H.elatar da Co1111T.11i-ssão po·r qu-e, neost::.~ ma-
teria de i·nterve-nção federal ·nos E1stados, ha .Q.ro.us po·nt·os funchun entaes : o 
primeiro, qu.a·e:s os casos 1d-e interr-ençã.o n:as hypotheses ·en1 .q·ue é preciso 
razel-a constitu-ci-onalmente; o segundo, a qua l dos podei·es federaes compete 
fazer e•ssa interve·nçiÍlo·. 

Desde que a lei diz: "Inde.p.endente de •provo·caçào nos demais casos 
comprehenc1ldos neste artigo, cabe ao Pr-esidente da Republica intervir ... " 
'l'~rá ·o P 11esidente 1cla Re1111hliie:a. c-orrtlpetencia •para intervir em todo1s o-s 
casos do artigo ou será apen~~~ nos dous· unicos -casos incluidos na enumera- · 
ção feita no parUJgraPho segundo .doo meSlno ariAg-:o? 

Se é esta a verdadeira interpretaç;5.o por que nào se diz na lei..? Por 
que nào se escla;rece, por -que ni'í:o 'se estabelece que; indep.e•1wentemente 

de p-rovocação, nos casos no nmnero e uma parte do numel'o tres, tal como 
relativamente a .competeneia conferida ao .Congresso e ao Supremo Tribunal. 

Por qu e ess..'l. diversidade em ma teria ele expli-cação do texto legal ? 
Qua.nclo ,se t r a t a da .oom:petencia do Judiciario e do ,wgislativo. fica 

tudo claramente determinado, ao passo que outro é o criterio quando se trata 
elo Exe-cutivo. Quando se trata ·d:o Legislativo e do Judiciario se es-pecifica: 
compete intervir de accôrdo com o nume ro tal elo artigo t a l. Quando s 'e trata 
do Presidente da Republica, é formula imprecisa, vaga, dando margen1 a 
todas inü~·nwe-taç;ões , .oo-m •todos os perig-os que o •ca 1so ·concreto presentt> sol) 
o tmp.eto das paixô>Bs do momento. 

Venho, portanto, pedir éW hom'a.do representante da Com missão dos 22, · 
o preclaro -Relator .ela proposição que nos dê, ou pelo menos a mim, o es- · 
elareoimento •neC0s·sal'i-O para a vo-taci1o que se vae pro.cedeT. 

Tika o que eu t1n~a. a .cl!z.er. 

O Sr. Antonio Ma.ni·r:: ('') (pela onlem.) - Sr . P;·esi·dente, as pal-avra>1 
.proferidas pe1o iBustre r epl'esentame do Rio Grande do Sul, me'l.l eminente 
amigo Sr. Senador Vespucio de Ab reu, cujo no:me decH'no .sempre. ·com a maior 
sympabhia, vieram tornar •be.m evidente a -confusão. a obscurida.de da. r tedac-
ção ·das temend.as á Constituição . da Republica, 'V-indas da .C amara dos Dep~1 · 
tados . 

.Assim. é que S . :Ex., pa1·a. dar o seu V•Oto á emenda n. 1, teve ne0essi-
cl.ade ele re-correr ao relator da Commissão dos 21, para saber a intençào 
cam que a;quellas emendas foran1 •redig idas. De maJnei-ra q1ue o ·Senado nã.c 
vae v otar, neste momento, ·o texto }egisla tivo·, mas a intenção daquelles' que 
ú re.digirau1. 

(~) Nfta foi revisto pel~ orador) . 

• 
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A reforma constitucional, ,pois, nasce necessttando de esclan:;ci1nentos. 
Em! >}c;grur de ser como deveria, uma •·efol'ma esc;lareoodora, é uma reforma 
confusa, de m·odo que ao ser posta 1enl exe·e>ução, o priJr.eiro cuidado que 
devem ter os seus interprete é procura1· dedfrar os seus texlio·s ,principaes, 
e·ntre o·s .quaes o que diz re·s·peito á intervenção da União nos Estados, que 
j:l vae sahir do Co-ngresso Te;c1a,mando uma lei intel'pretativa. 

O Sr. Adolpho Gordo (pelo ordem) ____.: Sr. Presidente, em relação á com-
petencia do Presidente da Republica para a intervenção do IG'overno Fede-
ral em negados peculiares aos Estados, eis o que dispõe a em'enda da Ca~ 
mara dos Depu,tado•s ao art. 6° da Constituição !Politica da RepulAica: "In-
tervirá: primeiro, çuando o Congresso decretar a intervenção, ou em ·qual-
quer dos casos do n. 12, ou !J.Xt>ra decidir da legitimidade de poderes em caso 
de duplicata ou pa1·a reorganizar as finanças insolventés do· Estado; segun-
do, .para as.seguTar a execução das le·is e sentenças feder2-es, quamdo o Su-
premo Tribunal Federal requisitaT, e terceiTo, para gaTantir o livre exer-
cicio dos poderes ,publicas estaduaes, por solicitação de seus legitimas re-
presentantes". O PTesidente da Republica ainda intervirá, ex-atttorita.te pro-
pria, isto é, sem solicitação alguma: para repellir invasão estrangeira ou de 
um Estado em outro, e para pôr termo a guerra civil, respeitando a existencia 
dos po·d'eres estaduaes. 

Não ha 1competenda conjunta. '[)ara o caso previsto na u1<tima ·parte do 
-a.. 3, e nem •mesn~o pa.ra o caso dr;. pri·meir-a va1·te desse mumuo. No .caso 
da ·primeira age poT so-lic-itação dos poderes publicas estadua·e!'i, e no segun-
do, independente dessa soHeitação. 

Perguntará o nobre Senador: .por que o caso de duplicata é referido no 
§ P, .que se refere á com,petencia de poderes e não foi incluido entre o.~ ca-
sos de intervenção estabelecdios nos n . 1 a 4? Está comprehndido no n. 3: 
"para garantir o li·vre axercicio de qualque1· dos po.cleres publicas estad·uaes, 
pois que .o Governo Federal só .póde · .garantir tal exe!'ctcio, decidindo pré-
viam ente no caso de duplicata, qual é o poder legitimo. Mas como esta de-
cisão é grave, fica competindo ao Congre•sso Nacional, e quae·squer outro•s 
relativos ao exer:cicio de poderes, ao P .resMente da Republica. 

O S. Q\![oNIZ SooRÉ: - Perguntaria a V. Ex . por que razão não se il'ez 
a especificação no proprio artigo? Desde que se declara o numeero das com-
petenC'ia s do Legi·slativo, por _que se alão declara tambem as do Executiv.o? 

O SR, ADOLPHO GoRDo: - E' uma questào de reda,cçõ.o. 
O ISR. PRESIDENTE:· ~ O ;Sr. Banbosa Lima requereu .que a votação 

seja nominal, Rea lmente o ilegim.ento é omisso nesse .ponto, mrus me pa-
rece ... 

O SR. AmS(IImEs RoCHA: - Sr. iPre·sidente, não ha necessidade dessa 
requerimento, porque, de accôrdo, •com o que está expresso i1o art, 90 da 
Constituição, a votação só póde ser nominal. 
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0 SR. PRESIDEJNTE: íPerdõe-me · o nobre Senador, V. Ex. interTom-
peu-me, impooindo-m0 de ·CO'U<Cliuir o pensan11ento. ·IDra ·isso exa;ctam .;nte o 
tJ.Ue eu ia dize·r . Nã.o é preciso, requerer votaçã,o nominal. Porque, d-)· a c-
cõrdo ·Com o art. 90 da Constituição, essa voi;ação só •PódB ser nominal . 

o SR. BARBoSA L IMA: -Eu não requeri, assignalei a urgencia. 
O SR. PRiilSIDEJNTE: - Julguei que V. Ex. tivesse requerido. 
Vae proceder-se á vo-tação. 
Os senhores q u0 aeceitarem a prim•eira emenda sobre a revisãJO da Con-

stituição, v i-nda da Camara dos De·putados dirão sim; os q ue a rejeitarem . 
dirão não. 

Votaram si?n, 40 Srs. ISenadm·e.s ,votaram não, 12 Sr'.l Senadores. 
Foi 3!pprovada . 
Pr.oeedeu-se á ·Cham,ada, responderam sim - os sBnhou:es Mendonça 

Martins, Pire·s RebeHo, Pereira Lobo, Aristides Rocha, 'SOU Z<t Castr.o, Costa 
Hodrigues, Cunha Machado, J.\.1agalhães de Almeida, T.Jwmaz Rodrigue~ . 
.roão Thomé, Ferreira C haves, Joâo Lyra, E l!oy •de Souza , Anto·nio. l\1ass<:~., 

Venancio fNei:va, Carneiro da Cunha , Fernandes Lima, Eusnbio de AndradEj 
Lopes Gonçalves, Pedro L ago, 'Manoel Monjm·dim, B -:3rnardino Monteiro, 
Miguel de Carvalho, Joaqüim Moreira, Modesto L eal, Men des Tavare~. Pau-
lo de ]'r-ontin, 1Sampaiü Corrêa, Bueno Br3Jndão, Bueno de IPaiva, Antonio 
Ca!'los, L acerda Franco, !AJdo.Jpho Gor do, Luiz Adolpho, H erm1eneglld o de 
Moraes, Affonso de Camarg'O, Generüso Mar.ques, F ·e!Lppe .S.chmidt, Vida! 
Ramos, Vespucio de Abreu :e Carlos Barbosa (40) e - não - os .S1·s. B ar-
bosa Lima, Lauro .Sodrê, 1Euri.pedes de Aguiar, Benjamin Brunoso, Epitacio 
Pessôa, Gonçal-o RoHemberg, Antonio IMoniz, Mü·nlz Sodré, J er onymo Mon-
teiro, José Murtinho e Carlos Cavalcanti (12). 

O SR. PRESIDENTE : - A emenda r e uniu mais dos .2[3 exigidos. Compa-
receram 153 .Sena d:O"res, tomaram pa;rte na v otação 5·2, sondo a favor 40 e 
contra 12. A emenda. foi approvada. 

Vae proceder-se á vo•taÇãJO da em enda n .. 2 (lê) : 

ElMENfDA N. 2 

S uibstitua-se o art 34 da C onstituição pelo se-guinte: 
"Art. Compete privativamente ao Congresso Nacion;;:l: 
1•, orçar, a nnua lmente, a Receita e fixar, annualm ente, a Despcza e 

t.omm· as -contas de ambas, Tela tivas a eada exercício financeir.<:>, proru·gado 
o orçamento anterior, quando atê 15 de Janeiro :não estiver o novo em vigor ; 

2•, auto-rizar ü Poder Executivo a :contrahir empreshm-os, e a fazer ou-
tras operaçõ·es de •ill"edito; 

,3•, legislar sobre a divida p ubl.tca, e estabelecer os meios para o s eu 
pagamento; 



- 436 -

4°, r egulwr a arTeca<laçao e a. di;:;"t~r.iin:ulçâo d:::..s rend.ru5 l:eJ.ci:.·aer:;; 

~·. ·legisla.r sobre o com•moe;·•clo m•tvrior e mte>riur, po-~lc:c.lio a,u tori.zar as 
bmitações exigidas pelo b&m publico, e sobre o alfa:ndeg-"'mento <le •pot·tos e 
::.. criaçã.o 'O U suppresscw de enúl·epostos; 

6", Ieg"islar so:bre a navega,;ão dos rios que banhem mais de um Estado, 
ou se estendam a terl'itorios e-st r angeiros ; 

7", determina. o peso, o Yalor a 1nscripçã.o, o typo e a denominação das 
njoeaas; 

8", criat· .bancos de emissi:.o, legisl ar .,sobre e lla, e tributal -a; 
9" J'iJ..'al' o paã:riio dos pesos e medidas; 
10 , resolver d efiniti-vamente s·obre os lim•;teG dos Es·tados entr.; si, os 

do Dist rict o Feder a l, e os do territorio n acional com as n ações limitropiles ; 
11, a utorizar o Govern o a declarar guerra, s i não tiver Jogar ou malograr-

se o •recurso do arbitramento, e fazer a paz; 
12, resolver definitivamente oobre os urata~los. e convenções e<>m as na -

ções estrangeiras; 

13. m udar o cap.ital da U n ião; 
14, conce<ler su.bsi.c1:ios aos Estade s na h y pothesê do art . 5"; 
1;5, legisla•· sobre o sei"Viço dos •cora-e ios e lele.grapho-s federa.es; 
16, adoptar o regimen con veniente á segurallç:.L das fronteiras; 
17, f ixar annualmente, a.s f orças de t&Tra e mar, ·proroga,da a f ixação 

a-n terior, .quando a,té 15 d e J a n ei ro não estiver a n ova em vigo.r; 
18 legislar .sobre ~L organ.ização do Exercito e <la Aq·m a da; 
19, conceder ou n egm· passagem a f o.rça.s estrangeit·:>s p<! lo t e rritolio 

do ·pa.iz, para oper ac;.ões mi1itares : 

20, àeclara:r em estado de sitio um ou mais pontos do tenitorio naoio-
nal na emerge llJCia de ag.g:ressã0 ~Jor fo rças esbraingeiras õu de col111lnOç1io in-
ter na, e approvar o u suspe nder o sitio que ilumver sido declarado .pelo Po-
der Executivo, ou seus a g-entes re-sponsaveis, ,riã. ause>ncia do Con gr-esso; 

'21, regular as cond.içõe,c; e o processo da eleição · prura os C..'l.·t··goo f ederaes 
em todo o paiz ; 

22 , legisla -•· sobre o direito civli , commer .cia.J e cri m in a l ela R ep ublica e 
o processua l ela justiça fed eral ; 

2'3, estabelecer leis sofon'€ naturali.zaçâo; 
24, criar e sup]l'limtr empre~;>os public= fe(lera es. imdusive os das Se-

cretaa-ias das Camtaras e dos Tt·ibunaes, fixnr- Ihoo as nt tribuições e estipu-
lm·- lhes os venc-imenlus; 

25, organJzar a justiça fede ra l, nos te1·mos do arl . 55 e segui nte~ da 
Secção III ; 

2'6, conceder aa-nr.istia; 
27, comm u trur e .perdoai· as pen as impostas, p or crimes de r esponsabl-

1ida clf'. aos f un:ocionarios .feci-erae:. : 
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28, legi•s.!ar sobre o trabaiho; 
2•9, legisla,r sobre Ucenças, a ;po·SBnta,dmias e r e rorm•as, não as pode·ndo 

-:DOnceder, ·nem alterar, po·r ~lei.s es.peciae,s; 

30, le,gis!Jar .so·bre a omganizaçào municipal do Di·strioto Federal. bem 
como sobre a polida. .o ensin o superior e os demais serviços que na Capital 
forem reservados para o Governo da União; 

31 ·submetter á legi•slação especial os pontos do ter.ritorio da •RepubU.ca 
necessarios pa.ra a 'funda·ção de a.rsenae·s, ou O'UJ1Jr-os estrube.Jecim~ento8 e in-
.s tituições de .oonveniencia ofede•ral; 

32, regular .os caso•s de extradição ·entt·e os ·Estact-vs, 
33, deeretan· .as leis e re~o-luçõBs necessarias ao exercício dos pod0r·es 

cjne ·pertencem á União; 
·34, deoretan· a.s le-is ül'ganLcas •n•ara a execução com•p.Jet>t da Constituição; 
.3'5, prorogar e adiar suas sessões. 
§ 1 o AB 1eis de orçamento ni'bo 1podem conte·r di·sposiçõ·86 ·estranha.s á 

previsão .doa receita e á de.speza fixa,da, para os sea'IViços anterior"nente cria-
.d os. Nào se inclu.eml nessa pro•hi.bição: 

a) a autwização para abertu1·a de CJ!'editos sup.plen1e-n.tr.wes e para ope-
ra{•ões de ~credi"to GO'ITi~O ante,cipaçíio ela Reüeita.; 

b) a .determinação do destino a dar ao saldo do exercício ou do modn 
ele cobrir o "deücit". 

§ 2° rE 9 vedado ao C'Dngresso .conceder creditas illirnit :::•.dos" . 
Os s enhores que ropprovam a em ·en.da, rJir·ão - sim - e os que a l'ejei-

t.aren1 di~rã.o - não " 

Vae pro.ooder-se á chamada: 
Pro.cedendo-se á oh amada, r ·esponclem - sim1 - os •S.rs . : :Mendonça 

Martins, Pi~res (RelbdJ.o, :Pereira .Lobo, Aristides Ro•cha, 1S.ciuza >Castro, Costa. 
Rodrigues, Cunha ü\ll:achwdo, Magalhães de Almeida, Em·~pedes de Aguia!l' , 
Thomaz l'todri.gues, J~iio T.homé, :F'er.r.eira Chaves, Joã.o Lyra, E.Joy de Sou-
:r.a, Antonio ·Massa, Vena ncio Neiva, Oarn.eko da Cunha, :F1ernandes :LLma, 
Ec1Sebio de Andrade, Lopes Gonçalves, Pedro Lago, lV[anoel Monjardim, Ber-
nlan,d.i•no Monteiro, Miguel .de Cwrvalho, J.oaquim !Moreira, .Modes•to Leal , 
Me ndes Tava.res, Paulo de Front;n, B ueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio 
Can·Qos, Lace rda Franco, Ad·ol•pho Gordo, Luiz Aldolpho, He.rmene.gildo de 
:rvroraes, Af.fon.so de Camargo, Generoso ll'larques, Fe!ip.pe Sehmidt, Vida! 
l1amos, Vespu•cio de Abreu e Carlos Bar.bosa (41) e - não - os Sr·s. Bar-
bosa Lima, LD.uro '8odré, Be.njam<in B a noso, illpih t ci.o !Pessúa, Go.nçalo Rol-
lemberg, Antonio •Moniz, ivro·niz Sodré, Jeronymo ;Monteic'o, José "Murtinho, 
Carlo-s Cava1canti e Soares dos .Santo·s (11): 

O Sr. Presidente: - Responderam - sim - 41 Srs. Senadores; e,· 
não, 11 Srs, Senadores. Tendo ['eunid-o 2\·3 de v-oto·s de aocôrdo com 

-a Constit uição, declaro approva.da a emenda n. 2. 
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E MENDA N. 3 

dubstitu.a-se o § 1° do art. 37 p elo segui nte: 
§ 1° Quando o Presidente da R epublica julgat· um pmjecto de lei. n <l' 

t6do ou em parte, inconstitucional Otl contrario aos interesses nacionaes,. 
ou vetará, total ou pa rcialm ente, dentro de 10 dias utei5, a con tar daquelle 
em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os -motivaR do vêto , o pro-
ject o, ou a · parte v-etada , á Camara onde elle se houve r ini-0iado. 

Os senhores que approvarem a em•enda dirão - si?n - e os que a r e -
jeitare m, dirão - não. 

'Procedendo-se á ·.chrunada, o·e·sponderam - si1n - aos .Srs . Mendonça. 
MarUns, P ires Rebello, Peeeira Lobo, Aris tLdes Hocha, Souza Gast·r-o, Costa 
Bodrig ues, Cunha -Ma:chad.o, Magalhães de Almeida, Euripedes de Ar;ular, 
Thomaz Rodrigues, João T·homé, Ferreira Chaves, E loy C.b •Souza, Anto·nio 
,Massa, Venancio Neiva, Car neiro da Cunha, FeJr.nandes Lima, E.usebi.o de· 
A·ndrade, Lo·pe.s Gonçalves, !Ped•ro Lag-o, Manoe l Monjardim, 'Berna rdinko 
Monteiro, 'Miguel de Ca rva lho, Joaq uim! Moreir a, Modesto Leal , :Mendes Ta-
vares, F alo de Frontin, Bueno Brandão·, Bueno de P aiva, Antonio Carlo-s , 
Lacerda ]1l'a nco, Ado•lpho Gordo, Luiz Ado-lpho, Hermenegildo de Mo1·aes, 
.;:ffo nso de Camargo, Generoso Marques, Felippe SchnnWt, Vida! Ramos, 
Vespucio de Abreu e Ca rlos Barbosa (41) e - não os Srs . Barbosa Li-
ma, .Lauro Sodré, Benjamin Barroso, E pit a;eio Pessõa , Go·nçalo Rollember-g.,. 
A n toni-o MonJz, Moniz Sodrê, Jeronymo Monteiro , José lV.h~J:tinho, Carlos Ca-
valcanti e Soar es dos Santo-s. ( 11) . 

O Sr. Presid-ente : R esponderam - sim - 41 Srs . Senadores ; 
não-· 11 . A em•enda reuniu m ais dos dous teq;os e xigidos. 
J<~o.i a pprovada. 
V rue .procede,r -se á votação da eme nda n . 4 . 
(Lê): 

E 'MIENDA N . 4 

8ullsti-tuam-se os a rts. 59 e 60 da. Constituição pelo segui nte : 
"Ar t. A' J ustiça Fed-erad compete : 
-Ao •Supremo Tribu-na;] Federal: 
I, .proces83Jr e ju1gar originaria e !privativamente : 
a) o Presidente da R epublica, n os crimes communs e os Ministr-O'> d e· 

Estado, :nos o<~Jsos -do art. 52 : 
b) as Mini-stros clipJo,ma.Ucos, nos e1·imes -c.ommuns e nos de res.ponsabi·· 

!idade; 
c) as ca usas e confli-ctos ent-re a UnJão e os Estados, ou entre t:stes 

uns com os outros; 
d) os litig.ios ·e rus 1·ecla maçõe-s e-ntre na<;;ões estrang-elirag e a União ow 

os Estados; 
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e) os confli-ctos do•s juizes ou t-ribunaes federaes entre si, <JU entre este· 
e os dos ,Estados, assim como o dos juizes e tribunaes de Umt Estado com 
os juizes e tl'ibunaes de outr<J E·stado; 

II, julgar ·em grão de recurso as .que.stões ex-cedentes :ia alr;ada resol-
vidas peJ.os juizes e tribunaes federaes; 

III, rever os processos findos, em materia crime. 
- Aos juizes e Tribunaes Federaes: ·processar '" julgP,r: 
a) as ·causas em que alguma das 'PWrtes fundar a acçii,o, ou a de!l:esa, e:m 

disposição da Constituição Federal; 
b) todas as causas propostas contra o Gover_no da União ou Fazenda 

Na;cional, fundada;s em disposições da Constitui~, leis e regulamentos do 
Poder Executivo, ou emJ contraotos celebrados com o mesmo Governe; 

c) as causas provenientes de compensações, reivin:ti.cações, indemniza-
ção de prejuiz·os, ou quaesquer outras propostas pelo Governo da União con-
tra particulares ou vi·ce-versa; . 

d) os litigios entre um Estado e habitantes de outro; 
e) -os rpleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros; 
f) as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos 

com o Gover·nl} d& União, quer em convençõe& ou tratados da União com· 
outras . nações; 

g) as questões de direito maritimo e navegação, assim no oceano como 
nos ['.ios e lagos do ·paiz; 

h) os ·crimes poliücos. 
§ 1 • Das .sentenças das justiças dos E stados ·em u1Üma insta;ncia ha-

Ve['á recurso para o !Supremo Tri·bunal Federal: 
a) quando se questionar sobre a vigencia, ou a validade das leis federaes 

em face da Constituição e a decisão do Tribunal do :Estado lhes nega1· ap-
plicação; 

b) quando se contestar a validade de leis ou de actos dos governos dos 
Estad-os em face da Constituição üU das le·is fede~·aes ·e a de.cisão {!'o tribu-
nal do Estado válidos esses actos, ou essas lei•s impugnadas; 

c) quando dous ou mais .tribunaes locaes interpretarem de modo diffe-
rente a mesma lei federal, podend-o o recurso ser tamhemt interposto por 
qualquer d.os tribunaes referidos <JU ,pelo !Procurador Geral da Republi.ca; 

d) quando se tratar de questões de ·direito crimin;tl ou civil inte rna-
cional. 

§ 2• Nos casos em que houver de app1icar leis dos Estados, a justiça 
federal consultará a jurisprudencia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, as 
justiças dos Estados consultarão a jurisprudencia dos tribunaes fecleraes, 
quando .houver de inter,pretar leis da União. 

§ 3° -E' vedado ao Congresso commetter qualquer jurisdicção ·federal á.l 
justiças dos Estados. 
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§ 4• As sentenças e ordens da magistratu·ra federal são executadas por 
o.ffi.ciaes j·u.diciarios .da União , aos quaes ·a .po1iciã lücal é obri•gada a prestar 
auxilio, quando invocado por elles. 

§ 5° Neruhum re·cu;rso judiciario é permittido, para :J. justiça fed~ral, 

ou local, contra a intervenção nos Estados•, a de cl:lração de estadn 
de sitio, e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a le.gitimida-
de e a perda de mandato dos membros do .Poder Legislativo ou Executivc 
federal ou estadual; assim como, na vigencia \lo e·stado de ~Siti•o, não pode-
ção os trib'U.nae s c.onhecer dos ac~os pra.ticados em virtude delle pelo Poder 
Legis:lativo ou Ex.eautivo". 

Va~ p1·oceder-se á chamada. 
Os senhores que approva rem a emenda, dirão - sim - e os que rejei-

tarem, d~rão - não . 
ProoedeT!do-se '"- chamada, respondem - sim - os senhore•s .Mendonç.o'l. 

Mar tins, Pires Rebello, Pet·eira Lobo, A!ri·s tides •Rocha, So·uza Cast ro, Costa 
Rodrigues, Cunha Machado, Magalh ã<:s de AlmcJda, E uripedes 
de Aguiar, João Thomê, F enreira ü haves, João L yra, Eloy de Souza, A·ntonio 
Ma.."Sa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunho., J<~er:nandes Lima, Eusebio de 
Andrade, L:~pes Gonçalves, P.ed.ro La.gq, Manuel iVIonja.r.dim, !Bernardino 
M011teiro, •111i.f;·ue} de Carvalho, Joaquirn 'Moreira, \Modesto Leal. Mendes 
•.ravares, Paulo de F'rontin, Buenc; .Brandão, .Bueno de P a iva, Antonio Car-
los, Lacerda Franco, Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Hermenegildo de .Bar-
ros, Affonso de Camargo, Generoso Marques Fellippe Sohmidt, Vital Ra-
mos, Ve spucio de Alwe u e Carlos Barbosa (4.0) e - não - os senhores .Bar-
l,osa Lima, Lauro Sodré, T·homaz Rodrigues, Be.njamin Barroso, Epitacio 
Pessôa, Gonç:alo Rollemberg, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Jeronymo Mon-
te iro. José Murtinho, Carlos Cava.lcanti e Soares dos Santos (12). 

O Sr. Presidente : - Votaram pela emenda 41 Senadores e contra 11. 
Foi approvada a emenda. 

O S1·. Antonio 1\:Ioniz: (1Jelct OTde,rn) - Sr . Preside nte, a lguns dos Srs. 
Senadores votaram - sim, com restr~ções accrescentando que iam mandar 
á. Mesa a declaração do seu voto. Desejava que V. Ex. m a informasse si 
essas declarações já 0hegaram ao ;poder de V. Ex ... 

O SR . 'PRESIDENTE: - A s declarações serão lidas no final da votação. 
0 SR. ANTONIO MONIZ : - ... •J)Or.que ;póde se dar O seguinte facto :· Si 

todas essas decla rações vm•sarem <Sobre a ·mesma •parte da emenda que acaba 
de ser votada, não sei si V. E.x . poderá conside~a:r essa 'J)aTte da emenda 
c omo t e ndo s ido aceita pelo :Senado . 

R eputo o caso d a mais alta importancia . 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem): - Sr. Presidente, a votação com 
restricções tem eomo objectivo veri fi.car si na contínuaç.i),o da .discussão o 
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ponto a que se ·refere a restricção pôde ser alter::tdo. Não par.ece, 1\}ortan:to , 
que o voto agora possa ser conc-;ider3Jdo ·Com-o negativo. 

O SR . ANTO NIO :i.lloNn;: - J!Jntão é uma inutilida-de a declaração. I•sso 
mostra o defeito elo !Regimento, que manda contar eng;lolbadam·en;,e matel'ias 
inte·in.·amente diffe•rentes. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter ao voto do Senado a emenda nu-
nlell'-o 15, sem os §§ 35 e 3-6, destaca dos •em vjrtude do requerim-ento do Sr. 
:Paulo de FronUn. (Dê) . 

EMEXDA N . 

Substituam-se os arts. 72, 75 e 80 da Constitu ição p elo seguinte: 
".Airl . A Co·n.mtiuioã.Jo assegura a braSoileiros e a estnmge~·ros, resi-

dentes no pajz a inviolrubil~dade dos dire-itos .concm·nentes á ]iberdrude, á ~e

gurança i-ndiv idual e á .p.ropr1edaile no·s termos se-guintes : 
•1.0 Nin,guean póde se·r o.br·Jga:do a faze r , ou de ixar de f b.z·er algu.rn ,.t 

coisa, senão em virtude da lei. 
§ 2. 0 T od'os ·Sião eguas perante a lei. 
A Re;p•ubUca não ad,rnitte privi'legios de na•scimento, desconhE_'ce ifõros 

de n obrew,, e cxti.rugue as o•rdens ih onori.fi-cn,s PXisi:'.'ntes e todRJs as ~·Uf!S pre-
DOgativa.s e r e.galia.s, bem ·como o.s titu.los •nobiliarahicos e de cons·elho . 

§ :3.0 Todos os incl:ividuos e ·confis~õe.s religiosas p-odem exercer :pulJlic.u. e 
Hvreanent e o •seu culto, asso~dando-se para ess" fim <' ftdquirindo 1)ens. db-
servadas :'1S dispos·ições do ·dire1io comm,um. 

§ 4.0 A RepulbJica ·~ô re.conhece o 0a,samento civil. CU Ja ee!ebração será 
gratuita. 

~ 5. o Os cemiterios lerão caracter secular e seri'lo a dn1inistrados pela au-
io.rid fl.:tle .mun·i·ci:pal, ideando Hvre a todos os cultos 1'21ilg-ioso·s a pratica rio ~.: 

respectivos l·itos -9rh relação aos seus ·crc-nte~. desde que nã.o oiflfend.an1, 1-l n1o-
ral ·nubli;ca e as Ieis. 

§ 6.0 He1~1. ~~eigo ·? ens:i.no nli.nistrado nos estabeler!imen tos pu.ibHcos . 
§ 7." Nenhum •culto ou i.greja gosar~1. ele stlfo;venção off.icial, nem ·wr-á 

relações de dep·endencia ou a;l!iança ICOm o GO•\'erno da União. ou o dos Es-
tados. A -representaç,ãiO diploangtic.:t do Brasil junto {t !Santa Sé não im-
pUca violação deste ,prinC'iJ)io. 

§ 8.0 A todos -é Ji.cMo associarem-se e reunirem-se Jiv-rernente e sem a!'l11él$, 
nã-o pode-ndo interv'ir a po-Hcda ·senão para manter a ordem, pub.lioa . 

§ 9. o E' permittido a quem quer que seja representar m ediante petiçã,o·, 
a-os poderes pub1icos, de·nm1ciacr abusos das autoricia des e ·promover a res. 
ponsllibiHdade dos .c.uJ,pados . 

§ -1·0. Em te·mpo de [)a·z, ,qualquer pôde entrar 'llO te.rritorio .'IJacional ou 
delle •sahir , co,m, a -sua ct'orüma ·e seus bens. 
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§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem pôde ahi pene-
trar, de noite, sem consentimento do .morador, senão par.a acudir a victimas 
de -crimes, ou desastres, ne.m, de dia, senão nos casos e pela ;fõrnut prescri-
ptos n a lei. 

§ 12. Em qualquer assum•pto é livre a manifP.stação do .p-en>la,menro pela 
imprensa, ou pela tribuna, sem. dependencia de censm>a., r espondendo cada 
um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fôrma que a lei determinar. 
Não é pe1·n1.ittião o anonymato. 

§ 13. A' excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá. executar-se 
senão depois de pronuncia do indicãado, salvo os casos determhw.dos em lei, 
e mediante ordem es·cripta da autoridade competente. 

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em, p1·isã.o sem cuLpa formada, 
salvo as excepções especifiqadas em lei, nem levado á prisão, ou nella detido, 
se prestar fiança idonea., nos casos em que a lei a admittir . 

§ .15 . Ninguem será sentenciado, senão •pela autcridade compet"õnte, e,m 
virtude <le lei anterior e na fôrma po!· e.lla regu~ ad:;t . 

116. Aos a<lCusados se assegurará na lei a mais plena d efesa, ~om 
todos os recursos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entre-
gue em. 24 horas ao preso e assi•g;nada .pela autoridade -co.mpetente, ·com os 
nomes do a .ccusad.or e das testemunhas. 

§ 17. O direito de .propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo 
a. desapropriação por necessidade. ou utilidade pu.Mica, .medhnte ;n,le<mni-
zaç:.ão pré v ia. 

a) A.s minas pe>rten-cem ao proprietario do sólo, salvo as ·limitações es· 
labelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas . Esta poder'á ser t?..m.-
bem feita pelo Governo Federal ou por .concessão deste, r cs<>rvada pa.Tte ,los 
Juc1'0S a o proprietario, no caso de não iniciar ou de albandonnr a explo;·nção. 

b) As minas e jazidas mineraes necessarias á. segurança e defesa na-
clonaes, e ·as ter·ras onde existirem ni0 podem ser 'tranSiferidas a estran· 
geiros. 

18 . E' ~n'Violavel o sigiJ.lo da <:orrespondencla. 
19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. 
2(). F:ica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. 

§ 21. l•'ica. igua~mente abolida a pe>na de morte, reservada..<: ,L,. disposl-
<~ÕP!> da legislação militar em tempo ele guerra . 

§ 22 . Dar-se-ha o "habea.s-conpus" sempre q,ue a lguem soffrer ou 5 ., 

acihrur em dmminente pe>rlgo de so:fifrer vio1-eucla .por meio , c]~ prisão ou 
constrangimento i! legal em sua Uberdade de loco.moç:ã.o. 

§ •23. A' excepçâo das causas, que por sua, natureza, pertence a jui:?;o, 
especiaes, não haverá fõro ;p-rivilegiado. 

~ 24. E' ga rantido o livre exercício de quruquer profissão moral , lntel-
lf'Ctual e jndustrial. 
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~5 . Os i·nventos 1ndus-triaes •pertencerão aos seus autores, ao·s quae;; 
fica rá garanttdo ~Jor lei um privilegio tempüra•rio, cu será .concedido pe·lo 
Congresso um ,premio razoarvel, quando haja oonvcniencla de vulga.,·J= o 

invento. 
§ 26. Aos auto•res de dbrafl Htterarias e artísticas é garantido o direi to 

exclusivo de reproduzil-as pela imprensa, ou por qualquer outro processo me-
e:anit:o. Os herdeiros ·dos autores gozarão desse direito pelo te.m;po que a lei 
d€terminar. 

2•7. A lei assegurar'á a iJ;)rop·riedade das mar.cas de .fa;hrica. 
28. Por 1notivo de crença ou de .funcçà.o religiosa, ne.n'hum cida dãu 

brasi·leiro ·poderá ser privado de seus d ireitos civis e politico.s, nem eximir-se 
do cumprimento de qual,quer dever dvtco. 

§ 30. - Nenhum imposto d.e qualquer natureza pode1'á se-r cobrado sa-
niio ern virtude de uma lei ique o autorize. 

§ 31. E' mantida a instituição do jury. 
§32. As diBposições constitucionaes assecurator!as da irreducUbi1idade . da 

vencimentos civis ou milHares não eximem da obrigação de pagar .os im-
posto:3 ge·raes .creados em. lei. 

§ 33. E' •Permi.ttido ao Poder ·Executivo e:xcpu1sar ·à o te·rritorio nadonal 
os subditos .estrangeiros perigosos á ordem pubHca ou nouívos aos interesses 
da Republica. 

§ 34. Nenhum en1prego ;pôde -s er 1Crea,do, nen1 vencin1-ento algun)l, c~vi~. 

ou militar, póde ser estipulado ou alterado senão por lei ordinaria especial. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem): - Sr. Presidente, a emenda nu-
mero 5 da Camara dos Deputados versa sobre tres artigos da Constituição. 
O ·rE<querimento feito peJ.os meus illustr'es ,collega" c por mim, .para destacar. 
quasi •que era dis]Jensavel .porque o Re•gime-nto approvado pelo Sena;lo 1m.anda 
votar artigo •por artigo. 

O § 3.5 é uma modificação do art. 75 da Constituição alterando o § 36 

·do ~rt. 80 da 'Constituição. Conseguintemente, si essas emendas nao tive-
rem dous terços a seu favor, os artigos respectivos. da Constituição não se-
rão · modificados. Para evitar qua1quer duvida, foi apresentado um requeri-
mento assignado por 16 :Senadores e ap·provado ,pela maioria. do 8e.nado. 

Peço, portanto, que a votação se faça resalvados o.s §§ 3'5 e 36, que S·erão 
por V. Ex. submett!dos posterior e isoladamente a votação do Sanado·. 

O SR. :PRESIDENTE: - Era isso o que a Mes;, ia .fazer: sulbmciter á vota-
·ção, resalva,ndo a parte relativa ao requerimento a.presentado .pe1os .Srs. Se-
nadores. 

Vae proceder-.se á 'Clhamadà. 
Os senhores que approvam a emenda dirão - sim e os que a rejeitarem 

,fiirão - não. 
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:!.'rocec1ondo-se á chamada respondem - Sim - os ·senhores lv'í.ei1rclo-nç~, 

JVf!artins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Souza Castro, 
Costa Rodrigues, Cueha Machado, Magalhães de Almeida, Thomaz 
Rodrigues, .João Thomé, I<'errei·ra Ohaves, João Lyra, .Eloy de Souza., Antonio 
l\fassa, Venancio Nei'v·a, Carneiro da Cunha, :F'<ornandes I..iima, Euzebio de 
Andrade, Lo·pes Gonçalves, Pedro Lago, !Mano~! 'M:oujarclim., Bernaróino Mon-
teir'o, Miguel de O~valho, Joaiquim Mloreira, lll[odesto Leal, M·&ndes Tavmces, 
Paurlo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, ~i\.nto.nlo Carlo-s, Lacerda 
I<'-ranco, AdoJ.plho Gordo, Luiz Ado·1piho, Hermenegildo de i:M>oraes, At.fonso {)c; 

Camargo, Generoso Marques, Feli11pe !Schmidt, Vida~ Ramos, Vespucio ele 

AJbreu e Carlos 1Barbosa, (40, •e - não - os 'Srs.: Barbosa. Lima, Lauro Bo-
dré, Euripedes de Aguiar. Benjamin Banoso, Epitacio Pessôa, Gonçalo Rol-
lem-ber;g, Antonio J'vfoni·z, 'Moni:z !Sodt•é, Jeronymo Monteiro, JtJ<sé Tlfurtinllo, 
Carlos Cavalcanti e Soares dos Santos, (12) . 

_O §r. P!·esid'ente : - Votaram - si1n, - 40 .Srs. Senadores e não, 12 . 
A emenda foi a.prproWtda, salvo os .paragraphos 35 e 36. 

Vou submetter á votação o § 35 . 
E' o seguil11t-e : (lê) : 

"§ 35. Respeitac1cs os direitos adquiridos e a. espectativa legal elos func-
cionarios em exercicio na data da promulgação desta lei, a aposentadoria 
sómente poderá ser concedida: 

aos in validos depois ele trintl~ annos de serviços á 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 corr:c--
pulsoriamente aposentado com o'i vencimentos correspondentes ao 1tempo de 
serviço. 

b) Nenhuma aposentadoria ou ref orma será concedida cmn vencimentos 
superiores aos da actividade." 

Os Srs . Senadores que rejeitarem o § 35, dirão - não; os Srs. que 0 

acceita.rem, ficando a pprovaclo o § 35, de accôrdo com a emenda n. 5 dirão 
sim .. 

Peocedendo-se á chamada, respondem -- não os Srs . : Mendonça Mar-
tins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Barbosa Lima, Souza 
Castro, Lauro Sodré, Costa Rodrigues, Cunha Macl1ado, Magalhães de Al-
meida, Euripedes de Aguh.r, Thom a z Rodrigues, João Thomé, Benjamin 
Barro~o, Ferre.ira Cha:,res~ .João I.~yra, F.Jloy de Souza, Epitacio Pessoa, .An-· 
tonio "JVIassa, Venancio Neiva, Car·neiro da Cunh8,, Fernande.s Lhna, Euzebiú 
de Andra.de, Lopes Gonçalves, Gonçalo Rollemberg, Pedro Lago, Antonrr" 
Moniz, Moniz Sodrê, J\•Ianoel Nlonjardim, Berna.rdi.no Monteiro, Jeronymo Mon. 
rteiro, Miguel de Carva.\ho , Joaqrlim Moreira. Modesto Leal, · Mendes Ta .. 
vares, Paulo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, 
Lacerda Ft·anc.o. Adolpho Gordo . .José Murtinho, Luiz iu1olpho, Hermene· 
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gildo de Moraes, Affonso de Camargo, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, 
Felippe Scbmidt, Vidal Ramos, Vespucio de Abreu, Soares dos Santos e Carlo~ 

Barbosa (52). 

O Sr. Presidente : - O Senado rejeitou, por u nanimiúade de votos, o ~ 

35 da emenda n ·. 5. 
Vou submetter á votação o § 36. Vae-se proceder á chamada . Os Sr". 

Senadores que o approvarem dirão - sim - e os q u e negatem o Beu assen·. 
timento ao ~ 36, dirão - néio. 

O § 36 é o seguinte : (iê) 
"§ 36. Quando a segurança da Repubíica o exigir, em caso de aggres~['w . 

estrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha dzclarar em tado de s itio, 
por tempo determinado, qualquer parte do territorio nacional, suspendendo-
se ahi absolutamente o "babas-corpus" para os detidos em virtude i!a 
declara\:ão do sitio, assim como as garantias constantes dos paragraphos 1", 
3°, s•, 10, 11, 12, 13, 1.4 e 18, deste artigos, que o decreto e1•numerar . 

a) Não se achando reunido o Congresso e con·endo a Patria imminente 
perigo, execcerá essa attribuição o Poder Executivo F ede1·al (art . 48, n. 15! . 

b) Este, porém, durante o estado de sitio, restringir -se-ha nas medida:; 
de repressão contra as pessoas . a impor : 

a detenção em 1og:..!.r n2 ... o destinado aos ré Os ele crin1cs conununtJ I 

o desterro para Olltl·os si tios. do territorio nacional: 
c) Logo que se reunir o Congresso, fl Presidente da R epublica lhe rt'!1a·· 

tará, mCYtivando -as, as 1nedidas de "excepção que houverBnl sido ton1a.dar:i, 
d) As a utoridades que tenham ordenado taes medidas são responsav<'.l 

pelos abusos commettidos. " 
Vae p roc-eder -se a chamada. 
Procedendo-se á chamada, respondem. não ~ os Srs Mendonça lVt:ar-· 

tins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Bat·bosa Lima, SoU?:'l. 
Castro, Lauro Sod1·é, Costa Hodrig-ues Cunha. Machado, Magalhães ele Al-
meida, Euripedes de Ãguiar, Thomaz Rodrigues, João 'l'homé, Benjamin Bar-
roso, Ferreira Chaves , João Lyra., E loy de Souza, Epitacio Pessoa, Antonio 
lvia s·sa., Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, l!'ernandes Lirna, Euzebio de 
Andrade, Lopes Gonçalves, Gonçalo Rollemberg, Ped,-o Lago, Antonio Moniz, 
Moniz Sodré, Manoel Monjardim, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, 
Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal, Mendes Tavares, Paul<J 
de Frontin, Buúw Brandão, Bueno de Paiva., Antonio Carlos, Lacerda F i·a ncD, 
Adolpbo Gordo, .Tosé Murtinho, Luiz Aclolpho, Hermenegildo de Moraes, Af-
fonso de Ca.margo, Carlos Cavalca ntti, Generoso Marques, Felippe Schmidt , 
Vida! Ramos, Vespucio de Abreu, Soares dos Santos e Carlos Bar bosa (52) . 

O Sr. Presidente: - O Senado, por unanim idade de votos, 1·ejeitou o 
paragra pho 36 da emenda n . 5 . 
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O Sr. Soares dos Santos (pela orclem): - Pedi a palavra, Sr. Presidente, 
para >enviar á !Mesa, •nos termos do artigo 9" do novo Regimento, a minha 

-declaração de voto. 
Veem á mesa e são lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Votámos a favor da emenda n. 1, declarando que mantemos as restri-
cções oppostas peran:te a Commissã o . 

Sala das sessões, 1.2 ue Novembr o de 1•925. - Aristides Rocha. - Sou/~a 

·Castro . - Fernandes Li'rna. 

Assignei com restr1c~ões quanto aos ns . . N e IV da emenda n. 7, o p•are-
cer sobre o 1Jl'Ojecto de re<visão constitucional, e .fiz ·P01' considerar que taes 

·dispositivos cerceiam, ferem profundamente a autonomia dos Estados, sendo 
assim, contrarias á fórm:oL republica.na ifederativ:1.. 

Não tendo sido possível des~acar os referidos dispositivos para <vOtação 
·em separado votei contra toda a emenda n. I , que tem, entretanto, disposi-
tivos outros que merecem a minha approvação. 

iSala d11s sessões. - E1~ripides de .Agu·iar. 

Decla,r,o haver votaàc, 0m globo, contra a emenda n. 4, da proposta de 
reforma constHucionaJ, pela impossibilidade ele destacar do seu -oonjunto a 
unica parte qu-e não merece a minh'l. a.pprovação e que é a seguinte,in fine: 

"As.c;im como, na vigen{;ia elo estado de sitio, não pDdBrà,o os 
Tribunaes, conhecer dos actos praticados em virtude delle pelo Poder 
Legislativo ou ·Executivo". 

Sala das sessões, em 12 CLe N-ove·mbro de ,1,9'2•5. Thomaz. Rodr-igues. 

Votei .pela a~pprovação da em{Onda n . 4, com restriq;ão •quanto ao final 
.do .paragrapho :5" da mesma emenda, CIJ11C€·bido rws seguintes termC's: 

"Assim como na vigencia do estado de sitio, não poderão os 
tribunaes conhecer dos a ctos p raticados em virtude clelle pelo Poder 
L egislativo ou Executivo" . 

E sta disposi~ão, si pude·sse ser destacada, não teria meu voto _ 
S&la elas ses3ões, 1•2 de Novembro de 19.2·5. -João Th011té. 

Declaro ter votado a favor da emenda n. 2, com restricção quanto ao 
n . 5, da referida emenda. 

Sala das sessõr,s, 12 de Novem/!Yro ele .J •91t5. - FeTnandes I.1inw. 
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Declaração de voto 

Votei contra o § 5° da emenda n. 4 in fine, e os paragraphos 22 e 36 
-da emenda n. 5. 

Fiel ao pensamento de Ruy Barbosa, o mestre incomparavel, sou franca-
mente favoravel â. ReviSc'i.o Constitucional, mas licito me não era votar peio 
§ 5° da em.enàa n. 4 e paragra.pho~ 22 e 36 da emenda n . 5, da propos-va. de 
refomna. 

Prohi,bindo o primeir.Q aos tri'bunaes tomar CO'Ilhechnoento, .por Ltualquet· 
-forma, ne todo acto praticado pelo Legislativo ou Executivo em virtude uo 
-esta.do de sitio: limitando o segundo d'a.quelles -para-grruphos o conceito do 
habeas-corpus, e arm•u!Jando o ultimo esse "'blaluar.te d<Vs lilberdades pulbli-

.:;m:·. clnn·nte () sitio, cuja de.finiçãio é, ao me!mlo tempo dilatada, - esses 
tres pontos da reforma foram os unicos que não puderam merecer a minha 
approvação, por se me aftgurax<em um recuo na n ossa E"Volução jurídica e utH 

desmentido ás tradições liberaes da democracia brasileira . 
Nem se allegue que os abusos a caso commettidos durante o sitio, pos-

.sarrn. vir a ,;er cot'rigidos pelo grande q'\6ffiedio constitucional, que só !ficaria 

.suspenso em -relaçüo aos aotos praticados dentro da aut<>ri.zaçã.o do novo texto 
na lei. 

Quem recusa a ben ignidade dessa intenpretação é o proprio eminente 
relator da proposta na ICamara, que a.uthent>ica o pensamento da emenda., 
.q·uando diz, no seu ,parecer : 

"Se abusos forem commettidos, só podem ser apreciados pelo 
poder com1Jetente para accusa.r e julgar as ~utoridades, que o corn-
mettei"em" . 

Assim, todos os attentados contra os direitos individuaes, todos, sem 
-excepçã:o de um. só, ,poderi·a m ser pratica<kls na vigencia do sitio, sem que 
_pudessem ser, de prompto -reparados p-elq 'Pod€r Judiciario. 

Contra essa th.eori-a que se pretendeu is inuar no texto vi.gente da nossa 
Grande L ei, é tque já se l"evoúava Ruy Bat,bosa, ex.p licamdo, no s.eu !iv1·o de-
finitivo sob"e o estado de s itio, que neste: 

"Estas duas jurisdtcções (do Legislativo e do Judiciario) não :se 
annullam recÍ'procamerute . Cad·a uma t em a sua f·uncçJ,o peculia•r : 
·-- o Cong11es-so apr ecia o !facto .J)OliUco á luz da conveniencia. ou dC> 
dir eito fundamen·tal; a Justiça e ntende nas questões civis, r estabc.· 
lecendo o diTeito do indi'Viduo, quando o Executivo, para ferir, t:ro.ns . 
r~oz a :j:}arreira constitucional-. A sancc;:ão po.1itica da le.gislatura não 
exclue a neaessid'ade da desaggravação da liberdade pes-soal, op.priml• 
da ou supprimida, pe las impaciencias da autoridade administrativa" . 

~ accrescentruva : 
"Si -o estado de sitio não observou as -condições esscmciaes d"l 

~Qn!':titucionalicc::tde, são juritlicamente invalidas as mcclid ·:clS de re-
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pres;;ão adaptadas no seu decurso e como d essa inconstitucionalid::vie, 
" :Supremo Tri,bunal é con1petente }}2,ra {!onhecer, p6de, dada essa 
inconstitucionalidade o Supremo Tribunal conceder o ha1Jeas-coTpus". 

Mais ta1'de, ao traçar o a.dm.ir<tVel progra,mma de refonna do Partido Re-
pul>ücano 'Libe'li:H, rec:amava na dausuh na do futur-o .c.onstituinte : 

"!Estabele:oer, outrosim, 1nediant€ nonma constitucional expressa,. 
o ha,beas-co7·pns em gara.ntia <h liberdacte individual durant€ o cstélJdL 
de sitio, quando o Poder Executivo, nos c·asos deste , segundo a Constt-
tuiçãu, al't. .SO, pi'lnci-pio e § 1°, ultnup.a~õ~sar as mf'didas de rept' essão,. 
contra as pe~soas, que esse 1nesn1o aT~i-go no seu § 2o, lhe perraitte . .. '"' 

Suhnl'lssCJ .n. lnfalE~)ilid::tde ela. liç:io, r.~Sguei Ul(··~r voto á, :~eforxna qu;;"Ln tel-
a o § 5° da en1.enda no 4o e pa,.r;::Lgraphos Z2 e 36 cl~ enwnda n. 5 . 

,saea das wssões, Novemb;·o de 19r25 . - Pedffo Lago . 

Declaração de voto 

Declaro que votei contra a proposição da Camara dos Deputados emen-· 
damdo a Constituição Federa l, p€lcs nwtivos ·q~, de se,gui-da exponho. 

Ninguem, en1 ·p:ri.ncj.pio, pôde ser contrario á i<léa revisioni~~a, 'p.ois que-
revi-sionista é a 'Pro.p:·ia Constituiç.ão ,que temos ::t e!E;vad:a preocc u.pPJ;ão d~ 

con.se1·var, ?Jl.e"ho·rando·. ll\fas, todo o •espirlto sinceramente disJ)osto a zelar 
pela integ<ridatJe do syst€ma €m vigor, deve oppôr tena,z resistenda a qual-
quer pl·ojecto de revisão, 'COll'llO ·o de que .se trar:a, por exem}}lo, fundamentai-
Inente contra rio á índole do regin1.en de liberdade e de ,progT.esso qu-e o 'Pacto 
de 24 de Fevereiro de 1891 tem podido manter para a N:ação, através doSe 
mais tem€rosos obstaculos e ·arpez3Jr de seus ne.rn senwre bo·ns •rrliMJ<datarios, 
legis1adores e governa~ntes; o que se n1·e aftfigura um dever inde.clin.avel, 
nBsta hora de dura provação para o B l<'lsH , é ·contrariar {lesas·sumbrllidamente· 
reform3.. cotno es:ta.. n.em só de ini-ciativa Hlegithna, 1nas- ainda pr:Ocessada... 
com fla grante desrespeito á formalistica instituida no art. 90, daquelle Pacto,. 
o que por si s6 é defeito ca,r>ita1 ,e -suffidente para fulminar de nuHidade in-
sana vel, a praposiçllio •qu e com Rs appa,rencbs de trium1)1ho, a·c.gJb~ d€ atra-
Y€-ssar sua primeira etapa, nesta Casa do Congresso Na;cional . 

,sa~a 'das se.ssões, em 12 de Novembro de .1>9'2'5. - Carlos CavalcanN. 

Declaração rlP voto 

Declaro que votei em t• .discussão a favor das emendas ns. 4 e 5, da 
proposição da Camara .do.s De-putados, n . 54, ·de 1:9"2.5, pO>r co.ncm·d~~r 'C'orn a 
maior '!)ar te das. suas dispüsiçõe.s, reservando-me, entretanto , o direito de· 
votar c ontr a ellas, em segunda discussão, caHo não sejam c1€'Stacadas parar 
votação s eparada, as disposições d€ ns . 5 (ultima parte) da E:·menda n . 4, . 
'J}rohdbindo q ue os t r ibunaes conheç:a.m dos actos .prati=do,s .JX']o Pocler L€--
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g is lativo ·OU Exe.cur~irvo, 11a. vigcncia. .d:o esrtrudo de sitio, e do § 22 da. e1n~~ooa 
n . 5 que •restrin-ge o habeas-corpus. visto que .não ·posso dar o meu voto a 
es&a::~ õ.i..@osições. 

Sala das sessões, em 12 de Novembro de 1925. - Vidal Ra?nos. 

Dec.lnTaçci.o ele voto 

Dõelarc. ter votado contra as emendas ·c<m~titutivas do projecto de re-
visão constitu<Cio.nal, ]Jelos seguintes motivos : 

1o, porque na s ituaç:ão difficil que atravessa o paiz a inopportunidade 
desta red:Ol'ID•3· torna.-ISC evidente, 'PQnquan•to a perm;a,nen.cia do sitio em 
muitos Estados é a demon~t.raçãtJ de tP.W não ha .g-arantias inddvid·uaes, su-f-
f ici•en tes para que exista a caJma nos espíritos e a conveniente tran·qui1:1<lade 
para a livre dis•cussão do assumpto; 

2•, ponque o .projecto, tendo sioo ori.gin:ario de uma r eforana no Cattete, 
demonstra a Jnterferencia do IChed'e ·do Estado nas resoluções de. Congresoo 
e ·con sequen t>em en te falta <le comprel,er..sác d?.- nossa lei basi ~.a. que .no f'.eu 
artigo 90 estalbelece que a iniciativa de tal r0forma .ca'be ao •Congresso Na-
ciO'IJa.l ou ás Assembléas d:Os ]}sia;dos; 

3°, .rXlrque as idéas do Sr. Presidente da Repu!'olica contidas na proposi-
ção e apoiadas pela maioria, sob o 'POnto .d~ vi~ta da solidariedade ,go\>erna-
menta l não correspondem ás necessidades de melhoria do nosso Estatu to, 
pm'qua,nto s-ão restrin.gentes da a u tonomia d.os Es~ados os -dipositivc.s adopta-
dos, .que m.uito -com~romettem o regimen da d'ede.raç;,ão; 

4°, polXtu•e, pela .prO}Josição, desâJP'Pareee a harmonia e a inde.pendenc'!a 
dos tres poderes -que r epresentam a solberaa1ia n:u;tona.'l, ·c.orn as med1das 
ad.or,tadas do véto p.a.r.cia.I, a,Pp•lica.cio a. quaJ.quei· -res0l:ução do Cong-resso, 
assilm -como a que · im.pede, n~. vl:gen!Cia do estado -de sitio, os trilbunaes 
conhecerem dos actos praticRdCG. em virtude delle pelo Poder Legislativo ou 
Executivo. 

r5•, .finalmente, porque as emend:a.s ap.provru'l.as, -não sendo disposliç;lõies 
destinadas a in terpretar os textos constitu ciona.es as cons>tituem 
materia nova, sendo umas disposições de caracter político e outras de méros 
experuentes administrativos, rq·ue •calbtõriarrn. :arutes em Jeis ord~'narias, maa 
não devem figurar -como partes integrantes do -nosso direito conslituciona1. 

Faço •estas declarações, não ;p•or espírito de- critica, mas .para q u e fique 
consignoo-o n:os Annaes o meu voto contrario á proposição . .c<:>mo •resu~tante 

de um ponto de vista clout,·inn:·io o, que sem.pre o'I:J'{>deci. - E§orrr.es dos 
Santos. 
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&ESISA.O DE 13 DE NOVlUMIBRO 

O Sr. Epitacio Pessôa {*) - Sr. Presidente, sinto-me no dever de dar 
uma breve explicaçãlo ás observações que .hontem, ~ hora do expediente, o 
meu ultimo discurso met·eceu do nobre Senador pela. •Bahia, Sr. Moniz 'Sodré. 
Antes, 'POrém, outro dever se me depara, e é o de agradecer muito desvane-
cido a S . Ex. os conceitos altamente generosos com que me honrou no 
correr da sua oração . 

iSr. iP~·esidente, tres reparos formu:ou o n{)bre !Senador ;pela. Ba..1Jia a 
respeito das modestas palavras qu" tive occasião de pl'oferir aqui sobre a 
reforma consti t ucioual. 

Estranhou S. Ex., em primeiro logar, Que eu não tivesse .p.rob:stado 
contra a emenda ~;ue mandou supprimir a palavra " u niformes" do disposi -
tiv.o n. '24 do art. Z4 da Constituição, que se occupa dn.s leis de naturaliza-
ção, dando logar aasim a que o Congresso Na.cion a l possa, de agora e!n di-
ante, votar leis desigua'3S, segundo a nacionaiidade dos estrangeiros que se 
queiram naturalizar no Brasil, 'O que pôde ser ·fonte inexgotavel de c onfllélos 
internacionaes . 

'Sr. Presidente, manifestando-me, prelilniluu·meute, contrario a toda e 
qualquer modificação do texto constitucional, eeria natura l q ue en nã o 
descesse a um erame meticuloso, apurado, refiectido de cada um dos pontos· 
da reforma. Não obstante, esse não m e passou despercebido . 

O •SR. ioNrz Soor:Jll: - V. Ex. dá licença para um aparte? (AssenU-
'11te1lto ào o1·ador). Não extranhei propria;mente, qu iz apenas chamar a at-
tenção de V. Ex. para n.quel!es pontos que me 'Parecia V . Ex. não poderia 
Sl!ffragar. 

O SR. EPITACIO PESSOA: - -este caso dareito outro rumo á exposição que 
ia fazer. 

S. Ex. não extranhou que eu deixasse de manifestar-me ... 
O ~oNIZ SoD!".É: - C!:lamei apenas a attenção de V. Ex. para o 

facto. 
O •SR. EPimACio !PEssoA: - .. . chamou apenas a minha attenção 1:ara a 

medida que se ia adoptar e 'POderia ser . uma fonte perenne de conflicto:~ er•-
o Brasil e outras potencias. 

O SR. ARisTIDES RoCHA: - Entretanto é talvez a mais salutar das medi-
das <constantes da reforma. 

O SR. EPrTICJo PESS.OA: Eu pediria licença ao nobre Senador para ob-
s~rYar que o n. 24 do art. 34 da Constituição actual nã.o tem o akance que 
.S. Ex. lhe att:J.;bue. 

O que se tem em vista com essa disposição, não é, ãe modo uer:hum , 
forçar o Congresso a votar leis onde as condições de natt.:raliza.çíio sejam 
perfeitamente identicas para todos os 'l)aizes. 

(• ) Discurso proferido na hora do expediente. 
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A disposição citada, Sr. Presidente, é uma exc·rescencia injusti1 lca;vel 
no nosso texto constitUJcional, é uma •cópia servil de disposição identica. que 
se encontra na .Constituição Americana, que Já se expli-ca perfeitam e nte, 
mas .que entre n ós ·n ão t em signi!f·ircaçã-o . Nos ·.Estados Unid-os anle.s da. 
Constituição, a natura!1zação era ·concedida pelos Estado::; Federa dos ou 
Províncias. Dahi resultavam as mai.ores divergencias nas leis respectivas. 
A lei votada pelo Estado de Massachussets era differente da votada no Es-
tado de V1Jrginia, e assim pm· diante. Quando se elaborou. a Cnnstituiçã,o 
Fede•ral, os seus autores, reconhecendo a inconveniencia dessa variedade ·e 
como i'am m13,nter aos Estados a a utonomia da ;regislação. tomaram o a lvitre 
de estabelecer que a le-i de naturaliza ção fosse uma só e uni!forme para to-. 
dos oos Estad-os. •De sorte que, a uniformidade exigida p ela Constituição' 
Americana não é a uniformidade da lei em relação aos estrangeirl)s que 
venham .naturaliza r-se, .qualque•r que se•ja a- sua nacionalidade, m as a uni-
formidade da le-i em r elação aos Estados ·fedemados, isto é as conilições de 
naturalização no Estado de Virgínia, por exempJ.o, serão as mesma.;; que 
para .o Estado de P.e:nnsylvania ou qualquer oubr'O da União Ameri·cana. 

Entre nós n ão l~avia mistér prescrever .que a 11aturalização seria regu-
lada pelo Gon.gress'O <Nruciona l ... 

I() ISR . MoNIZ .SoDRÉ: -Dá um aparte. 
O SR. EPrrACIO PESSôA: - A situação é inteiramente diffe rente, como ü 

m•eu no;bre collega vae verificar . 
Nos .Estado·s Unidos, ante·s da Oonstitu~ção, a.s •Pl10vin.cias tinham a fa- . 

culdade de legislar separadamente ; promu;r.gada a !Constituição ellas conti-
l 

nuaranl! no uso dessa facu'dade. Si não lwuvesse na Constituição F~deral 

um dispositivo reservando ao Congre,sso Nacional a le-i de natruralizaç;<'io, os 
Estados Federa dos contim:ariam a votar essa lei , ·COm! os inconvenientes jé. 
por mL'11 assignadcs. !Por conseguinte, 0 preceito da Constituição, estabele-
cendo que a natuealização será da alça da exdusiva do !Congresso Nfl.cinnal, 
era imprescindível.. Entre nós , porém, onde não houve nem ha legislação 
separada, a m•e•sma razão não existe . 

O :Sn. MoNIZ Sonru!J: - Cha mo a attenção de V. !<.,';::,:. para este facto : 
existem dous pontos distinctos nesta questão: · a inc-ompetencia dos E;stados 
para dBc·retar l eis de natural i.zc'tçã.O', que não üOnstitue assumpto de diver-
gencia entre nós, e a ineompetencia do CongTesS'O Nacional para de.creta.T 
leis desuniform·es sobre essa materia. 

O .SR. EPI'l'ACio iPmscsôA: - Perdõe-me V . Ex. Quanto á comp-:.tencia 
para <Jecretar leis de !llaturalização, é sa;bido que perten.cen'i sempre ao Con-
gresso F ederal ainda que se supprima o art. 34 n. 24 da Constituição. Quan-
to á condição da uniformidade , ella não é n ecessaria, nem em relação aos 
Estados, pois não temos pluralida.de de le•gislaçã.o ne m em relação aos es-
trangeiros, pois o interesso do paiz· póde reclamar a a dopçã.o de m edidas par-
ticulares para este ou a.q uelle povo. 

., 
• • 
' . • 

• 
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Vê-se, pelo exposto, Sr. Presidente, que a disposição constituciona l, que 
determi·nou ü.S t·epa1·os do nobre SenadGr , é inteh·am ente desn eces'saria ; 
pó de ser suppi·imida sem .prejuízo algum; o Congresso Nacional côntinuarâ 
c ser o unico competente .para legisla: sol:xre naturalização. 

O SR. I.MoNIZ •SouRQ: - O que é inutil ê o dispositivo .con'l!o vae ficar na 
revisão, desde que se l he r etire a paCa.v1·a "unif orme". 

O ISR. EPITACIO PE:ssOA: - Estou de accõr<lo: com o restrictivo 1Lnitorme 
ou sem o l'estrictivo um:tm··rne, é perfeitamente d ispensavel. 

O SR. MoNIZ Som~: - O q u e !L Constituição quer evitar é que o Con-j 
gresso Nadonal, ni'io tendo competen.cia os Estados para legislarem sobre a 
materia, possa votar leia rlifferentes em relação á n aturalizaçã:o·; e, i"K-1' isso; 
empregou a l}alavra "uniforme", pa-ra que se não fizesse excep~o di:l um 
vavo para outro nas condições exigidas s obre o assump1o. 

O SR. EPrT,\Cio PEssOA: - Nesse ponto V. ·E x. está inteiramentt• <;qui-
vocado. 

O SR . MoNIZ SoDRÉ: - V. ·Ex . não tem razão. 
O SR. EPITACIO PESsôA : V. Ex. poderá verificar, em qualquer expo-

sitor de direito americano qu€1 a interpretação desse dispositivo const'tucio-
nal ê exactamente esta : a uni•fo rmidade n ão se exig-e em relação aos estran-
geiros que vêm naturalizar-se no •J>aiz, mas em relação aos EstadóS da 
União, isto é, as condições de naturalização pGdem vaJriar de estrangeiro a 
estrangeiro, m as devem ser as m esm as a ser obsarvadas em todos OS' E sta-
dos fede!-ados . 

Quer V. Ex. uma p rova concreta disto? 
A ~Constituição am ericana exi.ge expressamente que a le i se•ja ,uniform•e . 

Isto signi'l'tca para <> nobre Senador que a lei deve ser a mesma :para todos 
os povos. 

Pois ·oem; nos Estarlos Unidos, apeza-r dessa p-rescr-ipção categ'Orica, po-
siUva e insophislliavel, é prohibida a naturalização dos chinezes, dos japone-
res e dos índios . 

O SR. McNiz SoDRÉ: - •Mas devido a essa prohibição tem surgida casos 
<ie conflictos internacionaes. 

O SR. EPr-:rAcio PEssôA : - Mas circumstancias especiaes podem acon -
comlictos internacionaes, ninguem dirá que a Constitu ição ~o~ violada. 

Em ·principio estou de accôrdo como V . Ex. Acho qu(' uma lei q ue esta-
ooleça as m esmas condições pa.ra a naci-onalização de qualquer estran geiro·, 
é uml", condição de •cordia.lidade· internacional. 

O SR. :M<>NIZ Somlli :· - Eis ahf. 
O SR. •EPITACIO PESsOA: Embora dessa .prohLboição tenhR-m sm·gido 

selhar a adopção de medidas tambem especiaes·. Por exemrplo: attrabir ao• 
seio do paiz certos estrangeiros u teis ã estimulação das nossas forc;:as pro:-
ductoras; fechar o nosso territor io a outros. que por q:uaiQ uer motitVc não• 
sejam· desejaveis . 
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O SR. ARISTIDES H.ocHA: - ·Corresponder á reciprocidade de · trata.mer.~o 

<!G outra..; .nações. 
O Sn. EPITACio iPEJSSOA : -- .. . oorresponder a devexes de rec!pracidade. a 

favores especiaes .que outra;s nações nos concedam. Eis ahi motivos especiaes 
que podem justificar tambe!lll condições · especiaes para a nat-uralização. 

E' a mesm<a cuusa que acontece, por exemolo, oom a ünmigração. 
iPoi·s :1ão fe~hámos a porta lá immig.ra.ção ·Chineza? (Pausa). 
'Pois os EstaJdos Unidos não prohibem a e ntra-da no seu territorio, da 

immrigração ntpponica? (Pausa) . 

A mesma oousa succede ainda em relação á materia fisca.i . 
Pois não esta.boelecemos certos favores em 'beneficio de algumas na<;<ões 

-e certas l'éstricções em detrimento de outras. ce aocôrdo com os nos!los in-
teresses fi s:::aes? (Pausa) . Entretanto, ninguem dirá que a igualdade ou a 
uniformidade em materia :fiscal e de ·illUil!Íg.ração não .seja tambem uma con-
-dição de cordialidade internacional. 

O S. 'MoNIZ SonP.:ê: - V. Ex. não confunda as duas questões de 
naturalização e de immigração ou interesses fiscaes . 

O SR . EPITACIO PEsSôA: - Estou adduzindo um argumento a pa1·i. 
O Sn . MoNrz SoDRÉ: - Não é uma interpretação a.nalogica app!icavel 

ã hypothl'.se. 
V. Ex. não corufunda a,s duas questões . 
O Sn . EPITACio PESSÓA: - Não confundo as duas questões; esto·t' mos-

trando que nas relações internacionaes, quaesquer que el-~as sejam, â;; vezes 
um E stado é obrigado a fazer restricções ou conceder vantagens especiru;.:c;: 
nem sempre lrhe é possível ter um tt·atamento uniform!e para todas as naç.ões. 

O SR. MoNrz SonRÉ: - iPennitta-me V. Ex. mais um aparte . (Assenti-
·rnento do orador). T·odos os nossos commentadores, sem e:x;ceP<;}âo, não s6 
justifi.c.am esse dispositivo unijor ·me, como aocentuam o peri.go intern<.cianal 
que haveria se porventura fosse elle modificado . 

0 SR. EPr:Acro PEsSóA: - IPrwigo proplia.mente internaciona1, nii.e exis-
te. Citei ha pouco o exemplo dos Estados Unidos, que ainaa não entraram em 
guerra oomt a Ohina. ou com o Japão .. . 

O •SR. ARISTIDEJS RoCHA: -Mesmo •p r:wque ·cada qual manda em sua casa. 
O SR. EPITACIO PEsSôA: - .. . embora prohibam, na defesa dos seus in-

teresses, a · naturalização dos nacionaes -desses paízes. 
O SR. MoNrz SonRÉ: - Os E stados Unidos amda não entraram err. guer-

ra .porque são mais fortes que os outros 
O SR. EPITACio PEssõA: - O nob~ Senador parte de umt fa!so supposto 

- permitta-me dizer-lhe, S. Ex. recêa que, dagora em diante o Congresso 
pa:sse a s6 votar leis desiguaes, no tocante ás condições de naturalização dos 
estrangeiros. íMas, por que ·não acceitar a presumpçãc- inve::sa? 

:O SR. MoNIZ ~DRÉ. -Por que se está fazendo a reforma con.stit:Iclonal 
para isso . 
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o Sn. EPl!llACio PESSOA: - A legitima pnisumpç:ão é que o Co·n gro:;so se 
!nspirarà sempre no desejo de assegurar a o pa.iz . cada vez miais affectuosa. 
a estima das outras potencias, e só adoptará medidas de caracter especial, 
quando o intere55e <bem entendido do BrasH ou circumstancias de ordem tam-
bem especial o aconselharem. 

Como .quer que seja, o que desejo accentuar ê o seguinte: que a a ispo-
sição do art. 34, n. 24, da nossa Constitmção, é uma supeTi'etação, ê uma 
inutilidade . Copiámos esse d ispositivo da Constituição americana, m:u: nos 
Estados Unidos ella tem signifcação ; entre riós, nfu>. 

O SR. 1\IIoNIZ SoDRÉ. - · Vê V. Ex. que excrescencia é o que !!: •J vae 
fazer. 

O SR. EPITACIO PESSOA : - Forçar o Congresso Naciona: a votaJ• leis. 
absolutamente uniformes para a naturalização de todos os estrangeiros ... 

O •SR. MoNIZ SomUl:: - E' da maior -conveniencia. 
O SR. EPITACIO !PESSOA: - .. . 'IJóde ser, em certos casos, ae grande in-

conven!encia .para o nosso pmz. 
O 'SR. APJSTIDES RoCHA: - Seria obr igar-nos a conceder favores aoo; que 

n ão no!-os concedessem. Seria esta a consequencia ·da interpretação de S . Ex. 
O .SR. MoNIZ SonRÉ: - .As leis de naturalização e a.'3 que -concedem os 

direitos de cidadania a qualquer estrangeir-o no Brasil, não .podem estar su-
jeitas a reciprocidade ou outras condições subalternas. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Ná.o se! qua.es sejam essa~ c-ondições suoal-
ternas. 

O ISR. EPITACio PESsOA: - Mas Sr. Presidente, não dese jo tomar muito 
tempo ao ::>enaao, mesmo .porque ba outro coUega que deseJa iallar na hora 
ao expediente . 

Passo, por isso, á segunda observação feita velo Sr. Senador Moniz So-
dre . 

S. Ex. referiu-se ao caso da revlsào crlmmat. 
O art. 59, n. 3, aa. Constltu1ç<Lo actual, dispõe o seguinte: 

"Compete a justiça federal: In - ~ever os processos f!ndos, 
nos termos do art. 81". 

E o art . 81 dispõe desta maneira : 
"Os processos findos, em ma.terla-crime, poderll.o ser re~stos, a 

qualquer tempo, em !Jenettcz.o aos cona.emnaa:os, pelo Supremo Tri-
bunal Feaerm, para rerormar, ou ICO'll!lrn1ar a sentença~ . 

A emenc.la 11ontem approva.aa suppnm!u. a remlssn.o, que <Se en,;ontra 
no art. 59, n. 3 a esse art . .81. 

S. Ex. vê nisso um grave .perigo, porque dora em diante poderá o Su-
premo Tribunal rever os processos-crimes - em detrimento dos condmnnados~ 
e, naturalmente, admira-se de que eu lllão tenha protestado contra esse re-
trocesso. 

Parece que o illustre collega ·la;bora em equivoco. Desde que o art. 81, 
continua a figurar na Constituiçfu>, a suppressão da i'eferencia lfeita no art 



455 

59 não tem importancia a lguma. Ella serve p ara esclarecer a lei, mas, re-
.tlrada, absolutamente nào dlmmue a ro.rça d!sposltlva aa. lei. 

O Sn. MoNIZ .Somllil: - .h;u estimo m.ulto essa lnterprew.ção. Ness" caso 
se tornara. Jlllocua 3. emenda 

0 Sn. EPITAC!o iPEJSSOA: Talvez o seu autor julgasse umoa superfluida-
de a referencia do art . 59 . 

O .SR . [M;oNrz Sonn:G: - .Julga V. Ex . que e o unlcó excesso de pl'l.iavrru~ 

que tem a nossa Ccnsutulçao e que mereça essa cor.recção? 
O Sn. EPrTACIO P ESsôA: - Não sou o autor da emenda nem estou pro-

curando Justl.!lcal-a. l:lusco apenas uma expn.caç:lQ pa.ra- os Intuitos que o 
Eeu autor teve em vista. De minha .pa.rte o que quero accentuar é que o !Su-
premo Tr1"ounal, mesmo suppnm!úa a .rererencia ao art. ·5~, sempre que ti-
ver de rever um processo, ha de se encontrar com o art. 81 da Constituição, 
que persiste no texto constitucional, e nelle verificará que a revisão s6 pôde 
ser feita em bcnef'lo!o aos conMm'TUUI.os. 

o SR. MoNIZ Sonn:G:· - Folgo muito em ouvir esta opinião, porque tran-
quiliza o meu eS'p!rito. 

U :SR. ®PITACIO 'PEsSOA: - Estim·n murto conu·IIbulr paxa tranqui' izar '> 

espírito de V. Ex., mas parece q ·ue V. Ex. se assustou prematuramente. 
(Risos). 

O SR. MoNrz Sonn:G: - V. Ex. deve concluir que 11ouve Inutilidade ab-
solu ta da emenda apresentada pela Gommissão . 

O ~H. EPITACiu :PESSOA : - A r emlssào poaerla !tlcar, e sel"virla como dis-
se, para esclarecer e ;facilitar a applicação do dispositivo constitucional, mas 
a sua swppress:lQ nao preJu<U.ca, atbsolutam.ente, o senudo da lei. 

O :SR. MoNIZ SoDRiJ:: -A explicação de V. Ex . dá a entender a inteira 
dispensa.bilidade da emenda apresentada pela Commissão. 

0 ISR. EPITACIO PESSOA. - A remisSfLO podel'la ilcar, r ejJitO ; não haveria. 
Inconveniente alguin; m as tambem não ha inco!lveniente serio em sahir. 

tSr . Presidente, ·dhego á terceira o·bservação do meu illustrado col!cga . 
Estranha S. Ex. a minha acqulescencla a em'<lnda que véda todo c re-

ct.rso jud!CJarlo nos casos de lntervenç~o. estado de sitio, reconhecimento de 
poo.eres, pêl"áa d6 ~nanc1ato. etc., e vê nessa minha attitude o .repudio de 
princípios liberaes que eu. -como Mmlstro do Supremo Tribunal, tive occa-
sisião de defender num interdicto possessorio que ali se discutiu . 

Sr. !Pres idente, não ha duvida nenhuma que eu me resigno á restricção 
de princípios qup já defendi, mas nisto não ha a mínima incoherencia. In-
co.b.erencia de minh2. ·pa.;·te J1averia s i eu, no di.reito a c tua1, negasse ao Supre -
mo Tribunal Federal a oompetenc1a que lhe reconheci naJquella occasião; 
m as não estamos discutindo a materla no di·reito vigente e sim no direito a 
constitui'!', e nestas condições nada mais explicavel .que eu abra mão de prin-
cípios, que defendi, .por entender que os interesses da 'Nat~ão assim o exigem . 
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O 'SR . 11'1-oNrz SonR.E : - V. Ex. teria razão se, porv" ntura, tra.ra-nuo-se 
de uma disposição expressa na magna lei, contra a qual E'st1vesse a opinJão 
pessoal de V. ·Ex ., fosse V . E x . o·brigado a ap-pltcal-a ao caso ·Concre-to, co-mo 
juiz. :Mas n o ·cas-o alludido n ão se tratava de applicar un:.a le i q u e o m ag.is-
trado reputava má, ao contrario, t ratava-se de interpretar u m di•sposltivo 
duvidoso, de accordo com a doutrina e os pr1ncipios liberaes que V . E x . 
s us tentava. Portanto deve susten tai-os a,gora. com o repr,;-,<mta-nte da Nação. 

O •SR. E'PITACro P.ElSSÕA: - Perdão; si eu hoje a:oho que a m inha inte,-~ 

·!)retação é u m mal, porque se presta a .graves a!lmsos, pa;·Ece que o meu pa-
t riotismo me impõe o dever de restringir as faculdades por ella attribu idas 
a o Poder J udiciali-o . Não se trata de rubrior m ão in teiramen te de principio>< q ue 
eu tenha sustentado, mas ·de restring:il- os numa. materin. especial, em vist a 
dos a·busos a q ue .têm d<lldo .Joga,r , 

O SR. MoNIZ SoDRÉ:' - V . E x. per dôe esses apat-tes, ma.G t rata-se i!e um 
estu do doutrinaria q·ue va le a pena ser debatido com c~o:rta largueza . E sse, 
que a-cabamos de tra ta r , é o ·primeiro ponto ; o segundo, (> o do abuso q ue se 
tem feito da doutrina . V. Ex . não acha q u e seri.a um mal m uit o m aior do 
que o proveniente desses abu sos, vedar a o Tribunal esc;a faculdade que é 

quasi sempre uma verdadeira garantia de n ossos direitos? 
O ..SR . .EPrTACio PESSOA: - ®' justamente porque eQtou ccmvencldo d o 

contrari-o que defendo a em enda . 

O SR . .MoNIZ SO'DRÉ : Mas V . E x. swbe que , -nos E~tados U nidos, mui-
tas vezes, a Suprema Côrte tem julg-ado uma lei inconst!tl!·Cional, nao porque 
infrjnja dispositivos eX;I>ressos da Constituiç.ão, rotas até pelo só fact o ae a 
considerar- inopportuiTia ou cont-raria aos pri.n cipios fundaF1entaes do reglmen. 

O ·Su. EPITAcro PEssOA: - Isto é outra questão. A ~nterferenocia d '; um 
poder nn. orbltn. de acçi!.o do ou tt-o ê o que se chama um contrapeso, q ue pôde 
ser mais ou menos extenso; não é propriam ente umt plincipio f undamental do 
r eglmen . 

O •SR. MoNrz SoDRÉ: - E nt re tamto, n os Estados UniC.o~. q uando se che-
gou a lembrat· o recurso de dar directamente ao povo, por meio de plebiscitos, 
a .faculdade de derimir esses conflictos entre o poder !eg is'2 ti vo e o ju dieialio, 
o presidente Taf t, que nãc j-ustifica,va os abusos, fo.i quem1 tomou a d efesa do 
tri•buna l, porque entendia •que, de dous males , dev,ia es-colher o menor 

O SR. EPITACio PESSOA: - !M'as, aqui, -o mal maior é este : é que o Poder 
Judiçia.rio tem alargado de tal sorte as sua,s faculdades, flUe se está. conver -
tendo em uma especie de Sa.ntissüna T.rindade (apoiados) : enfeixando em um 
só os t res p oderes const itucionaes. T odos n ós temos present es a. me molia os 
abus os praticados . O proprio Suprem o Tribunal, a la í·ma do coiD! a extensão 
que dam t omando, pmcurou cerceal-os, e decidia que 0 d \>·cdto p o1Jtic o só po-
deria ser por elle amparado, quando fosSe wbsolu·tamente cer to, Hquid o e !n-
con testavel . 
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Assirn deveria ser; mas o Se,nado saJx~ que niLo é ist.J o que temt aconte-
cido. Pare.ce .que direito certo, l1quido e inc.onte•stavel é o que não compo.rta 
duvida de especie alguma, é o que se impõe a todoEl os esp!Q-itoB e ·t>:; desium-
bm. como a luz meridiana, eomo a propria evidencia . P:ois. nos l•ab·eas-corp'!lS 
politicos, a eousa que mais se dJscute, que mais duvidas e .controver sias sus-
cita, é justamente a ce-rteza, liquidez e incontestabiHdade <'lo di-reito do itnpe-
tra;nfe. São frequentes :os casos em que seis juizes, com a n;tais profunda 
.c.onvicção . .. 

0 SR. ARISTIDES RoCHA: -Convicção poliüca. 
O SR. EPrTAcro •PEssOA :· - ... affi<nnam que esse diTeito é •tudo quan·:D 

póde Umver de =ai·s ·C'erto, liqu1do e incontestavel; outros se!" juizes jU1' â1n com 
.a mesma fé .que esse mesmo direito é evidentemente incerto, duvidü50 e con-
testavel, b, apesar desta divergencia ent·re dons grupos .:guae·s, ,que mostra 
.que nada. ha ahi de ,certo e incontestavel, o habeas-corp1<t; ê .concedido e o 
acto do outro0 poder é annullado. 

O .SR. ARIS~IDES RoCHA:' - O caso do habea;s-corpns é typico. 
0 !SR. EPITACLO PEJS,SÕA: ~ 0 facto é de tal ordem que já. se ·prestou ás 

ironias e motejos de um juiz amencano que por aqui pass0u. 
10 SR. IMoNrz .SoDRÊ: -[Mas V. ·Ex. não desconhece Que ha outros meios 

de corrigi.r e.sse abusu. Ha, J]or exemplo, o da. oorntposiç;ao do proprio Tri-
bunal. 

O SR... EPITACio iPEssOA : - O meio justamente f evita·~ . .. 
O 18<:. 1\étoNIZ SoDRÉ: - O ;primeiro me10 seria evitar ·C)ue ;fossem no~nea

dos ·para o 8up1·emo Tribunal auxillal"es do .Q.oveTno; se;:rundo, qu"' o Pro" 
ountdoT da Reptfblica fosse w.!emDro do ·rri:bunal 

O SR. EPITAOio iPGsSOA. - O me10 j'UBtamence é ervi:·~v.- .que o Poder Ju-
·d·iciario se envolva em questões políticas. (Apoiados ge1·aes). 

ISr . !Presidente, que signif.ka isto que acabo üe e:x:por? (Yau.~a) . .Sig:nül· 
·ca ·.que a poliüca se e'stá Infiltrando na vida judicial, amc!Lç;ando a harmo.nia 
·dos PO·d&res e a esta.bilidade do regimen; S1•gnifi.ca que a nOcFa educação -oiv!ca 
.ainda 11i1o .comporta ce rtos preceitos Jegaes; .sig·nifica qu" um povo não p6de 
ter leis que ultrapassem a oa•pacidade da sua •Cultura juricliJca; significa que 
deve.mos .ser patri.ota.s, .que devemüs ser prati·cos e não querer levar as t:heo-
rias e os rprincipiüs a conse.quenc:ias que a expel'lencia de-monstra serem pre-
judi.ciaes á estaJbllidade e ao progresso juridico da Re1)Ublica! (Apoiados; 
mu~~o be·rn). 

Eis a razão, S.r. Presidente, 'pela .qual, dentro do clh·eito ·Constituído, eu, 
juiz, ·!100 .recusari8. o habeas-.corp1lS na hypothese figurar},, horiteni pelo meu 
illustre oollega; rotas, dentro do direito a constituir, eu, 'eglSladeir, acceito a 
modiftcação que ve.m pôr termo a estes abusos·. (Muit<> be111f! Muito bem! 
Pàl1nas nas tribunas e galerias. O oraclo1· é cwn'tpri-rnentacto). 

' . 

• 
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SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

2" discu ssão da proposição da Camara dos Deputados, n. 45, de 1925, 
apresentando ·emendas á Constituição Federal. 

O Sr. Lauro Sodré: - Sr. Presidente, porque ainda me sentia, não de 
todo refeito dos incommodos que, no correr .de dias, me mantiveram arre-
dado desta Casa, -deixei de dar, da tribuna do Senado, as razões em qu e, 
assentava o meu voto radicalmente contrario á pr-oposição em debate . 
Alias, essa opinião não tinha senão um valor pessoal, sendo, como era, a 
alfirmação das minhas convicções e um enunciado üos meus cpnceitos, com 
relação a essa ma teria. 

Para o assumpto a minha p~~lavra não trazia novos esclarecimentos, e 
não se poderia, humilde como é , pôr em parallelo com as dos emeritos 
professores e autoridades competentes que, com a maior isenção de animo 
e capacic1ade, tenham dito sobre o assumpto. 

Não houve quem não pudesse dar com isenção de animo e com desassom-
llro upiniões com relação á reforma da Constituição de 24 de Fevereiro; quem 
não apontasse o vicio radical que a recommendava mal aof' olhos de todos 
os republicanos, ·apparecida co·mo appareceu em uma hora, por todos os mo-
tivos inconveniente, quando sobre a nossa Patria se estende essa noite fe -
chada do estado de sitio. 

E foi bem de vêr, ainda ante-hontem, a palavra autorizada do eminente 
represerutante da Parahyba, que o levou a dar os seus votos contra todas 
as cinco emendas, em que se amalgamaram as 70 e tantas emendas do 
projecto inicial, em tão má hora e tão erradamente jogadas no Congresso 
Nacional, como m éra traducção da expressão elos sentimentos p essoaes do Sr. 
Presidente da Republica. 

E é porque assim entendo, porque ha nesse projecto alguma causa de 
pessoal, de estrictamente ligado ao Sr. Presidente da Republica, que eu 
entendo que é um dever meu começar por definir a minha attitude, em 
face de S. Ex., para se ver que o meu voto contraJ.·io a essa proposição, 
vinda da Camara, não é dependente de qualquer proposito de antagonismo 
pessoal. Não sou deante de S. Ex. um inimigo; não sei si poderia •ser 
contado por S. Ex. como um adversario intransigerute para me manter na 
atütude em que me tenho mantido. 

Si não vim á tribuna para justificar os votos contrarias a esta propo-
sição, nem por isso e llas se apresentaram desajudadas de justificação e sem 
explicações que bastassem para p ôr deante dos olhos de toda a gente os fun-
damentos em que eu assentava a maneira de votar e de deliberar no Senado-. 

Na propria tribuna do Senado e na imprensa, em varios orgãos, quer 
da Capital F ederal, quer dos E stados, a minha opiniio foi posta em p u -
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blico, com a maior segurança e com a maior certeza. Não e.ra, .pois, um 
membro do Senado, cuja palavra não tivesse sido conhecida pelos que me 
tivessem dado a distincção e a honra de ouvir ou pelos que tivessem tido 
.para commigo a consideração de lêr palavras do meu punho publicadas em 
jornaes da Capiltal e dos Estados. 

Mas, Sr. Presidente, para inicia t· as considerações que t e rei de fazer, 
com relação ao projecto de reforma da Constituição, começarei .por accen-
tuar este ponto. Tenho em mão um telegramma, dirigindo-me ao meu pre-

sa{!issimo ~>rreligionario do Estado do Pará, quando tive de lhe explicat• 
a. minha conuucta. com relação ao actual Presidente. 

Fil-o em termos constantes do telegramma, que eu desejo sej a conhecido 
do Senado e po1· conseguinte acompanhe as actas dos nossos trabalhos. Era 
nesses termos que eu fa lava em telegramma, dirigido aos nossos prezadissi-
mos correligionarios e querido amigo Dr. Cypriano Santos, aos 14 de Junho 
de 1923 . 

Telegramma - Rio, 13 de Junho de 1923 - Dr. Cypriano Santos 
P ará . 
Durante espaço largo de tempo dei á, nossa terra ·e aos nossos 

amigos todo o meu esforço, sendo, no decurso de muitos annos, a 
voz, que no Parlamento a na imprensa desta CapiJtal, clamou in-
cessante em defesa dos direitos e das liberdades dos nossos correli-
gionarios tanta vez desrespeitados por actos de autoridades u seiras 
e veseiras na pratica de flagrantes violações das leis liberaes e tute-
lares da R epublica. 

Quando chegou para nós o mon1ento de acção, empenhados na 
luta pela regeneração moral e politica da nossa terra e despet,tados 
os brios do povo paraense, estive ao lado dos que souberam lutar 
e vencer, tendo visto meu nome posto em ruidosa evidencia pelos que, 
dando mostras do captivante apreço e da rara estima, que me vo-
tavam, c011duziram-me ao Governo após lutas porfiosas, de que 
sahiram victoriosos nossos ideaes de sempre. 

Consagrei-me ao exercício do cargo, em que fui posto, sem m e-
dir sacrifícios, dirigindo o Estado duranote quatro annos de tremenda 
crise economico-financeira, aggravada p elas consequencias da guerra 
mundial . 

Fui leal para com os nossos amigos, de ouvidos abertos ás su as 
queixas e reclames, governando com o nosso partido, sem prejuízo 
dos legítimos e ,;uperiores in ter0.o,ses do E st ado . 

Coube-me presidir o pleito eleitoral, do qual sahiu v encedor um 
amigo que inereP.e a 0stima e confiança de nós todos . E tive a sa-
tisfação de sahir do Govern o do nosso E stado, recebendo honrosa 
manifestação popular na hora em que partia, sobeja paga dos ser-
·Viços que e u lidara por prestar á nossa terra. 
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Vi a seg-uir o meu nome pos:o no mesmo Jogar, em que sempre 
figurara, como presidente da ccmrnissão executiva do partido a que. 
pertencemos. E a cadeira, oue voltei a occupar no Senado J<,ederaJ, 
é novo testemunho da estroi!.D. lign.ç:ilo, que nos fez sempre fortes, 
e da lealdade rara e modela·,·, com que sempre me honraram e dis -
tinguil·arn nossos arn igos . 

Aberta a successã.o presidencial da R epublica, fiquei s olidario no 
apoio dado á candidatura do Dr. ·Arthur B ernardes, até que lutas 
travadas m e convenceram da necessidade de outra solução, que 
defendi em documentos dados a publico . 

Sem desconhecer as qualidades pessoaes do actu al Presiden te da 
R epublica, as quaes os seus ãiiiigos exaltam, fico em divergencia 
com os amigos, a quem cabe a direcção polit ica do nosso Estado, 
quanto ao acto errado do prolongamen to do estado de s itio por 
mals oito longos meze.s, t ratando-se de medida excepcional, só a d-
missivel ·durante poucos dias para vencer commoções políticas e r e -
solver casos graves. 

Sou francamen te partidario de urna le i de amnistia, a qual 
considero unico meio de pôr tenno á crise que atravessrunos <: a 
vrocessos que se arrastam por dias interminaveis, compromettendo 
a ordem e en volvendo nos me:omos m ales criminoso::; e innocente:s. 

Sou contrario ã chamada "lei de liberdade de imprensa", a qual 
resultará do pl·c jecto que a c·aba de ser votado peJo Senado, sendv 
o meu voto contrario á opinião do Presidente . Não me move, para 
p.ssim proceder, nenhum proposito de hostiilzar o Dr . Arthur Ber-
nardes, certo apenas, como estou, de que melhor S . Ex . andaria 
e serviria ã R epublica., fazendo essa nova po!itica la rga, generosa e 
conciliadora. 

Mia.!!, dada a situação em que me encontro, ent!lndo que não me 
pódc caber o cargo, que occupo no seio da commissão executiva do 
nosso partido. E, não querendo· ser elemento prejudicial á marcha 
do~ negocies do nosso Estado, tenho como dever renuncia r essas 
funcções, embora corn a consclencia de não ter desmentido meu 
passado, nem desmerecido, pela m inha conduota polit!ca, a estima 
dos meus conterraneos e correligiona rios, aos quaes continuarei a 
servir e bem querer. 

Mui!to saudoso, aperto cordialmente a sua rn8.o amiga. LAURO 

SonRÉ." 
E ste telegrarnma d ado a publico no J ornal do P ovo mereceu dessa folha 

os commentarios que o precederam e terminam. 
E ram estas as considerações antepostas a este t elegramma e as que 

se lhe seguiram: 
"O Sr. Senador La1tro SO!'lré e Se'lts amigos do Pm·á - Já em 

edi<:ão anterior di:õsemos palavras, de si sobejaS, para explicar a 



-461-

situação, só ãpparentemente extranha, em que se encontra o Se-
nador L auro Sodré, em opposição f!·anca ao actual Presiden•te da 
Republica, e en> perfeit~. harmonia com o seus amigos do Pará, 
e a situação em que estes ge acham, sem quebrar os elos de ami-
zade que os ligam ao senador pm·aense, embora sejam partidarios 
incondicionaes do Dr. A. Bernardes. 

Quantos conhecem a histeria politica do Pará, de n.nnos re-
centes, a partir de 1889, e sabem da acção, que a partir <lessa data 
entrou a exercer o Dr. L auro Sodré na direcção politica de sua terra, 
facilmente comprehendem que se não possam desdar os élos que entre-
laçam os que durante longo;;; annos teem sabido viver, lado a lado, 
combatendo os mesmos combates e correndo os mesmos riscos e 
perigos. 

O mestno amor os prende todos ao trecho do territorio patrio, 
em que teem vivido, consagrando-lhe as energias do seu espirito 
no empenho de levantm·-lhe o nome e assegurar-lhe mais grandioso 
futuro. 

Raros são os Estados da Federação Brasileira em que se deparem 
casos de d e dicação e lealdade como· os que siio de ver entre o Dr. 
La.uro Sodré e seus amigos, de lembrar as palavras de um dos go-
vernadores do Estado do Pará, ao referir-se ao grão de intensidade 
a qne subia essa sentimento de apreço e estima, o qual durante 
n1uitos annos deu força e alentos aos que lutaram unidos pelos mesmos 
principies, segundo a o-rientação politica que os conduziu ao poder 
após extenso período de opposiÇão tenaz e sem treguas. 

Ao completar as considerações feitas acerca desse assumpto, po-· 
demos hoje da r a publico um documento politico, cuja leitura deixa 
ver claro e certo porque continuam sem quebra as linhas de união, 
que os annos puzeram entre o Sr. Senador Lauro Sodré e seus 
amigos, embora entre elles fique interposta a pessoa do Sr. Dr. 
A. Ber.nardes, que não é capaz de os separar, ligados como estiio 
por sentimentos e por crenças superiores á força que p6de exercer 
qEalquer pessoa, seja qual fôr a posição elevada que occupe. 

"Nessas palavras, de um papel que nos chegou ás mãos, fica 
explicado o mysterio das relações, que ainda agora subsistem entre 
o Senador L a uro Sodré e ~;eus amigos, naJtura.es entre homens de 
bE>m e de bom senso, qu e nfto se podem mover ao tagante dos que 
mandam com arrogancia. 

E fieis aos seus sentimentos, que não se modificam, bem posr:n-
vel é que lhes passem sob os olhos os dizeres de F. LAMMEN'NAIS. oue 
podem ser lidos nas Paroles à'·1tn c1·oyant: 

"Quando os que abusam do poder tiver.em passado deante 
de vós •como -o lo-do de um regato nos dias de tempotaes, então vós 
<;ornprehend@"eis que s6 o bom é real, é duravel, e vós nfw temereis 
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m<~.nchar o ar que o vento do Céo terá purificado. Preparai vossao;; 
almas para esses tempos, que não estão longe, que se approximam." 

Este telegramma, Sr. Presidente, já bastaria por si só para de!lnir "' 
minha attitude e dar de!Ja explicação caba l e completll. . 

Mas não me quero limitar a isso . Entendo que devo ir além, justifi-
cando, como vou justificar, a minha situação, collocada como estava entre 
os que - muitos ha - entre nós foram partidarios desta solução da crise 
política que nos assaltou em 1922, empenhados em que fossem arredadas a~ 
candida,turas em fóco, a do Sr. Arthur Bernardes e a do Dr . Nilo Peçanba; 
e que chegassemos á adopção de um terceiro candidato, que nos documentos 
que tenho em mão eu chamava não o tertius gauà.et, mas o te·rtius inge-
?niscit . 

Nã.o fujo á responsabilidade dessa opinião, antes tenho satisfação em 
aff!t·mar ll.Un assim pense!, 

E era della qu e m e occupava em uma carta escripta a um meu amigo 
político do Pará, aos 10 de Junho de 1922. 

Nessa carta ha. referencias que eu merecidamen•te fazia ás qu alidades uu 
Dr. Arthur Bernardes, não influindo esse conceito para que não visse os 
risco:> da situação e os perigos que della seriam decorrentes: 

"Quando esta carta chegar ás suas mãos, terá já noticias da 
minha resolução, abstendo-me da sessão, em que se fez o reconheci-
me nto do Dr . Arthur Bem ardes, e na qual foi elle proclamaao 
Presidente da Republica. Em suas mãos se acham documentos do 
meu punho e notas publicadas na imprensa do Rio de Janeiro, que 
encerram como anteceden•tes logicos aquel!a consequencia natura l, 
explicando a minha conducta . Fiquei onde estava e no ponto em 
que me co!Iocaram os successos politlco::. dos ultlmos meze:. . Scnt 
ter sido membro da convenção política que escolheu o D1. Arthur 
Bernardes como candidato áquelle cargo, sem ter sido signatario 
do m a nifesto, que o apresentou aos suffragios da Nação, é certo que 
dei minha adhesão a essa candidatura, e fiz disso publica confissão. 

Não ha palavra ou acto meu que revele mudança de opinião po-
lítica, antes, ao envez, repetidas vezes affirmei que não tinha havido 
de minha parte nenhum passo, que me approximasse do Dr. Nilo 
Peçanha, dando meu apoio ao seu nome, por mais que fossem nu-
merosos e de longa da ta os laços, que me ligavam a esse nosso dis-
•tincto patrício e corre liglonario. Nisso ainda estou. E os meus u1-
timos actos, como Senador, não foram sinão o resultado de uma 
resolução de minha consciencla. A tal conducta não fui levado s1-
não por esse movei, não pelo conselho ou pela palavra de ninguem. 
Agi Por conta propria, sem me guiar por a lheios gestos, como quem 
é compos su·i. A essa attltude eu tinha de ser necessaria e forçosa-
ment<J levado. Havia de me caber essa situação singular em que 
fiqu ei. E' publico e notorio que não modifiquei o meu juizo quanto 
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á~ qualidades do Dr. Arthur Bernardes e seus merHos, que deram 
pa1·a que cheg,asse a ganhar a posição que conquistou em sua terra. 
Ainda que o não conheça de perto, o que delle sei, por amigos meus, 
que teem vivido na sua · intimidade, dá para que não vinguem aos 
meus -olhos os ataques e insultos com que t em sido a lvejado pela 
critica apaixonada e injusta. 

Essa mesma çampanha m-ovida eontra elle pelos meus compa-
nheiros de classe, em cujo numero figuram amigos m eus, não calou 
110 meu espírito, nunca t endo podido achai-o capaz de escrever a 
carta que lhe é atltribuida, contendo phrase inüi.mente cuspida so-
bre o Exercito Nacional. Fiquei por completo alheio a .essa con-
tenda apaix-onada travada ácerca da fa mosa -carta , sei).do, como fo-
r ;im, contradictorios os exames p ericiaes feitos aqui e no extran-
geiro, coisa de si, como toda gente sabe, muito difficil. Mas e ,;• 
corrente de opinião se avolumou. E não ha como negar que a mo-
veram h-omens dignos de considera<:;ão e respeNo, muitos que eu 
conheço como de alma limpa, incapazes de mentir ás suas conscien-
cias . Delles muitos ha que procedem ins pirados por sentimentos 
louvaveis, certos de que estão desafrontando a sua classe, desaggra-
vando-a do insulto sobre ella lança do pelo Presidente de ~Y.Ii,r-as Ge-
raes. E' tão sincera nelles a convicção de que é verdadeira essa cc-
lebre carta, como em outros é sincera a convicção de que a carta 
;, falsa. 

E por ser assrm roi que e u dei o devido valor á acção desses 
m llitares, e sem nada fallar na ca rta, e sem nada dizer a respeito 
della , em telegramma dirigido a o Dr. Souza Cas•tro, disse que coH-
.sJtter ava a moção votada pelo Club Militar como um verdadeiro 
manifesto das classes armadas contra a candidatura do Dr. Arthur 
Bernardes, -e que a feria profundãinente . 

l''oi por ver tudo i;>so que me abalancei a procurar o Dr, Epitacio 
Pessoa e ·pintar-lhe a gravidade da situação creada por essa candi-
datura assim veh€-mentemente hostilizada, e os perigos, que della po-
deria m decorrer. Isso bem sabe, pois eu lhe expuz o qt]e se pas-
so-u nessa -confe rencia que tive acer.ca desse assurppto com o Pre-
Bidente da Republica. Tal confabulaçã.o r ealizou-se em os primeiros 
dias de Novembro do a nno passado. E o ql)e ella visava, era pro-
curar uma resoluçã o que nos livrasse de riscos provaveis, g a rantindo 
a ordem e a paz da Republica, nos dias prox!mos â as festas patrio-
tlcas pela passagem do Centenario da nossa independencia. A pro-
v lde ncla, que eu desde então entrei a aconselhar, foi a de um ter-
ceiro candida to , arredados ambos os nomes em evidencia. 

]'iquei, ·desde então, é claro, inter 1ttrumq1te, apezar de não ter 
q uebrado o laço que me prendia á candidatura do Dr. A·. Bernardes. 
A minha palavra de conselho aos amigos, •tal qual pul-a na carta, 
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que lhe escrevi, foi que continuassem onde estavam, como g.ente de 
antes quebrar que torcer. Mas a minha situação era singular pela 
opinião por mim expressa, o preconiclo de uma nova candidatura, 
a escolha de um teTtit~s ingenúsci.t. Não ia nisso nem torce~· n em 
quebrar. Dahi não clecorrla ligação nenhuma com cm1dil!ato adverso. 
Eu !ficava fiel ao preceito defendido: t1·angas, non flectes. 

Ao assumpto volvi dons mezes depois e fil-o por escripto, para 
que ficassem as nünhas palavras, escrevendo ao Dr. Epi'tacio Pessoa 
a carta, que a 1mprensa divulgou, e a qual eu nâo dera o caractel' 
de documento privado. Nessa cart11 expuz com clareza o meu pensa-
mento, dando as razões p or que, ao rneu ver, ambos os candidatos 
eram, no momento, inconve nientes, e como a todos nOs e a ambos 
elles, o patriotismo estava a aconsell1ar un1a combinação de que re-
sultasse livrm· a Republica de males, que sobre ella impendiam. 

Nada disso me alistava entre os que combatiam a candidatura 
do Dr. A. Bernardes por vêr que nelle ·não se reuniam titulos nem 
qualidades que bastassem para que subisse ao cargo cobiçado. Sem-
pre condemnei a opposlção a elle feita no terreno ingrato . em que se 
collocaram os seus adversal'ios, sen1 escrupulo algum na escolha 

·' das armas com que o feriam. Por igual tambem era para con-
demnar a conducta dos que combatiam a candidatura Nilo Peçanha 
empregando os mesmos recursos e processos. 

E' claro que a minha opinião se resumia mn expor as razões 
por que eu achava inconveniente a candidatura do Dr. A. Ber-
nal'des. Porque não vingasse essa opinião, que outros defendiam ou 
acceitav,am, tendo havido quem po1: conseguir um tal desideTatwm 
se empenhasse, parecia que poderiamos ir até á annullação do pleito 
de 1 o de :Março. Ao mesmo tempo, visando evitar 1nales maiores, 
entrou-se a pugnar por combinações que déssen1 em resultado uma 
apuração de eleições que melhor garantissem a verdade, sendo, como 
é, tarefa difficil, sinão impossivel, saber onde está a verdade, em 
materia eleitoral. Nessa difficuldade falle! eu em palavras aqui pu-
blicadas n'O Jo1·nal a dizer como mal poderiamos desempenhar as 
nossas funcções, passando de partidarios a juizes. 

Todas as combinações propostas por diversos, e até pelo Dr. 
Epitacio Pessoa, foram recusadas. 

Eu vi assim, por completo, baldados os meus esforços e perdidas 
as esperanças que nutria . O Congresso, livre de en'lbaraços, sem ter 
quem lhe fizesse a critica, pondo uns em face dos outros os par-
tidarios dos dous candidatos, foi · seguindo o rumo que lhe ficara 
'tberto e desassombrado. Foi então que eu vi victoriosa a causa do 
Dr. A. Bernardes. E senti-me miü para colher tambem eu os 
louros dessa victoria facil que surgia, porque haviam sido afastados; 
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todos os meios que eu cogitava para que surgisse ·outro nome de 
um novo pleito eleitoral. Senti esse peso na consciencia. 

Pareceu-me então que não me ficava bem figurar entre os que 
se iam rBgorgitar por esse resultado. Eu me considerava um ven-
cido, embora nada me ligasse aos que, proclamada a victoria do 
Dr. A. Bernardes, eram, dados como derrotados, nesse pleito onde 
hão de por força abundar os vícios, por ventura mais numerosos dp. 
que os que eivam entre nós os processos eleitoraes. 

"Não tendo acompanhado os trabalhos das commissões auxiliares, 
eu não tinha como dar em sã consciencia o meu voto. 

Só um caminho havia deante de mim. Enveredei por elle. Dahi 
a minha falta á sessão, em que foi votado o parecer, dando como 
eleito o Dr. A. Bernardes. 

Bem ou mal, andei obediente aos impulsos de n1inha con~<.aen

cía. E procedendo assim eu nada poderei desmerecer dos que em 
nossa terra sempre me deram o seu apoio e aos quaes não faltei 
nunca com o concurso das ene:gias de minha alma, unidos sempre 
para o bem, na defesa de um codigo de princípios nunca esquecidos. 

Conhecidos os moveis das minhas acções e os sentimentos que 
me guiaram os passos, levando-me até onde fui , penso que em nada 
se alteram as nossas relações, que eu antes de tudo quero manter. 
embora afastado, como me considero e fico, dos que ·sem o meu 
voto chegam victoriosos ao poder. 

Sou o mesmo amigo de todos os tempos. Não é um divorcio, 
que nos separe no campo em que se exerce a nossa ac•tividade po-
lítica, interrompendo essa grata convi vencia de tão longos annos. 

Sem occupar o cargo que me poderia caber, junto ao futuro 
Governo, continuarei a ·ser um auxiliar para tudo quanto exija a ' 
minha cooperação e modesto auxilio, onde quer que possa pl'estal-o 
aos que c~mm!go teem estabelecido essa allia.nça que eu não quero 
ver quebrada. A outros a funcc;ão de exercer junto aos que man-
darem o papel que me nl!.o ·poderia ser aaao, sem que eu me sen-
tis~e mal aos meus proprlos olhos, mas tranquillo e feliz em me •ter 
por bem encaminhado a juizo proprio do que parecei-o a outros, que 
me houvessem de julgar . 

Esses os meus votõs e esse o meu parecer. Pôde bem ser que 
o não sejam dos nossos amigos. Dirão com franqueza. Aguardo a 
palavra, com que digam se desmereci da sua estima, Seja como 
fôr, ficarei digno de mim, sem que fique nunca indigno do apreço 
dos meus amigos e conterraneos." 

Sr. Presidente, nesta carta dirigida aos meus amigos políticos, eu me 
referi á carta endereçada por mim ao Sr. Dr. Epitacio Pessoa, nesse tempo 
PresidentB da Republica. Essa carta era apenas a ratificação do que já eu 
tinha dito a S. Ex, Era um esforço para chamar a attenção de S. Ex. 
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pa1·a a gravidadQ. do. momento que atravessamos . Não levei a S. Ex., con-
forme tive opportunidade de declarar, a solução que o caso a meus olhos 
parecia dever ter, e lembro-me bem de haver affirmado e dito que não 
era Js:;o que me levava il sêde do Governo da R epublica. Eu não ia lá 
sinão para expôr aos olhos de S. Ex. a situa.ção em que nos eNcontrava-
mos, e os riscos e p.e1:igos que nos ameaçav.am, porque é incontestavel que 
o. mo:vlmento que se operou pouco depois de-. 1922 muito mais grave teria 
podido ser do que foi, compror.. llttendo muito mms sêriamen•te o~ destinos 
da Republica, a ordem pubhca q.ue. o Governo era obrigado a manter defen-
dendo o principio da autoridaãe. 

O SR. EP\TACID PEss.oA: - Posso dar o testemunho de qu<: V. Ex. esta 
dizendo exactamente a verdade. 

O SR. LAuRo SonnÉ: - Mas ê-me grato, agora que S. Ex . occupa, entre 
nós, tão brlihantemente a cadeira de representante da. Parahyba., é -me grwto, 
nesta tribuna, lêr trechos destes documento". 

A carta era de 11 de Jm1eh~o de 1922 . Nella diz_ia eu: 
'.' Rio, 11-1-92.2. - Exn;o. Sr . Dr. Epitacio Pessoa . Saudações 

cordiaes. Ha dons mezes que se me deparou ensejo aza,.do para 
fallar a V . Ex. na crise, que aos n1eus olhos se a.Ng.urava grave, 

ger.açla pelas lutas asper:rimas, em que vivem empenhados os que 
estão agitand-o o problema da sucessão presidencial. Nunca os de-
bates de imprénsa tr.avados em derredor dessa questão, ve7.es diver-
sas disputada com ardor, chegaram ao nivel, err. que hoje os ve-
mos, apaixonados, violentos, insanos-. 

E foi por vel- os assim que a V. Ex. levei o meu appello, em boa 
h01:a , certo de que só de V. Ex. pela alta funccão nolitica, que 
exerce, com reconhecida competencia e superioridade morai, pode-
ria emanar a palavra de conselho, que permittisse pôr termo a 
essa campanha de odios, que vae retalhando a Nação, ganhando e 
divindo todas as classes, uns contra os outros, em ímpetos de fu-
ria os partidarios dos dois candidatos ao cargo de Presi-dente da 
Republica. 

Toda gente bem pôde ver e prever a1té onde seremos levados, 
si a opportuna e benefica. intervenção de quem tenha sufficiente 
autoridade política e moral, não acudir a tempo dB impedir que 
caiam sobre nossa Pat!'ia. os males que a ameaçam por esse con-
flicto de ambições desmedidas . V. Ex. sabe como tudo isso vae 
sendo conduzido ás tontas ~ ás cégas, sem criterio, em um con-
tvaste singular com o que campanhas eleiltoraes da mesma natureza 
revelam em povos educados pa.ra o regime.n democratico como o 
nosso é . 

Nunca me pareée tarde para a lição do bom senso. Tempo ainda 
f de fazer V. Ex. chegar uma palavra ele appello aos que de certo 
ter ão ouvidos abertos para ouvil-a, e que bem podem sopitando mai 
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contidos impulsos de a.! m a '1ncendida pela paixão, lembrar que acima 
de tudo fica, para inspirar a nossa conducta, o sentimento , de amor 
da Patría, deante 'de quem devemos conter os impulsos desenfreados 
das nossas ambições pessoaes. 

São, bem sei, naJturaes nas Gemoci·aclas as contendas eleitoraes, 
que se desatam pela victoria nas urnas, abertas para receber as ce-
dulas. eh1 as quaes cidadãos livres expriJnem os votos de suas con-
sciencias . 

. isso nii.o é o que entre nós agora se annuncm, nem é de an-
tever quando os candidatos adaptam como senl1a de combate, ap-
pellidando os seus sectarios á luta, não por idéas e princípios, que 
os não ha em jogo que os distingam, phrases, que bem revelam a in-
t.rahsigenda com que se apparelham para vencer, denunciados os 
vlcios dos processos eleitoraes, como é de regra entre nós, feridos 
desse· mal de que não Jo~rramos ainda nos alimpar : 

E sou dos que sabem fazer justiça a ambos os candidatos, re-
conhecendo nelles coiripatricios dignos, lim que se recommenda pelos 
serviços já prestados á .Republica, outro, pelas qualidades pessoaes, 
oue permittem esperar que possa ser. como .a-overno, capaz de se 
fazer valer pelo acerto de seu~ uctos . 

Falo por isso sem paixà.o e sem odio. Porque posso falar assim 
é que torno a me dirigir a V. Ex., dando-lhe o incommodo destas 
linhas, escriptas de alma aberta, com sincero dese jo e ansia de 
ver arredados, por quem é só capaz de fazel-o, os perigos, que im-
pendem sobre a .Republlca. 

Nem .optimista, nem pessin1ista , vejo as cousas de animo sereno, 
sem que me vende os olhos a sympathia, com que recebi um desses 
nomes, e ao qual continuo atado, embora, veja bem os meritos e ser-
viços do candidato adverso. 

Por q;ue não haveria V. Ex. de contribuir, como em suas mãos 
está, para que as festas projectadas para commemorar a maior 
data da nossa historia, tenham, para lhes assegurar maior brilho, 
a harmonia e paz entre brasileiros? Nós daríamos assim aos estran-
geiros, que nos. visitarão nesses dias, um espectaculo, que seria· a 
prova de nossa ~Ievação e grandeza moral, que seria a melhor mos,-
tra de que soubemos educar-nos no correr do seculo, que se escoou 
a contar do acto da nõssa independenc!a po!Dtica . 

Ahi fica nas mãos de V. Ex. a minha quasi supplica. Assim 
oem posso chamai-a, dado o empenho com que me entremetto el)l 
assumpto, do qual com certeza nâo me occuparia, se me não coubess~ 
um quinhão, embora mínimo, na propaganda e na implantação do 
novo regimen político em nossa Patrla. 

A's instituições republica·nas dei-lhes, em tempos idos, sob a 
vigencia do Imperio, embora abotoado na minha farda de official do 
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Exercito, o modesto concurso da minha palavra escripta e oral. E 
no alvorecer da Republica, fui dos que prestaram a ajuda de seus es-
píritos para que fossem vencidos os estorvos, que sóem embaraçar 
o evolver de paizes, que sabem da monarchia centra1izada para a 
democracia regida pelas mais largas normas federativas . 

E' tudo isso que me move ao passo que dou, indo importunai-o 
sem que as minhas palavras devam ser consideradas como indica-
doras do ·caminho dos deveres para quem, com tanto tino e sabe-
doria tem cumprido os que lhe são marcados pelas leis que nos re-
geru. 

Tenho para m im, não sei si errado, si envaidecido, porventura 
uma e outra cau sa, mas sincer o e cren te, qu e V . Ex. prestaria !!. 
Republica, que governa, o mais asslgnalado serviço, si désse ou-
viõos !l.s minhas palavras, apparelhando dias de ordem, de calma 
e de socego para marcar o derradeiro período de seu fkcundo Go-
verno . 

Saude e fraternidade . - LAURO SoDRÉ." 
Sr. Presidente, o que eu acabei de ler, as minhas palavras proferidas 

em tempo já passado e no momento opportuno, servirão de pôr em evidencia 
que na attitude que assumi para votar como votei e votarei contra a reforma 
da Constituição de 24 de Fevereiro, não decorre o proposito de boSI!i!lzar 
o Sr. Presidente da Republica, abido como é, conforme as palavras já 
por mim ditas ao iniciar esta oração, que esse projecto é o fructo de sua 
elaboração, concebida e concertado por S. Ex. e por S . Ex. enviado ao Con-
gresso, com a consagração de opiniõês já em.ittidas vezes diversas e defen-
didas pelo antigo D eputado Federal e pelo antigo Presidente do Estado 
de M:inas. 

Agora, Sr. P residente, a ntes de entrar na a llegação de opiniões que 
justifiquem a minha attitude de agora e de sempre, que me seja permlt-
tido mostrar como de ha longa data eu me filiei no rói dos que se declara-
ram partidarios da r evisão constitucional. Por abi se ba de ver então que 
outros são os motivos que me levam a combatel-a agora, desde que a meus 
olhos, conforme accentuei no a.I'tigo publicado no O JO'I'Ital, desta Capital, 
não sei bem si se trata de uma reformação ou de uma deformação da Carta 
de 24 de Fevereiro. 

O SR. ANTONIO MoNIZ: - V. Ex. pôde affirmar sem receio que se trata 
de uma deformação. 

O SR. LAuRo SoDRÉ: - Ahi estão os vícios in.iciaes desta reforma. O 
projecto primitivo encerrava mais de 70 emendas ao parecer, e todas ellas 
deviam ser lidas e havidas por quem as concebera e concertara como ne-
ces...<>a.rias, urgentes, indispensaveis e inadiaveis . Mas pouco tardou que parte 
dessa carga fosse jogada ao mar, reduzidas as emendas apenas a 40 e 
poucas, de modo quê já ahi era uma prova da f~lta de criterio com que 
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tinha sido feito o estudo dessa materia, a ·pouca reflexão que presidira ao 
seu apparelhamento. E foram reduzidas assim que, graças ás emendas 
a;utoritarias, todas crliticaveis, absurdas a que foram reduzidos os Regimentos 
da Camara e do Senado, essas emendas appareceram ou aqui chegaram, met-
tidas eni grupos e reúuz!das ao numero de ~lncu., resolução evidentemente 
errada, deliberação inteiramente condemnavel, dando Jogar á situação em 
que nos encontramos muitos dos que somos partidarios até de algumas dessas 
emendas e poderíamos dellas acceitar e 'ter votado por ellas, si não fosse 
a radical declaração de que condemnavamos a revisão pela inopportunidade 
como que era lançada; muitos den.tre nós poderíamos votar a lgumas dessas 
emendas, mas estamos Impedidos de fazel-o porque ellas chegam em grupos 
sem conncxão nenhuma de umas para com as outras, feitas como já tive, 
pela minha parte, opportunidade de declarar, feitas em verdadeiras Jinga-
das, que nao podem ser acceitas ot: rejeitadas senão em commum e de 
uma só vez. 

Veem de longa data ·-- e querc.i :,:.ccentuar bem este ponto - as minhas 
opiniões revi sionistas . Vem de 1900 a minha palavra neste sentido. Relatol', 
Qt1e. fui, de uma das theses debatidas no Congresso de Engenharia nesta 
Capital, em 1900, sobre a industria extractiva, eu me occupei, em paginas 
desse ·escripto, de um ponto especial, que se referia a un1 preceito da nossa 
Constituição Federal. Era essa questão sempre aberta, sempre debatida, 
trazida ao Congresso Nacional, levada aos tribunaes federaes e atê agora 
sem solução que baste e que contente. Eu IDI'l referia aos impostos inter-
estaduaes, e!·radamentf'l acceitos e prvclamados nos Estados, aberta como en-
tre elles foi essa guerra de tarifas, que faz com que appareçamos, não 
como rn emhros da mesma federação, não corno unidades da Patria, mM 
antes como agruparnentus contrar.fw e adversos, sem ligações de confra-
ternidade> . 

Estas as minhas ·palavras nesse escripto: 

"Ha Um terreno onde eu mécntenho ineductiveis as minhas opl-
niõt:>, tabs IJUaes as externei uma e mais vezes; sou absolutamente 
(;Ontrario a essa guerra de tarifa.; aberta entre os E~tados da União. 
Os mesmos sentimentos patrioticos, que levam a gente a cogitar em 
meios e modos de crear ou desenvolver as industrias para qw; t> 

nosso paiz não continue a ser exclusivamente terra explorada em 
proveito àe estrangeiros, vivendo nós, para todo sempre, essa vida 
rotineira, que nos habituou a não, contar nunca com os resultado~ 

do proprio esforço e do trabalho, tendo-nos por incapazes de nad>. 
c.rea.r ou !Jruduzir em materht de indiistrias manufactureiras, es~e;~ 

rne3rno~ sentimentos de patriotismo levaram-me a condemnar essa 
pratica desastrada dos impo-;;tos inter-estaduaes, que eu chamei em 
uma das minhas mensagens governamentaes - errados, impolitico:> 
e impatrioticos - embo1·a não os tivesse por inconstitucionaes. 
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Eu puz os olhC',; igualmente sobre essa má compreh ensão <:!Oill 
que entre nós vai sendo entendida a autonomia dos municípios, 
como a autonomia dos Estados, para deixar que essas subdhisões 
poJiucas d&. .RepubUca quasi se tenham por corpos indenendentes, 
com interesses oppostos. 

Isso erêi. CJ qu~ eu condemnava nestes ternto~: nE QU i?' dizer dos 
munlcipios, apertado!> na cinta de feno de impost<>. qu= ~rn tanto"' 
casos embaraça o gyro commerclal dos productos, enca recendo ·a 
vida, e figura como verdadeiro freio pre·<entlvo de t1esenvo!vimentc 
da industria agrícola.? 

Deu a lei organica faculdades ao1> governos munici pa.es para 
crearem fontes de rendas essene1aes á vida autonomic:l. que lhe!> 
asseguram a Constituiçã0 Federal e a do Estado. E essa outorga 
dt> ('Ompetencls.. nu qut- di:z respeite. ao imposto, é urna n l'eessidadt! 
n atural. Mas a mesma lei instituiu as limitações essenciaes para 
que, no uso de taes facu ldades. !1Íco seJam violadas as leis Cl a União 
e do Estado, nem feridos os mteresses sérios e respeitaveis elas clas-
ses productoras e consumidoras. Até generos de primeira neces-
s iclade figuram na8 listas rnunidpae"' para cobrança de imposto!>. 
Nunca se ha de clamar assás contra essa pratica deteetavel, que 
é mais do que um erro economico, é um erro poli ti co ; mais do que 
Ulh erro politlco, um erro mr,ral. Em todos os tempos , e em tod~ 
parte os impostos teem sido a causa dos grandes clamo1·es populare.~ 
contra os governos. 

Nã& ha talvez moviment._. revolucionaria na histori~. que nãc 
l:enha !elto explosão servindo de faulha a taxa, que accende os odio!l 
e gera a revolta nos espíritos. 

Taes impostos são com razão olhados como taxas de capitação 
progressiva á.s avessas; "direitos progresshros sobre a miseria", como 
jâ alguem qisse . 

Vale contra semelhante estado de co usas clamar e reclamar. E 
entre as medidas que eu tenho de indicar como necessarias para 
fornecer o desenvolvimento das industriaes no Brasil figura ess&. de 
completa extincção elas b&rreiras internas, com que, de Estado para 
Estado e de município para município, estamos a crea1· embaraços 
at.. nosso progredir e caminhar. 

Que de exemplo nos sirva isso, como em tanta cousa é e deve ser, 
o regimen vigente nos Estados Unidos da America do Norte, que fi-
gura como o mundo organizado sobre a base da liberdade do com-
mercio. 

Como diz W. Summer: 
"Para relações com o resto do mundo, é um systema de colber-

tismo puro e simples; mas dentro da confederação, é o systema do 
livre cambio mais absoluto. Jamais existiu territorio mais extenso 
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em que o livre cambio tenha sido instituído, pois no Imperio rama-· 
no havia leves direitos entre differentes províncias. 

"Nós andaríamos assim ao inverso dos Estados aJI<:>mães entre· 
os quaes, graças á memoravel campanha em pról do Zoliverein, di-
rigida p'ríncipalmente por List, primeiro se fez a federação economica, 
antes que a unidade politica sahisse, como um resultado, da harmonià 
dos interesses commerciaes e industriaes, ligados para a defesa com-
mum contra a concurrencia estrangeira." 

Eu accentuei então, nestas palavras, a minha opinião pela primeira vez, 
favoravel á revisão constitucional. Deixei claras as tendencias do meu espí-
rito nesse sentido. 

"Tão profundo é esse mal e tão damnosas são as consequencias, 
que delie promanam que eu não recuaria deante da medida extrema 
da revisão da Constituição politica da nossa Patria, se desse acto de-
pendesse a emenda desse erro, contra o qual não teem aqui valido 
nem as tentativas aliás frustraneas de leis ordinarias do Congresso 
Federal regulando o assumpto, nem mesmo üecisões do Sup. Tri-
bunal de Justiça da Republica." 

Sinto-me bem, Sr. Presidente, lembrando que o orgão autorizado· da im-
Jlrensa carioca que é o Paiz, em brilhante editorial, publicado nesse tempo, 
commentava as minhas opiniões e esse 1nodesto trabalho meu apresentado ao 
CongTesso de Engenharia nestes termos: 

"O preclaro Senador parense considera esse mal tão lesivo dos in-
teresses da Republica, tão graves os seus effeitos, tão perturbadora a 
sua acção ao funccionamento político, economico e social da Nação, 
que - phrases textuaes - "niLo recuava deante da medida extrema: 
da revisão política de nossa Patria, se desse acto dependesse a emenda 
desse erro, ante o qual não teem até aqui valido nem as tentativas, 
aliás frustaneas de leis ordinarias do Congresso, nem as decisões do 
Supremo Tribunal Federal. Não se póde com effeito, ir mais longe na 
expressão da revolta de uma consciencia esclarecldamente liberal e 
patriotica êontra a pratica de um tão funesto abuso do absolutismo re-
gional. Si só pela revisão do estatuto de 24 de Fevereiro se póde con-
seguir semelhante recurso orçamentario, o Dr. Lauro Sodré não he-
sitará em ir até esse extremo. E ninguem o excede e1n amor á sua: 
terra natal, ninguem o ultrapassa em dedi'cação á Republica." 

Nesse artigo, o O Pcdz honrou ·com referencias o trabalho que eu tinha 
tido opportunidade de apresentar ao Congresso de Engenharia, antes de che-
gar ás palavras que acabei de lêr porque feriram o ponto principal desse· 
estudo. 

Esse primeiro pronunciamento, Sr. Presidente, em que ficou clara a In-
dicação das tendencias do meu espírito, em que pela primeira vez me referi á 
revisão consttiucional, não tardou que fosse seguido por uma outra mani-
festação mai's clara e decisiva. Foi em numerosa assembléa popular, realiza-
da· no Estado de S. Paulo, no theatro S. José, onde compareci a convite de 
de uma commissão de republicanos de nomeada alguns delles, infelizmente, 
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já desapparecidos do nosso melo e ceifados pela morte. Eram o Dr. Pedro 
Toledo, nosso actual Embaixador na R epublica Argentina, Dr. Martins Ri-
beiro de Andrada Sobrinho, notavel professor da Escola de Direito, então; 
era o Dr. P ereira dos Santos, Dr. Alvaro Goytacazes da Fonseca, 
era o Dr. Carlos Garcia que até bem pouco exercia COJ:I? tanto brilho, o car-
go de Deputal:lo Federal, pelo Est;J.do de S. Paulo, representando-o com tanta 
dignidade e elevação de conducta. 

Esse convite, me foi feito a mim pelas ligações especiaes, que me prendiam 
ao saudoso e eminente ·chefe republicano, Rangel Pestana; eu fui a o Estado 
de São Paulo para fazer nesse centro adeantado e culto da nossa Patria o 
alarde das minhas opiniões e expendel-as uma vez mais, com sinceridade 
e franqueza. Pois nessa oração proferida no theatro São José, tive ensejo 
de me manifestar com sinceridade e com franqueza, provando que taes eram 
e são os males da Republica, que aos me.us olhos não podiam concertai-a ape-
nas com os remedios decorrentes das leis ordinarias, e de tão inveterados os 
havia tão radicados que não havia como sanal-os sinão revendo a Magna 
Carta de 24 de Fevereiro. Assim fallei: 

"Quando ha pouco fallava nos g randes males e taes que os tenho por 
constitucionaes e é certo que, muitos desses, a Republica não ha de corrigir 
por processos e medidas ordinarias, sem grandes transformações; que a Repu-
blica não ha de arrancai-os do seu seio, limpando-se dessas fealdades, sinão 
pela revisão do seu pacto constitucional. 

"Ha na Constituição republicana de 24 de F ever eiro, ha nessa Carta 
fundamental das nossas liberdades, a consagração de principies que são, por 
assim dizer, a ;lima mesma da Republica. Ha nella prf.ncipios que são a sua 
propria essencia e que não podem ser -destruidos sem que essa Carta seja ras-
gada, sem que seja para logo destruida a propria Republica. (Palnw,s; muito 
bem.). 

"Esses principies são : a liberdade da consciencia humana; esses princi-
pies são, no que elles teem de essencial, a idéa da Federação que deu aos 
Estados o direito de viver, não como independentes e soberanos, mas como 
elementos autonomos de um grande todo, que é a União Brasileira, a grande 
Patria commum (m1tito bem, bravos; ?1<1tito bent)-; porque sou dos que fazem 
restricções a essa largueza de soberania, sou dos que entendem que a Repu• 
blica. não ha de ser feliz emquanto dentro de cada circumscripção territorial, 
que constitue o Estado, couberem governadores ou presidentes de Estado que 
são uns como despotas, uns como satrapas (paTirna.s, bravos,· ?'IMLito bem), col-
locando sua vontade superior á vontade soberana da lei. Porque vós sabeis, 
como eu sei, e sei dolorosamente, porque tenho a triste e angustiosa lição 
do que observo no Estado a que tenho a fortuna de pertencer, que ha por-
ções de terras bt·asileiras, onde cidadãos brasileiros, no goso de seus direitos 
c regalias são cruelmente acutilados nas ruas publicas sem terem ao menos 
direito de appellar para a justiça e esconder-se á sombra da toga dos ma-
gistrados. (Muito bem. Applausos.) 

"E sabeis por que, nesta hora de angustias inegualaveis, a toga do juiz 
não ampara os que soffrem? E' porque esse juiz é o instrumento da po!itica-
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gem local (bravos; appla1•sos), é porque esse juiz envergonha a propria ima-
gem da justiça (bravos; applat•sos), é porque esse juiz não· tem a sua toga 
limpa e nítida para que nella possa reflectir-se a imagem sagrada da lei! 
~Bravos; p1·olongados applausos.) 

"E meus caros concidadãos, eu não sei o que mais do que a garantia 
da justiça possa salvar os povos, que desapparecem no dia em que lhes falta 
esse derradeiro amparo, essa ultima esoeranca. 

"E' necessario que a Republica aja por seus directores e pelos seus pro-
eeres, feita e refeita, de fôrma que a Constituição Federal não seja só uma 
lei para reger uma abstracção, que é a União, mas que impere no Estado do 
Pará, como no de Matto Grosso e em todos os demais. 

"E' necessario que a Consttiuição Federal seja uma carta que tenha rea-
l;zação effectiva em todo o territorio brasileiro. Em todos elles lettra viva e 
rmnca e em nenhum delles lettra morta. (Bravos. Applausos.) 

"Vós sabeis que ha constituições tão erradas, como as do Pará e do 
Amazonas , e porventura outras em que os governadores de Estado são arma-
dos - é doloroso dizel-o! - da faculdade de decretar o estado de sitio, sus-
pendendo as garantias constitucionaes que a Carta Constitucional de 24 de 
Fevereir o decretou. (Muito bent.) 

"E então uma Republica assim, com elementos que permittem o seu fal-
seamento, pôde continuar a viver sem que nella ·sejam feitos os toques e re-
toques q ue já agora são apontados como uma necessidade em todo o paiz? 
Uma R epublica que tal, poderá viver, sem que se faça a revisão de seu co-
dig-o fu n damental para ·corrigir os defeitos que ficaram nelle? E' necessario, 
meus caros conci·dadãos, que os republicanos não tenham medo da revisão 
constitucional; é necessario que nos convençamos .de que a Republica não 
corre perigo porque vamos emendar os erros da sua organização (m'Uiito 
bem); é necessario que nos convençamos de que podemos continuar a ser o 
que somos, tidos e havidos, como um todo desharmonico de vinte pequenas 
patrias. E ' necessario que não continuemos a viver concorrendo, cada mem-
bro da federação brasileira, cada parte dos pr-oprios Estados, representados 
pelos municipios âe que elles se formam para estabelecer barreiras que se-
pararam o povo brasileiro do povo brasileiro, criando entre o Estado clü Pará 
e -outros Estados ela União divisões tão profundas e tão largas que a gente 
pensa que sahinclo do Estado do Maranhão entra no elo Pará em terra estran-
geira! (BTav os. Palnws prolongaclas.) 

"E' por iisso que eu não recúo diante ela responsabilidade de confessar 
esse credo, com-o tantos teem confessado, porque é já agora uma legitima as-
piração brasileira, confissão que já fiz por escripto e que faço nesta hora tão 
solemne , sob a responsabilidade e autoridade desse chefe benemerito; é por 
isso que n ão recúo diante da confissão desse chefe benemerito; é por isso qua 
não recúo diante ela •Confissão desse modo de sentir e de pensar, que é de 
um republicano e de um brasileiro, que quee uma Republica grande, uma pa-
tria unida e feliz (Muito bem.) 

"Nós estamos em época que algo de semelhança parece tee com a época 
Que atravessou a America do Norte quando o art. 2° ela Confederação ele 1777, 
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estatuiu: "os Estados guardam a sua soberania, a sua independencia, a sua 
liberdade". 

"E era nessa occasião que o grande e eminente ~)atriota J orge \Vashin-
gton confessava que a Confederação era uma verdadeira sombra, não era uma 
realidade porque não havia pr-opriamente um povo americano, que, quanto 
mais os h abitantes dessa Nação tinham o pensamento de se intitular america-
nos, individualmente cada um mais se considerava cidadão de seu Estado 
natal, caroliano, pensylvaniano, virginiano. 

"Nós vivemos em período semelhante a esse períod-o, e é n ecessario sahil" 
delle. E para isso é preciso dar o passo largo, grande e certo." 

Grato me é, nesta hora lembra r as .palavras de applausos com que fui 
nessa occasião honrado em b1·ilhante editoria l do O Paiz. Subordina ao titulo 
" O Estado de S. Paulo e o Dr. Lauro Sodré", o sub-titulo com que tão alto 
engra,ndeceu o meu humilde nome: "A palavra de um puro". 

"O Estado de S. Paulo e o Dr. Lauro Sodré - A pala·na de um 
puro - (Editorial d'O Paiz) . 

"O puro espírito democratico, as immacula das virtudes cívicas de 
Rangel Pestana, não podiam ter melhor apologetica que a sahida da 
bocca eloquente, do alto espírito, do nobre coração de Lauro Sodré, 
o braço e brilhante lidador da regeneração politica da Patria, muti-
lada pela inobservancia das verdadeiras praticas do regimen federa-
tivo, transformado em r egimen feudal, pela creação em cada Estaoo 
de um nucleo oppressor e nefasto de olygarchias. 

S. Paulo, o poderoso Estado brasileiro, recebeu em sua capital, de 
braços abertos, -o valente tribuno, que ia levar a nova palavra e a 
nova fé fortalecedora dos animos, para a reconquista das verdadeiras 
liberdades, usurpadas por uma cavilosa interpretação do systema fe-
derativo. 

Entre acclamações, como um verdadeiro triumphac1or, Lauro So-
dré poz os pés n a velha terra dos Andradas. A multidão como que 
sentia a ncia de ver o perfil e applaudir a tJalavnt de um 1Ju1·o, de fa-
zer esfervilhar a sua alma diante da affirmação de um caracter que, 
no meio da decadencia e do desfallecimento dos caracteres, é dos 
pouc-os que sobrenadam, ·conservando a cal)eça acima das ondas 
lodosas. 

Essa manifestação, espontanea, ruidosa e fran ca, com que foi r e-
•Cebido o illustre patrício, prova bem que S . Paulo é ainda S. Pau lo, 
a intrepida zona onde repercutiu o primeiro grito da naciona!idadt:o e 
onde a Republica, durante o largo período da propaganda, teve a sua 
vibração mais heroica e brilhante. 

A commemoração realizada no theatro Sant'Anna teve uma ele-
vadíssima significação politica, excedendo o seu exito brilhante a toda 
a espectativa. 
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A oração do eminente tribuno teve uma repercussão maravilhú-
,oa. no espírito de todos que a -0uvir.am . E' que a sua palavra era a 
-verdade de que ella tradu ziu um sentimento conectivo, esvurmando, 
como fez, os vicias que inocularam no systema, espremendo as cha-
gas que entumecem o corpo ideal da Republica sonhada pelo evan-
gelizadores e que uma turba multa de vandalqs politicos esmagou com 
a pata brutal das ambições desmedidas. 

O seu golpe de vista !'\obre a situação actual do paiz, a sua cr i-
tica profunda sobre os attentadqs politieos, a sua analyse sobre os 
desacertos e os abusos a(\r:(l·inistrativos, a sua synthese sobre a de-
turpaçã-o criminosa do regi.men e, s0bretudo, o seu brado final indi-
cando. a necessidad-e da revisão, em no.me da salvação da Patria, que 
se desarticula, golpeada pelo fanatiS?ID olygarcha e pretencioso dos 
Estados, pe lo ab,solutismo regional de alguns r egulas, sacr-ificando, 
en~ nome de bastardos interesses pessoaes, a uniàade homogenea, a 
-cohesão intima da nacionalida,(\e, tornaram a sua palavva em verbo 
messianico, trazendo na sua sonora vibração a hypothese do resur-
glmento, a esperança da reconstrucção do grande edificio, que vai 
-ruindo a o choque do impiedoso, do barbaro. e cégo alvião Çla prepoten-
cia, que transformou todas as gra ndes circumscripções da Federação 
-em arrogantes e ignominiosos sultanatos, onde a lguns soberanetes 
ridicu·los, porém damninhos, de·sfructam delicias de um poder de du-
vidosa legitimidade, geralmente c-onquistado pela fraude o.u pelo su-
·borno politico. 

O Dr. Lauro Sodré, apontando a revisão como estrada nova a 
seguir em demanda do futuro, é o porta-v-oz esclarecido da conscien-
cia naeional. Ella está e m todos os corações; ella reside em todos os 
espíritos; ella ·b;:tte em todos os peitos como o rufo g lorioso de um 
tambor, na m a nhã de uma batalha, em nome dos interesses e da vida_ 
de um povo e da dignidade de uma bandeira que ameaça esfarra-
par-se. 

A amàrg'osa experiencia de quasi tres lustros solicita uma con-
tramarcha nesse caminho que nos conduz á dissolução da patria, mi-
nado pe lo satrapismo estadual, que vae, por uma funesta compre-
·hensã-o, á s vezes consciente, -de um a utonomismo cesariana, extin-
guindo o sentimento ele solidariedade nacional, quebrando-o nos 
seus orgã os essenciaes, restringindo a arbitra das suas aspirações mais 
legitimas. 

A Federação, como tem sido e vae sendo praticada, com esse con-
·centramento absoluto na autonomia federal, na phrase de Lauro So-
dré, " dissolve a unidade da patria". 

!Para Lauro Sodré a revi·sã o é uma questã o que, posta á mar-
gem, fará periclitar a propria causa do progresso nacional. 

O espectaculo de desordem moral, politica e a dministrativa, a que 
assistimos por todos os cantos da patria, confirma bem alto as pala-
vras do eminente tribuno. 
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Tud-o está falseado e compromettido. Não h a m a is confiança n em 
na justiça levada de arrastão pela politicagem, que já disputa posi-
ções a tiros e navalhadas, pelas ruas, em nauseante contubernio com 
os facínoras . 

Paira no ar, sobre todas as cabeças, o terror do ignorado, das 
surprezas que o dia de amanhã nos r eser va em todos os sentidos da 
vida naciona l. 

Tudo isso o Dr. Lauro Sodré descarnou, com a calma e a sere-
·nidade do seu espírito clar ividente e justo, dando á demagogia oly-
;;a:rchica do poder o colorido apenas da verdade. Um applauso frene-
tico cobriu a franqueza dos seus c-oncei tos. 

E ' que la nçando em S. P a ulo o grito da revisão, o Dr. L a uro So-
dré, psychologo profundo do momento nacional, f-oi arrancai-o ao fun-
do de todas as almas patrioUcas, que veem ne.Jla a solução logica, ra-
cional e unica para os nossos males, o remedio efficaz e indispensavel 
para expurgarmos as m a.zellas que arruinaram o organismo da 
P a tria . 

O ardor, o enthusiasmo com que foi acolhida a palavra do Dr. 
Lauro Sodré, por um publico numeroso, alenta-n-os, fazendo- nos en -
trever a hora de uma bella, r a diosa e triumphante campanha, de que 
saia refundido, r espeitando-se os seus princípios basicos no que e lle 
contém de conquista liberal e humana , - o pacto fundamental da 
Republica. 

(Abril de 1903. O Grito da Revisão .) 
O SR. PRESIDEJr-."TE (fazendo soar os tympanos): - P eço permissão para 

avisar a V. Ex. que está esgotado o tempo a que V. Ex . tinha direito. 
O SR. LAURO SODRE': - Sr . P1·esidente, submetto-m e á advertencia de 

V . · E x . , e interrompo as pa lavras que vinha proferindo, reservando-me para 
continuai-as opportunamente, não tendo chegado ao termo das observações 
que ia fazendo para provar a antiguidade das minhas opiniões r evisionistas . 

-"" pr1meira vez que tiv-er a palavra para novamente fallar sobre a pro-
posição em debate, continuarei estas observações, dando a Illinha opinião -
humilde é verdade, mas sincera e franca - sobre topicos essenciaes da re-
torma constitucional que mais me impressionaram e feriram o meu espírito . 
(mu-ito bent>· ?n1tito bent.) 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, venho ·apresentar um reque-
rimento de adiamento ·da sessão de hoje, porqu anto bem &'Lbe V. Ex. qu:e 
não está presente, neste momento, -o eminente representante ·de São Paulo, 
relator do projecto ora em debate . 

Todos nós, nã:o só os membros da maior·ia, como nós, os da ·minoria po-
demos dar testoemunho do cuidad'o e zelo com 1que o :honrado 'l'e!)resentante 
paulista vem acmnpa.nhando os debates n esta Casa, •Permanecendo no recinto, 
durante toda s as se·ssõcs em que se tem debatido essa materia .. 
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·s. :Sx . •esbii a u seLte uaturalm ente por 1notivo de orde.In s u,p'<:rior e .com 
eerteza IIll.Uito contra go·sto, .porque B. Ex. ti!Ül<l. nlc5mo tomado O· com-
promisso comsigo proprio, confonne me havia informado, de acompanha r os 
deba tes e responder a todos os oradores que se tivessem de occupar jurid i-
camente das -emendas de refo·t'm.a cons.titucionai. 

Venho, portan to, requer er a V. Ex. que conaulte o •Senado· sobr•e s i con-
corda em que s eja suspensa a sessão de hoje, afim de que o n osso illust.re 
.::olloega, .Sr. .Senador AdoJopho Gordo, possa, oT,}resente á ·discussãJo, tomar parte 
no debate, orientando cmn a sua prulavra e esclare·cendo emn as suas aflfir -
mações as duvidas que porventura possam surgir, como tem surg ido, a 
respeito da inteDpretação das emendas vindas da Camai a . 

iO SR . ANTONIO Mo·NIZ: - Como IS. Ex . tem <feito . 
O SR. MioNiz ISomuí:: - Ainda hontem, n 0 momento da discussão q ue 

aqui se tpavou, so:bre o modo de c:mnprehendermos um -dos artigos que i.an10s 
votat· .S. Ex. promptamente veio á .trtbuna e nos dr,u ex,plicaç.ões cabaes·. 

P.arece-me, portanto, .que é da anaior vantagem •e do mais vivo inte~·esse 
para a illus tração dos debates .que se vão trava ndo neste momento, ~ugua.rdar 

a ,pa,Iavra·.do honrado Sena dor paulista . 
Em, homenagem a 1S. Ex., peÇ(o a V. Ex. , q ue submetta á deliberação do 

S<enado o r equerimento de adia.mento da sessão de >hoje, afim de .que o hon-
rado ·Senador paulista l)OSsa comparecer á sessão em que se delbate a r elfor-
ma ,constitucional. 

0 ISR . PRESIDENTE: - De accôrdo com o Reg-imento, ·o requeri.!nento de 
adiamento a,preserutado por V . Ex. d•eve ser feito por escrjpto . 

O SR. M:ONIZ SoDRÉ : - P erfeitamente: vou enviai-o á Mesa. 
Vem á .Mesa, ê .lido, ·aJPOia.do e posto em discussão o seguinte 

HF:!;;UERIMENTO 

(Requeiro ;que seja a,diada a .presente discussão ,'\a !l.'eforma da Consti-
tuição. 

•Sa la das sessões, 14 de Novembro d'e •1J92o5. - JYioniz soar~. 
O Sr. Presidente: - Não havendo quem queira usa r da palavra, 

está encerra da a discussão . 
Os senhores que approvam o r equeriment·o queiram levantar-se (Pausa). 
Votaram a favor seis iS•r;;;. S'enadores . 
Queiram Ievantar"se os senihor es que r ejeitaram o r <:tquerim-ento. rpausa) . 
Vo·taram -contra nave •Srs . .Se ll'aldo·res . 

Não ha numer-o. Vae .procooer-se á c~1amada . 

Proceclendo-s 'e á oh amada, verif ica-se a. a u sencia dos .Srs. Cun!ha ·Ma-
chado, João· Thomê, Euripedes de Aguiar, Benjamin B arroso, Ferreira Cha-
ves, Joã o Lyra, Antonio Massa, Vena ncio ·Neiva, Fernandes Lima, IM:eml:on-
ça il\1artins, Pereir a Lobo, (Manoel Moojar.dim, B ernall'dino il\llhnteiro, Jer~ny-
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.mo l\1onueü·o, Jo:tquim lYioreira, Modesto Le::ul, Mendes 'l'a\·ares, Bueno de 
.. Paiva, La.cenla Fran~o. Lui2 Ad:>lpho, A. Azere<lo, Ai!fcnso de Camarg-o, G_,-
_neroso ,Marques, Vi.dal .Ramos, Vespucio de All>reu e_ .Carlos Ba:·bosa l2·6). 

O Sr . Presidente : Responderam á chamada apenas 17 Srs. Sena-
dores . 

Não haNendo nl!mero para ser Yotarlo o :·equerime nlo, fica c!l€' prajtt-
dicado. 

Continua a discussão da proposição. 
O Sr. Antonio Moniz : - Sr. Presidente, sinto que por falta de nume· 

ro o ·S(maG,0 nã.o .pudesse dar o seu assentirn.ento ao re-querimento a:presen-
.tado -pelo meu i!lust;re ccm.pa.nhairo de bancada, o St·. Senador ~ortiz S'odré, 
Realmente, é ent,ristecedor .que .pt·osi•g-a a discussão du an·opos ta de revisúo 
const-itucional, sem que se adhe .presente ·o di.gno relator da Commissiio dos 
V inte e Um. ;Entt,etanto, Sr . ~re:<idente, se holcvesse -l>oa vontade .ds. parte 
do illustre leader da maioria, certament e o requerimento de adiamznto tN·ia 
sido a1Jpr.ovado. 

O SR . rMONiz !SDDP.É: - Se.rn o nurnero ~egal 11ara funcciona 1· o SenarJo . 
Eu quiz registar que não ha numero legal para funccionar uma das casas do 
Poder Legislativo do Brasil. 

O SR. ANTONIO ·I\IIoNrz: - DtJsejava, Sr. P :·esidr,nte, discutir o imr.>or t·.:l.r.te 
assump.to que eon·stitue objecto d;t emenda n. 1, í:om a pn:senr.a do emi-
nente Senad'or paulista. 1\'[as, uma vez que isso não é po;;s!vcl, tenho e: ue zn<0 

. cingir á ;pressão do m omen<to. 
Quando, 'Sr. P residente, no seu primeiro turno, mP o-ocupei da ~teria .em 

debate, comecei dizendo que ia dividir em duas ;partes as oonsiderações que 
pretendia adduzi'r; uma .gerrul, em •que tl'ataria do :J.~sumpto em face da si-
tuação assaz nllelin.drosa e precaria, em que se :enconolt<t. o p:.tiz, a ssoberbado 
pela m a ior crise que já o attingi.u, na sua vida a:pós a revolução de lro~ outra, 
em que analysar·ia a .pro.post•:J. da Cama.ra dos D!'>putados, apt·eciando cad<:~ 

uma das emendas ·Que a oomplõem. A escassez do tem.po não consentiu exe-
cutasse o meu proposito . Nã'O obstante ter-me esfo1·ç,tdo para ser o m ais 
succinto •POssivel no desen'Volvtmento da primeint parte, a s du:~s hc-rao; re,gi-
mentaes es·coat,am-se sem que me fosse permittido entrar no estud o ca se-
gunda. Apenas iniciei a lguns com·lT'~ntarios sobre ::1. "!m enda n. 1. que f oi 
incolume acceita pelo Senado, a despeito da 0gerisa que lhe votam, se não 
to.clos, pelo menos, a mai·oria dos seu s il'lust res memibt·os. .Sú a disci·p'ina 
partidar-ia, aàiás, inad!.n!sdvel em, assum,pto dou.<f:rjr,a!"i·o, .m-!1-xime lig>aKlo á 

· r evisão da lei estructual da Republica, poderia determinar o assen timonto do 
Bena!do a u ma emenda ,que traz co~no consequencia o antqui1:1.m'ent0 da Fe-
deração, entregando os Estados, de -pés e mãos atados, aos caprichos do Go-
verno da União, principalmente ao •Poder Executivo, e assim garroteando a 

: sua autonomia · firmemente assegu rada pelos legisladores de 91, em homena-
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gem ã uma idéa, cuja realização, já nos tempos coloniaes, constituía uma 
aspiração do povo brasileiro. 

Não me deterei, Sr. Presidente, na demonstração dessa verdade que está 
no espírito de todos os que conhecem a Historia do Brasil. Limito-me a lem-
brar que na Constituinte, dissoJ.vida por Pedro I, em um dos a.rra.nros do seu 
temperamento i·rrequieto e incolh.erente, a instituição da Federação foi agi-
tada e consubstanciada em propostas. No .A.cto addicionaZ o pensamento 
federativo foi bem. accentua.do, e mais radicado .ainda não ;ficou., porque, como 
muito bem assignala Euclydes da Cunha no seu excellente livro .A.' 1na1·gem 
da Histo1·ia, hou'Vle tra.nsoigencia entre os partidos litigantes. "lA.bi, diz o 
grande escriptor brasileiro, referindo-se ãquella lei, ha um transigir cauteloso 
com o liberalismo attenuado, se não com as proprias tendencias federalistas". 
os Oonsel•hos foram sUJbstituidos pelas Assembléas P.rovincirues; mas a emen-
da <para que os presidentes das províncias fossem escolhidos ~m uma lista 
trjpJtce, organizada, respectivamente .por aquellas As.sembléas, não lo,arou ser 
approvada, impugnando-a Evaristo da Veiga, atemorizado com o estabeleci-
mento ela. Federaçãlo que errad!IJIIllente su.p:punba. tr·azer como resu.Jtaõo o 
i!'raooionamento do paiz. Com a quéda de Diogo Feijó, a quem a desaJVença 
com o pa.r'lamento, levou á renuncia da Regencia, operou-se notaJVe! trans-
formaç.ã.o na orientação ,politioa ttxrasileira, tra-nsformação inlfeliz, porque in-
felizes são todos os movimentos reaccionarios contra a liberdade. Araujo 
Lima, inopinadamerrte auxiliado :por Bernardo iPereira de Vasconcellos, que 
se desaveio com os liberaes, seus ·velihos corre1igiona.rios, promoveu a passa-
gem da lei in.ter.pretativa do .A.cto aàdiciona.Z, que l!he desvirtuou os intuitos 
democraticos e federalistas, deturpando-o em pontos capitaes. Mas si a Lei 
Interpretativa, como todas as leis oraund:as da. exigencia pa.rtidaria, sempre 
inspiradas :por paixões irrefrea.veis, qwe não consultam os verdadeiros interes-
ses da Nação, no momento, escudada na força correspondeu ao seu objecti-
vo, si collocou as provincias, já em cwmmho da Federaçã.0 sob o guante da 
mais ferren>ha centraJização, não matou, comv rucreditavam ol! seus 'Promo-
tor>es, o sentimento federa;lista, nem podia martal-v, opm,que o federa.lismo ·no 
Brasil é uma resultante de diversos factores, contra os quaes é impotente a 
acção legislativa, mesm.o servindo ao despotismo. 

"E' uma necessidade da nossa aàrn.inistração, dada a vasta extensão 
geograJpihica do paiz, e a diversidad!e de climas e .producções", escreveu 'Pedro 
Lessa . E' mais do qu., ~sso, ,po.I1que 'llão é .só uma necessidade, uma simples 
necessidade, é uma necessidade vital. Ou a Federação ou o esphacelamento. 
Só ella opoderâ garantir a inte,o-ridade do nosso vasto territorio que, na phrase 
de Ruy Barbosa, !foi o maior legado que nos d!eixou a mona.rcbiia. 

As provin:cias submetteram-se á lei de 1840, mas ·:<s sentimentos, as idéas, 
as aspirações de autonomia continuaram de pé, tomando grande incrementa-
ção após a extincção do ele~nto servil. 
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Veneida a campan:ha abolicion-ista, era ;fatal rque os cs.piritos m&is adean-
tados encarrünhassem as suas energias para ·outras conquistas. Assim pro-
cedendo o.bedeciam aos dict3JllleS de uma lei sociologi"ca. 

Foi para a F1ederação que conve10giram de .preferen:c'.ia as ·suas vietas, 
por.que assim reuniwm os esforços, unifi<!avam ü traba1ho, torna.ndo-o, por-
tanto, mais e:flficiente, dos repu:blicanos de QuJnti~o Bocayuva, com os mona·r -
chistas de Sarai.va. 

As 'J}rovi~cias não .podi3Jll1 m ais tolerar · a ce-nü·-aJizr;.ç'ão asp.hyxiante em 
que as comprimia a lei interpretativa do Acto Adàioional. 

No Co-ngresso do Partido Liberal, re unid<J ruBSta Capita l em 1389, a idéa 
da federação rfoi levantada vor S2_r<aiva, ::Manoel Vit::torino e Ruy Ba,,bosa. 
Não triumphou, mas não foi repellida in li'YI~ine. A mai-oJ·ia pendeu ali para 
uma phase de transição, defendida no bellissim-o progrrurn.ma mini·stet·ia-l de 
Ouro PI"eto. l';.lias, Ruy Barbosa não se conrformou. Deso'b0dec'3u a.o seu Par-
tido ,-reje~tou o vosto de ministro -qt:e <Lhe lf-oi o>flferecido, -sacr1f.icou a. sua. ca-
deil.·a na Camara, e no D iario éte Noticias 'encetou a memoravel cam.pa!1-ha 
pela ·federação i~llllllediruta, "<apezar da .co·rôa e ·contra a corôa, POl'quanto nã.o 
era mais possível a1na!gama.r a liberdade com o afosolu tisrr..o ., . Nessa mesma 
época. . Sea,bra, rrullJPendo coon o Partid!o Conserva.dor, apresent!ava-se candi-
dato avulso a deputado geral pe la Capital da Bahia, desfraldando na praça 
publica, com o c ivismo e o 'brilh o com q·ue defende as suas idéas, a 'bandei1•a 
da federação, tambem coHocando-a acima da monarchia. 

Aliás, o prograrmmm do m·inisterio Ouro PPeto se não era .f.ran.ca menlte 
pela federação dava para ella agig-antado passo. E~ta.belecia ·a transi,:ão do 
r egimen cen<t:;ra.Jizad!or, a que e-<.tavam S·Ubm-e.ttidas as Províncias, desde a 
celebre lei de 1840, para o que mezes após era instituído pela revolução tri-
umplha nte cte 83, juntamente com a Rep'UhEca .. 

A:ssi.tn é qu~ naquelle importante d.0cumento, entre as med-idas de a,lto 
alcance tpolitico qwe '<'-lvitrava, figurava a seguirute: "Pkma autonomia dos 
municipios e províncias. A /blase essenctal des ta refo·rma é a eleiç-ão dos ad-
m inistra;dores municipaes e. a nom<>-ação dos presidentes e vice..opresi·dentes de 
prüvin.cirus, r ecalhinà.o sobre [·ista organizaà.a •pelo voto dos cidllidi'í.os a,Hs-
tados". 

Como V. Ex., sabe, Sr. Preside nte, q uand•o se di-scu1tiu o lJl"Ojecto que 
se transformou no Acto Addicinoal foi apresentada uma emenda de termi-
nando qu,. os prf:s ldentes cte proviJ1Cld.S ÚJ%.:.-rr, "\Óroihidos c.m lista tripJi.ce 
orgamzada pelas respectivas assembléas .JFrovinf'.iaes. Essa emenda não l-o-
grou ser al>P·rovacla. O prpg.rannma de go"\nerno do Sr. Ouro 'Preto !foi além. 
Propunba QU<> essa Ji:sta trirplice tosse escolhirda directamente pelo e-lelto r-ado 

A Repubhca teve na F ederaçã.o o maior dos seu sauxiliares, 1para a sua 
proclamação, PM'a a sua acceitagão. e p ara a s ua estabilidade. 
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Sou daquelles que .pensam que o sentimento repll!b!icano sempre existiu 
no coração do povo brasileiro. Aliás, basta ler-se a nossa historia para isso 
verificar-se, eJ;m nenhum esforço de ·in'belligencia. 

Os primeiros que sonharam com a nossa emanci•pação política, pensavam 
em um rgo•verno do rpovo pelo povo. lli'Luito antes dia Inconfid.enCia Jlilineira·, em 
1789, ti<vemos dtversas outras manifestaçõ•ers no mesmo sentido. Em. ,1:6•8-!, o 
m.ovimento de ",Man:oel .Beckman" e "Jorge Sampaio.", no MaTanhão. Em 
17·10, .o de "Bernardo Vieira de Mello", em Perllla.mbtwo. Em 1720, o que ir-
·rompeu ein Min&s, tendo pnr Olbjrectivo "não permittir governador nem ju<rJ-
tiça posta por e! Rei" . 

A crueldade com que foi tratado Tirailentes não m atou o <mlnr pela Re-
pub.J.1ca. !Mas a minha these não é essa. Meu •fim ·.'! salientar •CIU<rl no B!'aGil o 
sentimento pela Federação foi esmpre mais intenso que o repub~!0ano e que 
a sua instituição, ·Conjuntamente com a Repulbliica, ·muito contrilbuiu para 
tornar ;,ympathicra a revo-lução de i15 de Novembro de 1RS9. A ·quéda do Im-
perio póde não ter sido bem receNda .po'!" todos OS' bra•sileiros, póde mesmo ter 
sido blem Tecebida por tG'dos os brasHeir.os, :p6de mesmo ter des·poe·rtado trr ih'l.-
ções e indirgnações nos eS'piriilos mais presos ao monardhismo, m ai•s i.ntima-
mente ligados á familia imperial. Porém, o estabelecimento da federação foi 
por toda a naçãJo reoobido .com o m ai-o.,- agrado e co1n as mais :fague-iras es-
peranças. Assim comprehendeu o Governo Provisorio, assim comprehendeu 
o Congress-o Constituin~e. O artigo do pro.iecto d:a Constituinte <que regula as 
relações da União ·CG<m .0 Elstado, não ·desvert.ou di-s·cu ssão no Con.gre-sso !Cons-
tituirute, :po.rque muito .claraJmente lf·i·rmava que a União não podia intervir 
em negocies peculi-ares aos Estados, senão e:Kcepdonrulm'-'nte, senão em .casoo 
especialíssimos, que firmou. Todavia, a respeito de assumptos de competen-
cia, na discrinlinaçào dos direitos da. União e dos Estados, houve debrute. A 
a.ssembliéa dividiu-se em duas cor!'entes, uma. ultra ifederruli·sta, ühefiada pelo 
grrunéte es·pirito de Oampos IS.alles, a que estiveram, anais ou menoil , rJig[L:iOS· 
Augusto de F ·reitas, <Seabra, :BaThosa Lima, Lauro Soàré, Azeredo, Erpilacio 
Pessoa, .Saraiva, Leovi·gildo FHgueiras <e tantos outros, d est.a.cando entre to-
dos, Leopoldo de ·Bulhões, -o mais radical, que <Cem graJJde bri•llho sustentou 
a multiplicidade •do dire-ito ·su'bstarntivo, cnmo ai.IJJà.a ho.je se verifica nos 
Estad-os Unidos; e outra, mais moderada, francamente adep!ta d a f·ederaçlio, 
porém, •que não 1a aos extremos, não admittia, por exemp1o, a pluralidade, do 
direito .preceitua·!., ao controJTiO, •queria a unida<de do direito fórmal e da 
magist11atura . Como era lllatuTal , ho-UJV'e eorrr.essões, de lado a lado; até 
Ca.mpos SalJies ·Cnntem:porisou, .cedendo no rcia{so d~" 1d>ivers'Ídad<'.l .do itiroito 
substantivd . 

Sr. Presidente, V . Ex. sabe que é este um ponto em que a Constituição 
Brasi:leira se afast-ou da >Constituiçã(} nort•e-americana, seu princLpraJ mo-delo. 
A Constituinte americana admitte a pluralidade do direito, não s6mente do 
substantivo, como do adjectivo. Como V. Ex. não ignora, nos Estados Unidos 

• 

f 
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cada Estado possue o seu cod1go civil, o seu ·cod'Í!go penal, o seu codigo CD111-

mercial, emfim , a s ua legislação SUJbstantiva propria . No BrasH, p-oré m, tal 
não acontece. Os constituint es adha.narrn mais conveniente estrubele.cer e. uni-
ficação do dire1to substantivo . 

Pois ~em. após 315 annos de vida republi·ca·na <federativa, na vigencia 
dos •quaes ma is de um .p rogramma de revisão de nossa lei !l'u nd<ame ntal surgiu, 
sem que nenhum, se lembrasse de attentar contra o regimen federalista, ap-
pare{)e ua :pr oposta de reforma COID.Stitucional , concebida e orga nizada! na 
solidão do Cattete, c uja approvação pelo Congresso Naciona l importaria no 
amortalhamento da F ederação! Póãe a Nação contempooriza.r com mais oota 
teimosia revoltante do Presidente, que não trepidou em dar o caracte·r Õ9 

C01>,f{ança partiãm·ia a uma questão doutrina•·ia, como é a revisão de um<~. 

Constituição? 
No meu discurso u Ltimo r epeti o q·ue •af:ft~·mara na impren 8a, em. entre -

vista e em artigos assignad.o~. - em these, não sou contrario á revisão da 
nossa Lei ;Magna. •Sou, porém, franc.a e decidiàamente contrario a es!"a re-
visãJo qu e estamos emprehend endo aJt<tJbalhoa da n1'en,te, na vi.gen cia .do estado 
de sitio. sob o calor das paixões, com Nagrante dest·esp>?it0 ás normá s esta-

. belecidas pelo artigo 90 da nossa Constituição para sua effectuação com 
o proposito manifesto de attentar contra as liberdades publicas e indiv iduaes, 
contra as nossas tradições democraticas; contra a Republica e a Federação. 

Já o disse, ISr. !Presidente, em uma remodelação 'honesta da obra me· 
ritoria dos co,nstituintes de 89, dos "ideologos" e "romanticos" que a Histo-
r~a jámai·s deixal'á dé reveren ciaJr, não seria con trario a que se r e to·oasse o 
art. 6° da nossa Constituição . Mas o ret oque a que daria o meu apoio sincero 
seria no sentido de dar fôrma rígida, de tornar dispositivo escripto, de revestir 
do caracter de direito positivo, aquillo que a pratic·a de mais de sete lustres, 
após longo e meditado estudo, de legisladores, publicistas e magistrados, tor-
nou doutrina pacifica. Na sua essencia não tocaria. R espeitaria com o mais 
carinhoso -cuidado o ·que, com muita proprieàJa<àe, foi dhamad 0 CJ "coração da 
R epublica" . 

Vejamos como está redigido o citado a rtigo. Diz elle: "O Go.verno F e-
deral não pó de intervir em negucios peculiares aos •E <)lados, sa~vo . . . " 

E stabeleceu o legislador, com1o regra geral, - "a não inter venção da 
União en1 negocias peculiares aos Estados" . Admibtiu, 'l>Crém, excepções 1que, 
especificou . O principio é .como bem diz Caro! os Maximiliano "a;bster-se o 
Gover·no Federal de intervir". Quaes são, ·po·rém, essas excepções? A .pri-
m eira é para " ·repellir a invasão estran1geira ou a de um Estado .em CJutro". 

!Sobre sua inteHigencia jámais thouve duvidas, aliás, tarn!bem nun:ca se 
ver!Jficou UJm só caso concreto . O poder com;petent., pa ra .intervir é 0 Ex<e-
cuti,vo e o faz de "mo tu ;proprio" . P referível se·ria, Sr. Presidente , 0 dispo-
sitivo da Constituição Angentina, segundo o qual, na hypot<hese da invasão de 
um Estado em Dutra, a i ntervenção só se dá quando o Governo do E stad·o in-
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vadido requisita-a. Si este 'Póde resbrubelecer a ordem, por si mesmo, meJ.·hor 
será •que o faça. Sempre que fõr possivel evitar a in~ervenç,ão <la l:ni:lo nos 
Estados, é um ibem pa.ra a Federação. Lanv.mta.vel é, pois, que nesse 1>3il'ti-
cula;r, o n<>sso legislador se tenha a:f\astado do legislador da Argentina. Além 
de não ser curial que a União possa i·ntervir de "motu praprio" no Estado 
para repellir uma ofifensa á sua integridade territorial ou pclitiea, o facto pó<le 
prestar-se a abusos e a manejos P<>liticos da maior gra>;dade . 

O Governo de um Estado •que se acha em harmonia com o G<>verno Cen-
tral invade o Estailo vizinho, em oriento.ção .:>pposla., ·para motivar, exacta-
mente, a inbervenção e ser a sua situação politica modtficaãa, á feição do Pre-
sidente da Repub!-i'ca. 

Miãs, a nossa historia nà<> regis-tra caso algum desta na:turi!Za, mas eu 
posso a .ffirmar ao Senado, que já houve uma tentativa, que não transpoz. o 
dominio da 'PUblicidade . 

Si ao Senado nà<> tivesse sido confiscado, á ultima hora, o direito dl6 
apresentar emendas á proposta da revisá<> constituci011al, e si esta revisão 
nã,o estivesse eivada do vicio insanavel de inconstitucionalidade, não teria du-
vida em rupresentar uma emen~ nesse sentido. 

O segundo caso de inter·vençâlo ê para "manber a fórJUa. republicana 
federativa" . 

Como já tive ensejo de dizer, a expressão - "!forma republicana fe -
derativa", - não foi feliz. l1'em. exprimiu o 'Pensamento do legislador . To-
mada ao pê da lettrll., nli. sua interpretação grammatical, a Un.iãio só poderia 
intervi!· nos termos do n. 2, na hypot!hese da seccessiio, .pois, só entã<> é 
que a tórrna federativa seria. atlingida. Isto ê, .quando o Estado expressa-
men be maniifestasse o pro·posito de retirar-se da Federação. 

Mas não é essa a interpretação corrente . Tem-se considerado como vio-
laçã,o da ifórma republicana te:Uwa.tiva. os attentados comra a. tónna repu-
blicana . 

íRevendo-se o n. e, do art. 6• devia-se, pois, antes éhe tud<>, pôr a sua 
lettra. de eonformidade com a intelligencia .que se lhe tem dado, para 0 que 
bastaria intercalar-se as palavras - "e o regimen" de!}ois da expres:;ão "re-
publicana", !ficando o texto assim redigido: "manter 11. fôrma republiea.na 
e o regimen federativo" . 

'Mas nã,o ( esEe o unico r etoq ue de que carece elle. E' preciso firma:r 
expressamente qual o poder competente para inte;·vi·r na hypoth~e. A pro-
posta de revisã,o vinda da Carn."l.ra d-etermina , de accôrdo com o já estabele-
cido pela jurisprudencia legislativa e judiciaria, que seja o Congresso Na-
cional . Mas !faz de uma maneira com :1. .qual não posso concordat·, porque se 
não limita a estaJtuir a regra. Falia em principi<>s constitudonaes, ttue desas-
tradament'El •procurou definir, e em Teorganização das finanças de Estado in-
solventes, que >é uma ameaça ao reg1men federativo, longe de ser uma ga-
rantia do mesmo. 
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Eu queria que os reformadores da nossa ma,gnifica Constituiç;ão, quo 
apenas careoe de !igekos reparos, se limitassem a dar !fôrma rígida ao pen-
sam.ento dos seus intel'P·retes, syntlhe'tizada nas seguintes palavras de B::t.r-
ba.Joho: "Pela natureza essencialmente ,po!itica dos caso~ que se poBSam com-
prehlender no § 2• do art. s• da nossa Constituição, ~ c ompetencla para a 
inteJ'venção é "Jncontestavelmente" da "iPoder Legislatirvo" . }!; isw e!itâ d"' 
accôrdo com o que •prevalece em paizes de instituições ftederativas, como o 
nosso. Nem 'Poderá ser de outro modo. Confiar essa intervenção ao bem 
querer do Poder Ex-ecutivo é entregar-lhe as chaves da Federação e consti-
t uH-o o senhor a;bsoluto neHa" . 

Aesim entendeu 0 aong1·esso J1~1·iàioo B1·asileiro ele 1'~08, .quando ap.pTovou 
a emenda do Sr. Adolpho Gordo, determinando que a "intervenção do caso 
n. 2, do art . s• só pôde ber Jogar em vi•rtude de lei especial" . 

·Surge a respetio uma questão, da qual a proposta revisionaria. da Ca-
mara não cogita e que era. mistér fosse rigidamente resolvida. 

Não estando reunido o Congresso, pócle o Poder EX1ecutivo intervir sup-
pletivamente? Entendem uns que sim, mas para subme-tter oous actos ã •a;p-
provacão do !Poder Legislativo, ~ogo que este se reuna, como no caso da de-
cretação do estado sitio. Pensam outros que sua acção deve cifrar-se na 
manutenção da ordem publioo, convocando immediatamente o Congresso Na-
ciona l pa.ra I"esolrv.ei· a questão política . 

A emenda em debate não aborda esse assumpto, não lhe deu o caracter 
de direito positivo, deixando bem expresso qual deva ser o procedimento do 
Executivo na hY'J}othese, se deve a,gu·ardar a reunião do Congresso ou con-
vocai- o Incontinente, o qute seria mais con'Veniente e curiaJ. 

!Passemos ao numero 3 : "intervenção para resta>belecer a ordem e a 
tra.nquillidade nos ®stados, a requisição doe respectivos governos". 

As co·ntroversias sutlgidas já desa.ppa!'eooram. Cifravam-se eii8JS ao modo 
de ser comprehe.ndida a expressão do governo, isto é, si oo.mo ta·! se con-
siderava o Poder Executivo ou qualquer dos tres ramos do poder publico . 

• t\.s opiniões estão ha muito harmonizadas . Actualment•e todos conS'ideram 
que a ipalaVTa go'Verno !foi em!}reg<a>da .pelo ·legislador eonstituinte na sua am -
pla accepção, corrnprehendendo tanto o Poder Executivo como o L egislativo 
e o Judiciario. 

De fôrma quoe no caso de intervenção para restaibelecer a ordem e a tran-
qui!Hdade nos Estados á r equisição ô.os respectivos governos, o poder com-
petente para intervir é o Presidente da Republica . A requisição, :porém, para 
a intervenção páde ser feita, não sómente pelo go'Vernador ou presidente do 
Estado, como pelo seu Superior Tribunal de Justiça ou pelo parlamento. 

Urna 'OUtra duvida lfoi suscitada. Consistiu ella em saber-se si ao Presi-
dente da Republica é facultado deixar de attender ao pedido de intervenção 
feito pelo governo local. 
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A emenda da Camara não diz uma palavra sobre o assumpto. Entreta.nto 
deveria tel -o feito, dando fôrma legal á interpretação assente, pôde-se dizer, 
geralmente, porquanto a opinião divergente é suspeita no caso, como muito 
bem accentuou o notavel jurisconsulto Sr. Prudente de Moraes Filho, cuja 
autoridade invoco sempre com a maior satisfação. 

Feita a requisição pela autoridade estadual competente ao Governo da 
União. ao Presidente d2. Republica, cumpre a este attendel-a, não lhe as-
sistindo o direito de recusal-a. Na sua mensagem presidencial de 1920, 0 pre-
claro Senador pela Parahyba, Sr. Epitacio Pessõa, estudou exhaustivamen-
te o assumpto. E' um trabalho completo, em que S. Ex., com a sua indis-
cultivel competencia jurídica, firma a verdadeira doutrina, em .face da nossa 
magna lei e dos .princípios fundamentaes do Direito Federativo. 

Resta ainda, Sr. Presidente, a intervenção do numero 4, "para asse-
gurar a execução das leis e sentenças federaes. " 

Tambem já temos jurisprudencia pacifica. Por algum tempo a requi-
sição de força era feita directamente pelo juiz, cuja sentença havia sido 
desobedecida. Actualmente está estabelecido que o prolator da sentença des-
acatada communique o facto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 
para que este se entenda com o Presidente da Republica. 

A emenda em debate silencia sobre o assumpto. Não quiz revestir de 
rigidez a acertada interpretação do texto constitucional, não a garantindo 
assim contra possíveis investidas de governos mal intencionados. 

De fôrma, Sr. Presidente, que os retoques propostos pela Camara dos De-
putados ao art. 6°, não o melhoram, não o esclarecem nos seus pontos que po-
dem prestar-se a duvidas, ainda .que manifestamente sophisticas, o que lhe 
teria sido facílimo, como mostrei. Ao contrario, crêa novas ambiguidades e 
amplia a esphera de competencia da União, principalmente com relação ao 
Poder Executivo. 

Acceita, Sr. Presidente, a emenda numero 1 da proposta, convertida ella 
em lei e addicionada á nossa Carta Magna, a Federação estará destruída 
no Brasil. 

Dirá V. Ex. que o artigo 6° não impediu os Presidentes desabusados de 
intervirem indevidamente nos Estados, até para satisfazer vinganças e dar 
expansão a odios. Não ha duvida. Mas se formos por ahi melhor será não 
legislarmos sobre assumpto algum, além de que a lei é sempre uma barreira 
ao despotismo . 

O SR . PRESIDENTE: - Observo a V. Ex. que está dada a hora. 
O SR. ANTONIO Mo~nz: - Tinha ainda o que adduzir sobre a emen-

da em debate. 
Obedecendo, porém á observação de V. Ex. vou sentar-me, solicitando 

a tolerancia ele alguns instantes para dizer ao Senado, que, apezar de todo 
o scepticismo de que se acha apoderado o meu espírito, ainda espero que 
elle não concorra com a sua cumplicidade para o anniquilamento da Fe-
deração no Brasil. (Muito bem; muito bem. O o1·ador é C1L'J'Il<PT·i?nentado) . 
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O Sr. Moniz Sodré (pela ordem): - Sr. Presidente, quer parecer-ma 
que já ha neste momento numero lega l para votar o requerimento que, ha 
pouco, tive a honra de offerecer ao Senado, desde quando estou vendo sur-
girem .pelas portas deste ·recinto varias Senadores. Venho, portanto, pedir 
a V . Ex. que faça submetter de novo á deliberação do Senado o reque-
rimento, que ficou prejudicado por falta de numero. E mais uma vez apro-
veito a opportunidade para lançar o meu protesto contra o facto de V. E~. 
ter continuado a sessão do Senado, após fazer-se a chamada e ficar eviden-
ciado que estava presente na Casa o numero restricto de 15 Srs. Senadores. 

O Sr. Presidente: - V. Ex. mandará o seu requerimento. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que seja adiada a presente discussão sobre a reforma consti-
tucional. 

Sala das sessões, 14 de Novembro de 1925. - Moniz Sod1·e. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Moniz Sodré acaba de renovar o 
:requerimento por S. Ex. apresentado ha pouco, e cuja leitura os Srs. Se-
nadores já ouviram. 

Está em discussão. (Pausa) . 
Não havendo quem queira sobre elle pedir a palavra, darei por encer·-

rada a discussão. (Pausa). 
Está encerrada . Os senhores que approvam o requerimento queiram 

levantar-se. (Pausa). 
O requerimento foi :-ejeitado por nove votos contra cinco. Não havendo 

numero, elle fica prejudicado. 
Continua a discussão. Não ha oradores inscriptos. 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, começo lamentando que não 
esteja presente neste recinto o eminente Senador por S. Paulo, Relator do 
projecto que ora se discute acerca da revisão constitucional. Lamento, Sr. 
Presidente, porque eu me propunha a continuar a série de considerações 
que vinha fazendo a respeito do artigo 6° da Constituição da Republica 
ora submettido ao processo de deturpação pela emenda que nos foi offere-
cida pela Camara dos Deputados. Lamento, porque sabendo que constitue 
este um dos pontos capitaes desta reforma, na opinião do eminente repre-
sentante paulista, e tendo eu que me referir a varias topicos do seu parecer, 
favoraveis ás modificações propostas e que reputa altamente prejudiciaes 
aos interesses vitaes do paiz, muito desejaria que, presente o illustre colle-
ga, o debate pudesse ser esclarecido, com os apartes que S. Ex. não se 
furta a offerecer na discussão desta materia de incomparavel magnitude, 
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á qual S. Ex. vem consagrando toda a sua attenção, bem comprehendendo 
as responsabilidades que lhe dão os títulos da sua grande e profunda cul-
tura jurídica. 

V . Ex . é t estemunha, Sr. Presidente, de que, emborá esgotando o prazo 
maximo em que me era permittido fallar n a primeira discussã o, foi -me im-
possível, n ã o obstante o proposito firme, que ma.ntive, de encarar o pro-
blema pelo seu aspecto exch:slvamente jurídico, evitando quaesquer outras 
questões, embora tambem de direito , m as que fossem accessorias á mate-
r ia - não m e foi possível concluir as minhas considerações, tal é a escassez 
do diminuto tempo que nos é dado pelo Regim.ento amordaçador que regula 
as discussões nesta Casa, sobre a r eforma da Lei Fundamental da R epublica. 
Não consegui ir além de considerações ligeiras na ana lyse da primeira emen-
da, que ora está submettida a debate no seu segundo turno . 

Eu tinha affirmado, Sr . Presidente, que o projecto de revisão consti-
tuciona l que nos fo i enviado p ela Camara não tem existencia jurídica, por-
que e lle , em vez de um projecto de revisão constitucional é, muito ao con-
trario, um projecto de revisão inconstitucion al. E de revisão inconstit ucional, 
senhores Senadores, porque não só infringiu os ·preceitos taxativos da lei ma-
gna da Republica, quando .determina que qualquer emen da reforniadora da 
lei i·nstitucional do Brasil tenha tres discussões successivas, como ainda vio-
lou o dispositivo que exige um quorum, para a ílPProvação das emendas, de 
dous ter ços da totalidade dos m embr os de cada uma das Casas do Poder Le-
gislativo, e oflfende desabusadamente a ul tima parte o referido artigo consti-
tuciona l, que véda te rmina ntemente seja submettida á deliberação do Con-
gresso qualquer idéa ·modificadora da Constituição tendente a abolir a forma 
r epublicana federativa. 

Venho neste momento, Sr . Presidente, f undam entar a ultima parte da 
minha asserção que não poude ser concluída na sessão a que me referi, no 
prazo exíguo qUe me foi dado pelo Regimen to, que tem por ·fim impedir a li-
vre discussão de· mate'ria de tanta magnitude . 

Affirmei, Sr. Presidente, que, m u it o ao contrario de corresponder ás 
affirmativas, consignadas no parecer do illustre relator, de que essa emenda 
cont ém disposições claras e precisas que impedem interpr etações differen-
t es que geram na pra tica, tantos abu sos, em caso de intervenção federal 
nos E stados , essa emenõ.a mantén'l as m esmas duvidas que actualmente . se 
levantam a respeito do artigo s•, da Constituição, creando novas que hão 
de provocar pro~unda divergencia entre todos os que quizeram interpretai-o, 
m esmo de boa fé, depois dessa remodelação ás avessas. 

D e f acto Srs. Sen adores, o artigo s•, estabelece quatro casos de inter-
venção federal: "1" - para r epellir invasão estran geira ou de um esta ao 
em outro ; 2• - para m anter a forma r epublica n a federativa; 3° - restabele-
cer a ordem e a tranquillidade nos Estados a requisição dos respectivos Go-
ver.nQs; 4° - para assegurar a execu ção das leis e sentenças federaes". 
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Devo accentuar que a respeito dos ns. 1 e 4 do artigo 6° , quasi não tem 
snrgido divergencia na sua interpretação. A respeito do n. 3, as dlvergeJtctas 
têm sido restrictas e limitadas, sem caracter de maior a lcance, a não ser 
no que diz r espeito aos deveres do P residente da Republica, e m face da r~
quisição feita pelo governo estadual. Onde, porém, se hão levantado du-
vidas mais profundas entre os interpretes da Constituição nessa materia. é 
quanto a entender o que seja a intervenção para manter a forma r-epublica-
na federativa, pois a expressão "fó1·ma 1·epublicana federat-iva" - tem sido 
sujeita a interpretações amplas ou restrictas, conforme a mentalidade e isen-
ção de animo dos que procuram precisar-lhe o sentido. 

Mas, porventura a r eforma que nos é offerecida pela Camara dos De-
putados teria fixado o conceito do artigo 6° ele molde a evitar essas mes-
mas discussões que se levantam quando se falla em '"1·efonna rep~~blicana 

federativa"? 
Vou mostrar ao Senado que as m esmas duvidas hão de appru-ecer e mul-

to maiores surgirão com a formula dada pela emenda como substitutiva dá.-
quella que se acha consignada na Constituição Federal. Em vez de intervir 
para mante r a forma retJU~licana federativa, a emenda que nos veiu da Ca-
ma.ra estabelece que será caso de intervenção "para manter-se a forma 
1·epubUcana, o 1·egi1nen 1·ep1·esemtativo e o Governo presidenCial". 

De sorte que todas as duvidas creadas pela expressão forma 1·epublicana, 
todas ellas subsistirão com a r eforma proposta, porquanto se manteve a 
m esma expressão "mante1· c~ f or·ma 1·epublia ma". Apenas substituiu-se a 
palavra fecleTativa, cujo sentido aliás não está sujeito a tão fundas diver-
gencias, pelas indicações "regin1en representativo e governo presidencial". 

De maneira que se conserva expressão elastica e dubitativa, sujeita a 
multiplas interpretações, - "forma republicana" - e se cream novas ques-
tões no determinar-se o que sejam o regimen representativo e o governo 
presidencial, para o fim da intervenção. 

Cha mo ainda a attenção dos meus honrados collegas para accentuar 
que, por essa reforma, se um Esta do qualquer da Federação Brasileira qui-
zesse estabelecer um regimen mais liberal elo que o r epresentativo, quiçá 
mais intensamente republicano ou clemocratico, aquelle que consulta mais 
directamente a opinião do povo, perscrutando de perto a sua consciencia, 
pelas manifestações dos plebiscitos ... 

O SR. BARBOSA LIMA: - O systema do acl referenàWin, ela Suissa. 
O SR . MoNrz SoDRÉ : - ... da Suissa e de outros paizes de feição de-

mocratica, ·esse regimen seria considerado inconstitucional e por elle ficaria 
sujeito o Estado a uma intervenção f ederal. 

De forma que, Srs. Senadores, a r eforma com essa innovação crea-
dora de novas hypotheses de interferencia da União nos negocias peculiares 
dos Estados, virá impedir que elles adaptem formulas mais liberaes do que 
aquellas decorrentes do regime n representativo. 
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Além disso, Sr. Presidente, não se concebe, na reforma de uma Consti-
tuição eomo a nossa, que prohibe seja submettido á deliberação do Congres-
so, qualquer projecto que tenha por fim abolir a fórma de Governo federa-
tivo, essa reforma declare que são casos legítimos de intervenção, a inter-
ferencia do Governo Feder a l para m anter a fôrma republicana, r epresent a -
tiva e presidencial e não cuide de assegurar a fôrma federativa, tanto asstm 
que suppr ime esse ultimo qualificativo, substituindo - fôrma republicana fe-
derativa, - pela - fôrma republicana representativa e presidencial. Por que'? 

Tenho ouvido dizer que a razão é logica . E' porque nos regimens fe-
don·ativos não existe a federação nos Estados. A federação existe pela união 
de todos os E stados presos por certos laços da dependencia; mas cada Es-
tado, sPndo um Estaclo Fecle1·ado, não é um Estado Fecle1·al, porque são uni-
tarios, na sua organização interna . Não ha, pois , n;;cessidade, em manter 
essa expressão. Não é justo, porém, tal raciocínio. 

A <>xpressão federat iva, que supprimiram, j unto á forma r enublicana.. 
tinha exactamente a virtude de restringir o conceito do que seja fôrma re-
publica na pa ra os effeitos das intervenções federaes. Não se admitte que 
haja intervenção no Estado, em face da boa doutrina, nem para manter a 
fôrma pr es!c1encial, nem para a representativa. O que se justifica perante 
a boa doutrina em regimen federativo é a intervenÇão para impedir que se 
quebrem os laços da Federação, para evitar que qualquer membro da União 
queira t ornar-se independente, proclamando-se inteiramente separado das 
outras unidades que constituem a Nação. 

O SR . THOMAZ RoomGUEs : - Mas a em enda assegura a integrida de 
nacional. 

o SR. MoNIZ SooRÉ . - Essa doutrina tem sido sustentada por illustre:;; 
const ituciona listas brasileiros e eu me permittiria lêr algumas pala vras do 
eminen te Deputado Sr . Mello Franco quando, a respeito da intervenção no 
Ceará , la v rara um brilhante parecer . Embora não de accôrdo com todos os 
seus conceit os desejo consignai-os aqui, por serem esclarecedores do caso: 

Bem vêem, Srs . Senadores, que o pensamento real da Constituiçiio, 
usando da expressão fôrma republican a fed~rativa, foi apenas permittir e 
autorizar a intervenção qu ando tivesse por fim impedir que se quebrasse o 
vinculo de união entre os membros diversos da Federação brasileira. 

O ineu illustre collega, Senador pelo Ceará, lembra que a emenda fala 
em interven ção "para manter a integridade da Patria", tendo assim em 
vista o vinculo federativo, o laço da união entre os Estados. Mas o que 
eu quiz chamar a attenção do Senado foi para o facto de terem supprimi-
do a pa lavra "federativa", que vinha restringindo a formula va;ga, impreci-
sa, !ôrma republicana, consignada na Constituição. Porque, não basta que 
haja uma offensa á reforma republicana, é preciso que h a j:t offensa á fór -
ma republicana federativa. Supprimindo-se esse adjectivo, tirou-se exacta-· 
mente o qualificativo qu e restringia o sentido da expressão refe.rida

1 
par a 0 

fim especia l da intervenção nos Estados. Mas, ao passo que a emenda a lar-
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g a o ·conceito com a su ppressão da palavr a " federativa" , a mplia-se, por 
outro la do, desm esu radamente, pois nã o sõ deixa solta a expressão "fôrma 
republican a " , sem qua lque r r est r icção, como t a mbem accr escen ta "reglmen 
r epresent ativo e governo p reside n cial" que lhe dã o m a ior extensão. 
De m aneira que se verifica que o que tiveram em vista ou autores dessa re-
' 6r m a f oi multiplicar illimit adamente os casos de interven ção, chegando ao 
po~üo, como affirmei, <le concretizar n essa em enda prece itos amplo.s, arbi-
trarias, de sigíiif icação impr ecisa, os quaes importa r ã o na a bolição da fór -
Cla r ep u blicana fede rativa, a bolição qüe, como vou demonst rar com n a na-
lyse successiva dos varios disposit ivos dessa 1ne sm a em enda, parece consti-
t L;r o cbjectiV) r~al d ro;, S(,u s a utores . 

O SR . T HOMAZ RODHIGUES : - O a r tig o 6° nunca impediu qu e os malore:. 
attenta dos fossem commettidos con t r a a Federação . 

O SR . MONIZ SooRÉ : - O a r t igo 6° nunca im p ediu os maiores attentados 
contra a F ederação ; mas esses atten tados p raticados na v igencia da Consti-
tuição er am actos incons tit ucionaes a q ue se abaJançariam o s governos sem 
escrupulos que não tivessem zelo pela dig nida de das s ua s proprias f uncções . 
·Ao passo que, passada esta ref orma, esses attenta dos deixam de ser a tten-
t a dos para serem medidas con stit ucion aes; passa m a ser um di reito legiti-
m o da autoridade feder al. 

Mas eu dizia qu e não contente a reform a proposta em· a mpliar desme-
suradamente o conceito contido n a expressão "forma republicana federativa" , 
ella creou uma n ova sér ie de casos d e inter ven ção, a lg uns delles verdadeit·a-
rnen te dispa ra t a dos , sob o pret ext o de definiir ou indicar q uaes são "os prln-
.cipio con stitucionaes da uniã o " . 

Vou mostrar ao Sen ado q ue de accôrdo m esm o com o Pl'oprio espírit o 
da Constit uição, de accôr do com a s p a lavras a utoriza das que dete r minaram a 
votação do a rt . 6o, o desdobramento deste artig o importa em violação ex-
p r essa do regimen fede r a tivo. 

Nós temos sob re o caso a interpretação a u thentica nos Annaes da Consti-
tuinte . Quero lembar ao Sena do qu e, no m om ento em q ue se discu tia o 
actua l artigo 63, que tomava o numero do 62, no projecto do gov·er n o pro-
~isorio, esse a rtigo vinha acompa nhado de varios disposit ivos que tinha m 
por fim definir o que se deveria en tender por "princípios con stitucionaes 
da U n ião" . 

O artig o estava assim redig ido: 
"Ca da E stado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que a dopta ,, 

comta nto que se organize s ob a fol'ma rep ublica na , não contrariando os 
principias constit ucion aes da U n ião r espeita dos, os d ireitos que essa Consti-
t u ição assegur a, e obser vadas as segu intes r e g r as: 

"1°, os poderes executivo, legislativo e j udiciario ser ã o descrim inados e 
independente!! ; 

2•, os governadores e os m embros da legisla tura, serão electivos ; 
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3•, nâo será eleita a magistratur:.:, · 
4•, os magistrados não serão demittidos senão por senten ça ; 
5" o ensino será leigo e livre em t odos os grãos e gratuito no primaria" . 
Carlos Maximiliano, cómmentando essa passagem, esse incidente de alto 

alcance nos debates parlamentares da Constituinte de 1891, observa: (lê ) 
"A Commissão dos 21 attendeu ao clamor levantado por Julio de Cas-

tilho contra aquellas restricções ao a rbitr!o dos constituintes locaes e acon-
selhou a Assemblêa a s uppr im ir tudo o que se seguira. á palavra- assegura~. 

Quer dizer: a supprimir todos os numeras que tinham por f im definir 
e desdobrar os "principias constitucionaes da União". 

Mas, continua Maximiliano (lê): 

"No plenario, L a uro SoCiré e outros propuzeram, na primeira dlscussã.o 
do projecto, a emenda que, afinal, constituiu o texto definitivo e conciso.. 
Durante o debate João Barbalho, Homero Baptista e Meira e V asconcello" 
combateram as cinco regras, porque - restringiam a autonomia dos Es-
tados e attentavam contra ella". 

Vê-se bem, Srs. Senadores, que quando, em plena assembléa constltuintb 
se elaborava a nossa Magna L ei e quizeram definir o que sejam os prin-
cipias constitucionaes da U nião nos cinco numeras que acabei de ler, tof 
apresentada pelo eminente collega, Sr. Lauro Sodré, uma em enda suppri-
mindo esse numero, porqup se considerava que elles vinham ferir a essen -· 
cia e a substancia do regimen federativo. Nesse sentido se manifestaram 
grandes vultos do Congresso Constituinte . 

Peço a attenção do Senado para as palavras de João Barbalho em 'i.Ue, 
combatendo exacta.mente essas restricções ás faculdades dos ]!Jstados, elle 
consignava que ellas importariam em sossobrar no Brasil o regimen fe-
derativo. 

Antes de João Barbalhho já a voz eminentem ente autori:oada de um 
dos mais n ot aveis chefes politicos do nosso pa iz n a quella êpoclt, Julio de 
Castilho, havia, e:rp nome dos principias de autonomia dos Estados, posto 
todo o seu prestig.io em defesa da federação, impugna-ndo exactamente estes 

e outr os dispositivos, no seio da Commissão dos 21, porqu e em sua conscien-
cia elles eram de todo contrarias á essencia e á substancia do regimen fe• 
ãerativo . 

Vou lêr ao Senado as pa lavras de João Barbalho, cuja autoridade todos 
tão justamente proclamam . Dizia o illustre constitucionalista combatendo es-
tes dispositivos : (lê ) 

"O regimen federativo é a forma do governo pela qual os Estado~ se 
congr·egam debaixo de um governo (;Ommum, unicamente para certos c deter-
minados fins que por s i m esm-o::. ou não poderiam conseguir ou con!;eguiriarn 
mal e difficilmente. 

"Nessas condições os poderes que ficam pertencendo a. União nã o po· 
dem deixar de ser restrictos. 
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nos poderes em maior somma são os que ficam reservado~ ·a os Esta-
dos, porque são esses que t iram da sua autonomia as parcellas que conferem 
á União. (Apotaàos). 

"Por isso é preciso que sejan~ conferidos pa ra os fins dest a União uni-
camente os poderes que são estrictamente indispensaveis para que a União 
possa subsistir, para que o Governo Federal possa funcciona.r por modo ef-
ficaz, para que elle possa desempenhar proficumnente sua missão e não 
mais que isso. (Apoiados). 

"Este é o conceito que tenho a respeito da federaçã-o (mwito bem.), sem 
querer enfrentar ag-ora a debatida questão da autonomia ou soberania. E, se, 
adaptando por criterio est;;t noção , passarmos uma revista, ainda que rapida, 
ao titulo que se trata de discutir, verificaremos ahi clausulas que excedem 
da competencia da Constituição Federal. 

"O titulo 2• começa por uma disposição que é, r ealmente, insus tentavel, 
fixando condições, impondo preceitos aos Estados quanto ao modo por que 
elles deverão organizar seu governo, sua constituição. (Lê): 

"Cada Estado -reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que adapta r, com-
tanto que se organizem sob a fôrma republicana, não contrariem os princi-
pias constitucionaes da Uniã o, respeitem os direitos que ?sta Constituição as-
segura, e observe?n as seguintes regras." 

" Justamente estas regras são limites que veem restringir autonomia dos 
Estados e attentam contra ella. 

"Contém o artigo 62 restricções que realmente são incompatíve is com 
as faculdades que teem os Estados de construir-se, de estabelecer a fôrma, as 
normas por que se hão de reger no seu governo, u sando para isso de poderes 
que possuem, que são seus, de que não podem ser despojados e que em ca.so 
a lgum devem passar á União, sob pena de não haver assim a federação, ma.s 
regimen unitario, -consolidação de Estados. 

"Cada Estad-o se organizando de modo que não offenda os direitos e as 
faculdades da União, terá a Úberdade de regular-se e estabelecer seu regimen, 
conforme entender mais conveniente ás suas condições e circumstancias. 

"Neste particular me parece que o projecto aferrou-se a mãos vezos, 
attendo-se aos antigos moldes para estabelecer um systema uniforme, symetr-i-
co, inflexivel, com·o se pudesse ser adaptado em todos os Estados, como se 
fosse licito entrar nas prerogativas destes e sequestrando aquillo que é da 
competencia dos mesmos. 

U?n senhor Represen~ante: - Sempre a tute la. 
O ST. João Barbalho: - Entre estas reg.ras de .arganização dos Estados 

que a Consttiuição, sem competencia, estabelece, temos algumas que mer"'-
cem especial menção. 

"Diz o paragrapho 2•: "Os governadores e os membros da legislatura lo-
cal serão electivos". 

"Mas, sem duvida, deve ser deixado aos Estados estabeleceren~ e regu-
larem isso como melhor lhes parecer . Não é a Uniãü que lhes dá esse d!relto, 
nem ella tem que lhes prescrever preceitos taea. 
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"Não será electiva a magistratura". Eis uma limitação insustentavel e 
inconveniente . Orga!~izern os Estados sua magistratura como a quizerelll 
elles, é direito seu. A magistratura de paz, o primeiro elo da cadeira judicia-
ria, essa instituição d e prestigio secular e tão preciosa, deve ser electiva: a 
Constituição faz mal em prohibil-o e n ão tem competencia para isso, como não 
tem para v edar a eleição de quaesquer m agistrados, se os Estados qui:o:erem 
adoptar esse processo de investidura, que eu não aconselho, m as é direito 
delles. 

" Paragrapho 5". O ensino será leigo e livre em todos os grãos e gratuito 
no primaria" . 

"As constituições dos Estados e suas leis ordinarias terão de estabelecer 
condições f undamentaes e r egulament a r es do systema de ensino prefe rido por 
cada um de lles. 

" A União, a meu ver, não tem competencia para declarar que o ensino 
instituído e custeado pelos Estados ou por particulares seja leigo. Não é 
na Constituição federal que tambem se ha de estabelecer a gratuidade, em-
bora restricta ao 1 o grão, do ensino publico dado em eseolas creadas e custea-
das pelos Estados". 

No mesmo sentido opina o Sr. Homero Baptis ta. 
"Sr. Presidente, a representação do Rio Grande do Sul, por intermedio 

do seu infatigavel delegado na Commissão dos 21, apresent ou diversas emen-
das ao titulo segundo que se inscreve - Dos Estados, - e devo dizer sa-
tisfeito, que a illustre Commissão tomou em consideração e fez suas essas 
emendas. 

"A primeira emenda consistia na suppressiio dos preceitos r estrictlvos, 
delimitadores da a u tonomia dos E stados; de modo que, segundo essa emenda, 
o artigo 62 fica concebido deste modo: "Ca:da Estado reger-se-ha pela Consti-
tuição e pelas leis que adoptar, contant o que se organizem sob a fôrma repu-
blicana, não contrariem os princípios constitucionaes da União e respeitem 
os direitos que esta Constituição assegura." 

"Pouco me demorarei a fumdmnentar essa emenda, cuja adopção pa1·ect 
assegurada pelo espírito liberal desta assembléa. Se não tem sido possível a o 
Congresso traçar positivamente os limites da federação e dos Estados, se foi 
necessario subjugar a perturbadora permissão para que a União penetTe 
permanentemente n o territorio dos Estados, onde mantenha a sua mescla 
engrenagem fiscal e grave todas as forças productoras delles, estabeleçamos 
ao men os uma la rga esphera de acção para os Estados, dentro della com in-
teira amplitude, se organizarem livreme nte . A organização dos Estados, a 

Um SenhoT Rep1·esentante : - Vinte e uma. 
O ST. Homero Baptfsta: - Vinte . 
O Sr. Gabino Besouro: - Re.pubJ.icas? 
O Sr. Homero Baptista: - Republ.icas, .sim, ~·epublicas, repito: o proprio 

artigo que acabo de ler estabelece como preceito indispensavel, imprescindível, 
que na o1·ganizaçã o dos Estados seja observada a forma republicana; e a 
forma r epublicana, o que é, sinão republicas vinculadas entre s i pelo prin-

• 
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cipio indeclinavel da propria conservação, formando a grande União Br a -
sileira? 

o S1'. Espirito Santo: - Lá isso é que não admitte duvidas. (Ha o-w-tros 
apa.rPes.) 

O Sr. Homero Baptista: - Cada 'Estado O'bedece a circumstancias espe-
c iaes, tem o seu m eio proprio creado pelas condições peculiares á sua n a tu-
r eza physica e a o desenvolvimento gera l do espírito de sua população. 

"Cada Estado se organiza, pois de confor midade com essas con dições pe-
culiares, com a u nica subordinação da h omogeneidade da f orm a politica, aod-
optada para o conjuncto (las unidades sociaes qu e é a republica" . A.Apoiados" . 

Estes conceitos dos illustres constituin tes mostram o qu e havia de con-
t rario ao regimen federativo, em inserir-se na magna lei do paiz, as r estrl-
cções feitas aos Estados na faculdade que lhes assiste de se organizarem po-
liticamente, ou de legislarem sobre assumptos da sua competencia. E eu 
chamo ainda a attenção do Senado para o facto dessa emenda suppresslva 
dos numeros citados do referido artigo do projecto de Constituição t er tido 
parecer favoravel da Com missão e sido acceita pela assembléa constitu in te . 

D e maneira que temos, n esta m a t eria, a in terpr etação a uthentica do Con-
gresso Constituinte, pela qual ·se verifica que estabelecer , n a Const ituição, 
as cinco restr icções contidas n o pr ojecto primit ivo da magna lei da R epu-
blica, seria violar a fôrma federativa, seria infrin gir o regimen n os seus J)rin-
cipios basicos, nas suas condições substanciaes. P or isso nã o se conceb e que 
agora nós possam os r estabelecer essas r estricções a o direito dos Esta dos, 
muito mais ampliadas do que aqu eiias primitivamente estabelecidas no pr oje-
cto offerecido a debate na assembléa constituinte, quando o art . 90 prescr eve 
terminantemente que não se pôde apresentar emendas que visem abolir a 
fôrma republicana federativa. 

Não resta, portanto, a menor duvida de que todas as lettras, desde a: let-
tra d até a l, em que se estabelecem restr icções muito mais amplas do que 
aqueiias que foram repellidas pela Constituinte, por serem contrarias ao r e-
gimen federativo, violam o art. 90 na sua parte final, razão pela qual affir-
mei que esse projecto enviado pela Camara dos Deputados não tem existen cia 
jurídica sob o aspe-t:to de sua constitucionalidade, porque tende a abolir o 
r egimen federativo , consagrado entre nós, como uma institu ição intan gível, 
mesmo quando o Congresso funcciona como poder constitu in te na tarefa de 
r emodelar a magna lei da Republica. 

E convém ainda accentuar, Sr. P residente, q ue as r estricções a o direito 
dos Estados, eliminadas da ·constitu ição como incompativeis com o regimen 
federativo, eram muito menos n umerosas, m uito menos sever as, muito m enos 
attentatorias da autonomia dos Estados, do que essas consignadas nas doze 
lettras da emenda que ora discutimos . A nossa assembléa constitu inte j ulgou 
que seria abolir o regimen federativo, impôr aos Estados, a liás, sem sancção 
penal, a obrigação de observarem, na sua organização politica, os prin cípios 
da independencia e divisão de poderes, de elegibilidade dos govern ador es e 
membroo das legislaturas locaes, da vitaliciedade e não elegibilidade do poder 
judiciario . Ent:etanto, o Congresso actual não se teme de forçar os Estados , 
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nesse projecto de r eforma, sob pena de intervenção federa l, a se constituírem 
respeita ndo, além desses r eferidos principias, m a is os relativos á r esponsabi-
lidade dos funccionarios, á autonomia dos municipios, á capacidade pa ra ser 
eleitor ou elegivel, aos termos da Constituição, ao!S direitos políticos e indi-
viduaes assegurados pela Constituição, á não r eeleição dos governadores, á 
Ji!ii!Sibilidade de r eforma constitucional e competencia do L egislativo para 
decretal-a. 

Mas se a Constituição prohibe expressamente que seja admittido como 
obj ecto de deliberaçã o quanq uoer ·PTojecto de reforma constitucional tendente 
a ab,oJi.r a fôrma federativa, e si a mesma assembléa que votou essa co,nsti-
tuição declarou inequivocamente que impôr aos Estados essas restricções aos 
seus direitos seria abolir o r eferido regimen federativo, não está entrando 
pelos olhos dos mais obstinados a evi-dencia de que a emenda que discuti.rn.os, 
contendo taes restricções , é ofl·a n.cmnente i·n constitucional? E não é tudo. 
Confrontando-se a indicação fei-ta pela emenda, n as l ettras a, b, c, d, e, f, [!, 

h, ·i, j, lc , l, do q ue sejam p·rinci,pi-os. cnnstitu cionaes da Repub1ica, com a de-
finição que de lles nos dã-o os n ossos mais iUustres p u:blidst>a.s, verificaremos 
que a r eferida em enda deu a esses prin cípios muito m aior amplitude. S'inão, 
vejamos: 

J oão Barbalho considera que são princípios constitucionaes da União: "A 
Uberdade individual e suas garantias; a democTacla; a r epresentação poli-
tica; a divisão do poder publico nos tres ramos: legislativo, executivo e ju-
il1·ciario; a fôrma r epu:b1icana e o oregimen federrutivo " . 

Milton diz: "São princípios cons titucionaes o r egime n re presentativo e 
a RepubliCJa federativa; a divisão ·dos poderes; a autonomia dos municip·!os; 
a lnV'iolalbi.Jidad'e dos di-retos concernentes á ·liiberdade e segura nça individual; 
" propriedade dos brasileiros e estrai1Jgeiros residentes no paiz" . 

,Carlos Maximilia no: "O regimen re.presentaUvo; a Repubilica federatiV'a; 
a autonomia dos muni·cipios; a inviolabilid•ade dos d'irei•tos conce~·111entes á 
liberdade, á segurança individua l e á propriedade de brasileiros e estrangei-
ros resi-dentes mo •p<a.iz; o ac·cesso dos cargos pulblicos a todos os brasileiros; 

" outras garantias e dii"eitos a que se refere o 31rt . 718 ". 
Herculano de Freitas: "0 re.giJinen ·representativo; a divisão, h a rmonia 

e independencia dos p-oderes, o regimen presidencial, ·a autcmomla municip:lll, 
a inviolabilidade dos dii"eitos concernentes á liberdade, á segurança individual 

e á pro})l'iedade dos bras ileiros e e stramgeiros· ·residentes no pa iz, á capaci-
dade eleitora l fixada pelo artigo 70" . 

Por essa enumeração ven'lOs ·qu e os varios constitucionalistas brasHeiros 
q ue t eem poro·cur<ado d-ifinir o que sejam os pl·incipios co·nstitu cionaes, não 
llh'es dã.o a amplitude que se ac,ha na ennenda que n os veio da Camara. 

Além disso, no regim en da nossa Constituição ainda em vig-or, o dizer 
<!Ue cabe aos Estados, o dever de obedecerem a esses princi')Jios da União, não 
lhes acarreta o perigo ela intervenção federal pelo fa cto da sua violação. 
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o art . 63 que consi1gna esse dever, não prescreve, nenhuma. sancção, 
não impõe essa consequencia. A materia de intervenção é de direito estricto ; 
os casos que a deternn.inru:n ou são expressa;rnente declarados ou não exisbem, 
porque não p-odem ser amp-liados por interpretações analogicas. 

Ruy Banbosa, occupan.do-se do a ssumpto, afifirma ·que no silencio da 
Ccmsti tuição devemos conclui-r que elola não cogita "senão unicamente da 
sancção judiciaria". 

Pel'a emenda que ora discutimos a violação de qualquer desses princi-
I>Ios justifica =a i•ntervenq.ão do Governo Federal nos Estados. 

E isso ainda :ponque a emenda , apezar de ampliar o conceito da expres-
são - "princíp-ios constitucionaes da União", e considerar a violação de 
qualquer de-lles 0ausa legHima de ir!te-rvenção nos Estados, não diz se a 
Intervenção só se dará para quoe ofaça o Estado consignar na sua Const itui-
ção esses preceitos fu·ndamentaes da Republica que não oforam por esta Cons-
tituição res-peitados ; ou si se fará ainda para que, na pratica, embora a Cons-
tituição, consigne theoricamente esses principias, clles sejam obedecidos, isto 
é, para que na pratica elles correspondam a uma rea lidade concreta. 

A Constituição não o diz, de maneira que, para se [lazer a intervenção de 
a;ecôrdo com os princípios cons~gnados nesta eni•enda , não seria premso pro-
var-se que o E stado em questão não cons~gna na sua IM.agna L ei os lWinci-
pios que constituem a essencia do regim ·en repui:Jlicano, bastaria .que se 
ullegass·e que não obsta nte •essas ofran.quias li'b-0raes e reg ras demoocraticas, es-
tarem consignadas na lei fundamental do Estado, elo'as não t eem n a pratica 
h realização concreta, não correspondem á realidade dos factos, porque os ar-
tigos ela Constituição são continuamente viol•ados. 

Vê-sB bem, S.rs. Senadores, a quB perigo nós exporíamos todos os Es-
tados da F ederação brasileira, se porventura acce>itassemos essa disposição, 
que está inteirru:nenue contrar ia á parte :final do art. 90, da Magna Lei da 
Repubhc)l.. Mas acceita essa doutrina, adaptada essa emenda, estaria de fact.> 
de todo eliminada d«. Repu:blica, banida do nosso regimen constitueional, n.. 
autonomi:::. -de qualquer das unidades da nossa ,}!'ederaçãó. 

A Federação p-assa<I"ia a ser um mytho, porque os dispoSitiovos desta 
emenda permittkiam a intervenção federa,! , em qualquer Estado da F ederaçito 
brasile-ira. N•e·nhum escaparia. 

Assim é que, .pela lettra d, todas as vezel" que- se désse q u al-quer des-
harmonia entre os poderes constituídos do Estad-o, uma divergencia entre o 
Poder l.Jegislativo e o Poder Executivo, entre o Poder Judiciario e o Po-
de r Legislativo, entre · 0 Poder Judiciario e o Poder Executivo, em qualquel' 
<lesses casos de desharmonla dos poderes constitucionaes dos E stados , oestará 
Justificada um.a inte!'Venção tederai. 

H averá tarnbem, de accôrdo ·com a lettra e, interve11ção tod'as as vez.es 
que :fosse a llegado que existem funccionarios c·rimin.osos em qual.qmn· Es-
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tado, sem que se tivesse apurado a sua resp-onsabilidade, pois será caso 
de intervenção "para a .purar a responsabilidade dos funccionarios". 

De fó~ma que n ão haverá ífa.lta de pretex~o para todas as vezes que se 
queira ;fazer urna intervenç:.ão nos Estados, baseada na lettra e, da emenda em 
,1uestão, tão am.bi.gua e tão vaga . 

Mas não ficam só ahi os ca,;os de int·e!'venção estabelecidos n este n. 2, 
do art. 6°, or'a em debate . Ainda dispõe que é motivo de in•tÚven ção nos 
E stados n ão estar achi assegura da a r epresentação das minorias . De ma-
n eira q ue toda a vez .que se verid'icar que qua.Joque.r Estado - e creio que são 
todos <JS Estados da Feder'ação - não teem nas suas ·Camar as Jocaes repre-
sentantes da mánoria, o Governo F ederal póde ·baixar o decreto de interven -
.,;ão para forçai-o a obedecer a Ie~t.ra h, d a referida emenda. 

E' caso, outrosim, de intervenção não estarem assegura dos no Estado os 
direit os políticos e individuaes garantidos pela Constituição. E' <J que dispõe 
a lettra j do me·smo artigo. 

De sorte que, sempre ·que o Governo l<'ed-eraJ quizer f azer a interve nção 
em um Estado, elle poderá baixar o dec-re,co sob o fundamento de que existem 
cidadãos naquel•:>e Estado cujos direitos políticos ou lndividu•aes não estão 
asst>gurados. Que resta da Federação, ela autonomia dos E stados? 

T eremos, ·Sr. Preside11 te, essa il:arç:h de un. regm1en .federativo escripota 
no :frontespcio da Const ituição, essa pantomima ve.rdadeiramente burlesca 
de u m a Constituição que se diz federativa, conten do no seu bojo os pre-
ceitos d:>. mais ferrenha, da mais a utor itaria e da mais exagerada das 
fôrmas centralizadoras d<> gQIVerno, m u ito mais centraliza.do do q ue o J}l'Oprio 
regimen unita.rio da m onardlia , em que apenas cabia ao presid·e·nte do Con-
selho a nomeação dos p.r.e,;iden tes de Provincioa, cujo a11bitrio era linlitado 
pelas Assemlbléas Jocaes. l'IoJe teremos o interventor com poderes a!b.solutos e 
lllirnitados. 

Eis ahi. Sob a macscara de uma Constituição de fachada pura mente fe-
aera.tiva, nós teremos o mais centralizador de todos os governos . 

Mu,s, por ventura, pararam ruh.i os absurdos desta r eforma em ma.teria de 
lntervençã.o nos Estados ? Não. O s r eformadores Olfd'iciaes foram a.va.nte na 
o,bra deturpadora do nosso r egime n politiC<J. U ma simples •leitura da · emenda 
nos convencerá de que elles se excederam em todos os desp.ropositos . 

EH!es não se satisfizeram em desdobrar a. fór=a 1·epnblioona, já de si 
vaga, em fÓ?''YIUL 1·ept~blicana, regi?nen repr.esentativo e governo presidencial, 
expressões a inda mais susceptí-veis ele m~iores a<rnbiguidades; elles não ·se 
satis<lizeram e m supop.rimi r a pala vra "federHJtiva.", ·que vinha r estringindo o 
conceito da. •forma republicana ·para o fim especial das int~-rvenç!ões federae·s; 
não se satis,fizeram em deo'arar que a vi-ola ç:.ão de •qual1quer dos p'rinc~pios 

fundamentaes da R epublica constitue cam~a de intervenção f ederal ; n ão s~ 

satisfizeram em desdohrar esses :princípios constitucionaes da ·R epublica em 
um a &érie de prec-eitos .que e nvolvem todos os vretextos de lnte!'IVenção. 
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Tudo isso foi pouco .para satisfazer a anela d emolidora do regimen fe-
derativo. \Para que o Governo Federal ficasse armado de todas as faculdades 
contra a autonomia dos E stados, elles consi·gnaram em dispositivos subseo-
qu•entes, novas modal·idades de intervenção. E então estalbeleceram que ainda 
é caso de i·ntervenção, da com.petencia expcmtanea e exdusiva do Pouer Exe-
cutivo, pôr termo á guerra civil. 

De maneira q u e, no reo,oimen actua.l, o GovC'rnc; Feclera,l , só .poderá intervir 
para manter a. ordem e a tranqu!llidade nos Estados á requí~iç,ão dos r es-
pectivos governos. P el·a ref-orma que se propõe, o Podoer !Executivo p!ide in-
tervir, não só neste caso, como ainda espontaneamente, sem qualquer re-
quisição, para pôr termo á .guerra civil. 

IM:as, oonilwres, não será isto 0 ·plen-o arbítrio •n a decretaçãü, sem limites, 
da intervenção? Não lfica o J=>oder Executivo com a faculdade :i·ncons.trasta.vel 
de dec~arwr, a seu talante, que existe guerra civil em qualquer E stado e de-
cretar contra o seu g-overno constituído a intervenção federal? 

Pois nós não vemos que, na pratica do nosso regime n, as .guerras civls se 
fazem nos Estados ~or insu.fflações do Governo central? Pois nã.o são as 
maohínações diabo!icas do chefe da Nação, nos interesses de estreito pa;rti-
darismo, quem arrasta nos E-stados os vaTios grupos políticos a se dilacera-
r em em .guerras fratricidas? Pois nós nãc ve1nos que, .q ;.Jando o !Presi-
dente da Republica quízer intervir bastar-lhe-ha fomentar a díssidencia no 
proprio partido governista ou la nçar o grupo da opposicão contra o go-
verno local, a f im de provocar o s imulacro de uma luta armada entre elles, 
para logo poder decret ar a intervenção, sob o falso pretexto de manter a 
ordem publica perturbada por movimentos revoluciona\·ioR? 

E não fica ahi, Sr. President e, o prurido criminoso de se deturpar a 
m agna lei d-o paiz, pela suppressão do regimen fetierativo. Quero chamar, 
ainda a attenção do Sen a.do para o paragrapho 1 o do n. 4 dessa mesma 
emenda, que p ermitte a intervenção do Governo Ferleral para "reorganizar 
as finanças do E stado insolvente". 

Eis ahi, Srs. Senadores, pela r eforma que se discute, caberá ao Governo. 
competencia pa.ra intervir nos E stados, todas as vezes que fôr necessario 
reorganizar as finanças dessas mesmas unidades da F ederação Brasileira, 
cuja incapacidade para a vida autonoma se demonstrar pela cessação de pa-

gamentos da sua divida fundada, por mais de dous annos. 
De maneira que si qualquer Estado da F ederação Brasileira pudesse es-

capar, o que aliás seria praticamente impossível, de qualquer dos muitos pre-
textos consignados nesta emenda revisora como causa de intervenção federal, 
bastaria uma difficuldade •nas suas finanças .para que o governo central se 
julgue no direito de esbu lhal-o da sua vida autonoma. 

Mas, Srs. Senadores, eu queria em primeiro Jogar, que me dissessem 
que autoridade moral tem o Governo da Republlca para intervir em qual-
quer dos E stados da Federação Brasile ira sob esse fundamento? 
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Pois não sabemos que o Governo Federal já teve a necessidade· amarg<~. 
<1e su spender seus p;1gamentos, por <luas vezes su cce-ssivas? 

P ois não é >eerto ·que um governo que já incidiu e reincidiu nessa falta, 
nã o pôde t er autoridade m oral para punir um Esta do que t enha su as fi-
nanças embaraçadas, pela cessação de pagamentos, que pôde ser determi-
nada por causas eph emeras e passageiras? 

Convém accentuar, Srs. Senadores que um Estado pôde sentir-se na do· 
lorosa contingencia de suspender o pagamento das suas dividas, muitas ve-
zes em consequencia de causas fortuitas, que nada t êm que ver com a boa 
gestão dos nego cios publicos, nem com moralidade da administração . 

Basta que um Estado soffra a desgraça de ter qualquer de suas fonte11 
productoras diminuídas por acciden te~:~ mevitavei.s para se ver em séria::. dlt-
ficuldades no solver os seus compromisstJs. E não é certo qu e muitas vezes, 
as suas aperturas financeiras resultam de erros e faltas do proprio governo 
federal? Pois não sabemos que exactamente da boa marcha que o governo 
da Republica imprima a0s n egocies publicos feâeraes, da boa administração 
do paiz, dependem, não raro, as boas condições cambiaes? 

Pois não sabemos qu~ a baixa do cambio é muitas vezes uma consequen-
cia inevitavel e fatal das culpas do governo da União, e que essa baixa cam-
bial pôde acarretar desorganização nas finanças estaduaes, creando-lhes ter-
ríve is difficuldades para o pagamento de suas dividas externas? 

A baixa do cambio t em sido actuaimente a causa principal dos embara-
ços financeiros dos Estados. E se ha de responsabilizar os Estados, punin-
do-os com a intervenção, pelas culpas funestas do governo federal? 

Haverá porventura, nada mais iniquo, nada mais repugnante á justiça? 
Não preciso t6ca1· mais demoradamente neste ponto para demonstrar o 

que ha de profundamente absurdo e disparatado n esta emenda desarrazoada 
que nos veiu da Camara . Mas não m e posso furtar ao dever patriotico de ch a -
mar a attenção dos meu s collegas para o perigo gravíssimo de ordem inter-
n acional, co·mo esse cUsposittivo, con signado nessa refor'!na, ameaça o Brasil. 

Uma nação, Srs. Senadores, que já passou pelos vexam es da suspensão 
ão pagamento dê -suas dividas estrangeiras, uma nação que ainda vive, n este 
m-o1nento, sob o r-egimen do "funding", não só não ten~ autoridade moral 
para estabelecer determinações dessa natureza, como põe em perigo a sua 
propria independencia, perante 0 convívio das nações cultas, porque é uma 
justificativa que dá ás nações credoras, de intervirem no Brasil, quando o 
Brasil não puder cumprir rigorosamente as exigencias dos seus compromis-
sos externos. Se a União decla1·a Que tem o dü·eito de intervir nos E stados, 

quando elles não estiverem em dia com as suas obrÚ;-ações financeiras, qual-
quer nação estrangeira, credora do Brasil, !JOd·e> ta mben1 se julgar com o 
direito de intervir contra nós para se cobra,· os debitos de que n ão lhe 
sejam pagos com promptidão ou pontualidade. 

O rSR.. iBA.R:BosA LIMA: - Como na Greoia, no 'Egypto, na Venezuela, atra-
véz a doutrina de l\fonr<Je. 
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O SR. MoNIZ ·SoDRÉ: - E' possível que o ~rurido qu s temos, neste mo-
mento, de de turpar o regimen federativo, chegue ao po.nto de nos fazer es-
quecer as proprias condições indispe-nsaveis á m a nutencão da integridade, 
da independencia e d3. honra do nosso paiz? 

!Podia ainda accentuar que as difficuldades por que passam os Estados 
são muito mais veniaes, muito mais desculpaveis do que aquellas que pro-
curam a União brasileira, porque, não sõ, como accentuei, muitas vezes re-
sultam das faltas commettidas pela a dministração da Republica, como ain-
da elles não têm a faculdade da e missão de papel moeda, que é o recurso 
t*mpre prom,pto de que se vale o Governo Feder a l nas suas •C Ontinuas e 
crescentes difficuldades . 

O SR. BARBoSA LIMA: -(Mesmo assim esllá com as rendas das alfandegas 
hypothecadas para oibter a segunda m1oratoria. 

O SR. MoNIZ SooRÉ: - 11\'l:esmo assim está com os portos tambem hypo-
thocados, .com as estradas de ferro tambem hy;pothecadas. para poder obter a 
huiilji1hação v ergonhosa de um segundo funã.ing, do qual !linda não consegui-
mos n os libertar . 

O ·SR. !SoAREs DOS SANTos: - Quando estiverm·os em 19'27 é que o Governo 
irá ver. 

O tSR . MoNIZ SoDRÉ: - De sorte .que ... 
O SR. BARBOSA LIMA:'- V. Ex! . não atrapa~he o emprestimo para a dl-

\•ida fluctuante de um milhão e quatrocen tos mil contoo . 

O Sn. J\líoNIZ SoDRÉ : - . .. ·tudo isso ve1111 m ais demor1strar quanto ba de 
absurdo, de iníquo., de r evoltante, por parte do Governo Federal , que tem 
cahido em faltas muito mais graves do que os erros m a i<> graves do rr.enos 
defensavel dos nossos Estados, o que h a de iníquo em v ir estabelecer uma 
disposição desta que, além de ser profundamente humilhante para os mem-
bros da F-ederação, é uma porta aberta continuame.nte :\s intei"Vençoos fede-
raes, até porqu e constitue um incentivo a n ovos empr estimos esta duaes. E 
para esse aspecto do problema quero ainda cha mar a attenção dos meus col-
Jegas se porventura s uppõem q:ue a ameaça de in1€-rven ç5.o ·nos Estados ·pa<ra 
pagamentos de dividas servirá de embaraços a q ue elles façam riovos empres-
timos . Se1·á- essa uma illusão vm·dadeirament e lamentavel pois o -que dahi sa• 
hirá antes um estimulo a novos emp~·esthnos estaduaes . O ca pLtaiista que 
conhece p erfeitamente as possibilidades do Estado, não lhe dará o dinheiro so-
licitado si elle julgar que esse Estado não se acha em condições de poder pa -
gai-o. Mas, si elle souber que o emprestimo feito a qualquer E stado, mesmo 
em .fallencia, uma vez, não seja pago pontualmente determinará a interven-
ção da União, que passará a ser responsavel vor esse mesrr1o empr est-imo, elle 
verá n essa decla ração formal da emenda em debate, umla ~arantia. um e.sfor-
ço, um endosso em favor de todos os E sta.dõs que queiram obt er de capitalis -
tas estrangeiros qualquer ·concessão mohetaria. Ahi está <:>orno a imlpi:evide ri-
da desses n ossos legisladores constituintes chega ao ponto de esta;~leccr 
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disposições que vão dar resultados diametralmente oppostos áque11es que 
elles imaginam e que visam, por entre as i!lusões das st!<us p!hantasia,;. 

O 'SH. !PRESIDENTE: - Peço permissão para lembrar a V. Ex. que já esta. 
esgotado o seu prazo para discutir o a:Ssumpto . 

O SR. MoNrZ SoDRÉ: - ·Sr. Presidente, vou terminàr obediemte á obser-
vação de V. Ex. porém, mais uma vez .quero accentuar que não obstante o 
meu proposito de só discutir exclusivamente as questõe-s sub.stanciaes que 
·constitue.m• o nucleo da materia referente ãJS emenda postas em debate não 
obstante o máo veso que tenho da acceJ.eração da palavra, não consegui, ~os 
est1·eitos limite-s do prazo -regimental, fonnular todas as minhas objocções 
nem desenvolver toda a minha critica a respeito dos rubst!rdos contidos nessa. 
emenda la sohre o artigo ·6" da Constitu;ção . 

·Mas não querendo, neste momento, senão accentuar o tJ.Ue .ha de incon-
veniente aos interesEes do .paiz e de inf.ractor dos principias consütucionaes 
que garantem a discussão das materias suje-itas a debate no Congresso mã-
ximé á;s referentes m-odificações da lei fundamentaJJ da Repuhlica, o que ha 
de inconveniente e infractor da Constitmção, nos preceitc.s desse Reglm.ento 
com que -o •Senado amordaça a palavra liv·re dos Senadores que não se sub-
mettem ao~ caprichos dessa ref.orma, verdadéiramente a:bominavel, eu me 
sentarm, Sr. P-residente, declarando que a.guardarei a primeira o-pportunida-
de em que me sejam dados', em proporções .homeopathicas, mais alguns mi-
nutos em que possa tra.duzir as ideias que sinto no dever de emittir so.bre a 
revisão constJitudonal. (Muito bem; -n~u•to bem). 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem): - Sr. Presidente, faltando para 
a. te.rminaçãc> da sessãc cerca de meia hora e achamdo-·se mscnpto para fallar 
sobre a mate·ria em de•bate o illustre representante do Amazonas, 1Sr. •Senaàcor 
Barbosa Lima, pediria a V. Ex. que consultasse o •Senado, sobre Si concorda-
V!. nc. levantamento da •Sessão,. afim de que o discurso de S . Ex . ' n ão !fosse in-
te-rrompido, o .q~e prejudicaria sensiveimente o·s argum0nt-os que tenb:;. de 
formular a respeito da em!encla n. 1. 

O Sr. Presidente: - Os Srs. Senadores acabam ele ouvir o requenmen-
tv formulado pio Sr . iPaulo de Fronti.n. 

Os senhores que concordam com o levantamento da 9"<SS1l.o. dadc o adi-
antado da hora e a cincumstancia ele se achar inscrrpto pal'3 dlscutlr ' ;1 materia 
suje!t!. á !l.ellliberação do Senado um oradc.r, queiit""cLm manifestar-•se . .(Pau.sa). 

Foi a.pprovado. 
'Enl vimtude do voto do •Senado, desi.gno para a -ordem do dia de seg.unda-

feira a mesma de hoje. is'to é 
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SESSÃO DE 16 DE NOVElWP.RO 

REJFOR:MA CONS'.rlTUmONAI, 

2• discussão da ·proposição da Camara dos :Jeputado~ n. 45, de Hl'25 , 
apresentando emendas á Constituição Federal. 

'l'em a palavra o ·Sr. 'Barbosa LiirJa. 

O Sr. Barbosa Lima ('' ) - Sr. Presidente, eu continúo no presuposto, 
que ;)S ·factos ·Confirmam, de que o Senado não quer discutir o projecto de re-
forma da Constitu.ição Federal. Mais se .enraíza no meu e<;pinito esta convic-
ção, quando me cabe a palavra neste momento em que a emoção ;reina vi-
ctoriosa. sobre o frio raciocínio . !E a minha; ;presença na ·•ribuna, no desem-
p enho de um arduo dever, está condi·cionada pela m inha attitude consciente, 
no exame frio , sem maior paJxão, dos textos elaboradQS no P.alacio do Cattete, 
homologados por uma compacta maioria ·i•nc ondiciona l e desthúi.âos a reger as 
relações politicas, quer no amibito da acção propria a cada unddade federativa, 
quer no que diz respeito á alta magistratura exercida pelo Governo nacional 
- m elhor di;riamos, pelo governo central - como fiscal e superintendente da 
fidelidade c om que os Estados se mantêm na orbita .traça da pela nova carta, 
pela nova Constituição, ainda assim .chamada de federal . 

O tempo me escasseia. O debate é apertado. O ;projecto de refo.rma de 
constituição rod reduzido, no seu mandamento regimental, a um projecto de lei 
ordinaria, tendo, como estas apenas o interstício de 24 •horas entre a .prime.i-ra 
discussão, glo·aal, e a discussão por artigos, que hoje te~na. 

O artigo posto em fóco, na sessão de hoje, é o que representa aquelle 
que se chamou nos dias recordados p elo honrado Relator, {!e - coração da 
federação. 

T or•mentoso artigo 6°! 
.Este artigo tinha na Constituição de ·24 de Fevereiro uma .r edacção con-

cisa, de u ma simp:!cidade ao meu ver de uma .clareza inexcedíveis. A pedra 
do escandalo veio sendo o •§ 2• desse a rtigo, que prevê a intervenção do Go-
verno Federal em! negocies peculiares aos .EstadQs para re!ltabelecer a fôrma 
republicana fe.derat.!va. 

Aos olhos do partidarioo consc·ientes da autonomia do5 Estados Federados, 
a interpretação de~<e para:grap.ho era de uma simpli.cidade inexcedi·vel. Dar-
se-hia ou dever ia dar-se a intervenção uo Governo Federal, quando occorria 
esse caso de infracção deste paragrapho, do desrespeito f!. fôrma repUJbli.cana 
.federativa, ou quando em algum Estado se intentasse implantar instituições 
de indole dynasüca mo.narchica subordinando a successão dos governantes aO> 
prinC!ipio da ·hereditarieaade inscreve.ndo o direito de go~·ernar entre os p.re-

("') Não foi revisto pelo orador. 
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d!camentos de uma familia privilegiada, ou quand·o um Estado manifestasse 
tendencias á seccessão, procurando separar-se da União, desat ando o laço fe-
derativo. 

O SR. ADoLPHO GoRDO: ~ Jlá V. Ex. assim interpretou o .n. -2 do art. 
6°, em 1898 . 

O SR. iBARHOSA LIMA: - Era assin. que p ensavam os partida rios ã:o r e -
gimen federativo, 'n a sua -pureza; e ra em virtude dessa .interpretação que nós 
entendiamos ser esse a r ti<go o nolli me tange1·e para os republicanos dessa 
or!en taçil.o. 

Não prevaleceu, 1Jurem', S r . :P:residente, com o anda!' dos tempos, esse 
modo de entender o art. 6°. Agora as tendencias op·postas culmina·ra·m no pro-
jecto em dis·cussão redi.gido o a 1't. 6° por outra fôrma, de mameira, por assim 
dizer, casuistica e perigosamente vaga, subvertendo a n11eu ver por· êc}:inpleto 
o regimen federativo e cam~nhando, de modo que me pe>:mitto .reputar p eri-
goso, para a centralização, a,pproximando-nos do -typo de uma r epuhllca uni-
tar:ia. 

;Succedeu comt o 'Brasil o contrario do •que aconteceu 'L Itepuiblic!f. Argen-
tina. Naquella nação, após a batalha de Ca.cero, em 18·5·2 formulou-se sob a 
alta inspiração de Alberdi a Constituição Federa l de 1•85-3' votada e approvada 
pelo Congresso Constituinte de Santa Fé, reunido para esse fim em consequen-
cia do accôrdo -celebrado ocom o vencedor de Cacero, com Urquiza, em San Nl-
colas dei Arroyo. 

A pr-ovinda de Buenos Aires, senti.nella vigilante dos prirwi.pios federa-
tivos, n ão se confonnou com essa victo-ria, com a victo:ria dos pl'incipios con-
sagrados n a Constituição de 1853. Travaram-se conflictos reiterados e, san-
grentos. Os porteiíos, os politicos que dominaram em Buenos Aires, foram 
vencidos no combate de ·Se•peda :por U.rtiza, .que, e.ntret~nto, não abusi'u da 
victoria e concordou em que se ente-ndessem os representantes das -correntes 
em conflicto em um novo Congresso, e numa convenção em que se tiivesse 
em co-nta as re-clamações de Buenos AirBS, no 'sentido de resta ura:r as mani-
festações da autonomia ·regional o-bliteradas na Constituição de :L~53. 

Aqui está como- o notavel professor argentino da Universidade de Buenos 
Aires e tambem da de La Pia ta, o .Sr. IDr. Nicolas Matien son, aprecia essa 
phase da histo-ria constitucional da Republica Argentina. O professor Matien-
·'>On foi até ha pouco tempo ministro do- interior do- actual chefe do- executivo-
daquella R epub!ica, 1·eUrado-se do governo deEde que com~tçaram a a.ccentuar-
se as manifestações intervencionistas por motivos a seu ver de ordem ·secun-
daria traduzindo- uma retrogradação no sentido de centralização- cada vez m ais 
apertada. O Sr. Matienson recorda: 

"La convenciôn de la r>rovinaia de Bul'mo-s Alrel.'> se pro-nunció 
contra b . fijacion de [a ,c,apital de la Republica en la oiudad de Bue-
no~ Ai,res . .. " 
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Fa-cto que mais tarde 8 e realizou, esc-olliendo-se .para Capital de B uen-os 
Aires a cidade de La Plata. . 

. . . contra la r.evisión de las constituciones provinch1les ·por e! 
Congreso . . . " 

Pela Con<Jtituição de 18•5:3 , o Congresso Nacional tinha o di-reito de exa-
m inar as constituições votadas pelos Estados e de lhBS negar a sua approva-
çáo. E ste di9])0sHi'Vo .foi eliminado na revisão. 

" ... contra la intervemción del poder federal para restabe'eeer el o·r-
den en las provincias sin prema requ·isic:ión de las autoridades pro-
vinc:iales; contra la responsabilidad de los governadores a nte el Con-
greso Naci-onal .. . " 

Quer dizer que o que prevaleceu na primeira revisão, feita do texto da 
constituição primitiva d~ (Republica Argentina, !fõra o principio tendente a 
a largar as franquia.& fede rativas e a expungir da carta constituciona l pri-
mitiva todos os dispositivos que valem como protestos da interJ'erencia do 
poder central na es·phena de ·acção regional . 

Assim, os governadores das províncias federativas podiam ·Ser accusados 
na Camara e eram julgados pelo Senado . E liminou-se esse prinCÍl}ÍO, preva-
lecendo a doutrina do e·rnpeachrnent, bebido n os textos americanos, segundo a 
qua l o governador de cada Estado s6 ;póde S{'r a ccusado na CRmara dos 
Deputados c onespondente e sentenciado nos ter mos .ela con:;--tiluição 1oPal. 
Prohilbiu-se a intervenção nos Estados •por m.otivos de perturbação da. or- . 
dem publicoa sem requi<Jição das autoridades locaes, cous<>. que éra admittida 
na constituiç.ão primitiva e que passou a ser prohibida na c:~nstitu.ição re-
formada. Quer dizer, a interven Ç<'i.o só se pode<ria f:tze-r a jui!zo d::t a u toriLlad-e 
local - mais uma adlfirmagão dia <>.utnnom.ia regional. 

E assim se fez a revisão, S r . J>re~ide.nte, ·para eonlfirmar a s up remacia 
do principio federativq contra a intervenção victoriosa •em 18-5·3. 

E nós, Sr. Presidente, estamos, nes·ta altur<a de nossa actividade legis-
lativa caminhando em sentido contrario; c-onjugamos os dispositivos syn-
theticos do antigo art. 6• com 3Jquelles rprincipios lf·Jrmuia(los na Con s titui-
ção de 18'91, repe.llidos pelo legislador constituinte <' a·gora alargados nes·ta 
revisão. 

Fica assim declarado: (L ê) 
"O Governo Federal não poderá intervir nos nego0ios peculiares 

aos Estados, senão 
para repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro; 
para assegurar a integr idade n31Ciona l e o respeito aos seguintes 

prinicipos constitucionaes" . 
"a) a forma republicana". 

E' cousa inequívoca. 
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"b) o regim.en representaJtivo". 
Tambem. 

c) o governo presidencial". 

Devo confessar •que não comprehendo a que vern uma l'e<feren>eia ao 
gaverno p.residencial quando se trata de ne•gocio-s p.eculiares aos Estados. 
Não me consta que nos Estados Federad·os haja n•enhuma luta. entre os dous 
systeii'l:!S pol.iticos: o parlamentar e o presLd.:ncial; nãc sei de Estado ne-
nhum da Federação em que se tivess·e '!}retenC.ido H;tabelecer o governo de 
gabinete, •com o direito de dissolw~ão das CMnaras e dema is manifestações 
caracteristicas do regimen ;parlamentar. Eu ·Compl"c•hendo o governo J1resi-
dencial co•ntrapondn-se ao .gover•no parl•amentar da Uniã.o, porqu e, realm.ente, 
o que nós adoptámos foi o typo de governo presidencial; não temos o 
governo de gabinete e somos a esse respeito tão zelosos que não consentimos 
nem mesmo aquillo que nossa vizinha, a Republica Argentina, consent'l e 
prec.eitua, isto é: o comparecimento dos ministros para dar explicações no 
recinto do Congresso Nacional e, o que é mais, a l'e!fe.rencia :rnin1sterial, a 
assignatura do m.inistro appns.ta aos actos e d0cretos do Presidente da Re-
publica, refe.r.encia sem a •qual, em virtude da ultima revisão constitucional 
argentina, &sses actos ·não teem valor. 

O SR. AI>oLPHo GoRDo: 
0 \SR. J3ARBOSA LIMA: 

gnalando . 

,J.\I(as ·sup:po•nha V. ·Ex ... 
Eu não estou pleiteando, estou apenas fL['Si-

O SR. ADOLPHo GoRDo: - lMas supponha V. Ex. q ue em um. Estado da 
Federação, se estalbeiecesse o direito de dissolução da Camara L egislativa. 

O SR. BARBOSA LIMA: - o.v.ras •então, dk-se-hia mais !fielmente: não póde 
ser dissolvida a assembléa. E' mais claro, é menos vaJgo do que fallar em re-
g ime.n presidencial. 

Ma s conti:nuemos: 
"para_ m a nter a independenoia e hann.onia dos poderes". 

Não conheço nada mais VlJFoO, mais subtil, mais susceptiv>el fle contro-
versias de que esse enunciado m.etaphy.sico, impalpavel: - independencia e 
harmonia do.s poderes . 

O SR. ADoLPHO GoRDo: - 'Mas ê princi'i}io constitucional. E do nosso 
:regimen. 

O SR. BARBOSA LnviA: - Mas, no dominio dos factos, nós estamos cons-
tant•eme.nte delegando, nas mãos do gO'Verno, attrilbuiÇoes do Congresso Na-
cional. Quer ver V. Ex.? Nós tinlb.amos ,que discutir a organi•zaçào do en-
sino secundar.io superior. Delegamos essa incumbencia ao .governo. E até 
soJO.re Direito Penal ... 

O !SR. ·AI>oLPHo GoRDo: - Tanto não estamos delegando . que estamos 
diooutindo. 
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O SR. BARBOSA LIMA: - Não d·elegamos agora, mas, na legislação ordi-
naria, constantemente estamos delegando funcções !}rivativas do Congresso 
Nacional nas mãos do Poder Executivo. 

Continuemos: 
"d) a temporidadc das funcções electivas : 
e) a responsrubilid-ad·e dos func·cion~•.rios; , 
f) a autonomia dos municípios. 

Já sei que o Go<verno Federal vae ter de intervir. de5de log o, em grande 
numero de Estad-os, onde se •encontram municípios, cujos agentes executivo-s 
não são e leitos, sendo d e nomeaçã.o, com o nome de prefeito ou que m elhor 
denominação tenham, dos 1S·rs. President•es e Governadores . 

g) capacidade para ser eleitor ou ele•givel, n-o-s termos doa .Cm<stituição; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias. 
Ora, S r. President e, eu não cona1eç.o nada mais vago, nada mais im-

preciso do que seja estla. redacção. O Governo Fed·eral terá o direito de in-
tervir em um Esta do, no •qual lhe paJ·eça que não exista um regimen elei-
toral que permitta a r epresentação da minoria. E' .llguma causa assim tão 
precisa, tão clara . .. 

O SR. ADoLPHo GoRDO: - Parece. Um systeml'l. que garal'tta a represen-
tação das minorias, isto ê, qu e ·prol1iba o voto completo e por maioria de 
v.otos. 

o SR. BARBOSA LIMA : - Mas V. Ex. não sabe. . . Mas isto ê que se chama 
ter vontade d-e to~·nar ohronicos os sophismas, na nossa technica 1E'gis1ativa! 

O S'R . PAuLo D:lli FRONTIN: - Já houve o c<aso concreto no Estado do 
Rio. 

O SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex. não conhece os !factos da lei do terço, C'.a 
c;hapa inco-mpleta, com o rodízio, sendo a minor1a esbu-l-hada nos seus direitos 
de rep~·esentação? (Pausa 1Jrolonga.cla). 

V. Ex. não conhece a vari·edade de systemas eleitornes, -p•ara se poder 
dbrviar estas suibtilezas e evitar que a minoria seja sacrificada? (Pa·nsa). 

O SR. ADoLPiiO GoRDo: - V. Ex. está confundindo duas co usa s distinctas, 
o principio com o ':Lbuso da pratica . 

O SR. BARBOSA LnrA: - Então V. Ex. está me dando razão. 
Quando, em um Governo, e·m um Estado, se apre-sen·~ar a {lha;pa incom-

pleta, e o G oV'erno FederaJ tiver noticia de que houve 'l:<>dizio, de que a 
minoria não foi J·espeitada, está 'ha'bilitado a interv-ir nes3e J]},;taão. 

O SR. ADoLPHo GoP.Do: - A intervenção -é, no c<aso , consagrn.da pela lei 
or.ganica. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O meu tempo ê pouco, eu me limito a formular 
as obijecções. 

"A inamovibi:l:idade •e a vitaliciedade dos mrugistra:dos e a irreductibilidade 
dos ,o;eu s vencimentos". 
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Inamovibilidade e vitalicied8de! Eu desejan a que o honrado r elator me 
informasse qual a distincção que faz entre inamovi-b•:iidade e vitalici'Cdade dos 
magistrados . A inamovibilidade é a inemovibilidade, é o direito que lhes 
assiste de não serem removidos contra a vontade. Porque eu já tenho visto na 
techn!ca legislativa u sar-se a expressão ina m uvibilidade como synonimo de 
vitaliciedade ... 

o ·Sn . AnoLPHo Gotwo: - Nãc, senhor; sã,o -;::ousas differentes . 
O SR . BARBOSA LIMA: - ... como inamovilbilidade !10 tempo. 
o <SR. AnoLPHo GoRDo: - Não, senho•r; é não <:lar ao Governo o d iri'ito 

de remover um 1nagistrado ·qu ando quimr e imagi-nar, para ser-vir a seus 
.interesses políticos. A vitaliciedade <diá o direito ao magistrado, dura n te a s ua 
vida, de não ser demittido nem ·removido. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Srs . tac.hy.graphos tomem nota. Era exacta-
n1ente o que eu desejava. Como estamos pondo em causa, n esta hora sug-
gestiva, os proprios axiomas, tenho necessidade de ton1ar por termo o enun-
ciado de cada um desses axiomas, desses lemm.as fund a·m·entaes, sohre os 
quaes assenta a estructura de todo o edifí-cio . 

Enti'w, o pr-im•eiro Estado onde se vae dall' a inte-1wençã.o, '!}Or esse ite1n 
do ar t. 6°, or a r eformado, é o Estado de Minas Geme.;, é o Estado do S.r. 
Presidente da !Repulblica. 

0 !SR . PAULO DEl FRONTIN: - Eu acho que ("!ll todos. 
O ,St~. SoARES nos <SANTOS: - •Si se relfere á magistratura estadual. 
O !SR . BARBOSA LIMA: - V ou dizer por qu0. razão e u me r efiro ao E stado 

de Minas Geraes. 
S1· . Presidente, o Estado tem um Tri'l:nn~al de Remoções de magistrados, 

ç1·eado pela Constituição minei!'a. Mediant·e a interferencia deste T ribunal, 
.as magietraclos podem ser r emovidos . N ão é ·que el!es t enham sido julgados 
por infracçã-o do seu deve1· profissional, por crim.e de responsabilidade a que 
s·e J.hes a.p}}!iq uen1. penas . 

O ISR. AnoLPHo GoRDo: - S'ão r emoções por promoção de jui~es de uma 
:in&tanc}a '])ara outra. . 

O SR . BARBOSA LIMJ\: - N ão senhor, o Tribuna l de R emoções aqui está,-
·chamo a attenção do honrado relator, jurista culto, cuja argumentação de 
Ma ·fé reconheço - aJqui es•tá publicado no . D iwrio Official, de 011tuibro do 
corrente anno, na secção de jurisprudencia do Supremo T·ri!bunal . E' u ma 
emenda . "O habcas-orcp~ts não é m anifestam ente inconsrtituciona l . O Tri-
b·unal de Rem or;éít;.s de Magistrados, creado pela Constituição mineira não é 
inconstitucional. O ari. l5•6 do decre to n. 1.:9137, de .29 de A gos t.J d•e 19016, do 
mesmo E stado, só concede habeas- corpus para o exe::cic:o de uma funcçã o, si 
o diredto a esta é certo, liquido e incontes tavel " . 

IM!as o C8JSo essen cial é este· "O Dr. Joã0 Baptista da Cos·ta Nonato im-
petra uma ordem de habeas- corpus a se u favor, a llegando: que desde 1906 
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se acha.va no exercício do cargo de juiz de direito da comarca de 'Monte 
Santo, Estado ,{jje Minas Geraes, que por acto do respectivo Governo de 11 
de Setembro pr.oximo findo, foi removido daque!la Comarca; que o dito Go-
verno assim procedeu á vista do aocordam do Tribunal de Remoções" (Ve-
jam bem, as remoções estão até sys~ematisadas) " do mrsmo Estado, c1·e 1 ú de 
Setembro anterior; que, porém, essa remoção é i!legal, etc". 

Ora, em face da Constituiçã o actual, ainda se pôde ter duvidas , mas, em 
face da Constituição que vem vigorar, é um caso typico de interv enç.à •). 

O SR . ADOLPHO GoRDo: - Si o Estado não modifica1· as suas leis. 
ü SR . PAuLo DE FIWNTIN: - H a, um caso n.inda m ais reçcnte d e Ou tuhro 

destE> anno, em que se julgou i!legal, o Tribunal de R emoç:ões e se m.andou 
integrar o juiz. E' 9 caso Aristiues Sica. 

O SR. BARBOS:A. LIMA: - Ainda mais se corrobora a minh::t. argumen-
tação. 

O SR. ADOLPHO GoRDO: - O Estado a inda mantém juizes municipaes que 
exel'Cem as suas funcções durante o periodo de quatro annós. 

O SR. BARBOSA LIMA: - V. Ex. :ha cc se r ecordar que e;n rel:lç:ii,o ~>. 

esses juizes, isso valia como uma especie de noviciado á hal.Hlít::..ção para ter 
<> titulo de juiz de direito. 

Estou me occupando m.ais propriamente com o primeiro grfi.Ci da es ca la 
o juiz de direito - para não haver duvidas quanto á questão . l\!Ias. 

ha sophismas velhos, conhecidos. 

Anti.gMnente, qua n do se queria perseguir um magistrado, fazia-se uma 
re·forma de Constituição, supprimiam-se umas quantas ·comarcas e .deixava-se 
aquelle magistrado em disponibilidac1e c om um minguado oruenado. Passado 
algum tempo, nova lei r estaJbeleci·a a comarca, e .o magistrado ficava l}l·ivado,. 
ttão .só do •p-onto de vista da inamovilbilidade, como, so.i)l·etudo, so•b o ponto 
de vista da vitaliciedade : era um magistrado cuja vitaliciedade não tinha 
nenhum e:ffeito p-ratico, !a não ser o de ficar, para -o ;·esto ãa sua vida .c.om. o 
seu reduzido ordenado. 

O Sn ADoLPHn GoRDO. - A emencla agora iend, a garantir o mag-is-
trado, 

O SR. BARBOSA LIMA: - Estou apenas, Sr. Presiden te, annunciando o que· 
me parece vae acontecer. 

O ,SR. PAULo DE FRONTIN: -A questão é q ue seja respeitada a nova cons-
tituição. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O tempo é minguado e tenho que m ·e circum.s-
crever ao ponto que mais me interessa, como representantes do Estado do-
Amazonas, em virtude {leste item da emenda em düscussão; 

"A União p o·derâ. intel"Vir para ass egurar a execução elas leis e 
sentenças fedel'aes". 
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I st·o era o § 4° do ar·t. ·6° . Accrescentou-sa·: 
" .. . reor·ganizar as finanças do Estado, cuja inca-pacidade para a 

vida autonoma se demonstrar pel•a cessação de pagamentos da sua 
divida fundada, por mais de dous annos". 

Sr. Presidente, é velha, na n ossa vida politica, a questão da inconveni-
encia dos ·emprestimos externos, feitos pe:os EstadGs. Por mais de u::na vez 
pretendeu-se prohibir oo Esrados federa-dos de celebrar operações de credito, 
contractos de emprestimos, a serem pagos ·em moeda estrangeira, por não te-
rem os Estados. federa-dos representação internacional. 

Essa questão foi, por varias vezes, trazida a dei!Jate no .Senado e na Ca-
mara, procuran{l.o-·se resolve-I-a por meio de uma lei ordinar-ia. Mas nunca 
houve possabilidade de se vencer a corrente mais poderosa capitaneada pelos 
gTandes E sta-dos, ·contraria a essa pr01hibição. 

O caso •Sr. Preisdente, occorreu na Repuhlica Argentina, no ·Mexi co, e 
occorre no Canadá. 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Tamhem nos Estados Unidos. 
O .SR . BARBOSA LIMA: - .Sohre os Estados Uni-dos, L eroy Beaulieu, na 

sua "Sciencia das Finanças", conta casos de Estados <la America do Norte que 
repu{l.iavam até as suas dividas. Mas, para rotular a es],l'ecie, no Canadá, os 
Estados não podem ·Celebrar estas operações de credi to, sem o assentim.ento, 
acquiescench e a intervenção do poder central. 

Não argumentemos muito com o Canadá, visto 'como elle é um typo de 
federação sui gen.e1·is, subordinado como dominion ã corôa britannica . 

Mas, no Mexico, fez-se a reforma da constituição para prohibir que essas 
operações se celebrassem por parte dos Estados. Ao disposto nas reformas de 
1 de Maio de 18•9'6 e 8 de Dezembro d•e 19011, a juntou-se um a-ddendo, que 
tom ou o n. 81, declarando : 

"A.1-t·. 111. Los Estados no pueden en n ingun caso: 
VIII. EmiUir titulas de cleuda publica, pagadems en moneda ex-

tntgera ó · j?Lera deZ tenito?·io nacional, cont1·atar directa ó indire-
ctamente 1J1·ésta1nos con go /Jiernos estrangeros ó contraer o /Jliga.cio-
nes en javo1· de soc·ie<lades e paTtiC?tlaTes ext•·ange?·os, mutnclo Jtayam 
<le CX1Jed:i?'-se titulas ó bonus al po?·ta.<loT ó transmiss-ibles por endoso" . 

Como se vê, é_ uma prohibição muito casuística, entrando em defesa de 
direito a té para B'vitar possíveis IiUgios internacionaes . 

Com a Republica Angentina, •Sr. Presidente, a qu-:.stão se resolveu por 
outra ;fôrma. 

Na Republica Angentina, a constituição . em vigor dispõe que incumlbe ao 
Congresso Fede-ral conceder su:bsi.dios do Thesouro Nacio·na.l ás províncias 
cujas rendas não consigam, segundo os seus on;:n.m.entos, cobrir os seus gas-
tos ordi·narios. 

T emos na nossa Constituição um artigo que r eza que os Estados farão 
suas des}Jezas com os recursos que lhes são proprios - a sua receita ru-
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gionai - podt-ndo a União conoedet·-J.hes subidios no caso de calamidade P.'t-

blic.'l.. 
O SR . AnoLPHO GoRDo: - E' o artigo 50. 
o SR . BARBOSA LIMA: - Na RepUJb!ica Ar,g~ntina, o legis~ador plat!no foi 

mais fraternal com os Estados, porque procurou preYer a hypothese em {lUC 

elles não teniliam recw·sos para cobrir os seu;; ga&tos ordinarios, as suas 
despezas ordinar-ias, •e em tal caso ·pre<vê a hy·pothese, a possibilidade, . auto-
riza, inscreve entre as faculdades elo Congresso Na;eionaJ. o direito de ~on
ceder subsídios do Thesouro Nacional a essas proví::Jcias . 

Foi o que se fez logo depois da crise d<~ 1•8•90. O :Senado conlhéce a revo-
·lugãio que apeiou o governo n'acional da Ar-gentina o Pres•lclent.e S'o..<wes Se· 
liman, assumindo o governo Carlos Peregrino, que ·j.m.primiu o·,ltra ori<>nta-
ção ao governo financeiro da Argentina. Dwhi por de:J.n t•J, üS esforç;os se 
;f.oram fazendo no sentido da uniücação ~ divida. F ez-se um empresümo-
conversão. Isto é o q ue n os informa o Sr. !!'l.fartinez sobr<> '3, •R epubUca Ar-
gentina no seculo XX: 

"O emprestimo "Conversão das dividas, provinciaes" , creado 
:pela ~·el de .8 de Agosto de ,JJ&9•6, ê ju:>tifi·cado Por elevadas considel·a· 
ções de ·solidar-iedade nacional e de defesa do (·redito ar-gentino em 
(face do estrangeiro . 

As enormes divià'as contraJhidas pelas províncias, sem autori!Za-
ção nem "contrõl'e" do Poder Central, tinham redundado, em pouco 
tempo, em uma verdadeira ban.carrota, em conse;quencia de um pe· 
riodo de desperdícios e de loucura em que se gastava sem prever e 
sobretudo sem contar . .. 

A Nação que em nada tiniha intervindo nesses emp.restlmos e 
que, em summa, nenihun11a. ohrigagão tinha contralüdo com relação a 
tae..'l operações, t eria podido, em rigor, recusar-se a acceita r a respon-
swbilidade de tão pesados compromissos . . . " 

Foi o que já se deu comnoseo. J'iá tivemos aqui u m..q, occ-asifw em que o 
Estado do Espi·rito Santo deixou de saüsfaz·er pagamento dos co1~pons da sua.· 
divida externa. A reclamação dipioma.Uca foi apoiada com a ·pre.senç:a do 
cruzador A1·eth1~sa, francez, no porto desta Capital, e a União, que não tinha 
sido consultada na occasião de se contrahir o em·prestimo, .pagou. 

" ... mas é <fóra de duvida que o ·estado de insolvencia das provi·n-
cias nos m ercados europeus poderia af:fect!ar ao credito do paiz, .soli-
clario perante a opinião estrangeira com todas estas fallencias pro-
vinciaes. 

Por outro lado, a Nação não podia fi·car indLf'fer ente deante da si-
tuação precaria ·que esse estado de causas creava para as provin· 
cias com a suspensão de pagamentos. 

·Foram estas poderosas considerações q-ue <iecidira;m os poderes 
pu;b!icos a prestar auxilio ás províncias, art'im que estas pudessem 
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celebrar ajustes equitativos com seus ~redores no estrangeiro e li-
bertar-se, quanto possível, de tão pesados encargos. 

Estes · ajustes se realizaram, na maior parte, na 'base da permuta 
de titulas de divida interna, de 4 1!2 •j•, que as provlncias possuíam, 
por outros de divida externa de 4 •j•, que a Nação entregava aos 
credores das províncias. 

O total das dividas provinciaes •elevava-se a 151. 77'5. 953 pe~os, 

e a Nação, entregava, para a completa liquidação das ditas é:ividas, 
titulas de 4 •j• de juro annual e 1j2 •j• de amortização, no valor de 
cerca de 90.000.000 pesos ouro." 

Quer dizer: a Republica Argentina resolveu o prO'bJ·em.a encampando as 
dividas provinciaes e fazendo a unificação dessas dividas. 

Nós não quizemos estabelecer nenhuma prohibição, nem ~ondicionar as 
operações d·e credito tentadas pelos Estados no estrangeiro, fazendo-se de-
I>ender do exame do Senado e do pronunciamento desta corporação. Prefe-
riu-se, no Palacio do Cattete, a r esolução inspirada pelo caso escandaloso do 
Amazonas. 

Esse caso do Amazonas t·em dous aspectos: um realmente escanda~ oso 

e que justifica até certo ponto a attitude do honrado Chefe do Estado, pro-
curando pôr cobro, dar um remedio á situação creada pelos desmandos de 
administradores perdularios; m.as, tem outro aspecto .para o .qual o S·enado 
não póde deixar de voltar-se com maior circumspecção. 

Chamo a sua attenção para o caso mais especialmente dos Estados pe-
quenos, dos Esta dos cuja representação na Carn.ara orça apenas por qüatro 
Deputados como os de Alagõas, E spirito Santo, Sergipe, e outros que teem 
maior numero de Deputados, ·como o Pará. Es;es Estados podem encontrar-
se na stiuação vexatoria m·eada pelo paragrapho que estou analysando, de 
serem ·de·clarados insolvaveis, desde que passem dous annos sem fazer face 
aos compromissos oriundos do serviço de juros, quer da divida externa, quer 
da interna fundada . J ;á nã·o é só -em relação á divida externa; é mesmo 
em relação á divida interna. 

Neste caso, a red'orm.a prevê a intervenção. 
Ora, Sr. Presidente, em relação ao Amazonas, a intervenção teria um 

lado odioso, porque o Amazonas foi victima d·e um gesto de prepo-tencia do 
governo nacional, nruquillo em que lhe applicou doutrina diversa da que ap-
plicou aos Estados do Paramá e Pará. 

0 SR. LAURO SODRÉ: - V. Ex. perm.itte um aparte? 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Com todo O prazer. 
O SR. LAURo .SonP.É: - O Estado do Pará tem uma situação um pouco 

singular, ·POrque não inter·rompeu o seus tratos e negocias com os Cl'edo-
res e sempre reservou 45 •j• da sua exportação :para pagam.ent o da sua 
divida. 
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O SR. BARBosA LIMA: - Estou me referindo a outra questão: á questão 
t-erritorial. 

Resolvida a questão do Amapá em d'avor ·do Brasil, o territorio até então 
.em litígio, que fazia parte da antiga província do Pará, ficou incorporado ao 
·Estado do Pará. 

O SR . LAuRo ·SoDRÉ: - Fui sempre uma palavra de vehemente .protesto 
.contra qualquer tentativa que nos arranca~se essa terra. 

O SR . BARBOSA LIMA: - O territorio . das Missões ficou pertencendo aos 
Estados que tinham fornecido os documentos de ordem administrativa e ju-
diciaria para demonstrar o 1tti possidetis brasileiro, dur'ante a q u estão das 
Missõ·es, com a Republica Argentina. 

Resolvido pelo laudo do Presidente Crover Cleveland esse litígio em 
·nosso favor, esse territorio foi entregue aos dous Estados, que, mais tarde, 
·por um accôrdo homologado pela União ou com a interferencia amistosa d!L 
·União, se liquidou facilmente naquillo em que havia um segundo litígio 
,entre Paractá e Santa Catharina. Mas, em todo o caso, nem o Paraná, nem 
Sant3 Catharina foram mutilados. 

O mesmo não succedeu, depois du tratado de Petropolis, com o Estado 
do Amazonas. Grande parte do territorio da antiga província do Amazonas, 
cqm comarcas e municípios que forneceram ao Sr . Barão do Rio Branco 
elementos para a discussão entretida entre a Chancellaria de Petropolis e a 
Chancellaria de La Paz, grande parte desses municípios e comarcas ficou 
constituindo uma entidade que não encontra assento no nosso direito consti-
tucional - Territorio do Acre. 

Com esta mutilação, o Estado do Amazonas, que tinha emprestimos para 
o serviço dos quaes contava com os recursos provenientes da actividade eco-
nomica desses municãpios e dessas comarcas, ficou lezado pela propria 
UniãoJ. 

Por outro lado, é conhecida a catastrophe, pôde-se dizer de ordem eco-
nomica, ou a corrida com a borracha, que, explorada na India Ingleza com 
maior saber, com inaior capacidade, com maior competencia, deu em re-
sultado termos no extremo norte do Brasil o monopolio ou o privilegio que 
tínhamos e que dava a essa euphorbiacea os maiores preços, comparaveis 
aos preços do café em relação ao Estado de São Paulo. De modo que não 
se póde dizer que a situação de insolvabilidade a que chegou o Estado do 
Amazonas seja por culpa principal e fundamental do Estado do Amazonas. 

O papel da União, assim posto em causa, deveria ser outro. Ella de-
veria já ter cumprido o seu dever e entrar em accôrdo com o Estado do 
Amazonas; encampar-lhe as dividas resultantes desta situação que estou 
s:vnteticamente recordando e no mesmo ajuste liquidar o conflicto em que 
é parte e que se está julgando perante a justiça federal, pela reivindicação 
QUe o Amazonas pleitea, do Territorio do Acre. 

O SR. AooLPHO GORDO: - E' intervenção legal. Qual é o effeito da. in-
terven ção sinão promover a melhoria das finanças do Estado? 
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·o SR. SoARE~ Dos SANTos: - No Amazonas já está ha muito tempo. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O Governo Federal nomeou um interventor qtie 

_já se acha ha mais de um anno no Amazonas e, sem embargo do Burmann 
nos preços da borracha e da alta nos preços da castanha; sem embargo 
tambem de naver arrecadado uma receita como seus antecessores mais pro -
ximos não tiveram a felicidade de arrecadar, não poude pagar nem um cou-
i)On da divida externa nem fazer face aos juros da divida interna. 

O SR. P AULo DEl FRONTIN: - Mas restabeleceu o pagamento dos funccio-
,narios. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Sómente isso. 
O SR. ADOLPHO GORDO: - Isso demonstra que a situação é muito seria. 
O SR. BARBOSA LIMA : - Quer dize1· que a intervenção nesse particular 

nã,o sendo precedida dessa restitUJição do territorio que foi sonegado ao Ama-
·zonas, dará .,sse resultado: - ou o interventor tem que lesar os funcciona-
rios para fazer face ao pagamento dos juros da divida fundada interna e 
extf'rna, ou o interventor ficará indefinidamente governando em nome da 
União o Estado do Amazonas, na mesma situação em que ficaria o Governo 
do Estado, ambos impotentes deante da situação .economica creada para esse 
Estado pela privação do Territorio do Acre. 

O Sa. PAULO DE FRoNTIN: - Havia uma solução: - era o Estado ceder 
uma faixa ele terra devoluta na fronteira á União e esta liquidar uma parte 
das dividas daquelle. 

O SH. BARBOSA LIMA: - Estou recordando estes antecedentes para mos-
trar o que na de singular na situação do Estado. 

Agora acaba de ser eleito Governador do Amazonas o illustre Deputado 
-sr. Ephygenio de Salles e foi eleita tambem sua Assembléa Legislativa, 
reintegrando-se assim o Estado na plenitude de sua vida autonoma. 

No dia 1 de Janeiro o Governador deve tomar posse, para 15 ou 20 dias, 
depois, si já for lei a nova Constituição, entregar de novo o Amazonas ao 
interventor. 

O SR. AnoLPHO GORDO: - Perdõe. A intervenção será determinada por 
uma lei, por um acto do Congresso Nacional, si se verificar que o Estado 
est& em situação de insolvabilidade completa. 

o SR. BARBOSA LIMA: - Mas si eu estou mostrando, com os documentos 
officiaes, que a situação é esta. Vou lêr. 

O SR. AoOLPHo GoRDO: - Si se chegar a verificar a insolvencia com-
.Jlleta, que o Estado não tem recursos para as despezas de administração e 
nem credito no exterior para fazer qualquer accôrdo com os seus credores, 
a intervenção só é benefica, porque o Governo vae entrar com o seu credito 
particular, para solver os compromissos do Estado. V. Ex. queria que o 
Estado ficassse reduzido sómente ao territorio, desde que não tem recursos 
para manter as despezas proprias? 
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o SR. BARBOSA L IMA: - Em r elação ao Am azon as eu queria que a U n iã()> 
fizesse justiça, pagando o territorio que uzurpou ; em primeiro lo~;ar, esta 
é a primeira condição, e a segunda é, collocando lá um interventor, ou entra 
com os dinheiros do Thesouro Nacional para supprir a deficiencia do The-
souro Estadual, ou então, suppr imindo-se esse in t erventor , o u nico p oder· 
com petente para decretar impostos, qu e é a Assembléa L egislativa, decre-
tará impostos mais pesados, -pare poder obter uma receita maior. E ' a situ ação 
que ficará o Estado . . . 

O SR. PAULo DE FRONTIN:- A solução põde não ser esta. Põde-se dar o caso· 
em que o imposto maior diminua a receita . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Em todo o caso, terá de int ervir na vida fi -
nanceira do Estado, o que é o predica do principa l de todos os regimens livres 
e que deu em resultado a independencia dos Estados Unidos. "No represen-
tation; no taxation". Os Estados contribuintes, que não têm representantes 
em u ma assembléa para decr etar impostos, não podem ser obrigados a pag:<~.r 

impo:;;tos decretados á sua revelia e á revelia dos seus representantes, pelo 
interventor federal. I sto é a negação de todos os princípios de independen-
cia e de autonomia. 

0 S!l . ANTONIO MONIZ: - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA: - A situação do Esta do, eu recordo, Srs. Sen a-

dores, é esta: L ei de 20 de Setembro de 1922: R eceita 6. 792 contos; divida 
publica, 6. 923 contos . A receita total é de 6. 792 contos. A divida publica, só 
a rubrica "S<Or viços da divida publica, juros de emprestimos, ouro, lettras 
acceitas pelo T hesour o em favor da Société Marsaillese, juros de resgate de 
a)Jolices, emprestimo de 1906 e exercícios findos, 6 . 906 contos." Despeza· 
total. 14.472 contos. 

O SR. PAULO DB FRONTIN: -A desorganização vem de traz; está accumu-
lada ; a solução normal não põde ser dada immediatamente. 

O SR. BARBOSA L IMA : - Aqui está a s ituação em qu e se encontra o 
Estado do Amazonas e a em que se póde encontrar qualquer dos outros Es-
tados; em que se põde encontrar o proprio Estado de Minas Geraes. 

O SR. PAuLo DE FRONTIN: - Si, logo que houvessem decorrido os dous 
annos de não pagamento da divida fundada, tivesse havido a intervenção da 
União no Amazonas, não teria chegado ao estado em que chegou. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Comtanto que o interventor, que faz assim de· 
orgão autorizado para corrigir os erros dos governantes do Amazonas, co-
meçasse coniessando o seu crime de haver mutilado o territorio do E stado, 
e reparasse o crime, res tabelecendo-o. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Mas, permitta-me V . Ex. A argumentação 
que eu apre~ento não se põde referir a qualquer outro Estado, em que não 
t enha. havido essa mutilação. Ahi é um caso especia l, em que é preciso 
norma~izar a situação anterior, t endo-se em attenção o activo e· o passivo. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Perfeitamente. V. Ex . tratou do caso doutri- · 
nario. 
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Eu estou procurando a attenção do Senado ausente, para aquelles que 
me deram a 11onra de lêr, e aos poucos collegas que me distinguem com a sua 
attençlo, para a significação concreta e a extensão desse remedio no c.aso 
occorrente. Nós estamos, actualmente, com uma questão da maiot· delicadeza 
no scenario financeiro do Brasil. 

Refiro-me á condemnação do Estado de Minas Geraes pelo Tribunal 
Civil do Sena que, em sentença que o fulminou, condemnou esse Estado 
a effectuar em outro, o pagamento da sua divida. 

Informa o honrado Senador por este Estado, que a execução Clessa 
sentença acarretaria para o Estado de Minas um prejuízo calculado em cento 
e vinte mil contos. 

Ora, imagine-se por hypothese, - hypothese absurda - uma situação 
federal quG não estivesse em harmonia com a poJitica dominante no Es-
tado de Minas, que dispuzesse de uma maioria no Congresso Nacional para 
baseando-se em um caso como este, considerar aquelle Estado, como collo-
•Cado em uma situação de extrema delicadeza, de não poder fazer face ao 
seu pagamento. 

O SP.. BuENo BRANDÃO: - Não haveria cessação do pagamento, como não 
houve até hoje. 

o SR . BARBOSA LIMA: - Não subscrevo, absolutamente a doutrina des-
potica do 'l'I"ibtinal. Estou mostrando apenas até onde poderemos chegar. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Mesmo que sentença d"o Tribunal do Sena 
seja confirmada em u ltima instancia, o que não se dará, e se estabeleça o 
franco -ouro como medida legal, como meio unico, o Estado de Minas tem 
recursos na sua receita ordinaria, para attender o serviço de juros da sua 
·divida. 

O SR. BARBOSA LIMA : - E' possível que se dê esse facto com os dous 
Estados, n1esmo em consequencia das vissicitudes gravíssimas porque pas-
sam n esta hora mundial os emprestimos externos, as operações em ouro 
que se liquidam no mercado da Europa e no dos Estados Unidos. Recordarei 
apen as a titulo de simples reminiscencias que alertem os patriotas a cuja 
clarividencia estão entregues os destinos do Brasil; recordarei que não faz 
muitos annos a Inglaterra, a Allemanha e a Ita!ia, sem embargo das ex-
cellencias da doutrina de Monroe, intervieram no territorio de Venezuela para 
forçar o seu Governo a um accôrdo pelo conselho dos portadores de títulos 
estrangeiros e dos membros de uma outra companhia portadores dos maiores 
ti tu los de divida daquella Republica, para com capitalistas allemães . Foram 
mettidos a pique navios venezuelanos. O Presidente da Venezuela protestou 
appellando para o julgado dos seus tribunaes. Estes foram reputados como 
-susceptíveis de não zelarem directamente dos jurisdiccionados e subditos 
-da Allemanba e da Inglaterra e a Venezuela teve que capitular deante dessa 
intervenção estrangeira . 

O SP.. PRESIDENTE: - Chamo a attenção do nobre Senador para a hora . 
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O SR. BARBOSA LIMA: - Sr. Presidente, esbacei apenas a lguns aspectos a 
que poderia dar Jogar a questão posta em fóco pela doutrina da intervenção> 
financei ra, segundo a qual se vae até o ponto de considerar como destituídO' 
dos requisitos, dos característicos essenciaes á autonomia regional, o Es-
tado que fôr encontrado nas condições previstas pelo artigo em questão. 

O Senado vae votar esta medid,cl.. Os Estados que o actual Ministro do 
Exterior, Sr. Felix Pacheco, cha·mou em tempos não remotos "Estados·· 
escravisados do Norte"-, pódem pôr a sua· barba de molho, e dizer um longo 
adeus aos requisitos da autonomia regional, reduzidos a uma situação in-
ferior áqu ella de que já gozavam na vigencia do acto addicional, quando 
o Presidente da província nada podia em materia de emprestimos, contra 
vontade das Assembléas provinciaes. 

O SR. BuENo BRANDÃO : - Felizmente a prophecia não se realizará. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Era O que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente: - Continua a discussão. (Pausa.) Não havendo mais 
quem queira usar da palavra, darei por encerrada a discussão da emenda n . 1. 

EsW. encerrada e adiada a votação. 
Em discussão a emenda n. 2. 
Não ha oradores inscriptos. 

O Sr. Lauro Sodré ( *) - Sr. Presidente, ao iniciar-se o debate da; 
emenda !L :! ao projecto vindo da Camara, devia me caber a palavra para 
continuar as affirmações que vinha fazendo como protesto contra a ma-
terh que esthmos examinando e estudando. Mas dada a situação em que-
nos encontramos, adiantada como está a hora em que esse debate se teria 
de iniciar e nada a circumstancia de ter havido hoje duas sessões do Se-
nado e a · esc~lssez de representantes dos Estados a que já se r eferiu o nosso 
honrado colJega pelo Estado do Amazonas, eu pediria que fosse adiado o 
inicio desse õebate para a nossa proxima sessão. 

E' natural essa solicitação attendendo ao facto de ir, como vae, em 
uma rapidez que contenta a toda a gente, o deba te travado aqui em der-
redor da reforma da Constituição. E a palavra do honrado representante 
do Amazonas, extranhando a falta de membros do Senado, na Casa, nesta 
hora, não é occurrencia que apenas se dá no Congresso Brasileiro . 

T odos sabemos que nas assembléas mais numerosas do que a nossa, 
como por exemplo, na Camara dos Deputados da França, mais de uma vez 
os que <JC:ompanham os debates alli travados, quando não tenham podido 
acompanhRl-os pessoalmente, sabem q_ue ha protestos desta natureza. Muitos 
oradores se rebellam ás vezes contra a falta de membros nessiit Casa do Par-
lamE:nto Francez. Mas em todo o caso, nem porque isso se dê em França. 
não é razão para que tambem não extranhemos esse facto. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Assim, Sr. Presidente, em face da situação em que nos encontramos, da 
hora adeantada . . . 

O SR. BUENO BRANDÃo: Só por esse motivo exclusivamente. 
O SH. LAURo SODRÉJ: - ... r equeiro que V. Ex . consulte o Senado sobre 

si consente em que a sessão seja levantada, de ixando para . ser iniciado q 
debate sobre a emenda n. 2, na sessão de amanhã. 

O Sr. Presidente: - O Sena·d"o acaba de Duvir o requerimento formu-
lado pelo Sr . Senador Lauro Sodré, pedindo o levantamento da sessão de 
hoje. 

·os Senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa. ! 
Foi approvado . 
Fica adiada a dis cussão em virtude d:a deliberação do Senado. 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO 

REFORMA CONSTri.'UCIONAL 

2• discus são da proposição da Camara dos Deputados numero 45, de 1925, 
apresentando emendas á Constituição Federal. 

O Sr. Presidente: - E stá em discussão a emenda n . 2. 

O Sr. Lauro Sodré: - Sr. Presidente, como quem r etoma o fio de 
um discurso, para continuar as observações que tinha encetado, chego á tri-
buna e começarei declarando que os que andamos nesta faina estamos com-
penetrados de que ella importa apenas o cumprimento de um dever, sem que 
d>l. nossa parte ha.ja a mínima preoccupaçã.o de influir no espírito dos que 
estudam, decidem · e votam, para que se modifique a Dph:tião desta Casa com 
relação a o projecto em debate. 

Iniciei as minhas observações, na sessão passada, trazendo provas e exhi-
bindo documentos, que demonstram com que segurança foram dadas as pas-
~adas prudentes e calmas, que nos trouxeram á adopção da bandeira revisio-
nista, em um contraste singular, que nos deixa a nós, -os que .chegamos a 
caminho e vimos vindo conduzi!los por esse processo, em um contraste entre 
essa norma de conducta e a que tiveram os inventores do projecto em deba-
te. Tive ensejo de provai-o já, Sr. Presidente, que, si com larga antecedencia 
vinha merecendo da nossa parte estudo a idéa revisionista, si a ella nos fi-
liáramos, com segurança de que por ahi se abria caminho para conquistas 
que só poderiam trazer beneficios e utilidade á Republica, outros enveredaram 
precipitadamente por essa via e foram rapidos á organização déste projecto 
que já apontei, pelas suas Inconsequencias, pelas suas modificações, pelos 
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avanços e recuos a que tem dado Jogar, não era o resultado de um estudo 
consciencioso, nem o fructo de uma madura reflexão. Todos estão lembrados 
de que o Sr. Presidente da Repub!ica, autor e creador desse projecto, elabo-
rador de suas emendas, taes quaes foram entregues ao Congresso Nacional, 
na plataforma lida por S. Ex., no sumptuoso banquete em que foi consagra-
da a sua candidatura ao cargo de Presidente da Republica, com :relação á 
revisão constitucional, não fez senão declarai-a uma questão aberta, sem dar 
opiniões que valessem pela affirmação de uma convicção de sua parte, no 
tocante a semelhante idéa. Pouco tardou, porém, Sr. Presidente, que S. Ex., 
divorciando-se dos seus companheiros de lutas políticas, que constituíam 
o Partido Republicano Conservador, que fechára a questão da revisão, arre-
dando-se por completo do seu programma, pouco faltou que S. Ex. des-
fraldasse essa bandeira. E foi de ver como gente absolutamente contraria 
a semelhante doutrina e opinião, como muitos dos que a tinham combatido 
com tenacidade e persistencia a acceitaram com calor e enthusiasmo. 

Tive occasião de me referir a essa rapidez de adhesão, a essa precipi-
tação com que foi acceita a proposta remettida pelo Sr. Presidente da Repu-
blica para a revisão do nosso pacto pqlitico de 24 de Fevereiro. 

Em artigo por mim publicado na imprensa desta Capital ha um topico que 
in titulei "O revisionismo galopante", pondo nelle em evidencia essa mu-
tação rapida de opiniões, essa precipitação com que não revelaram convi-
cções, mas deram adhesão á idéa revisionista levantada pelo Sr. Presidente 
da Republica. 

A derradeira vez que aqui fallei, Sr. Presidente, eu referi, como já em 
publico tinha levantado esse balsão a cuja sombra entrei a pelejar na im-
prensa e no Congresso Nacional. Tendo-a levantado em assembléa popular, 
como já tive occasião de dizer, não fiquei reduzido a isso; pul-a tambem em 
publico, e voz alta, na tribuna do Senado Federal. 

Assim, na sessão de 28 de Outubro de 1903, tive ensejo de me referir a 
essa idéa de revisão constitucional, provando como aos meus olhos isso era 
'Uma necessidade de que o paiz não podia se separar mais, dada a situação 
a que a Republica tinha chegado. 

Perdôe-me o Senado si deixo nesta oração essa pagina de um discurso 
por mim proferido nos derradeiros dias de 1903: 

"Quando a política geralmente não é senão a arte de corrupção, 
quando a politica em toda parte não é senão um tecido de traições, 
quando a política em toda parte vae rapidamente descendo em um 
plano inclinado de degradações moraes que hão de cavar necessaria-
mente a ruína desse paiz e de onde não poderemos sahir senão por 
uma profunda e radical transformação, Sr. Presidente, nem assim 
sou dos que perdem a fé. Antes acredito que a Republica deixará 
de ser o que é presentemente e que ,sahiremos disso que alli está, 
custe o que custar. 

E quando assim falle, não é como se fôra um espírito mediano, 
irreflectido e imprudente. 
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Mas, Sr. Presidente, não é em mim exaggerado e cego esse res-
peito pela legitimidade que muitas vezes não corresponde ás neces-
sidades de uma época aos clamores e as exigencias poderosas de 
um povo. 

No momento actual a que chegamos, penso exactamente que a 
observação e a experiencia feitas no campo da politica teem levado 
aos espiritos mais atados a ordem e mais agarrados a esse labaro 
constitucional de 24 de Fevereiro a convicção de que é necessario 
transpor o grande vau, de que temos a m ais absoluta urgencia de 
reformar o pacto fundamental da Republica, de submettel-o ao 
exame, ao eriter;io e á revisão, de conformidade com os proprios pre-
ceitos que estão nelle. 

E, Sr. Presidente, quando penso em rev1sao constitucional, em 
reforma da carta fundamental da Republica, é necessario accentuar 
bem claraii)ente, que nem por . isso perco - como tantos outros que 
pensam como eu - nem por isso perco a integridade do meu cara-
-cter, deixando de lado e no chã<J o sentimento de amor á demo-
cracia e devotamento á Republica, que me levaram, nos primeiros 
annos da minha mocidade, a affrontar as iras do Poder para defen-
der essa causa; á qual, durante todo o passado de minha idade pos-
terior, consagrei todas as energias do meu espirito e a actividade de 
meu corpo, pela qual eu me batera em tempos idos, no albor da mi-
nha juventude. 

Não, Sr. Presidente. E' necessal'io repellir da objecção de que 
essa revisão obedece ao plano dos espiritos submettidos ao credo da 
restauração monarchica, e que de vez desappareça essa objecção de 
que a Republica não está bastante consolidada para afrrontar essa 
crise. 

Sr. Presidente, é preciso que nos lembremos de que a objecção 
póde ser desmanchada desde que nós podemos igualmente invocar, 
como argumento, a allegação, que tenho feito já, de QUe é licito tam-
bem dizer que a Republica não se ha de consolidar emquanto forem 
o que são os Estados da Federação, uma massa amorpha, que se 
desagrega, que se dissolve e que se desprende. 

Quando eu penso em revisão constitucional, não penso sinão na 
adopção de meios e modos que permittam fazer .com que a Consti-
tuição seja nos Estados uma lettra viva, porque, em muitos delles, 
ella é uma lettra morta. 

Quando penso em revisão, não penso sinão na escolha de proces·· 
sos que permittam tornai-a só ent ão de tal modo sagrada, que seja, 
por força dos meios que nós adoptamos, imposta aos proprios Es-
tados que actua lmente vivem fóra della. 

Não comprehendo esse fetichismo cégo e estupido por uma 
Constituição que não vigora talvez em parte alguma desse vasto 
territorio. 
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Não comprehendo os que não querem que se toque nessa arca 
santa das nossas liberdades, quando ella está cheia de rombos, ex-
posta ao escarneo de todos os bons brasileiros, quando tão grandes. 
são as violações que quasi a reduziram a um manto de farrapos, 
que não se impõe ao respeito de ninguem, porque, dia a dia, os go-
vernos a violam. 

Porque, Sr. Presidente, agora não é mais o sicario de punhal; 
agora é o juiz politicamente que' immola os adversarios do gov.erno 
em nome do direito e em nome da lei! 

Pois, Sr. Presiden tf', quando penso, quando cogito urna revisão 
constitucional, fallo de urna providencia salvadora, que tire a Repu-
blica da dolorosa situação a qu e e lla chegou, que faça desta nação 
alguma causa de gra.nde, de forte e de resistente, que ponha em lagar 
desta Constituição, que é um manto de retalhos, ferida, rasgada, fe-
mentida, sacrificada e vendida, tantas vezes, aos interesses incon-
fessaveis da politicagem local, um codigo de liberdades, mas com as 
garantias seguras, capazes de dar a certeza a todos nós de que elle 
ha de ser cumprido como foi feito, de que em urna Republica, feita 
para garantir liberdades, as liberdades hão de ser respeitadas; de 
que em uma Republica feita para garantia do direito e da justiça, o 
direito e a justiça hão de ser os dous palas, em torno dos quaes pos-
sam girar todas as nossas aspirações e uma grande bandeira, á som-
bra da qual possamos viver todos nós, que pensamos sempre que a 
R epublica com que andamos a sonhar em tempos idos era a· ga-
rantia certa, não já dos nossos direitos políticos, mas da nossa pro-
priedade e da nossa vida! 

Pois bem, Sr . Presidente, bastava que a revisão désse-nos isto: 
désse-nos urna justiça real. Bastava que a revisão désse aos Es-
tados o juiz com as garantias sufficientes para defender a lei e 
cobrir e amparar, á sombra de sua toga, os que teem fome e sêde 
de justiça, para que essa revisão se irnpuzesse a todos os espíritos 
verdadeiramente brasileiros que teem horror a esta dolorosa situa-
ção, que ahi está, que póde ser tudo, mas que não é absolutamente 

a Republica. (Mui to bem; muito bem.)" 
Estas palavras ditas por mim, da tribuna do Senado, não ficaram sem 

êco, e o brilhante jornalista que era o Sr. José do Patrocínio, em editorial 
da Cidade do Rio, sob o titulo - "Primeiro brado" - commentava a attitu-
de do humilde orador, desfraldando, como desfraldou, do alto da tribuna do 
Senado Federal, a bandeira da revisão. 

Assim dizia esse emerito e saudoso com patricia: (Lê): 
"Pr·lmeiro brado - Nu discurso, ante-hontem proferido no Se-

nado, o Dr. Lauro Sodré deu ao ...-evisionismo o cunho das questões 
magnas. 

Julio Sirnon tinha medo dos logicos, dos que querem resolver as 
questões políticas, como em algebra se resolvem as equações. 
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Com effeito, não ha maior perigo para uma nacionalidade em 
elaboração da formula definitiva da sua estabilidade e do seu pro-
gresso, do que o apego orthodoxo de seus direitos ás leis que nasce-
ram de circumstancias e phenomenos ephemeros. 

Jã procuramos demonstrar, historicamente, citando factos irre-
futaveis, que a nossa Constituição foi votada por uma suspeita pa--
triotica contra as intenções de Deodoro. O que parecia urgente era. 
pôr cerco legal á omnipotencia do bravo soldado, que reunira em. 
suas mãos os poderes soberanos da Nação. 

Tivemos uma Constituição presidencialista, como tel-a-hiamos· 
parlamentarista si, em vez de dominar o americanismo do Sr. Ruy 
Barbosa, tivessem logo suggerido a Deodoro o anglicanismo, que· 
José Hygino e outros sabiamente procuraram fazer vingar na Consti-
tuição, mas já em hora em que a discussão e a victoria dos princi-
pias emanados de nossa tridição política eram impossíveis. 

O que cumpria fazer então era o que tão efficazmente praticou< 
o primeiro imperador, quando se viu assediado pela anarchia pala-
vrosa dos Andradas. 

A historia viu-se na dura necessidade de reconhecer que a 
Consttiuição, outorgada pelo primeiro imperador, era um modelo de · 
sabedoria política e um dos mais bellos monumentos erguidos pela. 
monarchia á liberdade humana. 

Completada pelo acto addicional que libertou as Províncias e 
esboçou a mais fecunda F ederação da raça latina, a Constituição do-
Imperio do Brasil organizou, de facto, uma •nação essenciàlmente de-
mocratica. 

Na política de Deodoro houve sõmente um anachronismo: o· 
golpe de Estado de 3 de Novembro devia ter sido dado conjuncta-
mente com a nomeação do Ministerio que substituiu os Ministros da; 
revolução. 

Si o illustre Sr. Barão de Lucena se tivesse lembrado de decla-
rar em vigor a Constituição do Imperio, dando como revogados os 
artigos referentes á instituição monarchica, e mandasse proceder â 
eleição da nova Constituinte para rever a Constituição e adaptai-a 
inteiramente á fôrma republicana, a Republica seria hoje uma rea-
lidade em todas as -consciencias. 

A maior difficuldade seria a eleição dos Governadores, mas o 
remedio não tardaria a ser encontrado, verificando-se os poderes 
para o Governo Estadual como se procede para o Governo Federal, 
pelo Congresso. 

Posta assim a Nação dentro de um meio constitucional, a Con-
stituinte teria podido trabalhar serenamente, desafogadamente, cor-
rigindo e prevendo, dando á Constituição a elasticidade que ella não. 
p6de dispensar. 
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Não veiu a publico uma impressão nitida do effeito moral do 
discurso do Sr. L auro Sodré sobre o Senado. A suprema hypocrisia 
que empesta o nosso m eio, in1pede a visão clara dos acontecimen-
tos, que mais interessam á orientação do espírito publico. 

Deprehende-se, porém, dos extractos do discurso que o orador 
fallou com a maior sinceridade, separando-se da situação ·para ficar 
com a Patria. 

A sua palavra não foi uma harpa pendurada a um salgueiro 
mas uma tuba acordando com um clangor de esperança as almas, 
·que ainda não morreram de todo. Não foi um gemer de nenias, 
na passividade de captiveiro mas, um quos ego, de que talvez se 
não apercebessem os vagalhões de vaidade que espumam no vas-
to oceano dos crimes da oligarchia, mas que vae dentro em pouco 
mostrar que o paiz sõ precisa de uma palavra honesta e patriotica. 

O Sr. Lauro Sodré deixou patente que o Exercito não se pres-
tará mais a emprestar os seus bordados e os seus galões para or-
namentar o caixão em que as dynastias estaduaes levam a enter-
rar a liberdade do cidadão e o nosso brio de povo. 

Combatemos sempre, combateremos sempre a invasão milita-
rista na vida politica da Nação. O soldado obedece á a utoridade e 
cumpre a lei. 

Mas a autoridade sõ é respeitavel, quando por sua vez é a en-
carnação da lei, quando a não prostitue aos seus caprichos e não 
a converte em arma traiçoeira contra o direito de todos. 

E' istó, infelizmente, o que a a utoridade federativa está fa-
zendo. 

A reeleição, agora decretada para o Governador do Pará, é um 
ataque directo á Constituição. A não reeleição do Poder Executivo 
é um principio constitucional. 

O Presidente da Republica devia ter intervido logo e deve in-
tm·vir agora, para impedir que se consuma tão flagrante violação 
da lei fundamental. 

E' verdade que o Rio Grande do Sul se constituiu escandalosa-
mente pelas doutrinas de Comte, dando-lhe o caracter reliigoso da 

politica positiva, e não houve ainda Presidente que lhe fosse á mão. 
A lettra e o espírito constitucional foram vergonhosamente fe-

ridos com grandes applausos dos usurpadores. 
A theoria dos homens neces.sarios, insubstituiveis, placitou o 

attentado, que proliferou em toda a União. 
Já ninguem mais protesta contra o sequestro da autonomia 

municipal, que se generalizou como condição essencial da livre go-
vernação dos Estados. 

Sempre que o espírito municipal resiste os dictadores esta.duaes 
o jugulam pela nomeação dos prefeitos. O regimen do Executivo 
2nunicipal nomeado está ensanguenta.ndo o Ceará e serve no Pa-
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raná, como em outros Estados, para que os chefes exerçam tran--
quillamente mão forte sobre as magistraturas. 

Em Pernambuco viu-se, com afronta das noções mais comesi-
nhas da moral política, responder-se com a nomeação de prefeito 
ao povo que, apezar da morte de José Maria elegeu um prefeito 
contrario á situação E stevão de Sá, si não nos falha a memoria. 

Manda a verdade dizer que o exemplo contra a autonomia mu-
nicipal partiu do Governo Federal. Foi elle o primeiro a declarar 
lettra morta a Constituição. 

]:<"}m vão protestamos, fazendo sentir que a Constituinte, por 
um voto solemne, declarou que a Capital Federal seria governada · 
por autoridades municipaes. 

O Congresso, abusando .de sua faculdade de organizar o D is-
tricto F ederal, estabeleceu como regra a nomeação do Prefeito e 
chegou assim até a suprema belleza de declarar agora que a ini-

<!iativa ·da despeza que é essencialmeste municipal, da despeza que 
é a applicação do imposto, compete ao Prefeito nomeado e demis-
sível aà nt~tum, e não o Conselho Municipal, que, ao menos como 
ficção, é investido pelo voto dos municipes. 

Esta inversão absoluta da razão de ser do systema represen-
tativo passou, porém, a ser uma originalidade da nossa forma fe-
derativa, um dogma do concilio dos nossos legisladores. 

Do Rio Grande do Sul, que parece pequeno agora para o tu-
mula de Julio de Castilhos, e que já n ão tinha espaço para o co-
ração nobilíssimo d e Barros Cassa!, tão grande, que, ainda depois 
de morto, os miseraveis que o perseguiram na vida, e o exilaram 
da t erra querida, querem banil-o da histeria das liberda des consti-
tuC'ionaes do Brasil, como se fosse possível extinguir um sol, mer-
gulhando-o em um pantano do Rio Gra nde do Sul, partiu o exem-
plo da s ubstituição da Constituição F ederal pela vontade omnipo-
tente do . dominador do Estado. 

O Rio Grande do Sul é uma igreja positivista encravada na 
organização federal do Brasil contra a expressa disposição do ar-
tigo 63 da Constituição, que manda respeitar, na organização dos 
Estados, os princípios constitucionaes -da União. Um dos ultimas 
actos do positivismo riograndense foi pro rogar o governo do Sr. 
Borges de Castilho, Julio de Medeiros, ou que nome tenha, que a 
esta hora, atonito, sombra do poder, manda chamar o Sr. Pinheiro 
Machado para ter um corpo que acompanhe. 

O Sr. L emos, dominador do Pará, n ã o fez mals do que seguir 
um precedente; a reeleição do Sr. Montenegro não é , propriamen-
te, u ma novidade, limita-se a ser um voto de desconfiança ao ser-
vilismo dos demais sequazes do poderoso intendente de. Belém. 

O attentado do Pará não é mais que um estolho do rhizoma da 
dictadura estadual, que alastrou por todo o paiz. 
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E ahi está o grande perigo. 
Se o Governo Federal não intervir para manter nos termos do 

art. 6° n . 2 ,A ]'ORÇA FEDERATIVA, que só existe no molde de. art. 63, 
organizando os Estados dentro dos princípios constitucionaes da 
União, é preciso que a vontade da Nação, que é a sua Constituição 

e de que fazem parte o Exercito e Armada, como instituições na-
cionaes e obrigadas a sustenta!· as instituições constitucionaes, é 
precizo que a vontade da Nação se faça sentir. 

Quem pede revisão reclama paz e ordem, aconselha um reme-
dia lega l contra a invasão dictatorial das dynastias estadoaes. 

A revisão é um ululo do rei Lear, contra a espoliação a mais 
criminosa e deshumana. 

Se a revisão é um perigo, como é que a tem praticado nos seus 
Estados esses mesmos summos sacerdotes da mais ferrenha oligar-
chia, que aqui ameaçam com o raio a quem quizer tocar na Consti-
tuição, arca santa convertida em Moloch, dentro de cujas entranhas 

são devoradas a liberdade e a dignidade de nossa Patria? 
A attitude · patriotica do Sr. Lauro Sodré não pó de deixar de 

provocar a mais sincera sympathia, em todos os corações que se 
não resignaram á degradação do mais bestial captiverio da jus-
tiça e dos direitos de um povo. 

O argumento contra a revisão é a tranquillidade appa rente na 
Nação e a regularidade da vida governamental. 

O pantano tambem é tranquillo e, para elle, como para a mon-
tanha que se corôa de nevoa alvinitente, succedem-se regularmen-
te as estações, que o revestem de f loração variegada das aymphéas. 

Não obstante, os que moram nas suas cercanias pagam pela in-
fecção e pela morte o crime de não soterral-o. - José do Patro-
cinio. 

Rio, Novembro de 1903. 
Os que tinham então, Sr. Presidente, dado attenção á idéa revisionista 

fomos ainda além. 

E' sabido e já publicou-se que tentamos a organização de um partido re-
visionista nacional. A essa tentativa se ligaram representantes de varias Es-

·tados. E em publicação que não ha muito foi feita pelo Sr. Francolino Ca-
meu, em artigo de collaboração, estampado no Jornal do Brasil, veio na in-
tegra a noticia dos passos dados nesse sentido por chefes políticos de varias 
'Estados que se congregaram para o fim de lançar as bases de um partido 
cujo pr~gramma de acção ~ra precisamente a revisão da Cons tituição de 24 
de Fevereiro. 

:Esse artigo, Sr. Presidente, que será estampado no meu discurso, porque é 
uma recordação desses passos dados nesse sentido, menciona como a essa reu-
nião compareceram representantes de varias Estados, sendo o Pará representa-

. do por mim e Serzedello Corrêa; Pernambuco por Martins Junior e José Ma-
riano; Rio Grande do Sul, por Pedro Moacyr e Alfredo Varella; Paraná, por 
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Corrêa de Freitas e Menezes Doria; Parahyba, por Almeida Barreto; Sergipe, 
por João Barreto; Ceará , por Bellsario Ta v ora, e Piauhy, por Coelho Ro-
.(!rigues 

E São Paulo igualmente tin<ha a brihlmnte palavra de um representante 
nessa aggremi-ação. 

O partido que tentamos organizar não teve senão o destino que teem tido 
todas as organizações de partido n acional. no nosso paiz . 

O artigo é o seguinte: 
"Os revisionistas de 20 annos atraz - No dia 8 de Março de 

1904, o Jornal de Noticias, da Ba.hia, publicava o seguinte telegram-
ma r ecebido nesta capital: "Para a reunião prepara to ria, afim de 
funda r-se um partido revisionista, j•á ha grande movimentação . Pen-
sam, porém, os seus promotores na medida de eonvocar-~e uma as-
sebléa politi~a. em que tomarão par te delegados de todo>< os Es-
tados que se reunirão aqui no correr do mez de Maio. Nesse con-
gresso serão discutidas differentes questões de ordem po!itH·a, fina n-
ceira e adm.inistrativa, cuja solução constituirá a aspiração do n ovo 
partido". 

Realment·e, em 11 de Março daquelle anno, reuniram-se, ás 15 
horas, á rua Uruguayana numero 33, a convite do Senador Lauro 
iSodré, os Srs. Serzedello Corrêa, Martins Junior, Cruz ·Saldanha, José 
Marianno, Pedro Moacyr, Ja.cques. Ouriques, Alfredo Varella, Al-
meida Junior, Corrêa de Freitas, Menezes Doria, Almeida Barreto 
e João Barreto, justificando o não comparecimento os Srs. Belisario 
T avora e Co·elho Rodrigues. 

Tomando a palavra o Sr . I.Jaurc iSodré, disse .S. Ex., qne já era 
uma idéa amadurecida ao paiz int<>ir0, a necessidade de coordP.nar 

todos os elementos discordantes do estado de causas na época em 
uma vasta_ e forte aggremiação ond·e não se perdessem os esforços 
·como até então, das conectividades locacs; que a ià:éa que cada vez 
mais se impunha de sul a norte era a da revisão da Constituição 
!Federal, sobre a qual diversas modalidades existiam, algum~s com 
.p.rogrammas já conhecidos que concomitantemente, era tambem ne-
•Cessario desenvolver o estudo de solu ções, para C·utros problemas so-
daes e politicos de relevancia, como os da organização militar, agri-
<!ola e economica do paiz que estavam apenas formulados, sendo in-
dispensaveis para a resolução de tão vitaes ·Probl~mas, energicos 
meios de acção que só podiam ser attingidos com a cohesão intelli-
,gente de todos os elementos contrarias á orientação então domi-
nante da política no Brasil. Convidára, por i sso, para trocarem idéas, 
no sentido de serem reunidos os elementos opposicionistas dos diver~ 

sos Estados, .afim de, em determinado dia., enviarem seus represen-
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tantes, constituíndó-se dessa ;fórma notavel assem'bléa que discutisse 
e assen tasse as bases de ·grande partido, ao qual caberia, segura-
mente, glorioso papel na vida organica - social e politica - da 
nossa patria. 

O segundo orador foi Martins .Junior, que se manifestou de a.c-
•Cordo com as idéas do Dr. Lauro Sodré, exihibindo em seguida uma 
ci~cular do directcrio de seu p•a rtido, em Pernambuco, pela qual era 
convocada uma r euniã o para a nom e::tção de delegados a uma con-
venção r evisionista, reunião que deveria e.ffectuat·- ~e n esta capit3.l. 
a 3 de Maio. Concluiu propondo que fosse autorizado o Dr. L a uro 
.Sodré a, em seu nome, Zazer os convir.es para essa reunião. 

'l\'[ene~es Daria m.anifestou -se de accêrdo com Ma!·tlns Junior, 
opinando que ficasse desde logo marcado o dia da reunião; lem-
brando que no cvnvite, conviria que o Dr. Sodré, ainda que em termos 
genericos tocasse no pensamento primordial, que era a revisã o consti-
tucional. 

Não podendo o Dr. Cruz Saldanha, assumir compromissos em 
r elação a programmas políticos, entendia que se devia !fazer um 
convite ás diversas opposições para uma reunião ne;;ta ~apita!, afim 
de ser organizado um centro das opposições, o qual, da ria ou não, 
ao pa rtido caracter revisionista. Pedro Moacyr, por sua vez declarou 
não pod·er agir por conta propria, pois era publico e notorio estar 
identificado com o partido e o progra.mma federalista ·rio-g randense; 
{].U0 não e>stando os presentes reunidos como delegados de seu s res-
pectivos partidos, tambem concordava que os convites fossem feitos 

I 
pelo Sr. Sodré, collocada a questão no ponto de vista da autoridade, 
moral, ou prestigio, no qual ninguem excedia o refe;·ido Sena·'!or. 
Declarava, porém, desde Jogo,, ser indi5jpensavel, pa ra que o Ria 
Grande pudesse fazer-se representar, que no convite se expiicassa 
claram.ent~ que o ponto primordial ua. co nvenção era a :·evisão. Scr-
zedello Corrêa abunóou nas mesmas idéas dos a.nterior es oradores , 
'a CJh ando, entretanto, que se não devia fechar t a nio a questão d:J rc -
visão, pois tambem outros p-roblemas se impunham ao pro.gr.;.Imna 
d o novo partido. Mani.festara ·esta op1nião, emho!·a fc~oo fra,nca-
mente revisionista. AJ.fredo Varella fez sentir que não fazia questão 
de princípios e que pa!'a salvação d11. pi.l.tria iigar-se-hia c.;m qull.es-
quer hom ens que a tanto estiv-essem dispostos, aconselhando que 
não se fizesse questão .fechada do p-l'Ogramrna . Corrêa de Freitas en-
tendia ser de urgencia o convite ás opposições estadua·es pa.rq, que, 
sem demora, se organizasse o gr ande cen tro de resistencia aos :lr·s-
mandos da época . Em apartes, José Mar:anno e Jacqu es Ourir;ues 
manifestaram-se de accôrdo com uma convenção revisionist.a, nem. 

• 
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exclusão de outros problemas, imprimindo-se mqis ~o nova partido 
um caracter de centro de opposição .que d:l ;:>rogramma. rffOrmi8ta. 

Essa reunião realizou-se, coruforme ficou dito, r m 11 de 1Vfrct·ço 
de 1904. Entretanto, em carta escripta em Pelotas datada de :l de 
Dezembro de 190t3, o Dr. Homero Baptista dizia. ao Se nador Sodrê C[Ue 
desde mui·to tinha necessidade d·e escrever-lhe, porC[ue sentia que em 
muitos pontos estava de accôrdo com a sua opiniã-o. 

Em •Setem1bro do anno anterior telegra-phlara á.que lle Senador. 
telegramma tambem assignado pelo general Hyppolito Ribeiro e Dr . 

.. A.ureliano Barbosa , sobn.: a -::>rg~nização rio pRrtYI) revisionista nos 
moldes presidenl'iaes. Em 22 de Novembro de 1903, conjuntamente 
com o Dr. J'edro Osorio. voHou c"l telegra.phar ao .S>enade>r .Soóré, 
agora de Bagê, e tambem a-o Dr. Assis Brasil, sobre a necessidade de 
ser promovida em todo o paiz a organização do J}a,rtido revisioni-sta, 
estabelecendo a homogeneidade d·~ intuitos e sobre a fo~mação ãos 
cUrectorios locaes . A.nnunciava mais que o partido já estava organi-
zado em ltaquy, Ba,gé e Uruga'lr.:rana. podendo tamlbem sel-o em 
S. Borja, Cruz Alta, Cangussú e outros Jogares. Indicava ainda 
qual a eommiss·ão direetoria em ca<la um:t destag i<Jca lidades. En-
tendia que a alvitrada or.ga.nização do partido em toda a Republica 
era da maxima conveniencia. Insinuava a necessidade da publica-
ção de um manifesto dando o partido como organizado e as.surr.indo 
as devidas responsabilidades. Ia mais longe, pois acha v a q ue a ge-
neralização do manilfesto de Pernambuco se•ria sud''Íiciente. 

No artigo segut11te menclona-rem:>s qua-l o modo por que enca-
ravam a questão Candido Motta e Cesar Zam a". 

Sr. Presiden te, é facil de pôr os .olhos sobre o passado e ve-ri.fic&r quaes 
foram os destinos do forte partido republicano federal, de que apenas hoje 
so•bejam •. c omo resíduos de um naufragio, os 8.gn;pamentos que continuam 
com a mesma d~nominação nos E stados do Pará e Rio Grande do C\!or~e. 

·O pa rtido republicano conservador, organizado com tanta força, sob a d!-
recç.ão do saudoso chefe Pinheiro Machado.. le·ve o m.esmo rumo, teve o 
mesmo destino. Hoje, não restam delle senão pequenos resíduos, pa,ra pro<ar 
que um dia essa aggremiação teve existencia. Desappareceu e sumiu-se sem 
dar de si os resultados que os seus organizadores almejavam e queriam. 

E pa,ra comtp-letar a demonstração dos esforços com que os que pensa-
vam em revisão constitucional. antes que surgisse este projecto, e'3w .. vam 
proced-endo preoccupa dos de ver a idêa se traduzir em tfacto, eu lembrare! 
que, na minha ultima mensagem como GoveFnador do Estado do Pará, inclui 
paginas que, dada a situação que eu então occupava no seio dos meus 
correligionarios e amigos, valem por uma affirmação de programma politico 
que dava ao P artido Republicano do Pará a exp.ressão d·e ser "uma foqa ao 
serviço da idéa revisionista. 
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Eram estas as min~1as r>alav r as, <>m documen to officia! de 7 de .S-e-

tembro de 1'920 : 
"Os q ue sabem tira~: do passado e da historia as lições que ell es 

encerram, vivem como eu a clamar pelas re.formas n ece;;s:u·;as e dão 
rebate ás consciencias dos que governam, al}pellidando os h om ens pu-
b!icos que teem os seus nomes e as suas re .~ponsa bilida des ligadas 
ao a-d:vento do 1·egimen novo pa.ra a obra urgente de sua i.'en'li.J\.l e -
lação . 

/ 
E' indispensavel rubrir camin•hos largos ás gran des refonna:> po-

liticas urgentes e necessarias, se queremos fecha r as portas {l>JOan-
caradas que hão de <fata lme nte levar ao terreno das comrnoções. 
Muito é já trabal'hat· pela verdad·e dos principias repu1J.lican o'5. E os 
m a iores erros, que nós tem os denunciado con•o titu las que recom-
mendam a R epublica á desestima dos brasileiros, provêem dos des-
respeit~s á Constituição de .24 d·e F evereiro. 

Tamanha é por toda pa rte a !falta de garantia, que vae fi cando 
como um.a caracter is tica d'O r egimen vigente, tã o multi plos· e repar-
t id os os atten taclos contra as leis fun damenta•% escriJ}ô:as , os d E-sres-
peitos á propriedade e á honra e á viela dos cidadãos b:·asileiros, tão 
frouxos os laços que atam os .Estados , tão pouco dtgnas 'l e r es1 _1eito 
as c ondições da ma:gisü·atura, subordinada ás conveniencia <; r..a poli-
ticagem em tod os os recantos el a. F e deração, e convertida po:· isso 
nessa m on struosidade, ·que um escriptor modet'no ·cOn.><iderava mais 
perigosa que a f lech a en·venenada do selvagem , o dente .l c leão e o 
veneno da v ibora: tão ·gTaves são os males qu e nos a.f.f! igem, tão 
f undas as feridas que, até á médulla, estão roendo o organisrnJ na-
cional , que eu ~ ui levado á crenç;a em q ue f ico, d e não ha:ve r espe-
ranças de r em ediar achaques t aes sem uma a lteração, q ue Vá ao 
f undo das cau sas, ·que ponha novos appa.r elho s no Jogar dos <1ue :na ! 
f uncciona m q uebrados peJo máo uso uns, e oxydacl os pelo t :<'Sl.'SO 

outros; completando e rn summa a obra feita, o que não é ··' xr.esmo 
que r efazel-a ele tonel en contble . 

Desacertam os que se arreceiam d a r ef orma ela Constituição Fe-
deral. que nós q ue1·emos e pleitean10s, e denunciam o nosso projecto 
como ameaça á a u tonomta dos E stados, a os ·quaes a r e, •olU·}ão de J 5 
de Navemhro d eu a f aculdade el e s;, regere::n ao seu alved•rio . obri-
gando-os n r esl}Citar os r>rincip·ios constitu cionaes da União. O'J.tros 
teem m edo que a revisão, que é hoje um programma politico defen-
dido em todo o pa.iz, possa trazer como desastrosa co'lseque n "tn. a 
perda elas conquis tas liberaes, que o movimento revoluoio.nacto n·pe-
rou, valendo po:· um recurso, por uma falta a un1 passado, de que 
nós s:l!himos por u.ma natura l evol ução, q u e, g r aças ás !P.is que r egem 
os des tinos dos povos, leva os espirito" da N1eoJogia para a sciencia,. 
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conduz da e:;c1·avidão para a industria, substitue a l\llona1·chia p~la 
Republica e crea instituições que fazem r esolver pela paz desharmo-
nias e contendas, que nos tempos passados só tinham. soiução pe l ~s 

guerras internacionaes . 
O problema da revisão consti-tucional tem sido ,formulado v ezes 

divm·sas . 
O assumpto tem s ido explanado por outros em extepsos estudos, 

onde cabem, co-nsiderações e commentos que não ·c<t!bem aq ui: .iHc.i::J 
de um agrupamento politico em va.rios Estados da FBderação teem 
como program1na a revisão. O meu nome não trouxe a essa. idêa 
senão mais um partidario, cujo valor consiste em ser uma convicção 
inü-ansi·gen te . 

Os partidos politicos não são senão o terrBno commum, onde cada 
qual entra com as idéas que são geraes abrindo mão das aspira-
ç:ões e dos principias, das idéas e dos sentimentos, que pode r·iam cre<J.J' 
deshar.monias ou -gera.r dissidios. Porventura entendiam-se os que 
r epresentav'!;m a<; opiniões republicanas em 1889, e houve traço de 
união q';le 11gasse os legisladores constituintes de 18'9 0-1·8:91? 

Ha uma aspiração, que ê commum e ha p-rincipias acer ca dos 
quaes não ha divei-.gencias, acceitos por todGs. I s to basta para que 
os republicanos partidarios da reforma da Cvnstituição se organizem 
em partido politi-co, lutem discipl-inados e fortes pela victoria dos seus 
ideaes. 

E a,ssim nós iremos ter a o ponto a que a Republica teJT' c~e c he-
.gar, afim de se-r d' indo este periodo de turbaçbes J; desordem moral, 
em. que ning uem se enbende, todos dissociados, vivendo os homens 
politicos essa vida que tão pouco os recommen da, de con chavos e 
contubernios, aconselhados pelo interesse de occasião sem outro 
movei q-ue não seja o de -conservar o poder ou conquistai -o., . 

E os que a.l!(>gam contra a revisi'Ln das le is e a sua emenda, o ~1ue sem-
pre ouço dizer quando c;ham.amos Por uma re,!'orma eleitoral, a m2.i s ur -
gente, a mais essencial de quantas p recisa a Republica, os que allega.rn 
esse principio do quicl Zegis sine ?lt01'ib~bs , tidos pela ultima palavra da sciencia 
politica, esquecem que as leis teem uma acção p·r o!l'unda e inconbestavel sobre 
os costumes, que "a politica não deve t-er sómente por fim a manc; tenção 
da ordem e a p.rotecção dos interesses materiaes, mas d-eve -ter igualm.e nte 
um fim educacional" . 

Penso agora mais do q u e nunca, nessa idéa salvadora de onde só poderá 
resultar a solução do prob1ema capital el a na-ssa reorganização econorn.i-ca 
embaraçado pela acção erracla e pela incompetencia dos govel'nos esta.d u:otes 
que a Constituição paz e m face do Governo F ederal e uns de ante dos outros 
como oppostos e contra rias, na defesa d e interesses, que, para o bem da 
patria commum, devem andar combinados e ·harmonicos. 
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Nada n~ais contrai·io aos interesses da R epublica do que esse argumento 
ad terrorem. Essa resistenda á vontade nacional, lcmg-e de ser um bem, é, ao 
contrario, o maior mal fei.to ao .reginl.Cn. Não é a vida que nós as~eguramos , 

perse<verando nessa teimosia, contra rias ao u so dos remedios indicados , l}Or 
mais que elles nos repug-nem. E' ao e nvez a morte, que nós apparel•hatnos, 
mantendo essa atmüsplhera impura, malefi<!a, envenen adora, ond-e vão, dia. 
a dia sendo consumidas as energ-ias da Nação, que entibia, amollenta, enerva, 
esteriliza, esgota e desfallece, entregue a um reg-ime n em que cabem todas 
as violencias, em que medram e vicejam todos os vicios da l}UilJ.lica admi-
nistração, a pagados os limites que a lei 'POZ ·entre os poderes, quando lhes 
traçou espheras distinctas de acção e os proclamou harmonicos. e indepen-
dentes; sulbmissos os juizes ao nuto e injuncções do Ohefe do Estado, irres-
ponsavel de faJCto, reduzida á mera fixação a lei esc.ripta, que qualificou os 
cri.mes pelos quaes deve elle responder perante a Nação s-oberana, cujos im-
mediatos representantes vivem privados de exercer as J'uncções que lhes dis-
tribue o Godi.g-o iPoli.tico por que se r·ege a RepwbUca. como si nos esti'Vera 
reseravada a triste missão de confirmar a palavra do publicista brasileiro: 
i! y a une po1writm·e d'assemblée co?nme il y a une pourriture d/hôpital. 

Parte como ifui, minima embora (n(/,o apoUulos), n::t obJ:a legislativa , de 
que .sahiu a carta pol-itica, que deu fô-rma á Federação 'Brasileira., tendo an-
da do na linha dos que entraram nas lutas de que sahiu essa lei basica, com 
as maiores ansias de :pôr os Estados na posse de rega.lias, a qu e elles aspi-
ravam mesmo sob o impe.rio -liberal, não fo i sinão ··com a lição fecunda e 
eloquente, da l)ratica d e longos annos e com a triste e dolorosa experiencia, 
em que tanta vez a liberdade e o direito apparecem tão mal feridos, que eu 
liguei o meu nome a essa campamha de reivindicaç.ões, deflejoso de ver postas 
as limitaç;ões necessarias ás demasias, c om que tem sido entendida e prati-
cada a federação, de sorte que nós possamos claramente dizer aos Estados 
o que elles podem fazer e o que não devem fazer , dando-lhes deveres, asse-
g urando-lhes a mais larga autonomia até onde essa outorga não importe 
o damno e a ruína da União . 

Medida e lenta ct'oi a ma·rc<ha d-o meu espirito nesse 1·umo, {J.Ue levou a ter 
hoje como bandeira poHtica o program= de revisão constitucional, que eu 
quero como quem quer a emenda de erros, que só o terrupo poz em evi-
dencia, e que a geração nova ele homens publicos, a que eu pertencia em 1889, 
não seria capaz de prover nessa passagem do abstracto para o ooncreto , dif-
ficil em todas as sciencias, m ais c1iilficil ·em politica do que em mabhematica, 
dada a complexidade dos poheno.menos sociaes, que torna tão rara a previsão, 
tão communs os desacertos . 

Aliás já o .g rande orador e m uma da s suas famosas cartas a Atticus e n-
sinava : 

Nertto doctus 1mguam matalionem consilli inconstan'tian cUxit 
esse . 
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Em documento .politico, que tem a data de Fevereiro de 1-803, expuz aos 
ventos da publicidade esse baJsão, em torno do ·qual Ee arregimentaram, em 
tão grande cópia, ardorosos Jegionarios, dia a dia crescentes em numero e em 
f·ervor. Era assim ·que eu falia v a então: 

"Nas beHas ·paginas do elogio de Franklin, deixou Conãorcet es-
tas palavras: 

"Si os noseos legi-sladores pretfmdem tra,balh:'tr para a eternidade, 
é preciso que façam ·descer r constituição do ·CéO, a quem SÓ até 
aqui foi dado o direito de pro·mulgar leis immutaveis; ora, nós ha 
mui to que já perdemos essa arte <!os antigos legisladores, graças á 
qual se operavam os prodígios e se faziam fallar os oraculos. A 
Pythia de De1p;hos, e os trovões do S-inay de 1nuito foram red'..lzido;; 
ao silencio. Os J.egisladores de hoje outra co usa não são sinào ho-
mens, que não podem dar a homens , iguaes seus, senão leis passa-
geiras, como ellas são. 

Eu pen~c. que grandes sào na Republica os males produzidos pela errada 
c infiel execução das leis que temos adaptado. Certo é que dessa fonte tem 
pt·omanado os maiores damnõs que nos affligem. Mas não ha como con-
lPstar que ha na Constituição defeitos essenciaes e senões que devem ser 
conigidos. Cuido eu que é tempo já agora de encarar de frente esse pro-
ti ema de revisão a que eu não dei a minha adhesão sem maduro estudo e 
'"':flBxão, e que a tantos ainda hoje parece temeroso. 

Nem outro intuito tenho sinão contribuir para que acertemos todos, 
a:limadoe pelo desejo de fa?.er melhor uma Republica, para a qual encon-
'lra mos pr0mpto o salíio modelo a que tive1nos de afeiçoal-as em uma época 
r m que, sahidos da mais ferrenha centralização, eram porventura na maior 
parte dos legisladores i'Onstituintes, demasiadás a fome e a sêde de auto-
nomia, com que os Estados, organizados com essa quasi independencia, fica-
ram, nã,o partes de um só todo, unido e forte, á grande Pa.tria, mas especie 
ele seres á parte, corv)s desatados e livres, sem força de attracção em que 
se resolve o direito, quando une e dirige conglomerados sociaes. 

Viva a Republica fecunda e sempre como uma federação de Estados. 
Circulem estes cada qual na sua orbita, sem as rêdes estreitas e os laços 
apertados de uma centralização que nos atrophiava sob o imperio, mas haja 
como um sol soberano, a governar um systema de plantas, no eentro de to-
dos elles, á força coo·r;J.enadora da União, que, pelo direito, pela justiça, por 
toda a parte ampare com a égide protectora da lei das leis as liberdades 
nw cidadãos brasileiros, pos tos a o presente á m er cê das vonta des dos chefes 
<' staduaes, que teem n:>.s mãos meios e modos de s u spender effectivamente 
as garantias da Constituição Federal, sem que a União possa correr a man-
tel-a integra e invlolavel." 

Sr. Presidente, entre essa legitima aspiração, que nutríamos, para que 
~asse submettida ao exame e estudo a revisão â nossa lei fund amental de 24 
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de Fevereiro, e o projecto que aqui está ha larguissima differença. Já esse 
defeito e esse inconveniente foram apontados no debate que se tem travado 
em derredor de pt·opostas de reforma. constiteucional . Os argumentos usa-
dos pelos que, com ardor e com fé, se batem contra essa reforma, deixam 
evidente e claro que ella vale realmente por desandar do caminho j á por 
nós trilhado e seguido . E' uma modificação das conquistas liberaes já fei-
tas, é um verdadeiro recuo da situação a que já tinham os chegado. O que 
nós queríamos é que a r evisào t ornasse mais largas as ga~·antias de direito 
que Unha mos por ins~fficientes em muitos dos seus artigos e paragraphos. 
Que me baste nesta hot·a apenas lembrar o que se refere ás immunidades 
parlamentares, assumpto, que, desde o.; primeiros dias da vida da Repu-
blica tem preoccupado os que se interessam pelo seu futuro e pelos seu s 
destinos, ponto de Direito Constitucional, com relação ao qual as opiniões 
em verdade se dividem e retalham a garantia de liberdade que nós vemos 
vezes diversas violada em varias occasiões pelos Chefes de Estado, na con-
vicção de que a decretaçf~o do estado de sitio importava na suspensão das 
garantias constitucionaes - Quero apenas lembt·m·, nesta hora, Sr. Presi-
dente, que fui dos primeiros a ligar o meu nome ás tentativas de resolver 
essas questões, mesmo sem revisão constitucional; tal foi o pro.iecto apre-
sentado no Senado Federal em 1898, ao tempo em que presidia os destinos 
da R epublica o Dr. Prudente de Moraes, com uma bella tradição republi -
cana, com um nome acatado e respeitado por todos nós, mas que entendia, 
de par com opiniões tão autorizadas como era a delle, jurista e competente, 
que pelo seu passado presidia a Constituinte Republicana, de par com outros 
que tinham a mesma valia e a mesma capacidade moral - entendia que o 
estado de sitio suspendia as immunidades parla mentares. Estas optnwes 
tanta vez foram defendidas , nesta e na outra Casa do Congresso Nacional; e 
bastaria para mostrar que ella tinha defensores genuinamente republicanos, 
com responsabilidades no regimen, lembrar o nome de ,Quintin o Bocayuva, 
que, no Senado Federal, se pronunciou contra o projecto, pot· nós apesentado 
nesta Casa do Parlamento Brasileiro. QuanCio, Sr . Presidente, mais tarde, 
foi decretado o estado de sitio, ao tempo em que era Presidente da Repu-
blica o Marechal Hermes, uma emenda, por mim apresentada ao projecto de 
decretação do estado de sitio valeu ataques, não só no Congt·esso como na 
imprensa, pelos que eram contrarias a essa opinião. A emenda p or mim 
offerecida e que "foi approvada pelo Congresso, rezava assim: "Entre as 
medidas decorrentes da promulgação desta lei não se comprehende a sus-
pensão das immunidades parlamentares asseguradas pela Constituição da Re-
publica aos m embros no Congresso Nacional. " 

Convem re.cordar qu e esta emenda, approvada pelo Senado, e mantida 
pela Camara dos Deputados, portanto incorporada á lei decretada do estado 
de sitio, mereceu condemnação c ataques dos mais autorizados orgãos da im-
prensa carioca. 



-533-

Assim dizia esse brilhante ;jornal, e m que scintilava a penna de um dos 
" mais notaveis jornalistas nossos, Alcindo Guanabara A Imprensa aos 

11 de Dezembro daquelle anno: 
"Os amigos do Governo, no Senado, deram hontem a prova de 

que o estado ã e sitio não foi pedido por nenhum interesse mesqui-
nho de partidarismo politico, mas por grave necessidade social, ac-
ceitando a emenda do Sr. Lauro Sodré, que o castrou, pela decla-
ração de que ficavam r eserva das as immunidades parlamentares. 
Fallando sempre com sinceridade e desassombro, devemos dizer que 
consideramos um erro esse voto do Senado. Nunca podemos conce-
ber que o estado de sitio possa determinar a suspensão das garan-
tias constitucionaes, que protegem o individuo. e não possa suspender 
as immunidades parla m entares . " 

E o O Paiz, outro orgão a utorizado da imprensa da Ca pital da Repu-
blica, tambem se pronunciava por essa fôrma: 

"O Governo poderá em virtude dessa lei p1·ender e desterrar - a 
quem? - A toda a gente, responde o Senado, m enos aos r epresen-
tantes da Nação. E s tes ficam ao a brigo desses vexames, desses in-
te!·rogatorios, dessas devassas, dessas reclusões. Ahi está um pri-
v ilegio que não se admitte e que revolta o bom senso .. . Querer inu-
tilizar as conspirações e determinar ao Governo que não suspeite ele 
nenhum membro do Congresso, equivale a dizer-lhe ou que não ha 
razão para o s itio, ou que os membros do Poder Legislativo estão 
no direito de trama1· a deposição do Presidente da Republica . O es-
tado de sitio assim é absurdo e odioso. Não vale a pena dal -o. E 
o illustre Chefe da Nação tem o direito de perguntar si essa lei ex-
prime uma ajuda ou r epresenta um gracejo . " 

Ahi está, Sr. Presidente , como n esse tempo a inda se encarava essa me-
dida salvadora e benefica, necessaria e essencia l para que o Congresso Na-
cional - Camara e Senado - possa cumprir os deveres que decorre m das 
f uncções que exêr(! itam os seus m embros. 

Agora, Sr. P1·esidente, porque me referi a este assumpto, si não porque 
entre as emendas da reforma planejada, ha um artigo um preceito que va-
lerá pela ameaça flagrante e essas garantias de que o Senado e a Camara 
dos Deputa dos não teem gosado e não estão gosando sinão fiados na juris-
!lrudencJa do Supremo Tribuna l Federal, que só ella fez ·COm que vingasse 
a boa e sã doutrina, entre nós . 

Assim foi, Sr. Presidente, que caminhou a idéa; assim foi que c hegá -
moP- a essa situação, e já hoje podemos dizer que , por mais que queiram, por 
maiores que sejam as vontades que animam os Chefes de E stado para le-
var os seus sentimentos de vindicta até os membros do Congresso Nacional, 
elle g sabem que encontram essa resistencia, essa barreira creada pelo mais 
alto tribnnal do pa iz. Não toquei neste ponto se não porque a muitos de nós 
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se aff'igura que, approvada a reforma constitucional sem a modificação de 
um dos H•us preceitos, o que prohibe, o que vêda que a justiça federal 
tenhn. a minuna intervenção em qualquer acto emanado dos Poderes Legis -
lativos ou Executivo durante a vigencia do estado de sitio, bem pôde ser 
que f ique ao Poder Judiciario, que fique ao Supremo Tribunal Federal fe-
chada a porta a que irão bater os membros do Congresso Nacional para que 
lhes seja garantido o direito de fallar alto 'durante esta phase dolorosa e 
tris t e em que vivemos, como act ualmente estamos vendo. 

E, m·e<'i~amente, Sr. Presidente, nós, os paetidarios, como eu era ele uma 
revisão no scnticio liberal, os que quer iam a r;eforma da Constituição, pa r a 
mdhorar, ná o para peiorar, os que queriam que essa reforma fosse uma 
evolução, um caminhamento para adeante, e n ão um recuo desastrado para 
o passado, entendíamos que era necessario pôr n a Constituição nossa, na Lei 
1V'I:agna da H epublica, um preceito claro e expresso, terminante, que determi-
nasse q;J e as decretações do estado de sitio de modo nenhum suspendiam as 
garaJ~tia.E da das aos m embros do Parlamento Nacional, as suas immunidades 
assec;u raclas por toda a parte. 

Ao en vez disto, o que vem os n as linhas desta t·eforma, é precisamente 
uma ameaça a e ssas ga eantias, é um cam.inho ahGrto par a que não s eda 
permittid o ao •Sup1·emo Triibunal amparar com a sua sent ença. ga.ra.ntidora 
dos me mbros do Congresso Naciona l q~e porventura, ainda alguma vez feri-
elos, como t a nta vez o fora;rn, por actos dictator iae s ou abusos do Poder Exe-
cutivo, a e sse triC~unal foss•em bate.r soliciL'lndo o necessario amparo para 
continuarem no exercício das suas f uncç:ões. 

Ahi es ttá, Sr. Presidente, por que, revisionis tas como somos tantos de 
nós , os que agora nos pronunciamos p-or esta ,fór1na , assirn nos pronunciamos 
por que não vemos na reforma pla nea da , em tão má hora concebida pelo Sr. 
Presiden te da Republk a e que obedeceu ás sua s preoc.cupações e opiniões 
individuaes , tanta vez, sinão o <Contrario do que eram as nossas aspirações. 

Basta referir aqui dous pontos desta reforma, em que o cunho 'Pessoal 
de S . Ex. se aocentuou. Foi uma dellas a que se Tefere ás garantias de 
funccionarios da Hepublica, já lelizmeate m.oc!-ificadas no andamento do de-
~ate a que ·foi entregue essa proposição S. E.x. tinha, como Deputacl.a por 
Minas, como re]}resentante do seu E st a do natal na Camara dos Dep~Jtados 

e como [>residente do mesmo Estado, aoffirm.ado a sua opinião contraria ao 
verda<ieiro es tatuto dos funocionarios publicas, pleiteando .essa f aculdade de. 
Executivo d e d a r a demi ssã o retirando toda s a s ga r a ntia.s aos fun-ccionarios, 
1·estrin1gindo tambe m a s garantias que lhes era m dadas em casos de incapa-
cidade e estendendo a larg os pannos o tempo que •era exigido para o direito 
§. aposentadoria . .. 

O SR. ANTONio MoNrz: - Opinião condemnada pelo direito administra-
tivo modei'no . 
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O SR. LAuRo SODrl.É: - ... opiniãio em toda a pane condemnada onde 
quer que se d!ecrete o estatuto dos funcciona.rios pubiicos, o qual ·entre nós 
está am.parado por autoridades do maior valor, como tive .occasiào de citar, 
inclus~ve um ·dOS mais dignos re.presentante;;; da Justica Federal, o Sr. mi-
nistro V1veir.Js .de Castro, na sua obra sobre Di-reito Administrativo. 

Sr. PPesidente, ainda que na rel.orma constitucional ten!ham sido en-
feixadas, em en<endas singula:res, disposições desconnexas, inteiramente extra-
nhas umas ás outras, é, por outro lado, certo que rh a ·connexas, em'bo.ra per-
tencentes a diiffe rentes emendas. Assim a que consta da emenda n. 3, é 
ligada a um dos preceitos •que fazem parte da emenda n . 2 - a que se re-
fere á e.Ja;boração das leis orçamentarias e ao ·véto parcial. 

Era este o ponto a que eu me relferi tarrubem -::orno nota pessoal d.o Br. 
Presidente da RepubUca. 

S. Ex. fez c.om •que no Es~ado de Minas Gerô.es, durante o seu Governo 
vingasse essa opinião, que pare·ce .ge.ralmente condemnada pelos me}hores 
constitucionalis:tas: a que dá ao Poder Executi·vo essa fa.culdade de colla-
borar, real e efiDectivamente, na ·ela,boração ele todas as leis, como essa com.-
petencia que vae dar a nossa revisão de vétar partes de quaesquer projectos 
d!e leis que lhe sejam .remettidos para a sancção. 

O SR. ANTONio lVJ:oNrz: - E de uma maneira ampla, n em siquer tomando 
as cau telas do di·reito argentino. 

O SR. LAURo rSoDRÉ: - Uma cousa é acceitar e admittir o véto em rela· 
ção ás leis orçamentaria s; outra causa é a-cceital -o ·com a largueza que a-
r eforma defende ·par a ser extensivo a todas as leis. 

Con•heço, por e xemplo, a opinião ded'endida, q uando Presidente da R e pu-
lbli ca, .pelo Sr. Dr. Epitacio Pessoa, .S. Ex., •que vetou a lei orçamentaria e 
cond'•essou qu e poderia vetal-a parcialmente - e que vetou co~ a-certo in-
tegralmente a lei orçamentaria- - IS. Ex. pleiteou o ovéto p al'cial. Ma-s tanto 
quando é possi·vel inferir das suas palavTas, fel -o unicamente em relação á 
lei orçamentaria .• 

A essa opinião têm-se filia-do muitos dos que nos Estados têm conse-
guido a a-dopção dessa provide ncia, já constante de a-lgumas constituições es-
tadoaes, como, por exemplo, a elo .meu Estado natal, a Constituição do Pará .. . 

0 SR. MONIZ SODRÉ : - E a da. Bruhia. 
O .SR . L AURo iSonRÉ: - . . . onde essa faculdade é dada ao GO!Vernador 

do Estado. E ta-mbem, eomo diz o illustre representante da Bahia-, neste Es-
tado e no Estado do Ma-ranhão, pa-ra não referir outros ... 

rO SR. ANTONIO 11:oNrz: -Mas sómente para a lei orçam.e nta ria. 
O •S n. LAURO SoDRÉ: - ... para a lei o.rçamentaria uni·came·nte. 
Eu me referi, uma nccasião, num parecer que ti've occa-siií.o de dar a.qui 

no 'Senado. á conveniencia- de ser ado;ptada esta providencia em muitas partes 
hoje seguida e acceita . Era o r ecurso para corrigir o q ue nos E s ta-dos Unidos 
se a ppellida Tidroers, ou intromettidos nas leis de finanças. 
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Eu dizia: 
"O iilustre re!a.tor do Or~amento da Induo;;tria , Viação e Obr·as 

Publi·cas do Senado, em l .S9•D, apontou, enh··e os a i vit res suggeridos 
pa ra se poder realizar a <:ollaboração efficaz e opportuna dos dou s ra-
mos do Congresso, na confecção dos orçamentos, o que pretende e 
aconselha ·que sejam e limin ad as cless<'ls le is as disposições que não 
se relacionam cla ra e <1i;·ectamente com a receita e a despeza pu-
b licas . 

.São muito pa ra louvar os esforços com que a Camara t em. pro-
curado sepa.ra1· das ·leis orçam entarias disposições que nellas não ca-
bem e qu e devem consti t uir p.r·ojecto.s especiaes ele le is ordinarias. 
Nunca porém se ha de lograr curar por completo esse m a l. Apezar 
da sinceridade dos bons desejos manifestos no empenho por corri-
gir essa pratica condemnavel e r econhecidame nte errada, é força 
confessa ,· que eUa pe·ràura . 

Como entr e nós, por tod a parte lida-se por em.enda r esses erros 
e a busos dos parl a m entos nas na~ões de re.gime n representativo; e 
por t(){la pa.rte é certo que elles persistem . 

O ·Cong resso Ame1·icano, e nsina L . Dupr iez, tem por vezes ten-
tado escapar ao véto do presidente, emp!'egando os mesm os meios de 
que se serve a Camara dos Communs, na Inglaterra, para forçar a 
mão á :Cama.ra dos L01'1S, in troduzindo nas leis de despeza.s ( a p'[J1'0-

priation s bills), certas disposições, que nada teem de commum 
com a admin iS!tr ação das finanças . Em t a l caso 0 Presidente acha-
se obr i.gado ou a rejeita.r o orçamento de um depa rtamento inteiro, 
ou acceital- o com. essas disposições assim inte r caladas, es:i'es riclers, 
como eram ella s co111heddas. 

A tal ponto tem ido esse a buso que, em muitos elos Estados ame-
rican os, as Constituições teem expressamen te prohibido aos legisla-
dores a introducção dos rider s nas leis de fi na n ças, tendo a lg umas 
dellas dado aos governadores de E stado o direito de oppôr o véto 
a certas disposições particulares dos orçam e ntos, sem ficar na obri-
gação de rejeita l-os na integra. E era por isso que Cleveland, du-
rante a sua presidencia, em mensag.em dirigida ao Congeesso, insistia 
uma vez pela necessidade, aos seu s olhos inadia vel, de ser emen -
dada a Constituição F ederal, no sen tido de da r ao Presidente d a R epu -
blica a faculdade de r ejeitar os orçam en tos, a rtigo p or artigo, disposi -
ção por disposição. 

Em França, os artigos das leis a nnu as de fina nças quasi sem-
pre conteem verdadeiras medidas legislativas, que não teem nada de 
tempora rio, e cuja força obrigatoria se estende indefinida m ente a to -
elos os exercícios financeiros futuros. 

Um vez estabelecida a confusão entre o orçamento e as leis or-
dinarias, . o Governo julgou conveniente introduzir, por meio das leis 
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orçamentarias, todas as mudanças, quer no regimen do imposto, quer 
na a dministração finan ceira. 

"E' assim que, como affirma o a utor já citado, não ha n estes ul-
timas orçamentos nenhum orçamento em Franç:a, no qual não te-
n h am sido promulgadas duas ou tres reformas, ás vezes muito im-
portan tes. 

E os De putados, a seu turno, julgam-se autorizados a u sar do seu 
direito de emendar pa r a o fim de reformar, reve r ou supprimir, ao 
sabor dos seus caprichos e ele prompto, todas as instituições a dmi-
nistrativas, sem hesitarem em clerogar implicitamente, ou ao menos 
em s uspender disposições de uma lei ordinaria, graç:as ao recu1·so da 
suppressão ou diminuição de um credito. 

Houve já no parlamento francez quem propuze.sse á lei orçamen-
taria emenda suppressiva. da verba destinada ás despezas com os cul-
tos, visan do poT essa fôrma a decr etação da medida radical de sepa-
rar o Estado das ig rejas. 

Não são para ser imitados os m á os exemplos. E em França mui-
tas e gran des são as a utorida des que se levantam contra essa pra-
tica, t ambem aqui condemnada . Entretanto, se não devemos nos con -
sol&r, ver ifican do que estamos dea nte de u m m a l, q ue é tão genera-
lizado, penso q ue não podemos sinão nos r esignar á fatalidade dos 
n ossos destinos, em tal caso iguaes aos de tantas outras n a ções 
a deantadas e livres, das quaes se inveterou esse m á o vezo de crear 
ou supprir serviços, modificar ou derogar leis ordin arias por meio 
das leis orçam en tarias." 

" Ca sos h a, e porventura sempre ha de h aver, em que, u r gid os 
por circu mstancias imperiosas de momento, governos e parlamen t os 
ver-se-hão na dura necessidade de pô1· nas leis orçamentarias o que 
ellas não deviam encerrar, porque são leis especiaes. E, ape?.a r do que 
m andam os Regimentos do Cong•r esso, o uso pr ohibido não está sa-
nado, como si quizessemos confirmar as pa lavras do Sr . Paul Boiteau 
- ce n'est. pas á la loi de 1'efaire les 1noeurs des parlements; c'est á 
eux de se faire une loi et de l'obse1·ver sans l'écrire." 

Sr. Presidente, estas palavras mostram que eu não seria r a dica lmente 
favoravel ao preceito que fica, de um modo absoluto, posto agora na lei , 
nesse projecto de forma. Lembraria o que toda a gente sabe: Quanta vez 
providencias inadiaveis, urgentes, necessarias, têm s ido adaptadas á ultima 
hora nos derradeiros orçamentos que sahem discutidos nesta Casa do Con-
gresso Nacional, já nos ultimas dias das nossas sessões de Dezembro? 

E recordarei, até, Sr. Presidente, um caso singular: tratava-se de cor-
responder á gentileza do Governo Por tuguez, que transfo r m á r a a sua L egaç:ão 
no Brasil em Embaixada. E o illustre representante da Patria Portugueza, 
digno representante da nova R epublica, tão irmã da nossa, e ra natura l 
que se empenhasse para que o Brasil n ão deixasse de corresponder a essa 
prova de apreço, de estima e de confraternidade internacional . 
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Pois bem, Sr. Pt·esidente, já tinha passado o orçamento das despezas do 
::vfinisterio do Exterior, nem n esse Orçamento era mais possivel introduzir 
a emenda swlvadora. Considerada necessaria, fai, então, o recurso de que 
lançou mão o illustre representante de S. Paulo, o nosso saudoso co !lega 
Francisco Glycerio: apresentou uma em enda ao Orçamento do Ministerio da 
J ·astiça, transformando em Embaixada a nossa Legação em Portugal. Foi 
a medida que aos seus olhos pareceu salvadora e aos olhos do Senado tambem 
salvadora pareceu, pois q ue a emenda foi approvada. 

Ahi está, Sr. Presidente, como eu teria restricções a fazer , ao dispositivo 
c~.>nstante desta proposição, de accôrdo com as palavras por mim escriptas, 
ha longos annos, neste parecer que acabo de ler ao Sena do . 

Nisso não tocarei, porque é materia que cabe mais á emenda terceira . 
?ião questão do destino a dar ao Orça mento, nessa preoccupação de impedir 
qu~ o debate dos orçamentos no Congresso possa demorar m a is do que parece 
ao Poder Executivo, limitado, como entendem que devem ficar aos ultimos 
dias de Dezembro, eu mostraria, Sr. Presidente, que essa exigencia m e 
parc.,.;e demasiad~ poria em evidencia qual é o regimen que nós adoptamos, 
nas republicas como a nossa, e comparado ao regimen Americano e ao 
Sui-"'''0 , principalmente, qual é a competencia do Poder Leg islativo para ela-
boraç,áo dos orçamentos, como a sua competencia é absoluta, completa. in-
dispen.>avel e essencial. 

M<>smo naquelles paizes onde a organização politica se faz de accôrdo 
com a moderna S'ociocracia, onde os parlamentos se a,ppelidam camaras or~ 
.;:amentarias, reduzidas a esse minimo, a inda lhes fica a competencia a bsoluta 
e con..pleta para a elaboração das !eis de receita e despeza. Eu mostraria, 
tambem, se m e fossem dados ainda mais uns minutos na tribuna, eu mos-
traria ·~omo em toda a parte, nos paizes de regimen representativo, ha 
outros recursos que p ermittem que as leis orçamentarias continu em a ser 
discuL>Uas; graças aos recursos dos duode.cimos provisorios, votados por toda 
a parte, creditos provisorios e duodecimos provisorios para acudir ás · necessi-
dades ia receita e da despeza, quando as leis orçamenta rias não f icam 
elaboradas dentro do periodo indispensavel para que ellas entrem em exe-
cução . 

l:fru não que,·ia dizer, Sr. PResidente, sobre esta materia. Eu não trazia 
á collecção argumentos novos. Tenho em mãos palavras minl1as de annos 
atraz, pertinentes ao assumpto, relativas á competencia essencial do Parla -
mento n.o~ obra da elaboração dos orçamentos. 

Assill'·, eu pude affirmar: - "um dos tnembros da Commissão do Orça-
mento da outra Casa do Congresso, dizia em um parecer do anno corrente: 
"Tudo que não fõr copiar com mais ou 1nenos disfarce as tabellas que nos 
remettem as Secreta rias do Estado é contra a lei interna da Camara." E' 
de repai>l.r essa, affirmação dada á nossa organização polltica . Dizia eu: 
"Esse ní\u é ; esse não p6de ser o papel do Congresso na elaboração das leis 
Grçamentarias da Republica . Os que pertencem, no nosso mundo politico, á 
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escola conservadora, lidam. por ver entre nós adaptadas as praticas do P ar-
lamento IHglez, o qual, por si mesmo creou essa regra constante do s"tandin [J 
arder da ~amara dos Communs. Esta Cn.mara - diz este estatuto - esta 
Camara náo receberá nenhum pedido para a utorizar qualquer despeza com 
serviços pnblicos, nem tomará em consid-eração para subm-etter ao seu 
exame moção com o fim de votar qualquer subsidio ou sobrecarregar com 
qualquer unus as rendas publicas e pa gaveis por meio dos fundos consoli -
dados ou pelas verbas votadas pelo Parlamento, senão mediante expressa re-
clamação da Corôa." T al é o preecito dominante em verdade na Inglaterra. 
Mas seria J,ll.ra ser adaptado entre nós? .. . 

O exame das despezas autorizadas, verba por verba, e das disposições 
contidas no,; differentes numeras do art. 2• do projecto, mostra que a Ca-
mara dos D eputados não se -restringiu, no exercício das attribuições dadas 
ao Congres3o Nacional pelo art . 34, n. 1, da Constituição da Republica, ao 
simples . papel de approvar a proposta do Governo . E ainda bem que as-
sim é . 

Havia decorrido o prazo ele 20 annos depois que fôra votada aquella or-
dem do dia, quando, a 27 de Março de 188 6, Gladstone definia de novo a 
funcção da Camara populat· da Ing laterra n a preparação dos orçamentos: 
"O papel constitucional da Camara não é augmentar as despezas, mas re -
duzil-as ... " 

Ninguem dirá que aos moldes definidos pelas palavras do eminente es-
tadista inglez, a liás levantando protestos nas bancadas que o escutavam, 
ninguem dirá que aos moldes talhados para a Monarchia Ingleza possa ajus-
tar-se uma Republica Americana. 

E mesmo lá onde a iniciativa no que toca ás leis de despezas é garan-
tida de um modo absoluto aos Minist ros , a Camara procura meios e modos 
de illudir a regra, que a si mesma se impoz, votando leis de iniciativa dos 
seus membros, que importam despezas a occorrer posteriormente por meio 
de verbas que ter;ão de set· mais tarde votadas pelo Parlamento, embora, no 
dizer de Todd, seja esse um direito que a Camara exerece e deve exercer com 
uma reserva muito grande. e só em circumstancias particulares e excepcio-
naes. 

A ter QUe pedir normas de conducta a alguma Nação, essa ha ele ser, 
como a que melhor pôde servir-nos de modelo, a grande Republica Ameri-
cana. Pois a pratica elos Estados Unidos podia resurnil-a um a utor ele maior 
competencia neste trecho el o seu livro: 

"Nos Esta dos Unidos, n em o Presidente nem os seus 1\IIinistros teem di-
reito de iniciativa; el1es não enviam ás Ca m aras verdadeiros projectos de or-
çamento. Pôde-se dizer que o Congresso é só o autor das leis de r eceita e de 
despeza; é elle o estimulador e o senhor absoluto da politica financeira . O 
Chefe do Poder Executivo e os seus agentes não governam as finanças, 
quasi que ninguem os vê intervindo efficazmente para determinru- a na-
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t1ereza ou a cifra dos impostos, o total ou a distribu ição das despezas; o 
sPu pavel ( administrar as sommas que o Congresso autorizou a levantar e 
cujo unprego fixou estrictamente . O Secretario do T hesou ro parece--se muito 
pou co co:n um l\-finistro da F azenda á moda européa; é el1e antes semelha nte 
~o guarta.- livros de u1na companhia cominercia1, gerindo a caixa socia l, e 
dando, de q uando em vez, ao con selho adm inistr a tivo uma. noticia r esu-
mida da situaç:ão financeira, communicando ao referido conselho os pare-
receres, q ue lhe são pedidos ou que se lhe permitte dar, a p roposito elas des--
pezas n<'CCfSarias ou ela direcção a imprimir é gestão dos negocias. 

Es~a ~ reg,·a ele acção que deve e leger o Congresso Brasileiro. E' neces-
sa r io crue a s leis orçamenta.r ias sejam mais obra do Parlamento el o que f ei-
t ura do Governo. 

Para não fallat· em m onar chias pal'lamen tares europ éas, onde, como na 
Italia, os Ministros não gozam de a u torida de bastant e fo r te para f icarem 
sendo os unicos inspiradores da politica f ina nceira, e é r aro qu e o Minis ter io 
possa comba t er abertamente as conclusões da Commissão de Orçamento e do 
seu r ela tor , vale menciona r, como casos, que do nosso mais se a pp roximam, 
o da F rança e da Suissa, R epublicas ambas, em bora differentes na sua es-
tructura . 

Pois, na Suissa, que ha de set· sempre esse bello typo de organização po-
ii tica, um quasi ideal, pela pureza com que são postos em p ratica os prin-
cípios mais salutar es da democr acia, apezar dos ha bitas e das tenden cias eco-
n omicas da Nação, o Conselho Federal, para impedir qu e as Camaras e m en-
dem os orçamen tos, in troduzindo grandes augm en tos nas verbas das despezas 
publicas, vê-se na necess idade de apresentar reg-ularmen te um projecto de 
orçamento em desequilibrio, e com grande deticit. 

Graças a essa an11eaga, rerere Dupriez, é facil comba.te.r .com vanta g-em 
q ualquer P<"{lido de augmeDto de creditas, e , l)Ql' sua vez, os Depu tados tra-· 
tn.m antes ele fazer econ omias do que de suscita r despezas novas". 

Em França a Commissão da Camara estu da os arçame·ntos com a maior 
independen cia e' ·c.om o mais desassombrado espi r ito de !;herdade, pr oceden -
do no examoe das propostas do Governo como q uem fize~se obra complet a-
mente nova. de tal modo .que o projecto apresentado ao Parlam ento, gra-
ças ás a lterações pa r ecidas e á s emendas e profundas modificações pprque 
pa:ssou. mal póde ter 1Yarecenças com a obra sahida das m ãos do Govern o. 

E a pezar de ~,·atar- se de uma iRepublica .parlaml3ntar, que bella liçã.ç. 
não é a ·que. para nós, encerra a conducta dos mem•l:>ro::; da assemblêa le--
gislativa fran:ceza C.escripta nes tas linha-s: a Ao 1\1:inis tro das Finanças n ãi; 
inc umbe sómen te defender a s ua gestão e os seu s pr-ojedos contra os ora-
dores da oppos·ição; .os seus mais terríveis adve1·sar ios "-a hem q uaei semp'l'e 
da propria mta.ioria governamental. l\1u itas vezes .0 proprio rela t or ge ra l. 
embora defenda a admi nistração .finan{;eira da R epublica, não deixa de di-
l'igir ao Gove :·no criticas mu ito graves e multo vehementes . Os r elatores 
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especiaes são quasi sempre os oppugnadores mais perigosos dos ministros, 
e as mais sérias batalhas parlamentares travam-!>€ entJ·e o Gabinete c 
Commissiio " . 

Essas palavras, St·. Presidente, de m eu punho, de annos atraz, não as 
tt·ouxe para a tl"ib:.ma do Senado, sinão- para .p-ôr em confronto com as ter.·-
dencias manifestadas na pro-posta ue revisão constitucional, onde a pre-
oocupação em mais de un11 preceito nella inclui.dos para restringir, cercear, 
modificar a auto-ridade do ·congresso Legislativo nessa ;'uncçã0 primordia1 

essencial, caracterisUca, qual a e laboração dos orçamentos. 
Aproveito a occasião, Sr . Presidente, para &;;lientar que é satisfactorio 

o modo pot· que se tem encan'l!inhado e di·r 1gido a dis<eussfio da reforma con-
stitucional aqui no Senado, sendo de salientar a tat·efa a. que se impoz o 
Relator desse pl'Ojecto de reforma, trazendo á tri·buna as observações que lhe 
parecem convenientes, acet·tadas e necessarillis em opposi0ão ás criticas que 
foram produzidas tambem na tribuna a esse m esmo projecto . (Muito bem; 
?IMt-itO be71L) . 

O Sr. 1\'loniz Sodré : (pela o1·dem): Srr·. Presidente, permitta-me 
V. Ex. que, a bem da boa marc:ha dos nosso, trabalho .< padamentares, eu 
venha propô r ao Senado dentro do dispositivo expresso •lo Regimento, art. 
134, uma questão de ordem que julgo da maior importancia, porquanto, re· 
solvida favoravelmente, ell::t. pennittirá que o debate sobre assumpto de tal 
m agnitude possa ter as proporções convenientes á s ua co:'lpleta elucidação. 

V. Ex. é testemunha de que, nã.o ob-stante a emenda primeira com -
por-se apenas de um artigo com ·quatro nume1·os, não me foi possivel 
discutil-a conveniente~nte mestno com o proposito ern que a1e n1antive 
de me conservar· rigorosamente dentt'O das llUestões s ub<>tancialmente li -
gadas á materia , encaprichando em nflo 1ne occupa·r mesn'lo de outros aos· 
sumptos juridi.cos , accesso!'ios, embor a attinentes ao act :• não obstante este 
proposito, foi-me .d e todo em todo impossível, ·consumindr as dua s h oraf· que 
me couberam na primeira .discuss5o do pt·ojecto, e mais un11a ho·ra que m e foc 
facultada pelo Regimento, embwraçador dos debates desta Casa, foi -me ele 
todo em todo impossível passat· do lin'Yia·r das multiplas questões que o art . 
6° sug.gere. 

Assim é, s-~·. p,·esidente, -qu e, sendo o arrt. tl" aquelle que dis·põe sob':'" 
a intervenção nos Estruclos, e compondo- s e essa questão rl~' duas partes di~

nnctas, a quella que diz res-pei t o aos •casos em que se torna legitima a in· 
t ervenção do Governo Federal nos Estados e a outra q ltf se refer e á corn-
iJetencia dos poderes f.ederaes para intervirem, eu só consegui tratar da 
r>timeira parte desta n'l!'a.teria, me~mo as•üm. rapi clamen t.~ . focalizandc; ape .. 
nas as q•1estõe-s ele maior vul-to , 

Comurehende V . Ex. :Sr. a:>residenl'e que estando agot·a · em c!Jbate .:; 
emenda n. 2, emb.o ,·a não contenha questões de maior ~ mportancia, :so.L u 
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ponto dt: vista conslttu ciona l, toda·vla se coJYJipõe de um numero muito maic·r 
de disposições do que a emenda anterior , po·rqua nto se aata do art . 34 da 
Constituição, composta de 35 numeras, sesdo que o ultimo ainda se divide 
em letras e paea.graphos, C·Ol11J~.re<hende V . Ex. que um :1.ssumpto ~orno e9toe, 
que <liz respeito com as attribuições do Poder Legisiativo F ederal; nn, a : .. 
sumpto como es te, C!lle envolve as . mais importa nté<i questões que se podem 
venti lar en1 uma carta constitucional seda verdadeiramc:nte irrisorio fosse 
debatida no espaço limitadissimo de 60 minutos. 

Uma hora, ISr. Presidente, pa ra quem quer que coi;h eça qualquer dos 
multiplos r,tro~lemas que se levantam dentro do art. 34 . apena,; bastari. 
para focalizar-se a mais simples das <J.Uestõe,;; e a n fu:. s e·r q ue o Senado 
resolva, decrete que não é conveniente, nem perrnitte a discussão sobre o 
proJec-to de revisão da Magna Lei do paiz, a menos ql"<e o Senado não d~ 
a. demonstração publica, solemne, e clamante db que· JOómente quer votar 
sem qualquer discussão nós não pode remos, S·r. PresideEte deixa-t· de <livi-
dir e-st.G assumpto, para submettel-o sepa radamente a debate nesta Casa. 

Confiado em que, si o Senado n ão r esolver favoravelmente a esse meu 
:·equerimento, pelo menos me fará a justiça de que elle não tem nenih.m:1 
intuito protelatorio, não só que eu tenho dado provas sobejas de 
QUe não nl!e amma. QU~ro pe nsamento senão o de discutir realmen-
te a materia em debate podendo chamar o testemmilio df' todos os que m e 
ouvem e de todos os que me lerem, para que d igam si h ::.. q ualquer período 
em meus di·s~ursos a respeito da revisão constitu cional que não esteja li · 
gado intrinsecamente âs questões nucleares .que se debatem a respeito destes 
assvmpte>s. 

Mas V. E x. sabe, Sr. Presidente , que: eu não p.oderia discutir neste 
momento o § 1 • do art. 34, q ue n1anda que se ,pro roguem ·OS orçame ntos do 
anno interior, "quando até 1·5 de janeiro não estiver o novo em vigor". 

E n ão podelia discutir esta .questão com .a numero 5. que envolve uma 
das mais complexas questões que se tem detatido no Br::J.Sil, de interpreta-
ção da magna lei da •Republica, a res.peito da liberdade C'.o commercio e da<; 
faculdades que crubem a os E stados para regulai-a - que «tões de um vulto 
immenso e que tomam proporÇões maiores em regimen federativo como c 
nosso . 

Eu não poderia. tdiscuti·r ainda o n . 17 , .que manda pro rogar as leis de 
meios desde quando até 15 de J aneiro n ão estiver a nova em vigor. Niio 
seria possível, em un1a hora a.penHJs , no prazo esca·s·sissimo de uma hora. 
discutir estas mate-rias. a inda accrescendo a q•ue diz respeito c-om a lei sobra 
na turalizações, assumpto novissimo a respeito do qual >.e vêm levantandc 
as m aiores duvidas em todos os paizes cultos, e que diz respeito a té co:n 
as proprias condições essen ciaes de qualquer povo, porquanto ·ella joga até 
com a propria integridade e independencia do paiz nas suas multiplas rela-
<;ões internacionaes. 
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iSer la ir>risorio que se admitisse uma discussão séria a.cerca destes pro-
.blemas no espaço de u ma ;hora, accrescido ainda com o n. ·~8. sobre a le-
gislação do trabal:ho, em que ainda se desdobram! os rr. u lti-plos p1·oblemas. 
de notavel a lcance, os mais modernos, aquelles que m'tis dil·ectamente s e 
ligam aos pr.oprios interesses vitaes do povo, no exercício do seu direito de 
trabalho, de accôrdo com os preceitos tute la r es da Constituição da Republlca. 

Ainda mais, dis~~'.!tir os ns. 2-1 e 29. Todas essas q•.testões que i.ndtca 
são as que foram objecto de modificaç.ões por pm·te da Camara dos Depu-
tados, porque não estou allegando aqui os varios rurtigos que não soffrerar:-. 
alteraçõe·s. 

Mas eu queria que, en1 sã •conscienda, quem t enha uma noção exac ta . 
. do a lcance, da complexidade, da relevancia m axima desses problemas pos;,3. 
dizer, s·eml se expor ao r iso de toclos os ·competentes, que é possivel d iscutir·· 
se a debater materia de tal vulto apenas no prazo relativamente limitadis-
simo de 60 minutos. 

J=>or essa razão, !Sr . Presidente, venho pedir, com mra demonstração cl8 

que o ·Senado deseja realmente que se ve·ntilem! as questões ·contidas ne:o;-
sas emendas sobre a Revisão Constituciona l, venho peüir que, de accôrdc 
com o art. 34, seja dividida a discussão desses assumptú,., si não cada ur:1 
numero por si isoladamente, ao n1enDs en1 gru.pos que r.ossan1! te r entre si 
certa afinidade, de sorte que nos permitta analysarmos fl materia -sem a.; 
preoccupações de t:, mpo, sem as c orridas indispensaveis de quem receia n5.n 
·chegar ao fim mesmo da primeira das questõ·es, object-.:> de estudo ou d·~ 

critica. 
O meu requerimento, Srs . ·Senadores, é nesse sen tido:· e u peço a V . Ex .. 

Sr . J=>residente, .que consulte ao Senado s i concorda em que sejam divididJ:'~ 
pelo In'enos em t res g rupos os ns. 1, ,5, 17, '2,3, 24, .21;, 29 e 35 ela emenda 2• 

·qu e ora V. E x. annuncia es•tar em debate. 
Era o que tinha a dizer . 

O Sr. Presídente: - R espondendo ás observações do nobre Sen~dor, 

tenho a ueclarar que o tempo da discussão para a maioria em debate já se 
acha regulado em disposições regimenr:.aes especiaes e QUe o re querimento 
era apresentado pelü nobre Senador deve ser escr ipto e conter 16 assigna· 
turas. Le.mlJl·ar-se-á V. Ex. q ue foi assim que pro·cedeu o Sr. Senado1· 
Paulo de Frontin quando fez identko requerimiCnto. 

O ;SR. MoNIZ SoDRÉ : - Desejava que V. Ex. lesse o dispositiv<O do R e-
gimento em que fundou a -sua decisão; eu pedi para dividir não a vota·;ã.• , 
mas apenas a discussão. 

O SR. PRESIDENTE : - No meu entender o objectivo é o m esmo. 

O Sr. Antonio Moniz: - Sr. Presidente, sinto, profundamente, diver-
-gir da opinião de V . 'EX. iPar ece-m'e que o illustre Senador pela Bahia tem 
toda a razão no pedido que ru::aba de dirigir ao ·Senado. 
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Realmente, a pratica terr~ dem-onstrado q·ue o tunpo destinado ?~ 

·úiscussão das eme11das que a Gamara no·s enviou, relat!va á lei magna r'L'J.· 
Republica, é ·Por de mais escasso. Não :houve um ·só orador que c-oncluísse 
as .considerações que .pretendia adduzir no seu decorrer. Entretanto V_ Ex. 
é testemunha de que nenhum delles Qccupou-se de materia extranha á Re-
visão Constitucional . 

Todos estudararr~ minuciosamente o assumpto, não ·fazendo divagações 
extranhas ao m•esmo . 

Por consequencia, Sr . íPresidente, 0 Senad·o andaria c.om muito a·certo 
se désse deferimento ao requerimento api·esentado pelo Sr. Senador Moni:< 
Sodré . V. Ex., porém, declarou que nem siquer a 1\iié>::a pedia recebel->O, 
por isso que o requerimento foi verbal e, na opinião de V . . Ex., devi•a ser 
escripto e assigna:do pela quarta parte dos 1Srs. Se·nadores. 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex. não justi.fi:oou essa sua !"esolução; V . Ex. 
baseou-se no artigo da reformla regimental, que exige s i>rnelhante c<>ndição· 
quando -se trata de votação de emenda, o que é muito differente. E' bem 
verdade que V. E:-:. acabou de !declarar q.ue, no seu entender, discussão e 
v-otação é a mesma ·cousa . >Mas 'V. Ex. comprehende, esta opi·nião é muno 
original, para ella V. Ex. não encontrará apoio nem nas praxes, n em er..'1 
nenhum escriptor que se tenha occupado de assumpto dessa natureza. 
Discussão e votação são cousas diversaa . 

Como sei que V. Ex . está agindo ,com a m•aior ·boa fé e que, quando se 
senta na cadeira da .presidencia esquece-se dos seus sentimentos partida-
rios, opara se lembrar de que é o interprete da nossa lei :nterna, espero qu;; 
V. Ex. r ectificará a sua decisãc . 

Eu, Sr. Presidente. àevo dizer que me conformarei com a deliberação 
de V. Ex., não sómente porque ·SOU daquelles· ·que pensam .que não •SÓ se 
deve recorret· das dedsões dos presidentes das Camare.s para o plenar'o, 
como tambem, porque na hypothese seria .inteiramente inutil, porquanto 
a maioria unanimemente concürdaria OOrn! a resolu-ção de Y . Ex 

Por isso espero, appellando para o se~ patriotismo, appellando para O· 

desejo que, certamente, V.· ·Ex. nutre da· .que a revisão constitucional nruc> 
se de .no •Senado atabalhoadamente, como, infelizmente, succedeu na Ca" 
mara dos Deputados, tome em ·consideração o r equerimento do nobre Se-· 
nador pela Bahia, c , mais ainda, .usando do prestigio que, incontestavelmen-

. te, tem sobre a maiona desta •Casa, consiga qUI> ella- a approve. 
V. Ex., procedend-o dest~ fõrm,., pó de ficar certo- de que prestará un:. 

ex:c•!llente serviço não sómente a o paiz, como, tam•bem, ao s 'enaoo, libertaa-
do-'0 da p écha de estar v-otando uma lei importantíssima, como indiscuti-
velmente é a que se refere á refórma da nossa esh·uctura ·constituciosat. 
de afogaài!ho, sem permittir, ao menos,. que algumas vozes discordante&· 
se manifestem . 
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<Sento-me, Sr. Presidente. confiante em que V. Ex . dará acquiescer:.-
cia ao appello que acabo de dlrJgu·-lhe. 

O SR. PRESIDENTE: - Sinto ter de declarar ao nobre Senador pela Ba-
hia que a Mesa mantem a. decisão que acaba ãe tomar, mesmo porque a 
invocação que fez o Sr . .Senado-r IMoniz .Sodré ibaseia-se em disposiçã o do 
Regimento do .Sena<l.o e a materia em dise>ussão est á sujeita a novas dispo-
sições estabelecidas no Regimento referente á d iscussão e votação da r<>-
forma constitucionaL Esses termos são positivos e claros. Ac~·edito por 
jsso que o nobre Senador que não se quererá furtar ao cumprimento dessa<:< 
novas disposições. 

O SR. ANTONIO .MoNIZ: - V. Ex. -perdoe-me, mas <o1.\ não posso falar 
pela ordem m a is de uma vez, conform•e Q·eza ·o Regimento . :Mas o novo ca-
pitulo do Regimento J"elativo á reforma constitucional 1:ão revogou o art. 
132 da nossa l ei im.erna.. H:;.. nesse ca-pitulo um artigo ueclarando que pre-
valecem todas as disposições desse Regimento que não tenham side> abran-
gida-s pe-la reforma 

O SR. BUENO BRA~Ão: - Nâ.o apoiado ; não ha tal. 
O .SR. ANTONIO Mo-Nrz: - O Regimento ,relativo á refoQ·ma constitucio-

nal -não supprimiu r.em alt er ou o citado artigo. 

O .SR . BUENO BRANDÃO: - .Supprimu o arti.g·o regimc>ntal anterior, que: 
facultava ao Presidente resolver P-m casos omisso!S . 

O iSR. ANTONio MoNiz: - Então, nos casos omisso~. com<> é que se. !":>·· 

solvem as questões? 

O Sr. Presidente: - Continúa a discussão . (*) 
O .SR. PRESIDENTE: - Si n enhum Senador quer mais usar da palavra, 

na discussão da emenda n. ~. declaro-a encerrad.."- . (Pausa) . 

Estã encerrada . 
Emenda n. .3-. Está em discussão . 

O Sr. Anl:onio Moniz (pela ordem): - Sr. Presidente, já estando bas-
tante adiantada a hora e achando-se as banea das quasi desertas, eu appel-
laria para a maJOria afim dto concorda!' IlQ adiamento da discussão. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Antonio Moniz, allegando o adean-
tado da hora, requer o levantam>ento da sessão . Os senhores q'lle concordam 
com o re-querimento de S . Ell.. -queJram levantar-se: . (Pausa). 

Foi a pprovado. 
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SESS1<'0 DEl 18 DE NO\"JDM:HRO 

O Sr. Ado!pho Gordo (*) - Sr . Presidente, tendo tido necessidade de 
ausentar-me desta ca:pital nos dous ultimos dias da semana finda, não tive 
o prazer de -ouvir, na sessão do dia 14, os discursos pronunciados p elos hon 
rados representantes da Bahia - c,s Srs . :Senador es Moniz Sodré e AntoniJ 
Moniz, sobre a monda da Cama ra dos [)eputados ao artigo G0 da Constitui· 
ção Politica da Repubhca. 

O Diario do Congresso, do dia. seguinte, e os ·demais jornaes desta ca-
pital não publicaram esses discursos, nem mesmo em s imples resumo; do 
modo que, proseguindo a discussão da emenda, achava-me impossibilitado 
de nella tomar parte, e foi encerrada . 

E como, posteriormente, um vespert!no p ublicou o d!seurso do Sr. An .. 
tonio Moniz e, como a emenda ainda n ão fo.i votada, ver.ho á tribuna afim 
de fazer algumas considerações em defesa da mesma emenda . 

Trata-se da intervençã o da U nião nos· nego·cios peculiares aos Estad-os. 
Em meu ultim·J discurso, Sr. \Presidente, eu di.sse que '" a -·historia dess:J. 

instituição j ustifica cabalm!ente a emenda porque o estudo caímo e ímpar-
da! dos successos ooliticos que se teem desenrolad·o no paiz, desde o inicio 
da sua vida constitucional, torna patente a necessidad01 imprescindível de 
uma interpretação authentica do referido t exto constituconal. 

Vou citar e analysar factos, porqu e é expondo e an!tlysand-o factos que 
demonstrarei que '1. emenda da Camara dos Deputados te-nde a satisfazer 
uma imperiosa necessidade publica . 

Basta-me r eferir s6mente os s uccessos que iverarrl! Joga-r no Estado do 
Amazonas, em 1898 , em Matto- Grosso, em 189 9, e no Estado do Rio de Ja-
n eiro, em .1910. 

Sabe o Senado que em 1898, o tenente Fileto Pires Ferreira, governa-
dor do Amazonas, achando-se enfermo e nece~sitando de um~a. -intervenção 
cirurgica, obteve uma licença do CongTesso do EstadO; e retirou-se pa1·a a 
Europa. 

L ogo que S. Ex. partiu, espalhou-se •POr todo o ,paiz, o boato, de que 
ia .ser deposto do cargo de governador. 

Dizia-se que o Congresso d o Estado cassaria a licença em cu jo goso se 
achava, e marcaria o prazo de 15 d ias para regressar a ·Maná1os e r eassu-
mir as funcções do seu cargo, sob ·pena de perdel-o. E' evidente que dentr o 
desse prazo elle nã-o poderia reassumh· o governo, mas ~al plano não pôde 
ser levado a effeito .porque a lguns IJ)eputados eram amigos particulares do 
Dr. File to Pires Ferreira, e deixaram propositadamente de c omparecer ás 
sessãf,s do Congresso do Estado, afim de não haver quorwm. 

(*) Discurso :proferido na hora do expediente . 
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Tendo tido no~icia•s desse facto, o Dr. File to Pires Ferreira embarcou-
.se na Europa -com dest ino ao I'ará. O.s seus adversa rios precipitaram · o li! 
acontecim•entos e forjaram um officio de renuncia, falsirfcando a sua fir-
ma ! E para que funcciona..sse o Congres-so, o vic·e-g overnac1ot· do Estado em 
exercício, no •Ca>·go de Governador, m andou prender os Depu tados amigo" 
do Dr. Fileto e levai--os escoltados ao recinto das sessões do Congresso, ond•" 
foram o.b.rigados, pela f-orça p-olicial, a aoce-itar a renuncia! ! 

Logo que ch egou a Bel~m. o Dr. File to :Pires Ferreira protestou contra 
a falsidade dessa renuncia e t elegraphou ao Presidente Ja Republica pedin-
do a intervenção do Governo Federal. 

O •Sr. Prudente de Moraes, então Presidente da R epublica, enviou a o 
Congresso a seguinte mensagem : 

"Pelas discussões havidas no Cong;:esso Na•:ional, acerca da 
regulamentaçãJo, por lei ordinaria, do artigo 6° da 'ConstituiçãJ, foi 
predominante a opiniã o de que não -comp-ete ao Poder Exec-utivo a 
intervenção ,para conhecer da !hypothese de dualid:J.de ou legitimida--
de de governos ou as-semb!éas estaduaes, como é a de que se trat 2., 
attribuindo, u ns, tal competencia ao pt·oprio Congr esso e, outros, ao 
Poder J"udiciario . 

·Elll! vista di-sto e ni'co existindo ainda lei .que r egule a inter venção 
do Governo :B'ederal nos negocias peculiare-s aos Estado-s, nos casoR 
em que a Constituição da Republica -o permitte por excepção . não 
obstante os reiterados pedidos feitos em mensagen s dirigidas ao 
Congresso, submetto i'.. vossa apreciação o caso constante dos tele-
.grannnas juntos por ·Cópia, ·afim de .que deli:berO.:s a respeito, com•o 
vos parecer acertado" . 

A Camara dos Deputados nomeou uma com-missão espe<cial para estudar 
os factos que se deram no E stado do Amazonas e propor as m edidas que 
entendesse ·conve11ientes. Es,sa commissão, da qual fiz par!:<?., ten do verif.ica;do 
que o vi-ce-governador do Amazonas 'Usurpou as funcções do .governador 
desse Estado, falsificando um offici-o de ren uncia e fazendo a poli-cia pene-
trar no recinto ,das sessces do :Con gre-sso afim de -obrigar os deputad-os a ac-
ceital-a, e que -se tratava portanto, de um caso legitimo de intervenção, for-
mulou e apresentou á Cama-ra o seguinte projecto: 

" Art. 1 •. O Poder Executivo intervirá. no E sta do do Amazonas, 
nos termos do n . :2 do art. 6° da Constituição, em 'Virtude dos acon-
te-cimentos políticos que o-cc01-rem actua!mente no m e-smo Estado . 

Art. 2° Em mensagem especial, -o Poder E xec·u tiv0 submetterá 
â approvação do C ongresso os m•eios que tiver ad-optado em ex-
eução deste decreto" . 

Este projecto sof f.r eu vehementissima opposição .na Camara. Os que o 
impugnava m e pertenciam a uma aggremiação partidaria, sustentavam que 
a organização e -o f:unccionamento dos p oderes politicos de um Estado, afi'~ -
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ctando exclusivamente os interesses dos Estados e não os da União, a usur-
paç;ão de poderes, embora obtida por meio de violencia, abusos, crimes ou 
fraudes, não legitimam a intervenção do Governo l!~ederal, desde .que não 
haja .perturbação da ordem publica. 

O SR . 'M:ONIZ SoDRl!:: - E' a verdadeira doutrina. 
O SR. ADOLPHO GoRDO : - Para salientar a paixão ·com que o projecto 

era comcb.a tido, basta r eferir que o crepresentante ·da bancada do R"io Grande 
do Sul iniciou com as s·2.guintes palavras o seu discurso : 

"Venho protesta?·, ent no1ne da té .rep·u.bl'ioana, ent nome da paz inte;·na 
da nossa patria, e?n nome do jto ~uro cÜL Republica, contra esse attentad!o, 
contnr. disposição expressa e clm·a da nossa OonstUuiç;ão"! 

A falsificação de um officio de renuncia, a invasão da .policia no Con-
gresso, obrigando os seus membros a tomwr certas delib~J:ações , a usurpação 
de poderes, a perseguição desenvolvida contra os amigos do governador for-
çando- os a retiraram-se co E sta do, todos esses factos não mereciam dos que 
impugnavam o projecto qualquer ,palavra de censura! 

O attentado estava no aJrojecto ! ! 
Pela doutrina sustentada pela representação do Rio G1·ande do Sul, pelo 

Sr . Nilo Peçanha e por outros deputados, - m esmo que o chefe do Poder 
·Executivo de um 'Estado usurpe as funcções do Feder Judiciari-o e do Poder 
Legislativo - accumulando em suas mãos todos os poderes, cabendo-lhes, 
por isso, faze r a lei, ap!}lical-a e executai-a - a União pôde intervir. 

A interv<mção só será legitima si fôr perturbada a ordem publica e ca-
berá ao Poder .Executivo Federal ! 

O projecto organizado pela Commissão Especial estava provoca,ndo 
grandes e importa ntes debates na Camara dos DeputadJS, quando, a 15 de 
Novembro de 1893, Prudente de Moraes deixou ·o podBr e foi substituído por 
Campos Salles. !Surgia a política dos governadores e a pedido do PresidentA 
da Rep·ublica aq_uelle projecto deixou de ter andamento! 

E ficaram <!onsumados os crimes e attentados! ! 
Esse procedimento, porém, não podia deixar de produzir os seus frutos 

e os produziu no Estado de Matto Grosso, pouco tempo depois . 
J'.-o mez de Março de 1::999, por occasião da eleição parn. presidente do 

E stado, formou-s-a c.ma dissidencia no seio do partido governista e esta dis-
sidencia apresentou um candidato que ,foi estrondosamente derrotado nas 
urnas! 

O .que fizeram os chefes dessa dissidencia que contavG.m ·COm o apoio do 
partido qu e dominava o paiz. Reuniram grande num•er•J de capan gas, ar-
maram-nos, deram-lhe o nom,, de Le.giãJo Campos Salles e fizeram-nos · sitia.r 
a cidade de Cuyabá, mantendo o Congresso Legislativo e o Governo, sob 
uma pressão de violenda e ameaç;.as. 

O .S~. •Lurz AooLPHo: - Fizeram annul!ar a e'eiQão. 
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·O "SR . AnoLPHO GoRDo : - O Presidente do 'Estado e o con g1·esso L egis-
lativo r equisitaram immediatamente a inter.venção fed.Jral por não disp ôr 
.o Estado de força policial precisa para suffocar o movimento e restabeleoer 
a ordem. _H avia forças federaes em Ouya.b'á, •que facilment e poderiam debel-
lar a anar chia, m as o 'Sr. CPresidente da Republica det e!'m inou a o comma n -
dante do distric"tó militar .que cruzasse os braços ! 

0 SR. L UIZ ADOLPHD-: Perfeitamente. V . Ex. estA reproduzindo fiel -
mente os facto ... 

0 ISR. AnOLPHO GORDO: - A Legião Camtpos <Salles j •1vadiu o edificio d o 
.congresso Legislativo e o.b-r igou os seus membros a annu.la1· a eleição fe ita 
,para .Presiden te do Estado; e o Presidente em exerci cio sentindrJ- se sem 
garantias, JJassou o Governo ao commandanto do dis1ricfo militar, o qua l, po r 
:sua vez, o passou a um vereador municipal e este a urr~ Cios re·voltosos! 

O SR. ·Lurz ADOLPHO : - O commandante não encontrou quem q u izesse 
-assumir o Governo naquella.s condições. 

O ·SR. A noLPHo GoRDo : - Para qu e os chef es da L egião Campos S a lles, 
que tomaram conta do poder, pude..-"Sem firmar o seu predominio, iniidaram 
·O Estado de sangue, bastando dizer que na Ba.hia do G&.rcez, 17 amigo" do 
coronel Ponce foram barbaramente deg-olados! ! 

O .SR . 1MONIZ SonRÉ: - V. Ex. acha que a emen·da da Camara resolve 
.essa questão? 

O ·SR . AnoLPHo Gormo : - Ainda não es tou discu tindo a eme·nda dh Ca-
m<a.ra, estou il'ememorando !factos. 

O Sr . Presidente, o attentado 1con tra o Poder Legislativo do ·Estado de . . 
Matto Grosso ficou tambem consummado, os crimes, e atrocidades alli com-
mettidos fi car am sem p u nição e por que? Porque era indispeusavel entregar 
o E stado ao Govern o de am<igos ! 

A dou t r ina invocada para -impedir a ·intervenção n o Amazonas jà não 
·se1·vio pm·a D caso de J'l1:atto Grosso, onde !hou ve derram[l.mento de sangue e 
g ravíssima p e.r tu rbaçio da ondem . 

Mas esse par tido que o.].)poz-se á intervenção em Amazonas e Matto 
Grosso, -com o f u ndam•ento de que a União só pôde inter-vlr no caso de per-
turbação de or dem , -sendo o Poder Execu tivo o unico competen te pa ra t al 
intervenção, esse mesmo par tido que sustentava que tudo .qu anto diz respei-
to a organização e funccionamento .dos poderes politicos de um Estado in-
clusive a u surpação criminosa de poderes, aHecta exclusivamente esse E s-
tado e não póde legitirn<ar uma intervenção, •Por não <haver violaçio de fôrm a 
.republicana federativa e muito menos uma i n terven ção :por -ini-ciativ3. d o 
.Congresso, t eve n eces!lida de de abandonar essa doutl'i ria em 1910, afim de 
apoderar-se do Governo do •Estado d o R io de J a neir o! 

E m 1910 procedeu -se a!li á eleição dos membros da Assem bléa Legisla -
t iva. 
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o partido a que pertencia o Presidente do Estado, tendo grande m>a,ioria 
sobre o partido opposiCionista, .c:hefiado, então, .pelo Dr. Niio Peçanha, ele-
geu facilmente os seus candidatos, naquella eleição . De·pois da eleição teve . 
Jogar a verificação e o reconhecimento de pderes, ccmo observar;cia das 
formalidades legaes, e a Assembléa instanou-se . Mas os candidatos derrota-
dos do partido o<];}posicionista tambem se com:tituiram e;n Assem•bléa sob a 
p:·esidencia do Dr: Alves Costa, o qual immediatamente pediu ao Presiden-
te da Republica, que era o Dt·. Nilo !Peçanha, uma intervenção federal. . 

O Presidente da Republica, allegando haver no Rio d~ Janeiro uma dua-
lidade de legislaturas, dil'igiu umta mensagem ao Congresso, submettendo 
o caso ao seu r econhecimento e deliberação. 

A Commissão de ·Diplomacia e Constituiçiio do •Senado, entendendo que 
era caso de decretar uma medida de governo para manter a fórma republica-
na e restabelecer a ordem geral do E stado, formulou um projecto, com os se-· 
guintes dizeres: 

"Artigo uni co. E' reconhecida lcgi.tim.a a Assembléa Legislativa do Es-· 
tado do Rio de Janeiro, c·ujas sessões p1·eparato1·ias foram p1·esididas pelo· 
D1·. Joaquim Mariano Alves Gosta, de accôrdo com. as d tsposições elo 1·espe-
ctivo Regimento, ficando o Pocler Executivo autorizaclo a intervi1· nos t er-
mos do a1·t. ·6°. n. 2 da aonstit1~ição, dada a pennanen,cia da cl1wlidade de 
Asse1nbléas L egislativas, pe1·tu1·badora da tónna repnblicana no ·mesmo Es-
iado". Eis a lri! 

O Co·ngresso Federal, usurpando il'uncções dos Congt'<"Esos locaes, e de-· 
cretando a valicl•ade de eleiçõ·es, em ·Estados, ,sem .fazer quaesquer verificações 
prévias de poderes, e sem examinar um unico documen~o!! .Mas .convinha 
aos interesses de um partido, entregar a a migos o Governo ào Estado do Rio! 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Sempre foi assim: as lei.s são appJi.cadas aO> 
sabor elas conveniencias . 

O SR. MoNIZ SonRÉ: - lPor isso é que João Barbalbo queria que esses 
casos fo·ssem da competencia do Poder Judiciario. 

O •SR. ARISTIDES RoCHA: - Deus nos livre. A•hi é que estava tudo .per-
dido. 

O SR. ADOLPHo Goooo : - Sr. Presidente, os factos q~1e venho ele expor, 
não tornam evidente a necessidade de serem interpretada s authenücamen-· 
te as di·sposições do art . s• >da Constituição FeJeral , afim! ue serem c laramen-
te definidos -os casos de intenrenção, e bemt determinada a competencia de .. 
cacla •u.m elos poderes federaes Os rubusos, crimes e attentados ·que já en-
chem muitas paginas de nossa histeria, determinados J,{;)a -imprecisão. dos· 
termos do tex•to constitucional, nfLo exigem tal interpretação? 

Passo ao exame da em<enda. 
Dispõe o art. s•, da; Constituição Federal: 
"O Governo Federal não poderá inte.rv,Ir em neg<Ycios peculiares aos Es,-

tados, salvü: 
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1°, para repellir uma invasão estrangeira, ou de un1 Estado em outro; 
2° para manter a fôrma republicana federativa; 
8°, para ~·estabele-cer a ordem e a traquil!idade nos Estados á requis içJ.o 

dos respectivos governos; 

4°, pa ra assegurar a Execução das leis e sentenças f:;-deraes" . 
Ora, o que quer d izer "Govenw Federal?" Com que fim a Constituiçã o 

empregou esta alocução? Para exigir a acção •C<Jnjunta dos tres poderes fe-
deraes em qualquer intervenção? Para designar o !Poder Executivo? O Poder 
,Legislativo? O ·Poder .Judi.ciario? Ou urr~ determinado Poder para cada ·Ca·so? 
Qual o Poder competente para inter:vh· no caso 1•, no <:ii5o 2•. no .caso 3° e· 
no caso 4•? 

A Constituição não o diz! 
0 SR. ANTONIO !l\10NIZ: - Mas a jm·isprudencia leg:s!:;.Uva e a judicia-

ria já o disseram. 
o SR. ADoLPHO GoRDo: - A iOonstituição 'I!ão o diz e até hoje o texto 

constitucional provoca controvêrsia. E da imiJrec!São' .'l;;s termos do texto· 
Constitucional teem-se a proveitado os partidos para, de accôrdo com os seus 
interesses, sustentar - ora a competencia de um .certo Poder pan•. um deter-
minado caso e ora de um outro Poder. 

O que propõe a emenda da Camara dos Deputados? O ·seguinte: 
"•Cabe, .privativamente ao Oongressso Nacional de.c<·etar a intervenção 

nos Estados: a) para. assegurar o respeito aos rprincipios eonstitucionaes da 
União constantes das disposições do n. 2, da emenda, b) para decidir da legi-
timidade de poderes, no caso de duplicata; c) para reorganizar as finanças 
do Estado insolvente ... " 

Por que taes .casos devemt caber ao Congresso Naciont.l? Porque são mui-
to melindrosos e a sua solução depende de um profundo exame dos factos e 
de largos debates, já disse em outra occasião: a cit·.curn':ltancia de fazerem 
parte do Congresso os representantes do Estado em CJUe se pretende intervir, 
os quaes .poderãÔ fazer-se ouvir tomando parte nos debates e escla recendo-
os com as ·provas que e ntendererr< convenientes ; a cir cnmstancia de sErem 
taes debates dem~orados em uma e outra Camara; a circ•umstancia de haver 
ordina riamente no Congresso grupos que se fiscalizam e a larga publicidade 
dada a esses debates; a intervenção do Presidente da Republica, sánccionan-
do ou vêtando ·o proje.cto e o pr.onunciam·ento definitivo do Congresso no 
caso de véto, todas essas circumstancia8 offerecem maiorQS garantias para o 
acerto da dedsã o do que a unica ·circumstancia de ser o Chefe do Executivo 
responsavel pelos abusos que commetter. 

O 6R. ANTONIO MoNIZ: - 6 i no momento não se fizer uma reforma do 
regimento para embaraçar a discussão. 

O SR . ADoLPHO GoRDo: - C'reio que em! relaçã o a este ponto todos estão 
de a.ccôrdo. Taes casos devem. evidentemente caber ao ·congresso Nacional. 
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O SR. MoNrz .SoDRÉ: - Mas si V. Ex. submette o caso á sancção do 
Presidente da Re,publi"ca, torna a intervençã o dependente da vontade do che-
fe da Nacão . 

O SR. ANTONio :MoNrz: - Principalmente estabelecendo o v éto ·parcial. 
0 •SR. ADOLPHO GoRDo: - Permittam-me os nObres •Senadores que eu 

continue a expôr os dis positivos da emenda ·relativa á competencia dos pode-
res e depois toma rei em consideração ás . o·bservações de ,S. Ex. 

Compete .privativam ente a o Supremo '.rribunal F e de;:a l Tequisitàr do 
P oder Executivo a intervenção n os Estados, afim d e assegu rar a execução 
das sentenças fede r aes . 

O Supremo T ribunal Federal, ·Composto de magistrados de g ra nde sa:ber 
juridico, e encanecic!os na pratica de julga1'; tendo o 'habito de examin ar de-
tidamente os factos e de applicar a lei, com justiça e im-parcialidade, só re-
quisitará a intervenç;ão em casos extremos, ist-o é, quan::!o considerar cabal-
m ente provado que não é ~)ossivel no Estado a ex(l{!ução da sentença federal, 
como 110 caso, por exemplo em qu e é o proprio Chefe do Executivo que s~ 

oppõe a tal execuçã o. Desde que a senl€11\iã possa ser· executada 110 Estado 
sem a intervenção da União, é bem claro que o Supremo TrLb1unal Federal 
não a requisitará. 

Sobre este dispositivo, •portanto, m e .parece que todos devem estar de 
ac·~ô.rdo 

O Pode-r E xecutivo é o que dis·põe de uma acção energica e prompta e 
cabe, por isso, ao Pre·sidente da Republica intervir nos E "tados: 

a) qu ando •O Congresso Nacional deoreta.r a i11te1·vençio; b) qua ndo o 
Supremo Tribunal Federal a r equisitar ; c) q uando qua lq ue r dos p oderes ·pu-
blicos estaduaes a solicitar, afim de garantir o liv.re ex·~rcicio desses p ode-
res, e, indep en dentem ente de p1·ovocação - para r ep ellir invasão estrangei-
ra ou de um Estado em ou tro e para põr t ermó á .guerra ·civil. 

E' t ambem este um dispositivo que não póde soff1·er impugnação algu-
ma. 

0 SR . MONIZ 'SoDRÉ: - J)ã. um aparte. 
O .SR. AnoLPHo GoRDo : - O uobre Senador pe~a Bahia acaba de dar-me 

um aparte que não comprehendi bem . 
O SR. 1\ioNIZ .SoDRÉ: - Eu disse que, desde •que S . Ex. suibmette a in-

te rvenção ao véto ou san cção do Presidente da !Republk ,t fal-a depender do 
Chefe da Nação. 

O SR . AnoLPHo GoRDo : O véto está sujeito a uma delibera çã-o de·finiti-
va do Congresso, que póc1e não approval-o. 

Devo, 'POrém, p onderar· ao ·nol)re .Senador que expu z a m inha o.pin!ão 
acerca da convenien cia de fazer-se a intervenção para manter a fórma. re-
publicana federativa, em virtude de uma lei especial . Sempre sustente i tal 
opinião nesta e na outra Casa do Congresso, no Congresso .Jurídic-o q•ue se 
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realizou n esta Capital e m 18~8 e em a·eunião do partido republicano dissi-
dente de ·S. Paulo. 

~Ias, os t erm os do § ·2o do n . 4 da emenda tornam .claro que não Í1a ne-
cessidade de sancçii.o . Decretada a intervenção .pelo Congresso Nacional 
cumpre ao P.oder Executivo exc utar o decreto . 

Um dos nob•·es 1Senadores que discutira m !hontem a emenda que faz ago-
ra objecto das minhas considerações pediu-me da t ribu nP. o sguinte esclare-
cimento : "Realizando-se qualquer .dos casos da competencia privativa do 
Congresso e nã.o estando es te .fun ccionando, púde 0 P residnte da Republica 
intervir? " 

Não, evidentemente. For isso m esmo q ue o c'aso ê dG, competencla. prl- ~ 

,·ativa do Congresso Nacional, sem um decre to do Congresso, 0 'Poder Ex-
ecutivo n ão ·poderá intervir. Tratando-se, porém, de u m caso m uito g1·ave 
e que dem anda solução u rgen te . o Poder Executivo devt-rá convocar extra-
ordinarjam ente o Congresso e moesmo poderá intervir no Esta do - sõment e 
para mante1· a ordem e nunca para resolver o caso . . 

O •SR. -MoNIZ SoD!tÉ: - E ssa é a ,boa doutrina, mas não está expressa 
na emenda em .que-st ão . 

O .SR;. ·Ai>OLPHO GoRDo: - Não ha necessidade de fica.r expressa: Uma 
Constituição deve, apenas, ,consignar prin cfp;os .geraes e não deve descer ã 
organização especifica e ao fun0cionamento detalhado do•; poderes q ue c om-
petem a o P-oder Legislativo ordinario, em lei, regulamenttr. 

0 SR . BARBOSA L IMA: - Foi O que se fe z em 1891 . 
O tSR . MoNIZ SODRÉ: - Mas perdõe-me V. Ex.: a q u estão de •competencia 

da intervenção não ficou discriminada . 
" O •SR . .ADOLPHo GoRDo : - ·As disposições da "emencl<• são cla r lssimas e 

dis criminam perfeitam<ente os casos de competenc-ia. 
O nobre Senador pela Bahia , cujo nome peço licença rara declinar, o Sr. 

AnLOnio Moniz, ém s au brilhante dis·curso pronunciado na s essão de 14 do 
corr ente mez, ponderou q'lLe a disposição do § 2° da emer.da , r elativa á coml-
petcncia do Presidente da R epublica não é bem clara e di logar a duvidas· 
quando qualquer dos poderes publicas es taduaes solic:tar a interve 'lr5.o d~ 
União, ·para garantir o seu livre exerclcio, o Presidente da R epublica. é obri-
gado a intervir, perguntou ·s. Ex.? 

1Semp1·e, n ã o, evidentem•ente . ·si no proprio Estado P\lder ser garantido 
o livre exerclCIO dos seus poderes será inutil a intervenção da União - e, 
.por isso, desde Que o Presidente da Republica. verificar que o Estado dispõe 
das forças .precisas vara restabelecer a ordem, poderá deixar de attender á 
soU.citação . 

O a ppa relho da intervenção só p õde ser posto em rr ovimento em casos· 
extremos: O P1·esidente d a Rep'Uiblica de ve, recebendo uma solicitação, verifi-
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car si o Estado dispõe dos elementos precisos para dar ren1!edio a zelar e res• 
tabelecer a ordem e a tranquílidade, e só deverá intervir, quando fõr indis-
pensavel a intervenção. E devo accresc-entar que deve inte-rvir, mesmo sem 
solicitação , .quando tal solicitaçlo tenha-se tornado impo%JVel, como no caso 
em que, realizado um movimento ·sejam co·,·tados immediatam ente todos os 
meios de communicação com< a Ca,}}ital Fede·ral e presos os representantes dos 
poderes publicos 

No caso de S. Paulo. por exem]}lo, ·p.oderia o iP1·esWente da RepuiJUca 
manter-se de braç.os cruzados diante das scenas horríveis QUe uma hOrda de 
bandidos praticava naqueila ·~api<:al ?! 

O .SR. MoNIZ ·SODRÉ: - !Mas o pedido da intervenção viria, como veiu . 
O SR. ADOLPHO GoP.no·: - Entendo, portanto, que o· Presidente da Repu-

blica não é o·brigado a satisfazer um pedido de inte•rvenção, em todo e 
qualquer caso, como póde en1 ·certos casos, intervir sem1 solidtação . 

O SR. ANTONIO l\lloNrz: - A hypothese é g ratuita . Nenhum &ota.do pe-
àirá a intervenção, si nã.o houver- ~perturbação da orden1.. 

O SR. AnoLPHo Q.cRDo: - Mas cumpre ao Presidente da Republica veri-
ficar si a ordem nüo póde ser 1·estabele;Cida com) as forç;:.:.8 ·policiaes do pro-
prio Estado, e si o •pedido de intervençã o tem •ou não f undamento sério. 

O rSR. !MoNrz SoDRÉ: - De maneira que V. Ex . est,,_belece esse princi-
pio: o Go•verno Federal pôde inlªrvir sem .requisição e negar a intervenção 
quando :houver reqcüsição. 

O lSR. ADoLPHO GoRDo: - Perfeitamente; confonne os casos e 3iS .suas 
circumstancias. 

O SR. ANTONIO MoNrz: - E' o •que ha de mais anti-i!'ederalista. 
O 1SR. MoNIZ ·soDR:É: - O melhor será dizer-se que o !Poder Executivo 

in&rvirá. quando quizer. e entender. 

O SR. ADDLPHo G oRDo: - Sr. !Presidente passo ao exam1e cl.os casos de 
intervenção. 

Art. s• da Constituição P.olitica n. 1 - "repel!J.r .invasã-o estrangeira ou 
de um Estado em outro "; n. 3 - "restabelecer a ordem e a tranqui'lidade 
nos Estados"; n. 4 - "assegurar a execução das leis e sentenças federaes ". 

São disposi\;õe·s d:uissim as e a sua intelligencia nãa dá Iogar a quaes-
quer duvidas. 

Mas o m~Csmo já não acontece com a disposição do n 2: - "m,anter a 
tonna republicana teàeTativa". 

O que quer dizer - fórma republicana fede·rativa? 
Manter a fôrma republicana feder.ativa é manter os princípios funda-

mentaes do regimen republicano e·epresentativo e, tambem o laço federativo. 
E' manter a fôrma republicana e a. fôrm a federativa, disse o illustre r,lpre-
s<mtante do Amazonas, o Sr . Barbosa Lima, em discurso pronunciado n a Ca-
mara dos Deputados, em 1898. 
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O art. 1 • da .Constituiçã o Politica diz : "A Naç:1o -Bra si!ei r:.t a depta -com,, 
fôrma de Governo, sob o l'egimen re presenta tivo, a Republica Federativa, 
proclam•ada a 15 de Novembr o de 1839, e constMu:e-se, PDT u r. ião pe1·p·etua e 
indissol1tvel das suas an tigas p1·ovincias, em Estados Unidos do Brasil. 

Assegl.!I'ar essa un:ião pe rpetua e indissoluvel, ê um dos f ins da interv en-
ção, como m anter a fó rma republican a sob .o regimen r epresentativo e outro. 

O que ê fôrma r.:-ep l:.blican~t? Qa~ndo de ve-se .consid.erar violada esRa 
refórma? Sóm en te quando •um E stado ado[}tar um!a fôrma diffe r en te ? 

Sr. Presidente, o g eneral M~tre, no not..q,vel discur so ·pronunciado no 
Senado d a Republica A1·ge ntina , em 1869, a pro·posito da jntervenç;ão r-'l 
província de S. J oão, disse que "na fónna de Governo rep1tb~icano, estãc. 
co?np?'ehendiclos não sómente as instituições f'undarnentaes desse systema 
poz.itico, como diTeitos e ga1·antias inviolaveis do cicladão". 

J. Barraquero, e m se u magnífico livro: Bspi?'ito e Pratica. da Gonst·~ · 

t1tição A1·gentina, diz: 
" A fórma republi-cana. pôde ser alterada por ·Causn,s e acciclentes que 

variam segundo os h abitos e tradições de ·c·ada povo; po~·ém, como o q'.l6 

se quer garantir é a sua e:x;istencia e plenitude, devemos e stabelec€r quaes 
são os s eus caractere$ essendae s, para poder determinar quando é chegad.a 
o caso de se tornar effectiva a ·garantia . 

R elacionando o conjunto de nossas instituições .com :'l noção que a sci-
encia p clitica n os dá da fórl11'a republicana de Governo verifica-se que r, 
garantia do poder federal deve alcança r a todos os se1ts caracteres essen ciaes. 

Essa fórma. f icará alterada para os effeit os da intervençã o sem z;·re q11E 

.os poderes ele Goven1o em, ·alg?trna z;ro'v,incia não s1wjcvm ela vonto,de po'pu. 
la1·; quando não se exe1·ça1n em sua repTesentação, ou, nnfi?n, q?tando se · 
ja1n irre.sponsaveis. os mandatm·ios n o exerci cio de S1Uõs t1mcções". 

"Eernpre que o povo não se governe por meio de seus 1·epresentantes, 
sern1Jrc que não exis~am out1·os ·poderes, .o?" algum delles usurpe. as att1·i · 
buições de 01tt1·o., e semt>re emf hn que algum delles .possa exercer as su:...::J 
funcções ·com inteira independencia, a base ela nossa fórma de Governo terá 
sido altera da" . 

"Em todos os casos pois em que os poderes que cons tituem a essenc) ~ 

·da nossa fórma d e Governo tenham desa p.parecido ou sejam obst ruidos em 
suas funõcções, o poder ·federal tem o imprescindível dever de intervir, por 
direito proprio, na província que seja o t h eatro de taes a+.ten tados". 

E is os verda deiros conceitos sc•bre o assumpto. 
O SR. IMoNIZ SooRÉ: - As ga1·antia s indlviduaes sâ.o asseguradas 'Peln 

lntt, r vençã o do Poder Judicia rio ·Federa l . 
O SR. AooLPHO GoRDo: - O art. 63 da Constituição Po.Jitica está con-

t-übldo nos seguintes termos: 
"Cada ·Estado reger-se- ha pela Constituiçao e pelas leis· que ad.opta:r 

.'f'espeítados · ·os p?·-inci.pios constít1c.oionaes ela. União". 
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Portanto: desde q_ue um .Estado em sua lei !fundamental ou em sua~ 
leis organicas violar os princípios constitucionaes da Uu1ão, considerar-se-
ba violad a a fórma republtcana. 

De modo que a ques tão que 0 Senado deve resolver é a seguinte: No" 
Glvt::rsos dispositivos constantes do ,n. 2· da emenda n. L da Camara do? 
Deputad os, estão consignados todos os princípios ·constitncionaes da União? 

No caso affirn1ativo, a violação de qualquer desses principi.os legitim&. 
a intervenção da União? A subversão pl·atica do regimen tambem a legit i-
ma? Não ba·s ta que seja violado um direito individual ou uma .garantia .em: 
stitucional: desde c1ue a acção 'Clo Poder Judiciarlo possft dar remedio á 1.:; 
r;ão, a inte rvenção da União não pode-rá ter Jogar . 

Para que possa ter Jogar são indispensaveis dua s condições: 1', que a 
lesão affecte o interesse geral do Estado; 2", que no pnprio Estado tal le-
são não encontre r~medio. 

A intervenção da União não é a a,t.sorpçiio de todos OB poderes .consti· 
tudonaes do :Estado : ao contrario tem por fim restabelecer, r esta urar c. 
preceit(j -constitucional violado . 

Sr. Presidente, para faze r - se um JUlZO seguro sobre a emen da da Ca-
mara dos Deputados. basta confrontar o seu texto com o texto do art . 6° 
da Constituição Política . 

Este, em re lação á con1,petencia dos P oderes para a intervenção, limita-
se a usar da locução Governo Federal, em•quanto -que a emenda da Camara 
dos De~utados assignala, de um modo clat·issimo, a competencia dos tres 
Poderes Federaes. 

Aquelle artigo não define o que seja f 6rma republicana fede rativa. em-
quanto que a emenda da Camara dos Deputados determ<ir.a, de um modo bem 
preciso, quaes os unicos casos em que a intervençã o p6de t er Jogar, em vir-
tude de violação da f6rma republicana federativa . 

Vou t omar agora em consider ação o dispositivo da emenda r elativa á 
intervenção financeira. 

O art. o• da Constituição .politi-ca dispõe : 
" I nctrmbe a cada Estadn prover, a expensas proprias, á s neces!iidades 

do seu governo e administraç ão; a União, porém, prestar·á soccorros a o Es · 
tado que, em caso de calamidade publica, os solicitar". 

De modo que o Estado que não realisar essa condi~i'lo - a de .prover, 
a expensas propriaG, ás necessidades do ·seu governo e administração t or-
n a -se incapaz para a vida autonoma e viola uma regra da c ·onstitu:ção . 
P ara caracterizar essa insolvencia, a emenda da Camara dos Deputados es-
tabeleceu a cessação de pagamento de divida fundada, por mais de dous 
annos. 

Mas terminado esse per iodo de dous annos, a interven·Ção ·-não se ed'fe-
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ctua aut-omaticamente. O caso é subm ettido ao con hecimento e deliberação 
do Congresso, que, depois de lon ga discussão na qua l poderão ·tomar parte 
os representantes do Estado em que se pretende intervir decretará e:u não 
essa intervenção . 

'l'aes sejam os motivos que determinaram a cessação <d!.> pagamen tos, " 
taes as condições eeonomicas do 'Esta do, que é possível um arranjo com os 
credores, m•esmo quando o Congresso i á esteja .se -occu par:do do facto. E a 
intervençã o ·poderá não ter Jogar. 

Mas si o Congress-o verificaJr que o Estado está ?ffectivamente insol-
vente e não pôde conseguir uma moratoria ou q ualquer a cc õrdo .com os seus 
credores , de modo a p oder dispôr do tempo preciso para a u gmentar a sua 
receita, pôr em dia os seus pagamentos, e restabele·cm· a sua vida normal, e 
o Congresso decretar a intervenção, esta será grandemente benefica. Não 
vae absorver os poderes do Estado, nem t em o intuito de extinguir a sua 
autonomia; ao .contrario, a intervenção visa tornai-o capaz para a vida au-
tonoma, visa r eorganisar as s uas finanças e pol-o en1 condições de ·prove-r a 
expensas proprias ás necessidades do seu governo. A União, rea lizada a in-
t€rvenção, o auxilia com os seus recursos, com o . seu credito e com a sua 
acção. 

E .qua ndo o Congresso v·erificar que a _ cessação de pagamentos fo i de-
terminada pela deshonestidade D U incapacidade dos dirigentes do Estado, a 
Intervenção será, então, absolutamente indispensavel. 

A U nião é que n ão poderá f i·car de braç-os -cruzados diante da insolven-
cia de um E stado. e da cessação de seu s pagamentos . O facto affectará 
gravemente o credito nacional e pó de determinar consequencias muito serias. 

A intervenção tende a auxiliar e a reerguer o E stado insolvente. 
O ER. BARBOSA LIMA: - Para isto b3JSta abrir uma conta coerente no 

Banco .do Brasil. 

O SR. MoNrz Sonn]j:: - Eu quero que em vez de se declarar - interven-
ção, s~ drga auxHio, isto é, o governo auxiliará o E stado ne~t ns condições . 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN : - V. Ex. permltte -um aparte? 
A doutrina que -o ·honrado Senador pela Bahia sustenta é que o PodeT 

Executivo pod e intervir para auxiliar em Jogar de executar a intervenção. 
Não estii. apenas de accôrdo com a declaração - ".cuja incapacidade para a 
vida autonoma se demonstra, etc . ) . !Seria ;preciso ·que esta parte fos><e SUI>· 

primida, porque neste caso se poderia dar o auxilio por uma secca prolon-
gada ou por outra calamidade publica. Nestes casos, o E stado nã o poderi:l 
pagar a divida mas nã o teria incapacidade para a viela. <mtonomn, 

O •SR . AnoLr>Ho GoRDo : - Repito . Compete exclusivamente ao Con gres-
so verificar si o Estado esta. effectivamente insolvente e pôde ou não reOI;-
ganizar as .suas finanças ~em o auxilio da U nião ·para decretar ou nãõ á 
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intervenção. Si verifica que está, e entender decretar a intervenção, essa in-
tervenção da União constituirá um verdadeiro e g r an de auxilio. 

O SR. PAuLo DE FRONUN: - Mas a minha o'bservação não é sobre a. in-
tervenção n este caso em que estou de accõrelo . E' quanto á eliminacão das 
palavras: "cuja incapacidade '!}ara a vida a utonoma" porqu., se a cessação 
.de pagamentos determina a incapacidade para a viela autonoma, n ã o h a . 
outra solução si não a intervençã-o. (lia va1·ios apa·rtes). 

O SR. PRESIDENTE: - Communico a V. Ex. que Bstá terminada a hora 
.do éxpediente. 

O ·SR. AnoLPHo GoRDu: - Peço a V . Ex. que co·nsulte .o ·Senado >~c rme 
concede m•ais 10 minutos, afim de terminar as mTn:has ~onsideraçoes . 

O SR. PRESIDENTE: O Sr. Senador Adolpho Gordo pede a prorogação 
ela hora do expediente por dez minutos. 

0 SR. PAULO OE FRONTIN; - (pela ordem) - Peço a proJ::-·ogaçãt· por 
30 minutos. Si o illustre orador não pre-cisa delles, desistirá . 

O SR. 'PRESIDEli!TE: - V. Ex. ha -de f)er m ittir .que snbmet ta a votos em 
primeiro Jogar o re querimento do .Sr . Adolpho Gordo . 

os senhores q1l & approva1111 o requerimento do Sr. Adolpho Gordo queiram 
levantar-se. 

Foi approvado. 
Os senhores que approvam 0 requerimento do Sr. Paulo de Front!h, 

queiram levantar-se. Foi a pprovado. 
Continua com a palavra o Srs. Adolpho Gordo. 
O SR. A.DOLPHO GoRDo: - O honrado Senador pela Bahia não quer que 

a União interve:>ha, quer que auxilie o E stado insolvente. Mas para auxi-
liai-o precisa intervir, por intermedio d.e um agente de sua confian çl'l., q u e 
estudando as causas da cessação de pagamentos e as condições econl)mieas 
é!u Estado, verifique quaes os remoe.dios que devem ser applicados. 

Sr. P residente, o no·bre Senador 'i}ela Bahia, examinando a emenda n. 
2, impugnou o dispositivo proposto pm·a Eubstituir o n. 5 do a rt . 34 da Con-
stituiçã o Politica. 

Dispõe este artigo: - " ·regular o oommerci.a 1nte r nac!onal, bem como "' 
.dos Estados entre si e com o Districto Federal, alfanà ro,gar portos, cria.r e 
supprim'.ir entrepostos" . 

Eis o substitutivo: "legislar sobre o commercio ext,~rior e interior po 
dendo autorizar as limitaçces exigidas pelo bem publico e sobre o alfar::re-
gamento de p ortos e a criaçã o ou ·suppressão de entrepo-stos ". 

O SR. !J\foNrz .SonRÉ: - V . Ex . julga que legislar sobre o comm.e:·cio 
interestad.oal é o mesmo que legislar sobre o commercio interior? 

O .SR. AnoLFHo Gor<DO: - :r-.-ão-: legislar sobre 0 co'1'lmercio in terior ê 
legislar não só sobre o .commercio interestadoal corou sobr~ o commercio 
que se eircum.screve ao interior de II.Lil1 ·Estado. 
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Affirmou o nobre Senador pela Baàüa que este novo caso de intervenção 
tem por fim permittir ao Poder Executivo attentar impunemente contra a 
autonomia dos !Estados. 

Esqueceu-se, porém, S. Ex. de que a nossa 'lel fundanvental garante 
amplamente á Uberdade do COJllmercio e industria e que occasiões ha em 
que o Governo tem absoluta necessidade ·de <)Strubelecer restricções, embora 
temporarias,. a essa Uberdade, em beneficio do inte•resse pu,b.Jico . .Tá tem, a\i-
sim, procedido varias vezes e pôde ter necessidac1e de ass!m continuar a pro-
ceder. Quantas e quantas vezes não tem 0 Governo tido necessidade em 
beneficio da püpulação, de intervir no commercio, fixando os preços de ge-
nems e mercadorias, quando eobem consideravelmente. zraças á acção dos 
a~ambarcaõ.ores: 

·SãÓ medidas de emergencia exigidas pelo bem publico E para q ue não 
se possa embaraçar a acção do poder publico qua;ndo determinadas taes me-
didas, que algumas 'Veze1< são de veTdadeira salvação publica, allegando-se 
sua inconstitucionalidade, é que a proposta de emendas á Constituição, pro-
põe o referido substitutivo . 

De resto, não ha direitos illimitados e todos r.odem soffrer as restri· 
-~ções impostas pelo interesse publico. 

Sr. Presidente, a emenda que dá compet encia ao Congresso Nacional 
r,ara legislar sobre o trabaltho, tambem füi :inl]J'Ugnada p elo nobre Senador 
pela Bahia. 

Neste momento em que a legislação sobre .o tra;balho estâ. preoccupando 
todos os parlamentos do mundü, indus ive o !Congresso Brasilei-ro, pois que 
está funccionando na Camara dos Deputados uma Commissão Especial in-
cumbida de estudar o a;ssump.to e d~; fonnulat· um proJecto d~ lel, é indis-
pensavel que fique bem claro na nossa Constituição P0litica que o Poder 
Legislativo Ordinario ·póde Ieghslar sobre a mataria. Nãa se poderá, .porven-
tu-ra, allegar a inconstitucionalidade de qualquer lei que fixe as horas do 
trabal·ho, para o& homens, mulheres e crianças, üU que determine quaesquet· 
outras medidas referentes ao trabalho, attentos' certos textos da nossa Cünsti-
tuição Pülitica. 

O SR. MoNIZ SoDRÊ: - Eu não combato a idéa de ge dar competencia 
ao Congresso Nacional para legislar so'bre o trabalho. O que e•u Cümbato 
é a idéa de se dar competencia ex-clusiva. 

O SR· ADOIJPHO GoRDo: - O Congresso Nacional não pôde deixar de ter 
competencia exclusiva sempre que legislar sobre direito material. 

-Sr. I-residente, estando terminada a hora, ·vou sentar-Ill!e, compromet-
tendo-me a tratar do assumpto, mais desenvalvidamente, em outra occasião. 
Tenho c.onc~uido . (M~M.to bem; muito bem. O 01·aiLor é cum1-p1·imentado). 
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RElVISÃO CONSTITUCIONAL 

·2• discussão da proposiç-ão da Camara dos Deputai.los n. 4i.i, de 1925, 
apresentando emendas á Constituição Federal. 

O Sr. Barbosa Lima: - Sr. Presidente, o Senado acaba de ouvir o 
grito d'ahna partido dos ~aJbios eloquentes do •honrado :Sr. Senador .pelo Es-
tado de São Paulo, confes-sando que o tempo lhe ming·uava ·para discrutir 
uma ·das multiplas faces do assumpto posto em lfóco pera reforma da Con -
stituição. 

O SR . ADoLPHo GoRDo: - Na :hora do expediente. 
O SR. BARBOSA LIMA: ' - -E, todavia, iS. Ex. f!C valia •da lhora do expedi-

ente confessando ainda a.hi a angustia do prazo delimitado no ·regimento 
".collete .de couro . .. " 

O ,SR. l\'toNIZ S.aDRÉ: - Camisa de força. 
O •SR. 'BARBoSA :LIMA: - . .. que nos entorpece os movimentos, para 

discussão e leal ex:9lanação dos graves assumptos subm·"lttidos ao estudo do 
Congresf!o :NaJci.anal. 

Tem!os, ·'PO·is, a dec~aração mais autoriZiada que .poderíamos desejar: a 
do honrado o·rgão da Gommissão dos 24 notaveis, os quaes resumka m em 
S. Ex. tudo quanto tinham deliberado no seio da mesma Commüssão, 

Mais ainda quando S . Ex. não tivesse vindo em auxilio dos nossos pro-
testos ... 

O SR. PAULO DEl FRoN{rtrN: - Peço venia a V. •Ex. para. dar um aparte . 
(AssentHn~ento do oraclor). Creio que V. Ex. não interprttou bem o sentido 
exaeto das palruvras do Relat.or. 

O SR. BARBOSA LIMA: - . . . p.osto que i.nvolu ntaria mente nós já esta-
mos decididos a. de publico desta tribuna, reconhecer e proclamar a situa-
ção tal qual é, V. Ex., Sr. Presidente, que com incontestavel autoridade se 
senta na alta ca deira •honrada por vultos do valor moral e do pre-stigio po-
lítico e doutrinaria de um visco:nde de Abaeté, V . Ex., teve occasião de, 
com a discreção que lhe é •pr.opria, influir sobre a ·reda;c.;ão .Ja indicação n. 
1, de 1•924. Por es·aa indi.cação, a;dditava-se o Tegimento dé' .Senado cqm dis -· 
positivos ·q<ue deveriam r eger a discussão da r eforma da Constituição. 

A o.pinião q:>ublica !llcol<heu com justificado alvoToço essa mani•festaçií.o 
de espi.rito libera l do Sen!lldo, naquillo em que eram previ-stos P•!"aZo!:> ra-
zoaveis para a meditação dos assumptos ver-sados na reforma da Constit'í.n-
ção, e t empo meno s limitado do q.ue é actu a lmente ·p!!ira. o debate aberto 
pelo projecto formrulado na iCamara dos Deputados. 

O SR. IMoNIZ SonRÉ: - Um dos orgãos m-ais autorizados da mesa da 
Camoara .dos Deputados affirmava que essa casa do Congresso Nacional ti· 
nha meios de forçar o Senado a corrigir as discrepanc-'as exi-stentes entre-
os regimentos desta e da outra Casa. 
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o SR. BARBOSA LIMA: - Esse regimento foi nos arraiaes reaccionarios 
uma pedra de escandalo, e irnomediatamente aposta·ram-se os mais decidid·JS 
servidores da Reacção n 0 sentido de ·cassar todos os disrositivos taxados da 
demasiado Iiberaes. Dahi nasceu o que ora nos felicita, dentro do qUal al-
guns poucos Srs. •Senadores julgaram poder apresentar objecções á refor-
ma constitucional, elaJborada no palacio em gue as aguias das nossas me-
lhores tradições republicanas foram substituídas pelas harpias do fanatis .. 
mo ·raccwnario. 

0 ISR. MoNIZ SoDRÉ: - Apoiado. 
tO Sn. BARBOSA LIMA: - O novo regimento approximou o andamen+.o da 

reforma constitucional da n11archa prevista para ·OS projectos de lem· ordina-
rias, naoquillo em que substituiu os inte·rsticios entre uma dis.cussão e outra, 
maiores na indi·cação n. 1. que invoquei, por simples int ... rsticio de Z.4 horas· 

!Devemos dar e'I'aças aos deuses que inspiram a actual orientaçãc• po-
litica por não ter este regim•ento ·Se .resumido no arti-go do reg1mento geral 
de. .Senado(), .segundo o .qual as tres dlscussõe·s de .um (projecto de lei podem 
ser feitas no mesmo dia, toda vez que a juizo do Senado se trate de situa-
çãú concretizada por invasão estrangeira, se<llção ou motim, e estando nóa 
em estado de sitio, a alle.gaçã:o .era plausível e seria, já se vê, victoriosa. 

O regimento "collete de couro", destinado a peiar todos os movimentos 
á opinião liberal, culmina no art. 21 declarando "revo.gadas as disposições 
em contrario" . 

No fundo, essa ê uma confissão tacita de que -o ·regimento q ue deveria 
governar o andamento de um projecto de reforma da. ·Constituição da iRe-
publica, deveria ter sido objecto de :uma lei e não de uma ·simples indica-
ção, approvada respectivamente nesta e na out-ra Casa do Congresso Na-
cional. A fonnula "ficam revogadas as disp.osições em contrario" é sacra-
mental ·no feixo das leis ordinarias sujeita!s á deUb.eração do :Ohefe do Po· 
der Executivo. 

O •SR. [MoNIZ SooRÉ: - IPelo nosso regimento, qualquer projecto, mesm!t> 
o!J que encerram assumptos dP valor secundaria, pôde ser discutido duas, 
tres, quatro horas; o da reforma da Constituição ·SÓ o pode ser por urna 
hora. 

O ISR. U3ARBOSA LIMA: - Aliás, a autoridade tantas ·vezes invocada 
ainda ha 'pouco, pel·o ho·nrado relator da C.om!lllissão dos Vinte e Um, o in-
tegro :Sr . J' oão Barba1ho, é de -opinião .que só por lei or;linaria se deveriam 
Instituir as regras a que obedecesse o andam-ento do projecto de reforma 
constitucional. Ma.;; se invoquei mais ·particula:rmnete, e-stE. ultimo ;utigo 
su ggestivo d-o regulamento, ora em vigor no Senado, para a discussão da 
reforma cons-tit-ucional, é porque só elle poderia ex;pUcar que Unha sido 
posta á mar.gem a 'I'egra inso,vh.ismavel ·do art. 1'14 do r e.gime.nto actua!. 
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De fa<?to, esse artig-o reza ·o·u rezava: 
"Nenhum artig-o .de pr-ojecto poderá conter duas ou mais theses 

independentes, de modo •que uma possa ser approvada e rejeitadas 
O'Utras". 

O .projecto em d•iscussão diz textualmente, -na emen"-a n. 4 - "•Sn!bsti .. 
tuam-se os arr-ts. 50 e 60 da Constituição pelo •seg-uinte". 

De modo que, confessadamente, engloba em um só dous artigos distincto~ 
da Constituição reformada, e o .art. 5°, o ohama,do art . 5° . conforme veio na 
conglomerata q•u.e nos enviou a :Camara dos Deiputad{)s, diz: - "Substitu.am-

·;;e os artig-os 72, 75 - e 80 da Constituição". Enfeixa em um só artigo, con-
fessada.mente, tres artigos distinctos. 

Diante disso não sei .que si-gni:ficação fica te11do o dispositivo do ~-egimento 
que acabei de le•r, o qual proh~be que artigo a lg um _ de proje•cto legislativo 
possa conter .:luas ou mais theses indeyendentes, de modo que urn.<a possa ser 
approvada e a outra rejeitada. 

Aliás, q-uando o regimento .geral e o regimento particular á reforma da 
Constituição determinam que a segunda discussão se fará por artigos, pre-
suppõe que essa expressão - artigos - se refere a aJ.guma entidade techni-
ca de feição definida, precisa, de arestas delimitadas, e para que estas pu-
dessem ficar ben1! cla r as, o regimento que vem desde o Incperi.o, define o que 
é artigo. Artigo é a parte da ·pr-oposição redigida de fórma a conter uma 
these . 

De maneira que duas ou mais theses independentes deverão constituir 
dous ou mais artigos. E isso não se fez. Dêmos graças aos deuses que, em 

•v1ez de cinco artigos, -em cada um àos quaes se agglomeram dous e tres d::t 
Constituição refo-rmada. não se tive<Jse feito deste projectn de revisão um só 
arti-go com paragraphos e iten:s, em •que se esgotasse a 11Umeração romana e 
o alphabeto latino, pedindo-se, no caso que fossem necessarios maiores deta-
lhes, soccorro ao alphalJeto g.re.go. 

Nestas condições , a situação criada para aquelles q .ue quizessem discutir 
debater, analysar, examinar, estudar, compa;rar, cotejar o.:; dispositivos sub-
mettidos ao seu e-studo, a situaçã·o -criada para todos aquelles que tivessem . 
objecç,ões e éscrup·ulos a fundamentao·, -ohegou a ser a;qJUella em que n.os e-n-
<·ontramos. 

O tempo delimitado .para o exame das :rn<ultiplas -questões de m aior alc.-'l.n-
ce, de m -ai-or g-ravida;de, e.nfeixadas no ·projecto enviado pela Camara dos 
Deputados, esse tempo ficou tão ming.u.ado, que se tornou por sua vez im-
possível áquelles que , em boa fé, vinham apresentand-o a,s suas objecções, 
docum,entando a-s suas asse-rções, perambulando pela !e,g_;slação -comparada, 
invocando os exemplos historicos de sibuações -eongeneres, vinham ruppellando 
para os .nossos •proprios antecedentes doutrinarias; a situa~~o de todos estes 
tornou-.se incompor tavel. 
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O Senado de.monstr·ou, .por esta n1aneira, com'O demor;strou por outras, 
que não .q-uer discmtir ... 

O ISR. !l\I['ONIZ SoDR1l:: - Não qüer e nem pennitte que se discuta. 
:0 SR. lBARBOSA LI111A: - . . . e a pr'Ova est·á em que a Commissã:o dos 2·1, 

na sua maioria, debanda. Nós os poucos membros da minoria nos sentimos 
muito ihonrados e muito desva.necidos •com a presença de alguns ·raros embai-
xadores dos •Estados, ·q<ue se dignaran)l percmanecer no. recint<J, send<J sabido 
que na pri-meira ·piha.se dessa discussão, .quasi tivemos .que ex;pender as nossas 
conside·rações di·ante Ide tres ou quatr-o collegas mais .pacienteg, que a;q•ui ]Jer-
maneceram e aos q<Uaes, em .nome da minoria, eu apreser.to os meus desva-
necidos agradecimentos. 

Mas, :S<r. Presidente, isto não nos causa grande contrariedade •po!·que nó-s 
fallavamos ,tambem e ·principalmente para o paiz de hoje e de manhã , para 
os nossos eleitores, para a mocidade .q•ue pede ensinamentos ·cívico"' aos le-
gisladores, vindo buscar nas pagina.s dos seus Annaes ~,s li-ções indispensa" 
veis á sua educação de cidadãos do dia de amanhã. 

Nós nos esf'Orça'vamos ,p-or deduzir a nossa arg;umentaç.ão, concatenando 
o nosso raciocínio em torno de cada uma das theses 'conjugadas nns varios ar-
tigos em q.ue .se condensou o ·projecto da Camara dos Depl<tados. 

A inter>pvetação, porém, dada pelo leade?· da maiori·a c á qual ;,o~ sotapoz 
com uma ·Constancia disciplinada, que faz honra á orienta ção partid·aria, a 
Mesa, na interpretação dada ao Regimento fo.i, iJ-ouco a po11co, fec•hando todas 
a.s janellas, apertando ainda mais à collete de couro, ·que me .faz lembl·ar -as 
r:xpediç,õe.s anilttares enviadas, em certa época do segundo reinado, contra os 
sertanejos do nordéste, apr is-ionrudos em vkbude dos m·ot1ns em que se empe-
nhavam na defesa do ·q<Ue lhes parecia mais conveniente aos seus i·ntere.sses 
economicos ,o systema primitivo de pesos e medidas; que eram trazidos .<i. 
Capital do~ Estados do Nordéste com os· braços aprisionados nos 1endarios col-
leies ê.e couro. 

o SR. VENANCIO NEI'VA: - Infelizmente, é uma triste verdrude. 
o ISR. BARBOSA LIMA: - A situação actual, Sr. Peesidente, ficaeá conhe-

cida na Historia como tendo organizado a <ConsUtuição tenebrosa "Collete de 
co•uro", para substit<Uir a Carta :Magna elaboeada em um ambiente lavado, 
disphano, de liberdade a:bsoluta, ci'Vil e política, n<Js dias aureos de 1·891. 

Verificam-os que succedia -comnosco alguma c'Ousa de analogo ao q·ue de~ 
terminou o egregio J)<Ubli~ista italian<Q Gugliefmo Ferre.ro na escolha do titulo 
que deu á sua mais recente coHe.ctanea de orações cívicas: "Discorso ai sor-
di" - (Discurso aos surdos). 

O Senad<J L!'esolveu fazer-se surdo, depQis de ter decretado o mutismo, a 
mudez em todos os orgãos da opinião escripta <JU fallaJda, impossibilitando os 
c0111icios e dosando a JiJber.dade da imp.rensa, mesmo quando exercendo-a so-
bre os discur~os pQ'oferid<Js no Senad-o e na Camara. Tamb,!m :ts nossas ora-

• 
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ç;ões, encanadas atravéz do jornalismo aos noss'os concidadãos, sof.frem a mais 
essa restricção . 

Assim, Sr. ·P residente, nos encontramos na s ituação criada pelos caixeiros 
da City, inicia,ndo a reforma da Constituição, fomenta da p elas suggestões dos 
aDgentarios de Lombard •S-treet, e de Newbond •St•reet. Nós nos encontramos 
defronte deste pentag"ono de despotismo, que me faz lembra:r o Forte daiS 
Cinco Pontas na nossa terra natal, ISr. 'Presidente, sobre cujas ameia.S foram 
passados pelas armas os •confesso-res da . f\é republicana slJbmettidos ás com-
missões militares em uma ép.oca .q·ue tantas affinidades tem com a actual. 

I() SR . ::\1-0NIZ ·SoDR1!J: - Apoiado. 
O tSR. BARBOSA LIMA : - Nós temos oumprido o nosso dever, temos dado 

aos nosws concidadãos, d entro dos limites das .nossas forças, o testemu nho 
inequívoco e }nfatigavel do nosso esforço indefeso na defesa dos ideaes con-
cmJ.cados pela inopportuna, indiscreta e tyranni>ea reforana da Constituição de 
24 de Fevereiro. 

Quizemos discu.tir ponto por .ponto , cada uma das tiheses engJ.o•brudas nes-
ses artigos. Tornou-se-nos impossível fazel-o. Denunciamos daqui aos nossos 
concidadãos o ambiente criado pelo despotism o dentro desta Casa e o denun-
ciamos para que saibam que a discussão se tornou impossível. .. 

Os SRS. ANTONIO Mo NIZ E MONIZ SonRÉ : - Apoiado . 
O SR. •BARBOSA LIMA: - ... e sendo a discussão -impossivel, n ão havendo 

tempo nem para a enumeração das t heses quanto mais para un1 raciocini•J 
concatenado sobre cada uma dellas, não havendo t empo para a invocação 
..1ocumentada dos antecedentes historicos e da d'iliação doutrinaria nós assi-
gnalamos nas paginas dos Annaes do Senado essas condições criadas pelo R e-
gimento <=JUe levará á im•mortalidade os se:us autores. 

Mas o eclypse por que passa a .patria braiileíra nesta hora tem os seu"> 
dias contados . A anomalia astronom.ica, q ue é o sin i·stro •cometa .politicc. d e 
nucleo scilido e impermeavel, passando na s ua orbita parabolica entre a Re-
publica, que aq•ui tínhamos installado na terra dos Canecas e dos Tiradentes. 
e o sol da Li·berda!Cle e da Fraternidade, esse eclypse aenbro de um anno, terá 
temninado. 

iPor em'<Juanto nos basta, a nós os da minoria, enfeixando en1 sy.11these 
final este protesto em que declinamos de tomar ·parte ~essa pantomima tra -
gica, enfeixamos o nosso ;p~·onuncia,mento -ultiin.o, ~·econdimdo a sentença do 
incomparavel Aliglhieri, quando per.corria com o insigne Jn!3,nbuano a -floresta 
dos suicidas e ouvia o lamento de um infortunado i-nquilino daquelle cydo 
dantesco - Uo?nini 11~-rnmo o1· sianw tatti. sterpi! 

Homens já :h OIU.ve que destas curues -senatoriaes ergu~.ram a voz na de-
fesa elas mais caras tradições do credo libera l brasileiro, desde um J osé lVIa-
'r ia da Silva Paranhos até um visconde de Inlhomerim! 

Uon11ini twmmo ! Foram estes homens! · .Agora siamo taUi ste?·pi! Tran-
sformanro-nos em galhos resequidos de uma arvor e que fenece, e, ao invéz de 
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homens, bu·stos de pinlho desaggregados, carcomidos pelo ·cupim da politica-
~-em nefasta! 

Era o q•ue tinha a dizer . (M1tito bem; muito be?n). 

O Sr. Paulo de Frontin ( *): - Sr. Presidente, signatario da reforma do 
Regimento, sou oibri.gado a protestar contra as palav·ras pronu nciadas lia suá 
eloquente oração pelo eminente Senador pelo Estado do Amazonas. S. Ex . 
declarou que o Regimento votado .0 anno passado, satisfazia p.or •completo á 
dboussão da Red'orma Constitucional. Quanto á, discussã.o Cio a-1·t. ·9•, actual do 
l1egimento é reproducção textual. . . 

0 SR. BUEJNO BRANDÃO: - Apoiado. 
O IS~. [pAULO DEl •FRONTIN:' - . . . ,palavra por palavra do Regimento de 

1924. Si, portanto, alguma critica havia a fazer a respeito do cerceamento do 
uso da palavra, o mom<mto não era agora e sim o anno passado, oc•~asião 

<om que a illustrada .minoria devia ter lav.rado seu protesto contra a limitação 
C.o tempo . 

O SR . BARBOSA LIMA: -V. ®x . permitte um apa1'ie? A minoria não :po-
dia prever que se tranfO'I'massem em artigos secções intekas da Constituição. 

0 .SR PAULO DEl FRONTIN: -A que:;;tão n i\!o é de op'.niões. A affi.rm,>..çãn 
é positiva. O art . 9° do Re·gimento , de 1924, diz: 

"·~a primeira e tercei·ra discussões, os Senadores só poderão 
falla1· até duas vezes ·cada um, e <pelo espaço total. 

A medida está textualmente reproduzida no art. 9° do r egimento votado 
este anno. O Senado me dispensará de le-r, porque as pa !avrns são te"Xtual-
mente rejletldas. 

Resta agora a q_uestio relativa aos a;rtiJgos. 
A·rt. 5°: 

"A primeira e a terceira discussões das proposições e das 
BJnendas serão . . . 

Ess disposiçã-o •· tambem textualmente a reproducçào do art . 5• do Re-
gimento votado ' o anno pa,ssado, que diz : 

"rr:>o moesmo modo a primei-ra e terceira dis-cussões das emendas'; . 
Entra em debate, englO'badamente, a reforma, em p-rimeira cl!scuesão; 

entra agora em segunda . 
De que forma? (Pausa) Exactamente artigo .por artig.o. A' primeira . .. 
.0 SR. BARBOSA LIMA: - Que artigo? 
O ISR. PA"GLO DE FRONfl'IN: - .. . errllenda relativa ao art. 6° da Consti-

tuição . 
.0 SR . BARBOSA LIMA: - Art. 6>3. 
0 .SR . PA"GLO Dl!l FRONTIN: - Permitta-me V. Ex . : no a-rt. ·6·3 nã.o ha 

disposição nenhuma relativa 'á disposição dos princípios constitucior:aes. 

('') Não foi revisto pelo orador) . 
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Tanto podia ser feita n 0 art. 5° com-o no ·6·3. A deliberação é da Camara 
dos Deputados, mas· isso não abrange senão o art. 6°· 

A segunda e·rrienda refere-se ex!Clusivamente ao art. 34 e ahi não ha 
absolutamente interpJ:"etação p-ossível de ·que se trate de outro artigo da 
Constituição. A emrenda n. 3, OJ:"a em discussão, refere-se ao § do art. 37. 
Consequentemente tambem n ão póde haveJ:" a menor duvid'a no modo de 
ser discutida . 

Quanto á . emenda n . 4, o illu.stJre .:representante do Estado do Amazo-
nas podia ter levantado a .questão e acredito ·que V. Ex. S-r. 'Presidente, e 
o Senado lhe dariam a razão. 

0 :SR. BARBOSA LIMA: - Não podíamos fazel-o . 
O SR. PAULo Dlll F RONTIN: - Podia, porque a resolução tomada peJa 

Mesa, •hontem ... 
O .SR. 'BARBOSA LIMA: - T entámos fazer, mas não pudemos. 
O SR. PAuLo DE FRONTIN: - ... não foi r elativamente a artigos, mas ·a 

paragraphos. 
O SR. BARBOSA .LIMA : - V. Ex . omittiu o direito que tinhamos de 

emlendar a reforma. 
O SR. PAULo DE FRONTIN: ' - ·Quem diri-ge o modo por que devo discutir 

o assurnpto, sou eu. Quando V. Ex. fala e u tenho o maior p1·aze1· em ouvn-·o, 
não intervindo para desviai-o. 

0 SR . BARBOSA LIMA: - Mas que m se de-fende sou eu. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Não ataquei V. Ex. V. Ex. foi que atacou 

o rSenado, .chrismando o Regimento de coi!ete de ·Couro - que o im·pedi ti àe 
discutir conve·nientemente a questão. Sendo eu u m dos sjgnatarios da re-
forma do R egimento, estou exactamente na posição de quem se defende . 

0 SR. BARBOSA .LIMA: -Conforme. 
0 SR. •PAULO DE FRONTIN: - Conforme. não . 
O •S.R . 'BARBOSA LIMA: - Confonne, sim. 
O ISR . PAULO DE FRONTIN: - 'Posterionmeni:e verificaremros quem te'l:i ra-

zão no ataque e na defesa. 
Mas permitta-me o nobre Senador que eu continue. 
A emenda n . 5 é relativa a tres artigos da Constituição. Englobadamen-

te já f·oram rejeitados os §§ 35 e 3·6; logo estão restabelecidos eis arts, 75 e 
80 da Constituição. A emenda agora é r elativa a um uni co artigo '72. Nestas 
condições, que •Podiam não .só o hom·ado rep·resentante do Am<azonas como 
os seus illustrados companheiros da minoria era ·reclamar, no m·oment0 op-
pol'tuno, como fa·culta o Regimento, que os arts. 69 e 7•0 fossem votados se-

. paradamlente a-credita ndo eu, Sr. (Presidente, que V. Ex. com o seu espírito 
liberal, como todo o Senado, concordariam nesse pedido. 

O SR. lBARBoSA LIMA: ' - O Regimento não faculta isso 
0 ISR. PAULO DE FRONTIN: - 'Perdão, a votação de artigo po1· a.rtigo ~ 

da Constituição. 
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O SR. BARBOSA LIMA: - E' n ecessario que o requerimento seja a ss! gna -
do pela quarta parte do ·Senado . 

0 SR. PAULo DE FRONTIN: Isso é para a discussão . Discussão e vota-· 
ção são cousa:s diffe rentes . 

O ISR. BARBOSA LIMA: - Essa n ã o é a interpretação da Mesa. 
O SR . PAULO DEl FRONTIN: - N ã o se trata de interpretaçã o. Estâ. aqut 

no R egim ento claramente; A disposição relativa á quarta parte do nume-
ro é . feita quanto á discussão; e u me r efiro -á disposição relativa á vot ação. 
Eu nã o encontro no momento esse t e x t,o, m a s o illustre .Senador ·pelo A.m a -
zonas srube que a disposição existe e já foi applicaaa. 

O S-R. BARBOSA LIMA: -V. Ex . est-á enganado. •Esta é a opiniã o de V . 
Ex. e temos o prazer de estar de accôrdo .com V . Ex., mas· não é à in:ter-
pretação firma da -pelos dirigentes. 

O SR. PAULo DE FRONTIN :' - A vo tação foi -concedida de accôrdo com o 
Regimento; quanto á discussão, é uma que-stão de ord :om a ser resolvida 
pela Mesa . cornt recurso para o Sen ado . 1Si essa questão não :foi levantada, 
poderá sel-o no momento opportuno . 

O Sn. BAillBOSA LIMA: - V. Ex. não se illuda. 
O ISR. PAULo DE F noNTIN : -Não m e estou illudindo; é uma ques tão que 

pôde ser i·eso!vida dentro dos termos do Regimento. O que eu lamento pro-
fundamente é que os illustres memi':!Q'OS d a minor ia, que estavam tomando 
parte na di-scussão, abandonen1 o terre no e ingressem no cinculo dantesco 
dos suicidas a que o illustre re]}resenta.nte do Amazonas alludiu em seu el o-
quentissimo discurso. Esse acto representa um verdadeiro sui-cidio, porqu" 
a dispostção do R egimento, que faculta o e-ncerramento, não foi ainda ap-
plicada . I() encerramento tem sido feito nos termos que está estrubelecido no 
Regimento do anno passado, onde se determ·ina que as discussões só serão 
encerradas quando nã-o houver mais nenhunl orador inscripto. 

Quer a reforma em• 1" discussão, q uer as emendas ns. 1 e 2, n a segunlla 
discu ssão, fora1u encerradas por falta de orado1·es. 

Crei-o, porta nto, que em Jogar de seguir um outr-a ca~ninho, o protesto do 
illustre e eminente representante do -Est ado do Amazonas será muito mais 
utll, não só para esclarecer .o Senado ou, -peio menos, aquelles que têm acom-
panhado com interesse o debate, e .especia lmente a opinião publica, que lê não 
só o D i'ario do .Oong1·esso, mas tamibem -os jornaes que .publicam os di-scursos 

·de S. Ex., a questão continuada, demonstrando os pontos fracos e por-
que divergem da r eforma da Constituição. 

O SR . BARBOSA LIMA: - V . E x . a oha possivel uma demonstração neste 
tempo? 

O SR. iPAULo DE FRONTrN: - Acho; e a pí·ova é que ·s . Ex . sabe que· a 
proposição da Camara dos !Deputados não foi integoralmente adoptada p elo 
Senado, que em prime ira discussão rejeitou dois pontos ; e quem · sabe si po-

. deriam.os obter alg·uma cousa mais, para o que se torna necessaria discussão 

.. 
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capaz de trazer a convicç-ão aos tspiritos de que ha ainda disposições n& 
projecto vindo da Cmwara que necessitam ser modificadas .para ficat•em de 
accôrdo com os prindp-ios Jiberaes que permi.ttir.am em 1S91 a organização 
de uma Constituição, que si tem alguns ·pe.ccados, é ·pelo excesso de libera .. 
lismo que longe d0 .ser c elemento .que de qualquer fót·ma possa ser con-
trario aos constituintes de então, tem sido citada nas questã€s relativas ao 
arbitramento e ao desenvolvimei)to do habeas-:corpus e outras, como sendo 
?té das mais notaveis das constituições. mundiaes? 

O SR . BARBOSA LIMA : - V. Ex. está fallando em finados. Bão princi-
pias que existiram 

O ISR. PAULo DE FRONTIN: - V. Ex . sabe que a min:ha inter venção nes-
t6 debate . . . 

O SR. BARBOZA LIMA: - R epresenta a bôa fé e a candura com que V. 
Ex. encara todos estes assumoptos. :Sinto não estar na mesma linha ... 

O SR. PQlzLo DE FnoNTIN: - .. . veio,não só para n::salvar a responsabi-
lidade dos signatarios ou da maioria do Senado na approvação do Regimento, 
no modo pelo qual elle tem sido applicado, não se recorrendo a disposições que 
tinham por objecto, no caso ele haver obstrucção e não discussão, o recurso 
que as assembléas collectivas, em que as maiorias devem dominar, pudessem 
effectivamente dominar ... 

0 SR. BARBOSA LIMA: Não houve occa.siã-o disso, porque eram preci· 
. sas tres discussões. 

O SR. J'AULO DE FnoNTIN: - ... e, ao mesm•o tempo colhe1· resultados 
do concur.so valios.issimo dos .b:I'.iJ.hantes oradores que tomaram ;parte ... 

O 'SR. BARBosA LIMA:· Do nosso concurso? Oh! ... 
O SR. iPAULo DE FRoN'.riN: - .. . e que pode·m, por sua v ez, consbtuir um 

elemento, não só relativamente ás resoluções definiti-vas como elemento de 
interpretação authentica para todos aquelles que de lfuturo tenham de ler o 
que ora occorre em re·tação á discussão da refe>rma da Con.stituiçãc; no Se. 
nado. 

Si essa r etirada de SS . EEx . não fôr r econsiderada, ella será muito 
sentida, mas não .podet'<1 i·mpedir .que 0 St:nado continu~ a. suh mlssão de 
dar anc1amentD á reforma Constituci-onai . (Muito be-rn ; 1111t-ito bem). 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, venho, neste momento, á tribu-
na para cumprir immediatamente o dever de responder ao discurs.o que aca'Qa 
de proferir o eminente representante do Dístri·cto Federal, e não mais para 
discutir o projecto de reforma constítuciO'nal, porquanto estou de pleno ac-
cordo, subscrevendo-a em todos os seus termos, co.m a declaração bri~hante
mente fundamentada ha pouco, nesta Casa, pelo preclaro representante do 
Estado do Amazonas Sr. Barbosa Lima . 

O illustre representante do Districto Fedet·al declara que lamenta que 
tenhamos resolvido nos abstermos do debate, e sómente por uma figura. de 
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rhetorica assim se podem chamar as discussões restl·ictas, apertadas, com-
primidas na camisa de força ou collete de couro do regimento - que se 
teem desenrolado nesta Casa. a respeito do mais importante de todos os as-
sumptos, qu e podiam ser objecto das deliberações do Congresso Federal. 

O SR. BARBOSA L~MA: - E note V. Ex. qu e, nos t ermos do Regimento, não 
h a ·n em ao m enos a a lternativa de um orad'Or para outro. I sto é que é dis-
cussão . 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Não se póde obrigar um Senador a fa lla r. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Mas, é o que o Regimento presuppõe. 
O SR M:oNrz SoDRÉ: - O que eu, poi·ém, lamento, Sr . Presidente, é que 

Q eminente representante do Districto Federal tivesse empresta do o prestigio 
da sua valiosa assig>natura a esse Regimento que acaba de provocar a nossa 
deliberação, e la m ento tanto mais sinceramente, Sr. P residente, quanto pelas 
palavras do honrado Senador verifico que S. Ex. não tem o conhecimento 
exacto das modificações profundas que o Regimento actual fe>: no que fôra 
votado o anno passado, })ara regular o processo da r evisão . 

Vou demonstrar ao Senado as modifi-cações profundíssimas, no sentido 
res trictivo ela liberda de na discussão da m a teria a respeito da r eforma const1-
tucional, fei tas e impostas pelo novo R egimento . . . 

O Sa. BARBOSA LIMA: - Si não fosse assim não seria alterado. 
O SR. MoNrz SüDRÉ: - . . . que vieram modifica r o Regime nto a nterior, 

r•as poucas valvulas ou respiradouros que ainda se n os deixára para que 
não fosse completa e immediata a asphy:11:ia no debate de assumpto de tal 
magnitude, qu a l é o da revisão <la Mag.na L ei da Republica. 

Sr. Presidente , quando se votou aqui esse R egime nto do anno passado, 
'i!ão provoquei sobre e lle debates porque me achava enfermo; mas, mesmo no 
leito, sem poder vir ao Senado, enviei ao Vice-Presidente desta Casa, Sr. An-
tonio Azereclo, uma carta em que la nçava o meu protesto ·contra o espírito 

-reaccionario qu e animava a reforma <lo a ntigo Reg imento, substituindo-o por 
disposições que embaraçavam profundamente a livr e discussão de materia de 
t a l r elevancia; e a primeira vez que compareci ao Senado, depois de r esta-
belecido, foi pm:a re nova r e ratificar o meu protes to, porquanto se me afi-

-gurava que, com aquelle R egimento, nós não poderíamos ter uma verdadeira 
discussão da reforma constitucional, sinão um simulacro e uma mascarada, 
com que ~e procurava frauda r os dispositivos Iibe raes contidos no ar t. 90 da 
Constituição da R epublica . 

Eu sei, Sr. Presidente, que ainda as pou-cas valvulas de segurança ou os 
respirad-ouros que se n os deixavam e que permittiriam que corressem em -
bora com m uita estreiteza os deba tes desta m a teria, foram conservados por 
'ntervenção efficiente de V. Ex. Tal era a preoccupação enfezada, obstinada, 
com que se e ncasinava m os promotot·es dessa r eforma r egimental, que que-

·riam fazel-a nos moldes restrictos do Regimento da Camara dos Deputa dos, 
que V. Ex., Sr. Presidente, teve occasião de, nesta Casa, encarna ndo o pun-
donor, os melindres moraes, a dignidade desta Assembléa, que V. Ex. com 
ta nta superioridade de vistas preside, teve occasião de r etl·u-cat· as insinua-

•• 
• 



-570 -

ções .ferinas e ameaças descortezes com qu e um dos membros mais autoriza-
dos da Mesa da outra Casa do Congresso declara va, revoltado contra as con-
cessões homceopathicas de libera1ismo que se concediam então no nosso Re-
gimento, que a Camara tinha meios de corrigir as faltas do Senado -
expressao textual - am eaça, Sr. P residé'nte, que , na ausencia de V. Ex., 
se transform·ou em r ealidade, não obstante os appla usos geraes que obteve 
nesta Casa o justo r evide que, da cadeira presidencial, V. Ex . offereceu 
áquellas despropositadas considerações eom que se procurava humilhar o 
Senado. 

0 SR. ANTONIO MONIZ:- Muito' bem. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - P ois bem; vou mostrar ao preclaro representante 

do D istricto Federal em que é que o R egimento actual restringe até á elimina -
ção todas a s possi,bilidades de discussão a respeito da Reforma Constitucio·-
J"al no Brasil. Basta S. Ex. lançar os olhos, em primeiro Jogar , para o art. 3• 
do R egimento a nterior , que em questão de prazo prescrevia: "Dez dias depois 
crue distribuída em avulsos ... " 

O SR. PAU:LO DEl F RONTrN: - E' questão de interstício que ·não tem valor. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - . .. "ser á a proposta incluida na ordem do d ia em 

primeira discu ssão, annunciada ao Senado com 48 horas de antecedencia". 
Pois bem, Sr. P residente, o Regimento actual elimina o prazo dos dez 

dias e reduz as 48 horas a 24 horas ape·nas. 
0 SR. P AULO DEl F RONTIN : -Isso é O interstício . 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - . I sso é interstício que tem a maior importancia e 

não podia ser eliminado de um R egimento que regula o processo da r eforma 
constitucional, porque sabemos que a Magna Carta da R epublica exige um 
intersticio de uma sessão legislativa para outra, afim de que seja valida a 
discussão e a votação de qualquer projecto a r espeito da r evisão da lei fun-
ãamental do paiz. 

Não se limita o Regimento actual sómente a esbulhar o Senado do di-
reito de medita r ·cuidadosa e conscientemente sobre m edidas que se lhe pro-
ponham, remodeladoras da Magna Lei da Republica, sinã o ainda que cortou o 
11razo já muito escasso, de cinco dias, con cedido á Commissão dos 21 para 
e laborar pareceres a respeito de eme ndas offerec idas em plenario, reduzindo-o 
a tres dias apenas . 

O SR. PAULO DE F RONTIN: - Praticamente não teve effeito algum. 
O SR. MoNrz SoDRÉ : - Praticamente não teve effeit o a lg um, e esse é 

um dos pontos mais graves de a·ccusação ao Regim ento actual, pot·que elle 
·esbulhou cada um dos Senadores de prerogativas inalienaveis, confiscando-
lhes o direito de offerecer em endas ás emendas que viessem da Camara . 

O SR. PAur,o DE FRONTIN: - As em endas teem d e ter assignatura de uma 
quart a .parte do Senado para serem acceita s. 

O SR. MoNIZ SoDP,É : - O Regimento do amno passado fazia u ma differen-
ça radical, que se impõe á consciencia de todos, entre emendas á lei fu·nda-
mental do paiz e e mendas ás em endas reforma doras da Magna Lei '<ia Repu-
blica, isto é, entre emendas á Constituição e em endas a essas emendas. 
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A uma emenda que procura modificar a Constituição é necessario que 
se exijam as assignaturas da quarta parte dos membros desta Casa, por-
que ess;t exigencia tem em vista defender das investidas apressadas dos re-
formadores os textos rígidos da nossa Magna Lei. Mas P.m que é que pódem 
inter essar á estabilidade da Co<nstituição actual a s emendas offer ecidas ás 
modificações feitas á mesm a Constit uição? 

A Constit uição se defende contra as m·edidas que procuram alterai -a, mas 
3 Constituição não precisa defender as modificações que se lhe propõem 
aos textos integrae:;;. E' esse um dos pontos fundamentaes que visou o Regi -
mento actual - despojar-nos dó direito de concretizar em emendas as idéas 
a bstractas que tín ham os sustenta do na defesa da s nossas con vicções e d os 
nossos ideaes politicos. 

Um outro pon to ainda da maior gravidade, que demonstra o espírito 
~.ubalterno, a orientação pequenj.na, as suggestões anti -patrioticas, liber-
ticidas ... 

0 SR . PAULO DEl FRONTIN: - Agradeço a V. Ex. a gentileza. 
O SR. l'IIoNrz So;r>P.É: - ... com q ue se impoz ao Senado esse Regimento 

a·ctual, torna n do de facto, incontestavelmen te, u m a impossibilidade material 
a .discussão de qua lq u e1· assumpto que seja debatido, nesta Casa, a respeito 
da reforma da Magna Lei do paiz. 

Antes de proseguir, devo responder ao honrado Senador, que não tem que 
agradecer as observações que fiz, e que não podem attingir ao eminente col-
!ega, porque, toda a argumentação que estou trazendo em sentido con-
trar io ás affirmações de S . Ex., de que o Regimento actual não modifica o 
Regimento anterior , demonstra que S. Ex. andara de bõa fé, quando assignou 
c> novo Regimento, porquanto não conhecia bem as modificações profundíssi-
mas que esse mesmo Regimento trouxe ao do anno passado, já por si ante-
liberal e oppr.essivo, alterando-o em pontos de capital, de incontrastavel rele-
vancia . Assim é q ue, no Regimento a'!lterior, estava assegurado o direito da 
palavra a todo Sen ador q ue quizesse discutir a reforma, em bora preso por 
esse collete de ·Cpuro, que ·comprimia o orador, apertando toda a s ua disser-
tação dentro do .p1~azo improrogavel de uma hora. 

O SR. PAULO DE FP.ONTIN: - Então ha dous colletes: o antigo e o novo; 
o do 'lnno passado e o deste anno. 

O SR. lYioNrz SoDRÉ: - Eu já affirmei que .h a dous colletes com a diffe -
rença de que o do a n no passado ·não foi apertado até a estrangulação e a as-
phyxia da victima. 

O collet e antigo estabelecia no art. 10 que a discussão não podia ser e n-
cerrada - chamo a attenção do Se.nado - emquanto houvesse algum orador 
inscripto. ·O coilete actual determina . . . 

O SR. PAULO DEl FP.ONTIN: - Estabelece o encerramento, mas ainda não o 
houve .na pr;tüca. 

O SR. MoNrz SoDRÉ : - . .. que nenhuma discussão ser á en cerrada - e 
chamo a attençã.o do Senado para a fo r mula ·hypocrita e d issimulada --
·"nenhuma discussão será encen·ada, sinão depois que a materia fõr discutida 

• 
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durante tres sessões e median te requerimento assignado pela quarL<t par te 
dos membros, presente o n u mero necessario para as deliberações". De modo 
c:ue não será encerrada sinão quando o Senado quizer ... 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Sinão depois de tres sessões . 
o SR. l.\!loNIZ Som~: - A maioria Q.o Senado é o Senado; de modo que o 

Senado não pôde encerrar a discussão sin ão quando o Senado quizer encerrai-a . 
0 SR. PAu!LO DE FRONTIN: - Depois de tres sessões . 
o SR. MoNrz SoDHÉ: - Depois de tres sessões, mas ... 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - De modo que V. Ex. tinha hoje, amanhã e 

(',epois para fallar sobre a emenda n . 3. 
O SR. BARBOSA L~MA: - Para fallar uma hora . 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Naturalmente. 
O SR. MoNIZ SoDRJ~: - Mas ainda ahi V. Ex. não tem razão. Eu não 

teria tres dias para fallar; ·não teria mesmo tres Q.ias a escolher para nelles 
fallar uma hora apenas, uma unica vez, porquanto esse mesmo Regimento dá 
ao Senádo o direito de convo·car sessões extraordinarias, diurnas e nocturnas; 
de modo que, convocando as tres sessões para um só dia, em um só dia se 
poderia encerrar a ma teria em Q.ebate . 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não haveria tempo porque cada sessão é de 
cinco horas . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ : - Seriam 15 horas para 24 horas. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Seria preciso que se convocassem sessões de 

madrugada e o Presidente Q.esta Casa não teria esta falta de criterio. 
O SR. BARBOSA L~MA: - Mas eu já vi sessões co_nvocadas depois de meia 

I1oite; e eu mesmo já funccionei ás tres horas da madrugada. 
O SR. MoNIZ SomiÉ: - Sr . ·Presidente, eu já ·presenciei nesta Casa a p ra -

t ica de actos que .não são de maior criterio e a Camara dos Deputados já le-
vou as suas sessões até altas horas da madrugada. Demais, creio que 15 
horas estão dentro de 24, e tres sessões de cinco horas poderiam se realizar 
io em invadir a madrugada. Este mesmo Senado realizou, o anno passado, 
em um só dia, qu atro sessões ! ! Mas eu qu ero ainda accentuar que, pelo Re-
gimento actua1, nem siquer tres sessões foram dadas para a discussão da re-
forma constitucional, porquanto, de accõrdo com o mesn'lo Regiment o, a pre-
sidenda pôde dividir a ordem do dia em duas partes, designando para qual-
quer dellas materias differentes. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Aqui .não se fez isto. 
O SR. MoNIZ SoDR.É : - De maneira que em tres meias sessões e em um 

dia só se poderia encerra1· o debate. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não se poderia fazer isso com o Regimento 

anterior e as disposições especiaes n ão são applicaveis. Só si o Senado re-
solver isso. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Mas, Sr. Presidente, V. Ex. quer ve1· ainda, a 
titulo de informação preciosa para o caso em questão, como é que se tem 
interpre tado o Regimento? 
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Vou lembrar um incidente, que se passou hontem e por onde se pôde vei' 
como é que os dirigentes desta Casa insinuam á Mesa d·eJiberações contra~ 

rias ao direito expresso de cada um dos Srs . Senadores. Devo declarar que 
não era V. Ex. quem estava presidindo os trabalhos. !Pois bem, ao entrar 
em discussão a reforma constitucional ,eu levantei, Sr. Presidente, uma ques-
tão de 'Ordem baseada no art. 134, pedindo que, tratando-se de emenda que 
tinha 35 numeras e um delles desdobrado em lettras e paragraphos, referentes 
aos assumptos mais complexos, mais variados; mais hecterogeneos daqueiles 
assumptos de maior relevancia, como os que constituem as . funcções privati-
vas do Congresso Nacional se fizesse a divisão por grupos como estabelece 
o referido artigo, que diz: 

"Os requerimentos serão verbaes ou escriptos. 
Serão verbaes e independerão de apoiamento e discussão, sendo 

votados com qualquer numero os que tiverem por fim pedir: 

Divisão ae ãisC1tssão e votação, na fôrma do Regimento." 
O SR. BuENo BRANDÃO: - Mas esse não é o Regimento para a reforma 

constitucional. 

O SR. MoNrz Sonll'lí:: - Mas, Sr. Presidente, o ·digno Presidente, que era 
um dos illustres Secretarias da Iviesa, declarou que não podia tomar em con-
sideração o meu r equerimento, porque eiie era contrario á disposição expres-
sa do Regimentü actual, e como eu estivesse -certo que h avia equivoco por 
JJarte da Mesa nessa allegação, :pedi de novo a palavra pela ord,~m, afim de 
explicar o meu pensamento, ·chamando a sua attenção. Sabe V. Ex. que foi 
c que me disse o Sr . Presidente? Que eu não podia fallar pela segunda vez 
pela ordem. 

De maneira que um Senador é esbulhado ... 
O SR. BUENO BRANDÃO: -Em questão de ordem sô se falia uma vez. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - ... em um direito legitimo que lhe é -conferido pela 

lei jnterna desta Casa, e não tem siquer o direito de defesa que em todos 
os povos, mesmo· os menos cultos, nunca se recusa á victima, ao menos para 
que se possa justificar, reclamand·o justiça contra um acto de manifesta 
iniquidade . 

Pois bem; não pude fallar, não tive siquer o direito, senhor .P,residente, 
não o teria, si quizesse, de appellar da Mesa para o plenario, que era tam-
bem outra faculdade que o Regimento me confere e de que sô poderia usar 
fallando pela ordem. Entretanto, vou mostrar ao Senado que o artigo invo-
cado contra mim confirma, ao invés, plenamente a razão de ser do meu re-
querimento. 

o SR. PRElSIDElNTEl: 

o vencido. 
Permitta V . Ex. observar que não deve discutir 

O SR. lVIoNIZ SoDRÉ: - Não vou discutir o vencido, Sr. Presidente; estou 
apenas justificando a nossa affirmação relativa ao fa;eto concreto de não po-
dermos de fôrma alguma tomar parte na discussão da reforma constitu-

• 



-574 -

.cional, pel;;t impossibilidade material creada pelo Reg.imento e pelas interpre-
.tações anti -liberaes ... 

o SR. BUENO BRANDÃO: - Em vez de discutir a reforma constitucional, 
.V . Ex. está discutindo o Regimento, que é cousa vencida . 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - ... da Mesa . 
Chamarei a attenção para o pagrapho 2" do art. 20 do Regimento colle-

1:e de couro ou camisa de força. 
Citei -o a rt . 134, que cá direito a qualquer Senador de pedir a divisão da 

discussão e votação da materia. E o § 2" do art. 20 diz: 
"A votaçéio d!is emendas poderá ser feita por partes, a requeri-

mento da quarta parte dos membros do Senado e approvada pela 
maioria." 

Ora, o R egimento em questão exige a condição da assignatura da quarta 
parte dos membros do Senado para q ue se proceda á divisão ca votação; mas 
i1ão a divisão da discussãu. E si o Regimento geral, que está em vigor, por-

' que só é revogado nas p~J.rtes modificadas pelo Regimento especial ... 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Nã apoiado. 
O SR. MoNrz SoD!IÉ: - . .. declara que cada Senador tem o direito de pe-

. <li r a div isão da discussão, e o novo Regimento só se r efere á divisão da vo-
tação, para exigir ;;~. alludida formalidade, claro está que manteve integral, in-
tangível e ine..sbulhavel -o direito do Senador de pedir o destaque das emen-

, das para que ellas sejam, não votadas, mas discutidas separa damente. 
O SR. BUENO BP.ANDÃO: - A discussão regula-se pelo Regimento especial, 

. o: não pelo Regimento commum . 

O SR. MoNrz SOJ>rnÉ: - O Regimento especial é omisso . Já mostrei a 
V. Ex. que o Regimento especial não falla na divisão da discussão; refere-se 
apenas ·á divisão da votação . Portanto, desde que elle nã-o exclue o direito de 

. dividir a discussão, o mantem intacto, para qualquer Senador que queira 
·usar desse direito. Mas o que estou discutindo agora ·não é mais esta questão 
. 'de ordem; não é que eu tenha ou não te.nha razão em pensar desta maneira; 
o que estou accentuando é a falta de liberalismo da Mesa. na interpretação do 
Regimento, a qual, embora decidisse contra mim, não me poderia despojar das 
faculdades que o regimento me assegura de fundamentar o meu requerimen-
to, ou defender as minhas attitudes. E' contra o esbulho do direito de pro pôr 
e fundamentar as medidas que julgo . necessarias á bôa marcha dos trabalhos 
parlamentares que estou neste momento me revoltando, demonstrando á sa-

. ciedade que a intolerancia que preside o andamento da discussão e votaçã-o 
ÔIJ. reforma constitucional no Senado, não nos permittiu que usassemos ao 
menos dos poucos, restrictos e limitadissimos direitos, que ai·nda se poderam 
filtrar pelas malha.s dessa espessa camisa de força com que se procura im-
r•ossibilitar qualquer critica ás emendas monstruosas que vieram da Camara . 

0 SR. PAuLo DE FRONTIN : -Direitos de que V. Ex. abre mão . 
O SR. JVIoNrz SoDRÉ: - Si acabo c e a ffirmar que nã o temos esse direito, 

si .acabo de dizer que o Regimento e o espirito daquelles que o interpretam, 
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nos negam esse dire ito, bem vê V. Ex. que n ão podemos estar abrindo mão 
de uma faculdade que r econhecemos praticamente inexistente. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Inexistente , não. V. E x. tem o direito de 
fallar sobre cada emenda no tempo mar.cado pelo Regimento. 

O SR. MoNIZ SoDRE: - Não temos, em realidade o direito de discutir, e 
muito me admira que o h onrado Senador que conhece perfeitamente o a lcan-
ce, a complexidade, a multiplicidade e relevancia das questões ·Contidas em 
qualquer uma das emendas, possa affirmar que, no prazo r estricto de urna 
hora, seja possíve l o debate dessas medidas, das quaes, cada uma, só por si, 
bastaria para occupar a attenção e esgotar . prazo muitissirno maior, não direi 
para a sua plena elucidação, mas simplesmente n e·cessario para que se fo-
.calizassem, em nítida indicação, os multiplos problemas e theses jurídicas e 
E>conomicas e s ociaes que o debate impõe e suggere . 

O SR. PAULO DE FRONTIN: -· Cada orador tem nas tres discussões, nove 
horas para fallar. 

O SR. MoNIZ Somtill : - Tem nove horas em tres discussões, para todas as 
·emen das que abrangem as questões que mais inte~·essam a organização politi-
ca do paiz. E si o total .das nove h01·as bastasse para a analyse de todas ellas, 
ainda assim ficaria evidente, que não passaram pelas tres discussões exi-
gidas pela Constituição, mas apenas por uma só dividida, fracch:mada, feita 
por partes, em tres turnos . 

Sr. Presidente , volto a affir mar que estou inteiramente de ac·côrdo com 
.o notavel dis curso com que o verbo inflammado e patri-otico do brilhante 
Senador Barbosa L ima illustrou ha pouco os debates do Senado e em que 
S. Ex., em nome da minoria, declara e lJroclama a nossa resolução de não 
nos prestarmos ao que elle chamou a pantomima tragica dessa discussão. De 
.accOrdo ·com as decl;:1rações de S . E x ., não direi nada mais sobre a revisão 
constitucional, no prazo estricto que o Regimento prescreve para a sua dis-
cussão, nada mais, pela convicção absoluta de que não poderia analysar os 
varias assumptos em que estão englobados e confundidos nessa miscelanea de 
.uma indecorosa. promiscuida de, as idêas heterogen eas sobre os problema<; 
que interessam visceralmente ã nação brasileira . 

Si eu me propuzesse, Srs. Senadores, discutir esta emenda, como fiz 
hontem , apenas aflorando duas unicas questões e passando e1n silencio sobre 
outras, pela falta absoluta de tempo, poderiam amanhã dizer que eu tinha 
concordado com as ·outras medidas , porque contra ellas nada h avia articulado . 
Da impossibilidade m aterial do protesto, pela falta absoluta de tempo d,eduzl-
riam a minha acquiescencia sobre 1nedidas que só me1·ecem a m inha arden-
te e convencidp, impugnação. 

D eixaremos porta-n.to que a maioria satisfaça a sua anela de votar a 
Revisão Constitucional, impos ta por um Chefe de Esta do que, quando pleitea-
Ya conv uls iva mente a sua ascenção ao Cattete, havia proclamado, na sua 
pla taforma, em declarações explicitas, as suas convicções a nti-rev isionist as e 
.que só se convenceu da n ecessidade da deturpação, verdadeiram ente mutiladora 
,da Magna Lei da R epublica, depois que capita-listas estrangeiros, no famige-
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rado relatorio que, tive occasião de combater logo após a sua publicação,. 
producto da celebre Missão Ingleza - que representava interesses de credo-
res que se pôde dizer botavam o pé na garganta do Brasil, impunham a re-
visão constitucional, m esmo naquella parte, diziam e1les, relativa á a u tono-
mia dos Estados, embora devessem saber que o art. 90 da Constituição da 
Republica impedia quaesquer tentativas attentatorias do r egimen federati-
vo, mas que elles não ignoravam, não seriam obstaculos perante a · conscien-
cla do dictador que domina o paiz, e mantem, como proposito obstinadoo, o 
aviltamento da Nação. 

(Mu·ito bem,; m1tito bem). 

O Sr. Presidente : - Continua a discussão . (Pausa.) 
Si nenhum Senador quer mais usar da palvra enc~rra-se a discussão 

da em•enda n . .3 . 
Está encerrada. Discussão da emenda n. 4. 

O Sr. Paulo de Front!n: - Sr . Presidente, e~;ta emenda refere-se a 
c~ous artigos da Constituição . Peço a V . Ex. que seja m debatidos separada• 
mente, isto é, relativamente a cada um dos artigos. 

O SR. PRESIDENTE: ' - A lVJ:.esa considerou .hontem um reque-rimento iden-
tico ao do nobre ·Senador pelo Districto Fede-ral .como contt·avindo a r1ispo-
sição expressa d-o Regimento espe-cial. 

Nestas condições não .posso acceita~· o :requerimento de V. Ex. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - V. •E x. me permittirá dizet· que O ·ca.so de 

hontem era inteiramente diverso. Tt·atava-se do art. 34 ela Constituiç.ão e 
de varias parag raphos modificados pela emenda n. 2. Hoje se t rata da emen -
da n. 4, -cujo texto começa pelas seguintes palavras: 

"•Substituam- se os artigos 59 e 60 da Constituiçâo pelos seguintes : " 
A disposição regimental no seu artigo 5", diz o seguinte: 

"A ·pr!meira e terceira discussões da proposta e das emendas 
serão globaes, e a segunda, por artigo" . 

Nestas condições ·parece-me que o caso é c-om-pletamente diverso do que 
foi •resolvido h ontem, e eu insistiria com V. Ex. para reconsiderar a sua 
deliberação, permittJndo que a discussão fosse feita separadamente. 

O SR. PRESIDJ"NTE : - E' exacta.mente apoiado na segunda parte do arti·· 
go, que sou obrigado a manter a deliberação que acabei de tomar aliás de 
accôrdo com a resolução tomada hontem pela Mesa . 

O Regimento declara que a segunda discussão será feita por artigos. O 
projecto da Camara assim se exprime : 

"Emenda n . 4 - Substituam-se os arts . 5·9 e 60 ela ConstituJ-
-ção, pelo s·~guinte artigo". 

Portanto, a 3menda n. 4 constitue um artigo unico Nã.o está na at·· 
tribuição da Mesa, nem m esmo na do Senad.o, dentro da disposição do artigO>. 
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a que aca,bei de me referir decidir de m'aneira contraria. Nestas condições, 
nã o posso attender ao nobre Senador pelu Dis tricto F.zdera l. 

O 'SR. a:>AuLo DEl FRONTIN: - E' uma interpretação con tnL a qual eu· rne 
]Jmi to a dedarar v encido e não con ven cido . 

O Sr. Presidente: - Continúa a discussão . (Pausa.) 
Si nenhum Senador quer u sar da -palav r a, encerra-se a discussão da 

em enda n. 4 (Pausa) . 
Encerrada. 
E menda n. 5: 

"Substituam-se os arts. 72, 7ü e 80 da ConstitUição pelo seguin·· 
te artig.o. " 

SJ não ha quem queira usa.r {la pa lavra, encerra-se a discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela o1·àem): - Sr. Presidente, os arts . 75 e 
8iJ, j.,. não s ito artigos subostituidos . 

ú Sn.. PRESIDENTEJ: - V. Ex . tem razão. Eu não ·presidi a o Senado. n .. 
occasião em que a Casa tomou a deliberação de -rejeitar os artigos . E u li 
conforme estava no a u tographo .. 

0 .SR. PAULO DEl FRONTIN· - Perfeimmente, 

O Sr. ·Presidente: - Si não ha quem queira usar da palavra, encerra-
se a discussão da emenda n. 5 . (Pausa). 

Encerrada. 
Tendo comparecido 44 ISrs. 'Senadores. e não havendo evidenterr1ente nu-

mero no recinto para p r oceder-se á votação, vou, nos term•os do RegimP.n t o, 
mandar fazer a chamada . 

Convido o ·sr. Senador Eusebío de Andrade a occupa.J· a cade ira di' 1" 
becretario . 

P rocedendo-se' li .chamada verifica-se a a;usencia dos Srs. Aristides Ro-
C·ha . B a rbos a Lima, L a u ro S odré, Euripedes de Aguia,r, Pire s R ebello, Jr,J'io 
'l' homê, Benjamin Barroso, . J oão Lyra, Eloy de 'Souza, Epitacio Pessôa.. An-
t on io Massa, Manod Borba. Fernandes L im a , Mendonça Ma rtins, Gonçalo 
Rollem ber g , Pedro L ago, Ant onio Moniz, 'Moniz Sodré, Ma noel Monjardim 
Modesto Leal, Me ndes Ta vares. Bueno àe P a rva, A. Azer edo. José Murtínho, 
Affonso de Carna,rgo, Carlos ·Cavalca nti, Generoso .l\fiarqu"'s, Felippe Schmidt, 
Vespucio de Abreu, Soa res des Santos e Carlos Barbosa (31). 

O Sr. Presidente: - Responderam é. chamada 15 Senhores SenadfJrr>s. · 
EstA confirmada a falta de numer.r. 
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SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Caman:a dos Deputados, 
n. 45, de 1925, apresentanlio emendas á Constituiç;ão Federal. 

O Sr. Presidente : - Emenda n. 1: (lê) 

EMENDA N. 1 

Substitua-se o art . 6° da Constituição pelo segulnte: 

"Art. o Governo J3'ederal não poderá intervir em negocios peculiare!o 
aos Esta dos, salvo: 

I) para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
II) para asse>gurar :1 integridade nacloic.al e o respeito aos seguinte" 

princípios constitucionaes : 
a) a fôrma republicana; 
b) o regimen representativo ; 
c) o governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos Poderes; 
e) a temporariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos 

funccion::Lrios; 
tJ a autonomia dos municiplos; 
g) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da ConstituiçU.o; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minoria;;; 
t) a inamovibilidade e vitaliciedacle dos magistrados e a irreductibilidade 

dos seus ven~imentos; 
j) os direitos políticos e individuaes assegurados pela Constituição; 
k) a não reeleição dos Pr·esidentes e Governadores; 
l) a possibilidade de reforma constitucional e a competencia do Poder 

Legislativo para decretai-a. 
lll) para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes publlcos es-

tadoaes, por solicitação de seus Iegitimos representantes, e para, indepen-
dente de solicitação, respeitada a existencia dos mesmos, pôr termo á guerra 
civil; 

IV) para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reorga-
nizar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se de-
monstrar pela cessação de p agamentos de sua divida fundada, por mais de 
dois annos . 

§ 1. • Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a interven-
ção nos Estados para assegurar o respeito aos principies constitucionaes da 
União (n. I!); para decidir da legitimidade de poderes, em caso de dupl1-
-cata (n. III), e para reorganizar as finanças do Estado insolvente (n. IV) , 
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§ 2, o Compete, privativamente, a o Presidente da Republ!ca intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 1 °); quando o Su-
premo Tribunal a requisitar (§ 3°); quando qualquer dos poderes publicas 
estadoaes a solicitar (n. III) ; e, independentemente de provocação, n os de-
mais casos comprehendidos neste artigo. 

§ 3. o Compete pr iva tivamente, ao Supremo T ribunal Federal requisitar 
do Poder E xecutivo a intervenção nos Estados, afim de assegurar a execução 
das senten ças federaes (n. IV) . " 

A votação vae ser feita pelo processo nominal. 

O Sr. Paulo àe Frontin (-"') (para encaminh ar a votação) - Sr. Pre-
siden~e . usando do direito que m e é conferido pelo art. 12, do Regimento, 
venho encaminhar a votação desta emenda. 

Sou obrigado a chamar a attenç;ão do Senado para um ponto que foi 
object.o de discussãc., mas que não f oi completamente r esolv ido e conviria. 
ou QUe a Commissão dos 21 ou o seu illustre Relator, n a t erceir-a discussão, 
ürmasse, de um m odo positivo, qual deve ser a interpretação a dar ao que 
se acha dispoBto no n. 4 da emenda n . 1 da proposição da Camara dos Depu-
tados . 

O n. 4. é a ssim redigido. 
"Para assegurar a execu ção das leis e senten ças federaeo; e re-

organizar as finanças do Esta do cuja incapacidade para a vida au 
tonoma se demonstrar pela cessação de pagamentos da sua di-
vida. f undada por m ais de dous a nnos . " 

Desde que não se preferiu estabelecer uma m edida restrictiva em r a-
laQão aos emprestimos externos realizados ou a serem realizados pelos E.-;-
tados, ficando esses emprestimos dependentes de fiança do Governo Fe-
deral, de modo a evitar que quando se desse a cessação dos pagamentu:o, 
pudesse esse facto repercutir gravemente sobre os creditas do paiz, a sco-
lução dada p ela .Camara dos Deputados r esolv ia, em pa1·te, esta difficui-
dade, n ão de modo tão completo como seria a outra fôrma, mas em todo caso 
é uma solução, embora defficiente . Não ha, porém, razão alg·uma., no meu 
modo de pensar, em se estabelecer a incapa cidade para ·a vida autonoma, 
para o Estado em que este facto se der, isto é, onde a cessação de paga-
mentos da divida fundada por mais de dous annos tiver lugar. 

V . E x . , Sr. Presidente, sabe perfeitam ente que, m esmo sem considerar 
os casos de força maior que podem de t ermina r a cessação de pagame.aco 
da divida fundada, por uma diminuição n otavel das rendas do Estado, 
occasionada, ou por uma secca prolongada, como acontece periodicamente 
no Ceará e nos Estados do nordeste brasileiro, ou por inundações ou por 
factos outros possrun occorrer e perdurar durante um tempo superior 

(*) Não r evist o peJ o orador. 
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aquelle em que as suas consequencias seriam de effeitos limitados - o que 
"e póde dar como já se deu ·no Brasil como a guerra dos Farrapos, no ~io 
Grande do Sul, perturbando durante sete annos as condições agrícolas, com-
m8rciaes e industriaes daquella província - outras causas de natureza if'l-
pre•vista, pôde levar o Estado a não poder fazer face aos seus comprn-
m·:ssos. 

V. Ex. e o Senado conhecem perfeitamente o que se passou nos Es· 
'n.dos do P._mazonas e do Pará. Habituados a uma arrecadação de renda ele·· 
vada pelo imposto de exportação, constituíram os seus departan1entos (1e 
serviços publicas de conformidade com estas rendas. Em momento dado ac· 
plantaçõP.s da borracha na Inclia perturbaratn cotnplztamente o nossa JTit')l'-

cado, em relação a este prcducto. Os preço" cahiram do m odo tal que 
n em mais remuneravmn a extracção. A producção diminuía e o seu valor 
teve um decrescimo notavel. Sendo essa a fonte pi·incipal da receita da-
quelles Estados - as rendas provenientes da exportação da borracha - a 
arrecadação diminuiu de tal modo que só duas sol1.1ções se lhes impunha: ou 
procurar resolver como crise passageira esta situação, portanto, sacando 
contra o futuro, ou reduzir notavelmente as despezas. Mas, V . Ex., Sr . 
Presidente, 0 o Senado não ignoram que a reducção de despezas, principal-
mente quando os serviços são re:üizados com exig-encias e rega.Jias não po-
dem de u m momento para outro ser diminuídas na proporção desejada. 
Nest e caso os dous Estados, apezar de não haver nelles incapacidade para 
a vida autonoma, não puderam effectuar o pagamento da sua divida fun-
dada, isto é, e:n ambos se acham os pagamentos m uito atrazados . 

Outro caso que o Senado facilmente p6de conhecer e delie podm·ia. tirar 
conclusões, é o seguinte: 

O Estado da Bahia, por circumstancias mu!tiplas, foi obrigado a um3. 
situação economica deficitaria, que nií.o lhe permittiu manter em dia o pag''.-
mento dos juros e da amortização da sua divida externa . Conscqu entementH 
houve a cessação desses pagamentos em períodos superior a dons annos; 
entretanto, não podem\)s considerar que o Estado da Bahia esteja em coa-
dições de incapacidade para a sua vida automona. Ao contrario, tendo sido 
eleito recentemente um Gvernador que tomou, principalmente a seu carg(> 
a parte administrativa e financeira do Estado, já mo<iificou de modo nu-
tavel essa situação e tudo nos leva a crer que se voltará ao regimen 
normal . 

Ora, é uma intervenção que se poderá .dar ad l ittC?·am para se l'eorgani-
zarem as finanças, como se tem dado sob a acção da Liga ·das Naçõe.o, 
para se reorganizarem as finanças de paizes, sem affectar a sua soberanla. 
A Hungria, a Austria e outros paizes teem procurado se reorganizar peln 
Conselho de Competencia financeira e agora, o mesmo se acaba de dar com 
o Chile, onde, foi apresentada a solução da creação de um banco de emissão, 
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.quebrando-se o padrão monetario, isto ê, reduzindo de 18 para 6 d . , o 
peso. 

Embora n ão vote contra a medida que consta da emenda n. 1, chama--
ria a attenção nã o só da Commissão dos 21, do seu illustre Presidente, 
como do nosso eminente l eacler para estas pa lavras que nada affectam o 
fundo da m edida, que em nada prejudica, n em impede que o Poder Exe · 
cu tlvo r esolva sobre a intervenção . 

Eram essas as considerações que tinha a fazer . (M1.dto be?n.) 

O Sr. Adolpho G01·do dá explicações ao seu collega a proposito das 
ponderações que f ez. (*) 

O Sr. Presidente: - Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se á chamada, r espondem - Sim os S:·s . Aristides 

Rocha, Souza Castro, Costa R odr igues, Cunha Machado, Ma g a lhães de Al-
meida, Pires R ebello, T homaz Rodr igues, Ferreira Chaves, J oão L yra, Elo)' 
de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, 
Fernandes Lima, Mendonça Martins, Euzebio de Andr ade, Lopes Gonçalve:o:, 
Pereira Lobo, P edro L ago, Manoel Monjardim, Bernardino Monteiro, Miguel 
de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto L ea l. Mendes T avares, Paulo ue 
Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, Adolpho Gordo, 
Luiz Adolpho, Affonso Carmargo, Generoso Ma rques, F elippe Schmiclt, Vi-
dal Ramos, Ves pucio de Abreu e Carlos Barbosa (3 8) ; e - não - os Srs. 
Lauro Sodré, Euripedes de Aguiar, Gon\ialo Rollemberg, Jeronymo Mon-
teiro, J osé Murtinho, Cados Cavalcanti e Soares dos Santos (6). 

O Sr. Presidente: - A emenda foi approvada por 38 votos contra seis. 

O Sr. Soar es dos Santos :-Pedi a palavra para enviar á Mesa a minha 
·.declaracão de votp. 

O Sr. Presidente: - Emenda n. 2. (Lê) : 

Em•fE N DA N. 2 

Substitua-se -o art. 34 da constituição pelo seguinte : 

"Art. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 

1", orçar, a·nnualmente, a R eceita e fixar, annualmente, a D espesa e 
tomar as contas ele ambas, rela'fivas a cada exercício fina nceiro, prorogado 

( •) Vide discurso proferido na sessão de 25 de Novembro . 
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0 orçamento anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver o novo e m 

vigor; 
2•, autorizar o Poder Executivo a contrahir emprestimos, e a faz!'~· 

outras operações de credito; 
3• legislar sobre a divida publica, e es t abelecer os meios para o seu. 

pagamento; 
4", regular a arreca.daçào e a distribuição das rendas f ederaes; 
5°, legislar sobre o con1mercio exterior e interior, podendo aut~riz:.:t.-c· 

as limitações exigidas pelo b ern publica , e sobre o a lfa ndegamento· ele portos 
e a creação ou suppressão de entrepostos; 

6°, legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Es-
tado, ou se estendam a territorios estrangeiros; 

7•, determinar o peso, o valor, a inscripçã o, o t ypo e a denominac;ilLl· 
das moedas; 

s• crear bancos de emissão, legislar sobre el1a , e tributal-a; 
9° fixar o padrão dos pesos e medidas; 
10, re·solver definitivamente .sobre os limites dos Estados entre si, os do-

Districto Federal, e os do territorio nacional com as n ações limitrophes; 
11, a utorizar o Governo a <leclarar g uerra, si não tive r Jogar ou malogr a r-

se o recurso do arbitramento, e f azer a paz ; 
12, resolver defin itivamente sobre os tratados e convenções com as nações 

E~strangeiras ; 
13, mudar a capital da União; 
14, conceder subsidies aos Estados na hypothese do art. 5°; 
15, legislar sobre o serviço dos correios e t elegraphos federaes; 
16, adopta r o r egimen conveniente á segurança das fronteiras; 
17, fixar, annualmente, as forças de terra e m ar, prorogada a f ixação· 

anterior, qua ndo até 15 de Janeiro n ão estiver a nova em vigor; 
18, legisla r sobre a organização do Exercito e da Armada; 
19, concede1· ou negar passagern a forças estrangeiras pelo territorio do 

:Paiz, para operações militares ; 
20, declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional 

na emergencia de aggTessão por forças estrangeiras ou r1e commoção inter-
na, e approvar ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder 
Executivo, ou seus agentes responsaveis, na ausencia do Congresso; 

21 , regular as condições e o processo da eleição par a os cargos federaes . 
em todo o paiz ; 

22, legis lar sobre o direito civil, commercial -e ·criminal da Republica e o 
:Processual da justiça federal; 

23, estabelecer leis sob!'e naturalização; 
24, crear e supprimir empregos publicos federaes, inclusive os nas Secre-

tarias das Camaras e dos Tribunaes, fixar-lhes as attribuições, e estipular-
lhes os vencimentos; 

25, organizar a justiça J'ede ral, nos termos do art. '55 e seguintes ·da Se-
cção III; 
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26, conceder amnistia; 
27, commutar e perdoar as penas impostas, por crimes de responsabili--

dade, aos funccionarios federaes; 
28, legislar sobre o trabalho; 
29, legislar sobre licenças, aposentadorias e r eformas, não as podendo-

conceder, nem alterar, por leis especiaes; 
30, legisla r sobre a organização municipal do Districto Federal, bem como 

sobre a policia, o ensino superior e os demais serviços que na Capital forem 
reservados para o Governo da União; 

31, submetter a legislação especial os pontos .do territorio da Republica 
r.ecessarios para a fundação de arsenaes, ou outros estabelecimentos e insti-
tuições de conveniencia federal; 

32, regular os casos de extradição en tre os Estados; 
33, decretar as leis e resoluções necessarias ao exercicio dos poderes que 

pertencem á União; 
34, decretat· as leis organicas para a execução completa da Constituição; 
35, prorogar e adiar suas sesEões . 

1°. As leis de orçamento não podem conte-r disposições estranhas á pre -
visão da receita e á despesa fixada para os serviços anteriormente creados. 
Não se incluem nessa prohibição: 

a) a autorização para abertura de creditas supplem entares e para ope-
rações de credito como antecipação da Receita; 

b) a determinação do destino a dar ao saldo do exercicio ou do modo de 
cobrir o "deficit". 

§ 2". E ' vedado ao Congresso conceder creditas illimitaclos." 
Va ser feita a chama da. 

O St·. Paulo de Frontin (*) (para encaminhar a votação) - Sr . Pre-
sidente, a emenda n. 2 é relativa ao a r t. 34 da Constituição. O numero de 
modificações n ella proposta é relativamente lim it ado _ Algumas dellas, apesar 
de ser em de doutrina contraria a ellas, eu as acceito pela circumstancia de 
t[Ue, sendo const itucionaes, não mais se poderá dar o qu e ultimamente tem. 
acontecido. 

V. E x . sabe, porque eu mais de uma vez tenho declarado no Senado, 
que considero as caudas orçamentarias necessarias e julgo que a maior 
par te dos melhoramentos materiaes que teem sido executados durante o pe-
riodo republicano, o teem sido em virtude de autorizações -ou medidas t axa-
tivas constantes das caudas orçamentarias. T odavia como ultimamente esta 
doutrina tem sido comba tida e qua.ndo Senadores apresentam emendas que 
são consideradas desta natureza, -o Senado em plenario não as tee1n appro-
vado, mandando constituir projectos em separados, acho que a vantagem de· 
ser a medida precisamente impedida por disposição constituciona l é incontes-
tavel. Si a pratica demonstrar que esta medida é má, uma reforma futura 

(*) (Não foi revisto pelo orador) _ 
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da Constituição, depois da experiencia, poderá fazer voltar ao regimen que 
acho preferível. Nesse ponto, portanto, nenhuma observação tenho a fazer, 
o.doptando a medida contra a qual, repito, sou em doutrina contral'io. 

Sinto necessidade de faze1· mais duas pequenas observa-;:ões, estas mais 
de redacção e são r elativas ás leis orçamentarias e ás de fixaç:ão de forças 
de terra e mar . A disposição é redi;;;·ida de forma diversa da prorogativa 
que ha clous ou tres dias votámos e que tem uma redacção superior a esta. 
Teria sido preferível que a medida fosse adoptada quando o Congresso, até 
Sl de Dezembro não tiver votado essas leis a nnuas, ou quando não forem 
sanccionadas pelo Presidente da . Republica . P referiu-se r ecorrer á redacçã.o 
dizendo: "quando até 15 de Janei'ro n ão estiver o novo em vigor " . 

Ora, a disposição do novo o1·çamento não poderá estar em vigor no dia 
15 de Janeiro, porque pelo Codigo de Contabilidade, qualquer medida que 
altera as tarifas alfandegarias s6 entra em vigor 90 dias depois, e as outras 

moDificações de impostos só vigoram 30 dias depoi.s. Qu er dizer que será pre-
cisa uma interpretação - ou em vigor, substitua-se pela promulgação, para. 
que entre em vigor passados os dias exigidos pelo Codigo de Contabilidade. 

Estas observações são mais de r eciacçãp do que propriamente substan -
ciaes. 

Ha porém um ponto para o qual chamo a attenção do illus tr e r el<ltor e 
. .,. respeito da qual desejaria, pelo menos, uma e-xplicação. 

A disposição do § 29 do art. 34 da Constituiçu.o actmLl dá ao Congresso a 
faculdade de legislar sobre terras e minas da propriedade da União. 

Em um dos projectos destinados á Camara dos Deputados, nesse mesmo 
n. 1, se t inha accrescentado : - legislar sobre o trabalho. Fica va, portanto, o 

§ abrangendo tres disposições - legislar s obre o trabalho, legislar sobre terrn.s 
e legishr sobre minas da propriedade da União. 

No correr da discussão, porém, a parte final que era a reproducção do 
29 do a rt. 24 da Constituição actual, desappareceu. 

Ora, no territorio do Acre, os terrenos são devulutos, e de propriedade 
-da União. Independente disso, a União tem tarnbem propriedades em deter-
minados E stados . Bastará citar - Ipane:ma - onde se permittiu durante 
mais de um seculo que se explo1·as:;em a industria siderurg·ica, ainda que com 
intermitencia. 

De modo que parece que h averii. toda a conveniencia em não se eliminar 
esta disposir,;ão da Consti tuição actual . Por essa eliminação se deprehende 
que cessa ao Congresso a competencia para esse fim . 

E' uma observação que faço . Não é fundamental. Nenhuma das conside-
raçõe.s que apresentei faz mesmo, r estricções para a approvação da emenda 
numero 2. Mas como julgo que, quando ha ou questões de redacção, ou 
questões de eliminação, não devidamente justificadas, é conveniente que 
fique esta·belecido a r azão de ser desses factos, 'so'Ccorrendo-me da faculdade 
regimental faç o estas consi{!erações, que submetto ao elevado criterio e 
j ustiça do Senado. 
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O Sr. Adolpho Gordo dá as explicações sol iCitadas. c~) 

O Sr. Presidente : - Vae ser feita a chamada. 

P1·ocedendo-se á chamada, respondem - si?Jt - os Srs.: Aristides Rocha, 
Sou za Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Maga!t.i'.e::;. de Almdda, 
Pires Rebello, Thomaz Rodrigue·s, Ferreira Chaves, 
Souza, Antonio M:assa, Venancio Neiva, Carneiro da 

João Lyra, Eloy de 
Cunha, Manoel Bor-

ba, Fernandes L ima, Mendonça Martins, Eusebio ode Andrade, L opes Gon-
çalves, Pereira Lobo, Pedro L ago, :Manoel Monjardim, Bernardino Monteiro, 
Miguel de Carvalho, J oaquim Moreira, Modesto Leal, Mendes Tavares, Paulo 
de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos , A dolpho Gordo, 
Luiz Adolpho, Affonso de Camargo, Generoso Marques, F e!ippe Schmidt, Vida! 
Ramos, Vespu cio de Abreu e Carlos Barbosa (3 8) e - não - os Srs. : Lauro 
Sodré, Gonçalo Rollemberg, José Murtinho, Cal'los Cavalcanti e Soares dos 
Santos (5) . 

O Sr. Presidente: A emenda foi approvada por 38 votos contra 5. 

O Sr. PresidenEe : E menda n. 3 . (Lê) : 

EMENDA N. 3 

Substitua-se o § 1 • do art . 37 pelo seguinte: 
"§ 1.• Quando o Pres idente da Republica julgar um projecto de lei, no 

todo ou em: parte, inconstitucional ou contrario aos interesses nacionaes, o 
vetará, total ou pa r cialmente, dentro de dez dias uteis, a contar daquelle em 
c;,u e o r ecebeu, devolvendo, n esse prazo e com os motivos elo véto, o projecto, 
ou a parte veta da, á Camara onde elle se houver iniciado. 

O Sr. P re'sidente : - Vae ser f eita a chamada .. 

Procedendo-se á chamada, respondem - sim - os Srs.: Aristides Rocha, 
Sousa Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Magalhães de Almeida , Pires 
Rebello, Thomaz Rodrigues, joão Lyra, Antonio Massa, V enancio N eiva, Car-
neiro da Cunha , Manoel Borba, Fernandes Lima, Mendonça Martins, Eusebio 
de Andrade, Lopes Gonçalves, Pereira L obo, P edro Lago, Manoel Monjardim, 
Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto L eal, 
Mendes Tavares, Paulo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio 
Carlos, Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Affonso de Camargo, Generoso Marques, 
Felippe Schmidt, Vida! Ramos , Vespucio de Abreu, Ca rlos Barbosa, F erreira 
Chaves e Eloy de Souza (38) e - não - os Srs.: Lam·o Sodré, Gon çalo Rol-
lemberg, José Murtinho, Carlos Cavalca nti e Soares dos Santos (5). 

•(*) Vide 3' discussão . Sessão de 25 de Novembro. 



-586-

O Sr. Presidente: - A emenda foi approvado por 38 votos contra 5. 

Emenda n. 4: (Lê) 

EMENDA N. 4 

Substituam-se os arts. 59 e 60 da Constituição pelo seguinte: 

"Art. A' Justiça F ederal compete: 
- Ao Supremo Tribunal Fedel·al: 
I, processar e julgar originaria e privativamente: 
a) o Presidente da R epublica, nos crimes communs, e os Ministros de Es-

tado, nos casos do art . 52; 
b) os Ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos de responsa-

bilidade; 

c) as causas e -conflictos entre a União e os Estados, ou entre estes, uns 
com os outros; 

d) o·s litígios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União ou os 
Estados; 

e ) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, ou entre estes e 
os dos Estados, assim como os dos juizes e tribunaes de um Estado com os 
juizes e tribunaes de outro Estado; 

II, julgar em gráo de recurso as questões excedentes da alçada legal re-
solvidas pelos Juizes e tribunaes federaes; 

III, rever os processos findos, em materia crime. 
- Aos juizes e Tribunaes Federaes: proce~sar e julgar: 
a) as causas em que alguma das partes fundar a acção, ou a defesa, em 

disposição da Constituição Federal; 

b) todas as causas propostas contra. o Governo da União ou Fazenda 
Nacional, fundada em disposições da Constituição, leis e r egulamentos do Po-
ê!e r Executivo, ou em contractos celebrados com o mesmo Governo; 

c) as causas provenientes de compensações, reivindicações, indemniza-
Ç;ão de prejuízos, ou quaesquer outras, propostas pelo Governo da União con-
tra particulares ou vice-versa; 

! 
d) os litígios entre um Estado e habitantes de outro; 
e) os pleitos entre E stados estrangeiros e cidadãos brasileiros; 
d') as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos com 

o Governo da União, quer em convenções ou tratados da Uniiio com outras. 
nações; 

g) as questões ele direito marítimo e 11;avegação, assim no oceano como 
no:s !·i os e lagos do paiz; 

h) os crimes politicos. 
§ 1.• Das sentenças das justiças dos E s ta dos em ultima instancia haverá 

recurso para o Supremo Tribunal Federal: 
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a) quando se quest iona r sobre a v igencia, ou a validade das 1ds federaes 
em face da Constituição e a decisão do Tribunal do Estado lhes negar ap-
:plicação; 

b) qua.ndo se contesta r a valida de de leis ou de a ctos dos govei·;, os dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis :::e deraes, e a decisão do tl'ibunal 
do Estado considerar validos esses actos, ou essas leis impugn adas; 

c) quando dois ou mais tribunat>s l<Jcaes interpretarem de modo diffe -
rt"nte a m esma lei federal, podendo Q r e.curso ser tambem interposto .por 
qualquer dos tribunaes r eferidos Q U pelo Procurador Geral da Repu'blica.: 

d) quando se tratar de questões de d ireito .m·üninal ou civil inter-
nacio·nal. 

§ 2. o Nos -::asos em •que 'houver de applicar le is dos Esta·dos, a justiça 
federal consulta1cá a juris·pru dencia dos t r ibu naes ·locaes, e, vice-versa, as 
justiças dos E stados consultarão a jurispruclen cia dos tr ibunaes f ederaes, 
quando houverem de interpretar leis da União. 

§ 3.0 E ' vedado ao Congresso commetter qualquer jurisdtcçã<J federai áls 
just iças dos Estaaos. 

§ 4. 0 As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por 
offici'les judiciarios da U nião, aos •quaes a policia loca l é obrigada a prestar 
a ux'.lio, .qua•ndo invo·~ado por e!Ies. 

§ 5,0 Nenhum recurso judi-ciario é permitticlo, para a justiça federal ou 
local, c-ontra a intervenção nos E stados, a declaração do ·estado de sitio, e a 
verificaç;ão de po·deres, o r econhecimento, a posse, a Jegitimidade a perda 
de mandato dos membros do P<Jder .L egislati-vo ou Execu üvo, federal o·u es-
tadoal; assim como, na rv.jgencia do estado de sitio, não p oderão os tribu-
naes conhecer dos actos praticados em virtude de lle pelo Poder L egislativo 
ou Executivo". 

Vae se·r feita a ·cham ada. 

O Sr. Jeropymo 1\ionteiro (pela ordem): - Sr. Presidente , na ultima 
vota~o foi omittido o n'leu voto ·Contrario á emenda 1n. 3. Antes que sn 
passP. á nova votaçã<J, ·peço a V. Ex .. que faça constar da acta o m eu voto 
contrario á esta eme•naa. 

O SR. P RESIDENTE - Não houve omissão do voto de V. Ex . A o ser feita 
a chamada V . Ex. não estava no recinto . 

O .SR. J'ERONYMO MoNTEIRO - Não estava no começo., m as no meio della 
compareci ao recinto e declarei á Ilil:esa o meu voto contrario. 

O SR. PRESIDENTE - Ent retanto a declaração de V . Ex. constará da acta. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) (para encamil~har a votação) - 81·. Presi-
dente, perante a Commissão dos 21 tive- ·occasião de formular considerações 

(*) Não foi revisto pe lo ora<lor. 
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e em · seguida uma emenda para que !fosse supprimida da emenda n. 4 a 
parte final do § 5°, assim concebida: 

"Assim .como na vigencia do estado de sitio não poderão os trt-
'bunaes conhecer dos actos praticados em rvirtude desse pelo Poder 
Legislativo ou Executivo" . 

0 SR . .SOARE:> DOS SANTOS - Isto é um assombro! 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que em 

um re,s-imen como o nosso pres!dencial, ·a Executi-vo é o poder que se _pôde 
dizer que tem o max1mo de autoridade. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS - Tem a força . 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - Não SÓ tem a força -como muito bem 

diz o eminente representante do Hio G·rande do .Sul, -como pôde deixar de 
cumprir as determinações dos outros poderes, ao passo que estes n ão pódem 
deixar de cumprir as do Executivo. 

Ainda m ais, se= entrar, porqu e não é momento opportuno - em .con-
siderações que me reservo para fazer •na terceira discussão, peço ao illustre 
relator da Commissão dos 21 a 'bondade de mostrar -como se pôde tomar uma 
providencia qualquer .contra o acto do Poder Executivo, sem ser pela Jn-
tervenção do Poder Judiciario 

Mas d!.r -se-hia que o Poder Executivo .quando pratica actos em virtude 
do estado de sitio, esses actos n ão pódem ser submettidos ao Tribunal Ju-
diciario. Effectivamente, essa doutrina é a ·que tem -constituído a jurispru-
dencia actual do Supremo Tribunal , sem haver necessidade de uma disposi· 
ção especial na Constituição actual, estabelecendo o que estabelece o final 
do § ·5•. 

Mas supponhamos que o Poder Executivo em Jogar de praticar os actos, 
como lhe permitte a decretação do estado de sitio, exhorbita e dictatorial-
mente mande prender aquelles que deteve, em virtude do estado ds sitio, em 
uma il)risão commum_. A quem recorrer, nesse caso? 

A Constituição actual permitte ao detido illegalmente dentro do estado 
de sitio, ir ao Supremo Tribunal solicitar um habeas- coTpns, c.crno temos 
ti·do exemplos ainda muito recentes. Nestas condições, -cumpre-se a dispo-
sição constitucional .que m:;tnda que o Governo em estado de sitio possa 
prender, mas em prisão que não seja a dos rP.os -communs e possa desterral' 
para qualquer parte do territorio nacional, mas .não para o estrangeiro. 

O .SR. ADOLPHO GORDO - Dura'nte o estado de sitio, os outros poderes 
não podem con-hecer da medida tomada em virtude desse estado. Seria a 
interferencia de outros poderes. 

O SR. PAULO DE F RONTIN: - O caso que oitei não é em virtude do 
estado de s itio; é evidentemente contra a disposição constitucional relativa 
ao estado de sitio. 

Si o Governo em vez de prender, como lhe ~ermitte a Constituição, 
si em Jogar de desterrar para o Acre •ou para qualquer outro ponto do ter-
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l"itorio na·cional, desterra para fóra do paiz, não se póde absolutamente e::.-
pera r que ve nha a Mensagem do Presidente da R epublica , justificando os 
seus actos durante a ·decretação do estado de sitio. Actua lmente, qualquer 
pessoa em nome do detido põde requerer ao Supremo Tribunal, um habeas-
C01'111LS em seu favor. A il!egalidade praticada é immediatamente corrigida 
pela acção do nosso maior tribunal e ao m esmo t empo os direitos indivi-
duaes e as suas garantias ficam absolutamente defendidas. 

Ora, como vae ificar a disposição, desde que o Tribunal Judiciario não 
possa intervir, a situação será de absoluto a rbítrio, dictatorial, sem haver 
um poder qualquer que possa agir para evitar esses actos incontestavelmente 
inconstitucionaes. 

·Eu não discu to Q outro ·caso. Reconheço 1que basta uma simples decla-
ração do :111inistr o do Supremo Tribunal de que a razáo decorre do estadú 
df> sitio para que o 'Tribunal não se manifeste a respeito. 

0 SR ADOLPHO GORDO - .Sim; não ·Pó de conhece!'. 
0 SR. P AULO DE FRONTIN: - E sta é apropria doutrina actual. 
M'as, .qu ando se der um :facto sem elhante ao que me referi, é preciso 

que o Poder J udiciario possa intervir. 
Si o ·Senado não quer modificar, pela suppressão, o paragrapho a que 

estou me referindo, é necessario, ou por um parecer da Commissão dos 21, 
ou ·por uma declar ação terminante do ·Sr. relator, ·que fique bem claro que 
são sóme•nte os actos p-raticados lega:lmente em virtude do estado de sitio 
os que, na vigencia delle, os trihunaes judi0iarios não pódem tomar conhõ-
cimento. Mas ·para quaesquer oucros actos que nã-o sejam decorrentes legal-
mente ;do esta'do de sitio deve .haver uma soluçã o, afim de •que, em teml,}o· 

IQpportuno e r apidamente, possam deixar de ser levados a effeit::> ou cor-
rigidos. 

•Supponha V . Ex. que as immuniclades J.}arlamentares amanhã não se,jam 
respe·itadas? 

O SR. ADOLPHO GORDO - Ahi , s !m; é uma excepção, porque ·as immuni-
dades parla mentare'-1 são inher~nte:o at. ca·rgo 8 •não pódem ser suspensas 
pe1o Poder Executixo. 

0 SR . PAULO DE F RONTIN: - P ermitta-me V. Ex. : as immunidades,. 
dentro dn, ·propria Constituição actual, não .foram sempre respeitadas. Eu 
:roderia citar maJs do ·um nome de . Senador ou Deputado presos e -depor-
tados, sem qu e houvesse r azão, n em disposiÇão alguma constitu cion a l que o 
permittisse. Foi um abuso de poder , e só depois de algum tempo é q'~e o 
Supremo T rihunal estabeleceu ·Como jurisprudencia pacifica a do respeito 
ás immuniclades parlamentares, dura nte o estado de sitio. 

10 SR. ADOLPHO GORDO - Os termos da Constitui,ç:iio actua l effectivamente 
são vagos; J.}Or isso foi que ela Camara veiu aquella enie•nda, que foi aqui 
rejeitada, determinando os .casos em que essas garantias ficariam s uspensas. 
Mas já está deliberado que as immnnic1ac1es são inher entes ao cargo e não , 
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pódem ser sus!}ensas pelo E x-ecutivo. De mo-do que, si no estado de s itio 
!orem presos deputados ou senadores, elles .têm o direito de pedir ha.beas-
corpns e o Supremo TrLbunal de o conceder. 

O SR. PAuLo DEl FRONTIN: - Então a excepção devia ser claramente es-
tipulada com a palavra "legalmente". 

O .SR. ADOLPHO GoRDo - Compro.metto- me, em 3• discussão, a dar 
amplos esclarecimentos a. V . Ex 

.O SR . . SoARES Dos SANTOs - lVIas a: lei não fica ·depende•nte das aprecia-
ções de V. Ex . para a sua exe.cução. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Que se torna necessario, portanto, é 
uma interpretação authentica, r esguardando, não só as immunidades par-
lamentares, como os direitos claque.lles que fo ram, por m edidas inconstitu-
cionaes, priva dos das garantias de que não poderiam ser privados. 

Era o que eu tinha a dize r sobre este ponto, sobre o qual dou o meu 
veto com restricções. 

O Sr. Presidente: - Vae ser fetia a chamada. 
Procedendo-se a chamada respondem - si.?n - os Srs. Aristides Rocha, 

Souza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Magalhães de Almeida, 
Pires Rebello, Ferreira Chaves, João Lyra, Eloy de Souza, Antonio Massa, 
Yenancio Neiva , Carneiro da Cunha, Ivianoel Borba, Fernandes Lima, Jl.1en-
donça Martins, Eusebio de Andrade, Lopes Gonçalves, Pereira Lobo, Pedro 
Lago, Manoel Monjarüim, Ber-nardino Monteiro, Miguel de Carvalha, Joa-
quem Moreira, Modesto L eal, Mendes Tavares, Paulo de Frontin, Bueno 
B1·andão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, Adolpho Gordo, Luiz Adolpho. 
Af!onso de Camargo, Generoso 1\IIarques, Felippe Schmidt, Vida! Ramos, 
Vespucio de Abreu, Carlos Ba rbosa (37). 

l!J - nrío -
berg, Jeronyn1o 
Santa, (7). 

os Srs. Lauro Scdré, 'f'homaz Rodrigues, Gonçalo Rollem-
Monteiro, José Mt!rtinho, C3-rlo:; Cavalcanti, Soares do~ 

O Sr. Presidente: - A emenda. foi approvada. 
Emenda n. 5. (Lê) 

EMENDA N. 5 

Substituam-se os art~. 72, 75 . e 80 da Constittlição pelo seguinte. 
"Art. A Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residen-

tes no palz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, ü segu-
rança inàlvidua l e á propriedade, nos termos seguintes· 

.§ 1.0 Nlnguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de faz<o:r algurna cot-
sa, senã..,. em virtude de lei. 

~ 2. 0 T odos sao iguaes perante a lel . 
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.A l"epublica não admitte p r ivilegias de nascimento, desconhece f(n·os 

de n vbre>:,., e extingue as ordens honorificias existentes e todas a s suas 
prerogatiya.;; t> regalias, b em cotno os titulas nobiliarchicos e de cuuselho. 

§ 3. 0 Todos os indi viduas e confisspes .religiosas podem .exercer publica 
e livTemente o seu culto, associando-.se para esse fim ·e adquirindo b ens, 
obsm·vadas a.s dis;posições do direito commum. 

s 4 .. 0 
""" He;Publica só reconhece o casamento civil, cuja ceiebração se1·á 

granuta. 
~ .- o 
" Q. O~ cemiterios terão ca r acter secular e serão adrninistrados pela au-

toriade mumcipal, ficando livre a todos os c ultos religios os a pratica dos 
r espectivos ritos em relação aos seu s crentes, desde que 11ão offendam a 
mo1·al pubiic,< e :J.S leis. 

ti.• •Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicas. 
7.0 Nenhum culto ou igreja gosará de subv,enção officia l, nem terá 

relações de dependencia 0\1 a lliança com o Governo da União, ou o dos 
Estados. A ~,;presentação cliplomatica d o l!yasil junto á Santa Sé não Im-
plica \ 1iolaçáo deste principio. 

s.• A todos é licito associarem-se .e reunir;em.-.se livremente e sem 
armas, não !>..,denclo . ~nte1·vir a policia sen ão ,para .manter a orde·m public11. 

§ G.• E' v ennitticlo ,a quQm quer· .que ,seja re,r,resentar, ,rnediante petiçfto, 
aos po<i,res publicas, .clenlqlciar ·all.usÇJs .elas .autor:jçlacles e p1·omo,ver a res-
pons8,bijiclach dos culpa Çlos. 

§ 10 . Em t empo ele paz, q u a lquer póde ent rar no t er r:itorio nacional ou 
delle s<ttnr, com a .s.u a .fo1:tuna e seus b<ins . 

11. A casa é o asylo inv iolavel do individuo; n inguem póÇ!e ahi pen e-
trçu~ , de noit~, sen1 c:onsentin1ento do moradQr, .senão p~ra acuçlh~ a victi-
.II)a.s c~e crimes, ou de.sastres, nem ele dia, .senão nos caso.s e .pela fórma 
prescriptos na. lei, 

§ 12. Em qualquer assumpto . é livre a manifestação do pensa mento p ela 
imprensa, ou pela tribuna, sem dep·endencia de .censura, respondendo cada 
um ·pelos a busos que com1:1etter, nos casos e .pela fórma que a lei deter-
minar. ·Não é p.eFmi ttido o a nonymato. 

13 . _~..\._ ' excepção do flagrante delicto , a prisão não poderá executar-se 
·sinão depois de pronuncia elo indiciado, salvo os casos clet?rmina dos em lei, 
e m ediante ordem escripü>, .da a utoridade competente. 

14. Ninguem poderá ser conservado em .pi'isf,o sem culpa formada , 
salvo as excepções esp ecificadas em lei , ne1n levado á p r isão. ou nella 
det ido, !'i pFestar fiança irlonea, nos casos em que a lei a admittir . 

. § •15. •Ninguem será sente nc iado, sinão pela autol.'idade competente, ern 
virtude .de lei a nterior e na fórma por ella regulada. 

1G. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com 
<todos os .t"ecursos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregu e 
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em 24 horas ao preso e assign ada pela autoridade cmnpetente, eom os nomes 
do a ccusador e das t estemunhas. 

§ 17. O diréito de propriedade m a ntém-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por necessidade, ou utilidade publica, mediante indemni-
zação p1·évia. 

a) As minas p,ertencem ao proprietario do sólo, salvo as limitações 
estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas. Esta poderá ser 
tambem feita pelo Governo Federal ou por concessão des t e, reservada 
parte do.s lucros ao proprietario, no caso de não iniciar ou de abandonar 
a exploração. 

b) As minas e jazidas miner aes n ecessarias á segurança e defesa na-
cionaes, e as terras onde existirem não podem ser transferiuas a estran-
geiros. 

§ 

§ 
,§ 

18. 
19 . 
20. 

E' inviolavel o sigil1o da corresponden cia . 
Nenhuma pena passará da pessôa do delinquente. 
Fica abolida a p ena de galés e a ·de banimento judicial. 

21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as dispo-
sições da legislação militar em tempo de guerra. 

§ 22. Dar-se-á o "habeas-corpus" sem•pre que alguem soffrer ou se 
achar em immiente perigo de soffrer violencia por meio de p1·isão ou 
constrangimento illega l em sua liberdade de locomoção. 

§ 23. A' excepção das causas, que por sua natureza, pertencem a jui-
zos especia es. não haverá fôro privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre· exercício de qualquer profissão mora l, intel-
lectual e industrial. 

§ 25 . Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes 
ficará garantido por lei um privilegio temporario, .ou será concedido pelo 
Congresso um premio r azoavel , quando h a ja conveniencia de v ulgarizar ·o 
invfmto. 

§ 26. Aos autores de obras litterarias e artísticas é garantido o direito 
exclusivo de reproduzilas pela imprensa ou por qualquer outro processo· 
m er:anico. Os herdeiros dos autor es gozarão desse direito p elo tempo que 
a lei determinar. 

§ 27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica. 
1§ 28. Por motivo de crença ou de funcção r eligiosa, nenhum cidadão 

brasileiro poderá ser privado de seus direitos c!vis e políticos, nem exlmir-
se do cumprimento de qualquer dever cívico. 

§ 29. Os que a l·legar em motivo de crença religiosa com o fim de ·se 
.isentarem de qualquer onus que a s leis da Republica imponham a os ·cida-
dãos e os que acceitarem condecoração ou titulas nobiliarchicos estrangeiros 
p erderão todos os direitos políticos. 

§ 30. Nenhum imposto de qualqu er natureza poderá ser cobra<_io sin l'!._o 
em virtude de uma lei que o autorize. 
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§ 31. E' mantida a instituição do jury . 
. § 32. As disposiç&es constitucionaes assecuratorias da irreductibilidaae 

de vencimentos civis ou militares não eximem da obrigação de pagar os 
impostos gerae·s criados em lei. 

§ 33. E' .permittido ao Poder Executivo expulsar do territorio nacional 
os subdltos estrangeiros perigosos á ordem publica ou nocivos aos intere~
ses da Republica . 

§ 34 . . Nenhum emprego pôde ser criado, nem vencim,ento algum, civil 
ou militar, póde ser estipulado ou a lterado sinão por lei ordinaria especial. 

,§ 35. R e.;;peitados os direitos adquiridos e a espectativa legal dos func-
cionarlos em exercício na data da promulgação desta lei, a aposentadoria 
sómente poderá ser concedida: 

aos Invalidas, dep,ois de trinta annos de serviços á Unlã.o, 
aos que se invalidarem em acto de serviço, depois de dez annos. 

a) O magistrado ou funccionario maior de 70 annos de idade· será. 
comp·Jlsoriamente aposentado com os vencimentos correspondentes ao tem-
JlO de serviço. 

b) Nenhuma a;posentadoria ou reforma será con cedida com vencimen-
tos superiores aos da actividade . 

. § 36. Quando a segurança da Republica o exigir, em caso àe aggressão 
estrangeira ou commoção intestina, poder-se-á declarar em estado de sitio, 
·por t empo determinado, qualquer parte do territorio nacional, suspenden-
do-se ahi absolutamente o habeas-e1·opus para os detidos em virtude da. 
declaração do 'sitio, assim como as ga:rantias constantes dos §§ 1•, 3", 8" 10, 
11, 12, 13, 14 e 18, deste artigo, que o decreto enumerar. 

a) Não se achando reunido o Congresso e correndo a P atria imminente 
perigo, exercerá essa attribuição o Poder .Executivo Federal (art. 48, n. 15); 

b) Este , porém, durante o estado de sitio, r estringir-se-á, nas medidas 
d& repressão contra as pessoas, a lmpôr: 

- a detenção"em rrugar nãa destinados aos réos de crimes communs; 
o deterro para outros sítios do territorio nacional; 

c) Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republicu lhe re-
la tará, motivando-as, as medidas de execepç!!.o que houverem sido tomadas; · 

d) As autoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis 
pelo~ abusos commettidos." 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: 
t;m primeira discussão. 

Esses ultimas numeras foram rejeitados 

O SR. Br;ENo DE PAIVA: - · !<,oram rejeitados os numeras 35 e 36. 
O SR. PRESIDENTE: - Mas a rejeição não consta de autographo e eu 

não estava presente. 
0 SR. PA1!LO DE FRONTIN: 

nas chamando sua attenção. 
Não estou censura ndo a V. Ex., mas a pe-
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() SR. P<-:ESIDENTE: - E eu e.stou dando uma exp,licação ao Sena<1<>. 
Vae ser feita a chamada. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela o1·àem): - Sr. Presidente, não quero 
cançar o l:lenado, e como meu voto é favoravel a esta emenda e apenas 
teria ue expender algumas considerações sobre o § 22 do art. 72, relatlvo 
ao ha1Jeas-co1·.p~ts. Não as farei agora, resrvando-n1e para expol-as em ter-
ceira discussão, ao alto criterio do •Senac1o. 

O Sr. Presidente: - Vae ser feita a chamaaa. 

Procedendo-se á chamada, respondem - Si1n, - os Senhores: Aristides 
:Rocha , Souza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Magalhães de Al-
meida, Pires Rebello, Thomaz Rodrigues, Ferreira Chaves, João Lyra, J!Jloy 
de Souza, Antonio J',iJassa, Venancio N·eiva, Carneiro da Cunha., Manoel 
:Borba, Fernandes Lima, Mend'onça Martins, Eúsebio de Andradb, l..ope~ 

Gonçalves, Pereü·a Lobo, Pedro Lago, Manoel Mohjatdiin, Bernaraíno Mon-
teiro, Miguel c1e Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal, Me'ndes ·Tavare,., 
Paulo de F1'ontin, Buenos Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, Adoi-
pho Gordo, Luiz Adolpho, Affonso de Cama1·go, Gelieroso Marque!:>, Felippt:. 
S'chmidt, Vida! Ramos, Vespucio de Ab1;eú e Carlos Barbosa,' (38); e 
n·ão - os s ·enhor'es: Lauro •Sodre, Gonçallo I~óllemberg, Jeronymo Montel-
ro, Jos'é Milrtinh'ó, 'Carlos Cavalcanti e 'Soares dos Santos, (6/. 

O S'r. Presidente: '- A emeh'da foi ap:p·rovaàa por 38 votos 'COntra 6. 
Vão ser lidas as declaraçõe·s de votolil . 
São lidas a·s seguintes 

Dec'taTações de vo'to 

C'cnsoante as restri'cções por mim especifrcàdá:!! ào asslgnar o parecer 
n. 223, de 1925, e a'O fazer à. d·eclaração de voto 'em ·a sessão de lz do 
cot-rEmte nHcz, cump,re-me ·declarar que, se a votação das enTenda.~ ns. 4 e 
5 da proposição da Camara dos Deputados, ·n. 45 deste anho, 'se tivesse 
effectuado por .partes, não teri'a dado o meu 'voto ab §· 5°, in 'f>~ne aa emen-
da n. 4 e ao § 22 do art. 72 da emenda n. b. 

Sala elas sessões, 19 de Novembro de 1925. - Pedro Lagr>. 

DECLARAÇ.~O DE ·vOTO 

Declaro ter votado contra as emendas da proposição que reforma a 
Constituição Fedei·al, de accôrdo com a ai·gumentação que apresentei con-
tra ellas da tribuna do Senado, em discursos que ·pronu·nciei nas sessõe, de 
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6 e 10 do corrente; e ainda pelos motivos expostos na minha deela ra\,iao 
<le v.oto, anterior, por oc·casião de serem ;tpprovaJdas as m esmas emenda;s 
em 1" discussão. 

Sa la das sessões, em de Novembro d<; 1925. - Soa1·e~ do 8 S antoa. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votando a favor da emenda n . l da prop,osta de Reforma Constitucto-
na1, continuo a manter as restricções, com que assignel u parecer da Com-
missão dos 21, referentes a diversos dos novos casos ou espécie; do(,: mter-
venção nos Estados. 

Sala das sessões do Senado, 19 de Novembro dP. 1925. - Fentanães 
Lima. 

DECLARAÇ,\.0 DE VOTO 

T endo votado a f avor da emenda n. 2, ga pro.posta de Reforma Consti-
tucional, declaro manter a restricçào que j á manifestei em r elação ao nu-
mero 5 (cinco) da referida emenda, na parte que autoriza limitações ao 
commercio exterior e interior. 

Sala das sessões do Sena do, 19 de NovP.mbro de 1925. - F entandes 
.LAma. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei a favor da eme nda n. 1, mantendo as restricções as-
signaladas no seio da Commissão e na primeira votação, 

Sal!l. das sessões, 19 de Novembro de 1925 . - Souza Cast1·o. 

O Sr. Presidente: - Nos termos do Regimento, a proposta que acaba 
de ser votada pelo Senado será incluída na ordem do dia da sessão de 
sabbado. 

OOiM·MISSÃO ES'PEC'IA.'L DE R iiDVIISÃO OOINISTITUCIO!K'AL 

Conforme convocação, reuniu-se hontem (23 de Novembro) a Commfssáo 
Especial dos 21, incum'bida de examinar a proposição da C'amara dos Depu-
tados, offerecendo emendas á Constituição Federal. 

A sessão foi presidida pelo Sr. Bueno de Paiva, que declarou o fim da 
mesma, qual o de conhecerem os seus membros os termos em que a referida 
proposição deveria passar a terceiro turno, na fórma do Regimento espe-
cial. !Salientou o ·Sr. Presidente que nenhuma modifiC'ação . fôra feita no 
tra:balho da Camara dos .Deputa.dos, a não ser a suppressãQ dos §§ (1•5 e 36 
da emenda n. '5, em obediencia ao voto do Senado. 
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Conhecidos os termos da redacção da emenda n. 5, porque as outras 
não foram modificadas p elo Senado, a Commissão passou a assignar o au-
tograplho contendo as cinco emendas, autographo que foi assignado pelos 
Srs. Bueno de Pa.iva, Ado1pho Gordo, Relator; A-ristides R ocha, Souza 
Castro, Cunha Machado, Fe'l"reira Clhaves, João Thomé, JV[anoel Borba, An-
tonio Massa,- Fernandes Lima, Lopes Gonçalves, Pedro L ago, Bernardino 
Monteiro, Paulo de Frontin, 1\!ti.guel de. Carvalho, Affonso de Camargo, e 
Vespucio de .A!breu. 

Antes de ser suspensa a sessã o o Sr . Paulo de Frontin levantou uma 
questão de interpretação do R egiment o Especial a respeito da V'Otação da 
materia em seu segundo turno constitucional, no proximo anno. Desejava 
.saJber IS. Ex. si nesse turno seria possivel, como fôra no primeiro, a sup-
pressão de dispositivos do trabal·ho da outra Casa do C()ngresso ou mesmo 
emendas. ' 11 

O Sr. Bueno de Paiva . respondeu que tal intm:pretação escapava á pre~
sidencia, como á prOPQ'i·a comm·issão, pois entendia que s6 a Mesa do Senado 
ou o plenario, si houvesse recurso a este, poderia satisfazer ao nobre Se-
nador carioca." 

E foi levantada a sessão. 

SESSÃO DE 25 DE NOv;IDMIB'RO 

O Sr. 1\'Ioniz Sodré (*) - Sr. Presidente, foi designada para hoje, por 
força imperativa de preceitos rígidos . qo nosso Regimento especial, a reforma 
da m agna L ei da R epublica . Os seus autores tanta consciencia teem de que 
ella é francamente ~epudiada pela opinião nacinnal, que não quizell'am dar 
á r.Mesa do Senad'O ou. á da Camara qualquer arbitrio sobre este assumpto, 
estabelecendo para a sua inclusão na ordem ào dia, prazos rigi1os e im-

. proroga ve:is. 
'Consoante as declarações que fizemos de que, em vista do modo violen-

to, arbitraria, tum-ultuaria, in constitucional poo· que est·~ projecto tem sido 
discutido nesta Casa, nós nos absteriamos de qualquer collaboração no seu 
debate, não venho neste instante fazer sobre elle verdadeiramente um di!!!-
curso: venho apenas, em obediencia aos impulsos mais nobres e mais vi-
_vos -do meu patriotismo para desabafo da minha consciencia, trazer o meu 
r•rotesto contra o proseguimento desse attentado, com a votação, em terceira 
.discussão, na presente sessão legislativa, dessa revisão constitucional, que, 
,<perversamente concebida e criminosament-e executada se se .transforrr.asse 
em uma realidade concreta, const·ituiria um ultraje. aos brios do nos~~ povo 
e uma trahição ã Republica. 

(*) Discurso proferido na hora do expediente . 
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Não me maravilharam os tristes e lam enta veis acontecimento~ que Re 
desdQbrara.m nesta Casa, desde o m"Dmento em .que se avizinhou d<? n6s o 
navio negreiro dessa revisão constitucional, que trouxe no fundo dos seus 
porões, ·p resas sob as algemas dü rijo · captiveiro, aquellas instituições demo-
cmhcas e t radições r epublicanas que constituía m o or.gulho do nosS<} régi-
men p olítico, hoje ~'!,"or.. 'zantes, gemendü na dansa ma-cabnt dos e~pr,ctros 

agrilho:::l"o~ . sob !1 la ·.•,go inclemente do capitão da manobrn e dantes livres, 
wrtes '!.Jantadas pelo. !001 da libe1·dade, no bello v igor da s·tu e.xistencia, ,-e-
não gloriosa, ao m enos em pleno surto de vicejante desenvolvimento . 

Ná<' m<; surprehendeu, .Srs. Senadores, tudü quanto o espírito . da v io-
lencia e o genio da intolerancia con ceberam e J}raticaram para a realização 
desse tentam en inconoclasta. de destruição de t odas as nossas mais cal as 
conquistas r eJ}ublicanas, em terrível arremeç0 de demolição contt·a a ohra 
benemer ita dos sonhad•ores de &9. 

Não Jne admiraram, Sr. Presidente, todos esses actos de d'orça com que 
os amigos do Governo teem amparado a impatriotica p;:oesa desta funesta 
revisã o constituci<>nal. Estygmatizada pelo opprobrio da sua origem avilt<1..-
da pelos pl'Oce·ssos de coacção, e de fraude que lhe assignalaram os trami-
tes par lam entares, na sua passagem pela outra Casa do Congresso, execrada 
pela s ordidez dos intuitos que a tem inspirado e pequenez dos obje·ctivos 
que lhe servem de mira, ella não poderia triumphar, rompendo essa densa 
atmosphera de justas hostilidades •. senão pelo emprego de todos os excessos 
do arbítrio e todas as astucias do sophisma, pelo uso de todas as artimanha;; 
da ca;ba.la e todos os p·roce.ssos da OPP·ressão, que teem provocado os noss<>s 
vivos pr.otestos e vehemente condemna.ção. Ohegando a essa Casa, graças 
e:x;clusiva.mente á grosse·ira rviolação ele todas as regras constitucionaes que 
o art. 90 da lei fundame ntal da RepubJi.ca ·Waçou, perromptoriamente, para 
reg-ular o seu processo legal despida completamente de todos os requisitos 
indis·p ensaveis e condições imprescindíveis para a sua validade, não tendo 
s ido na Camarã discutida, nem votada, constit u cionalmente, essa reforma 
deveria, pela f'Dr ça de seus precedentes, seguir tambem no Senado identica 
trajectoria, 111acu!ada •J}elos mesmos ·abusos que culminaram no impedimen-
to da discussão e na votação sem o q1wrwm constittuc ional. Ser ia infan-
tilidade, neste sentido, qualquer musão . 

P or isso eu bem sa!>ia que, decretando-se esse Regimento, com que os 
amigos do Governo -impuzeram silenc'io ao .Senado, na discu ssão de refor-
ma da lei f undamental do paiz, estaria de todo esbulhado, pela intolerancia 
da força, o nosso direito de dissecar as monstruosidades dessas emendas, 
q ue bem traduzffill o espir;ito de truculento despotismo, sob cuja pressão 
definha agonizarute a Republica. 

O a n no passado já havia feito o Senado um Regimento oppressivo, com 
o pensamento de restringir, q ua;nto poss ível, o direito d'! discutit· assumpto 
de tal magnitude, porque todo o •Proposito do Gove1·no é su.Mrahi·r á analyse 
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dos espí-ritos indep endentes as abominaveis deturpações da nossa carta po-
lítica, as quaes elle ha muito premedita contra a Nação, no antegoso de, 
sul:imettêndó-a ás imposições do ca.pi.talismo estrangeiro e esbulhanci.o-a das 
sua,s lil)erdades, castigai-a pelo humiihante rep-udio com que ella semp1·e 
o justiçou. 

•Sustentando que em vez de um Regimento especial, devia o Congresso 
vota-r uma lei ordinaria, fixando ·regras para o processo da (l.i;;;cussão e vo-
tação da Reforma, eu affir.mava que a necessidade dessa lei se impõe ao 
senso jurídico dos que encaram, sob um prisma superior, a so!•ução de um 
problema de tão incomparavel grandeza. Mas, em vez dessa lei indispens1.'\'el 
ante os proprios textos constitucionaes, como Q demonstrou J oão Banbalho, 
votou-se o Regimento, inspirado nesse intuito evidente de restringir ao ex-
tremo a intervenção dos congressistas no exame de qu:ot.lquer processo re-
v isor, e de reduzir a·o mínimo o tempo consagrado ao e~tudo e a realização 
da maior obra legislativa a que se põde entregar o Congresso Nacional . 
Analysando então esse R egimento votado pelo Senado, em 1924, decla<·ei qu ,) a 
leitura de seus dispositivos logo nos da va a impressão verdadeira de que elles 
foram elaborados sob o influxo de severo absolutismo, revelando, a preoccu]'la-
ção absorvente de evitar delongas, ou antes, de forçar a passagem rapida 
na corrida vertiginosa dos que se querem libertar, ás pcressas, de uma em -
preitada incommoda e oifr.icil. Tudo ahi se ·ha de fazer ás can·e;m>, como 
t.ral,a1ho d f> ·urgencip_ sob o ag-uilhão, de quem não quet· perder temn.n. nas 
ca11 cE:iras do est::do. d.-. tcdo inutil e importuno em o·h·a ,;ncommenua da, 
que já veiu ungida de cima, com todos os oleos sacramentaes . E para evi-
tar os sacrilegios dos retoques intempestivos, o Regimento dava á Com-
missão dos 21, eleita para estudar o projecto, o prazo maximo de 10 dias 
improrogaveis, com a decla ração imperativa de que "se decorridos os dez 
dias, a Commissão deixar de apresentar seu parecer, a Mesa ordenará. a 
distribuição dos avulsos" os quaes lO dias depois serão sujeitos a debate, 
e as emendas apresentadas du,rante a discussão terã,o parecer da Con:mis-
são no prazo tambem imt)rar.ogav>el de cinco dias, findo-,; os quaes, co·r-r; ou 
sem pa,recer, serão reinettidos á Mesa, que, cinco dias depois, as incluirá 
na ordem do dia da primeira ses·são, sendo á'eitas err. g-lobo aJ .pt·im2i·ra e 
terceira di-scussões da propo·sta e das emendas, com in·cerstic io apenas de 
48 horas. E no atropelo dessa disparada "os Senadores só poderio fallar 
na primeira e terceira discussões aJté duas vezes, em ca•Ja uma, e pelo es-
paço total de duas horas, e na segunda discu ssão sómente uma 
vez, sobre cada artigo, durante uma hora! Approvada assim de a~o

gadilho, a ·pl"'Üposta será enviada á Camara, independente de ?'edacção ft'r'.al" . 
Ivias a conveniencia de regular-se o art. 90 da Constituição, po1· uma 

lei p rivativa de cada uma das Camaras, era capital p a ra o Governo, que 
assim poderia obter facilmente novas restricções á medida que fosse ima-
ginando outras providencias contra a liberdade da discussão. Por isso, este 
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anno, como ao espilto da intclerancia, idolatra do poder r epugnassé a idéa -
de ser profanada, com qualquer somb;·a de debate, a obra q-~-e dm:eria ser · 
intangível e 1nviolave~ tal .como sahira das -locub:raç;õcis pr'esid-enlciaes. 
fizeram-se então, com violação das determinações expressas da nossa lei· 
interna, que regulam a sua reforma, novas modificações e o Regimento, na-
hora exacta. em que da Camara chegava ao Senado o projecto da revisã'J--
constitucion'll. A camisa de força ou o colete de couro que já era o Regi-
mento anterior, devia ser ainda mais apertado, afim de que á angustia da 
comp-ressão se seguisse o supplicio da estrangulação ou a tortura da asphy-
xia. No R egiynento anterior estabelecia-se que o projecto de reforma só · 
seria incluído na ordem do dia dez dias depois de distribuído em avulsos. e 
anunciada ao Senado a sua P discussão. com 48 horas de antecedencia. 
A nova edição do Regimento eliminou esse prazo de 10 dias e reduziu as 4~ 

hora~ a 24 horas apenas. Era necessario que se não désse t empo ao Senado 
de tmnar conhe.cimento do que ia votar. Para que? O projecto da revisão· 
con:-t;tucional era governamental. O Presidente da Republica havia fecha-
do a questão. Chamou a pa.!acio os membros do Congresso e, com u vigor 
do seu duro autoritarismo, dizem que declarou nitidamente que não admittia· 
no :J.ssumpto apiniões divergentes. E como não seria impossível qualquer · 
tentativa de resistenci.a contra imposições tão humilhantes, consta que cc-
meça..a.m a chover os telegrammas dos Governadores aos seus representan-. 
tos, :1ão permittindo rebeldias imprudentes contra a vontade soberana do 
Jupitcr omnipotente, capaz de fulminai -os com os raios olymp-icos das suas· 
coler·as. :iá prestes a explodirem. 

Bem vistas as coisas, era m-esmo preferível que o Senado votasse a re-
forma. em condições de não poder materialmente tomar conhecimento das· 
~O!btruosidades que ella contém, contra todo o patrimonio moral e jurídico 
da nossa civilização. Dahi as outras notificações que collimaram obturar 
os pequeninos e. pouquissimos suspiros que poderiam servir de r espiradouc 
ros aos que se aventurassem a mergular no ambiente confinado e dele-
teria dessa discussão abafadiça, em que se tem como certa a suffocaç;ão da 
palavra, asphyxiada e m uma atmosphera de calabouços, sem ar e sem luz .. 
Todos os prazos do Regimento anterior, já, como vimos diminutíssimos, 
ficaram reduzidos a metade. O de cinco dias para <~ · Commissão da r parecer· 
sobre as emendas apresentadas ao projecto de reforma, restringido a tt·es 
dias improrogaveis. A restricção dos interstícios até a sua eliminação, é 
tanto mais absurda qua.nto viola o espírito do art. 90 da CoRstituição, que 
exige para a sua reforma o interstício do tempo que vae de uma legislatura 
ordinaria a outra subsequente, porque os preceitos da .Jei fundamental do 
paiz não podem E'st:u: expostos ás investidas das paixões de momento. ás 
modificações apressadas e irreflectidas, chocadas ao calor · dos interessr...; 

ephemems dP occasiii.o. Mas não foi sõmente nos prazos que o delirio d-a 
precii>.itação 'transtorriod o senso !commuim dos propugnaàores i!b noyo 
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Regimento. Elle se faz sentir, já no auge da sua exacerbação, nc> :Processo 
da cliscu1'são. O art. 10 do Regimento anterior i)rescrevia que a discussão 
não poderia ser encerrada emqua n to houvesse algum orador inscripto. O 
substitutivo deste anno declara: "Nenhuma discussão será encerrada senão 
depois que a m a teria fôr discutida em tres sessões, m ediante r equerimento 
assigna.do pela qua rta par te dos m embros do 'Senado, presente o numero 
de membros exigidos ·.para as su as deliberações. 

N ote-se a hypocrisia com que se busca neste artigo dissimular a · op-
pressão . Por esse disp.ositivo, a discussão pode!'á ser encerrada após tres 
se1'sões, por um r equerimento que tenha a maioria dos votos da maiorla. 
presente no Senado, que póde ser, apenas, de 17 Senadores, a quarta parte 
e mais um da sua totalidade. Mas na adoravel simplicidade do seu jesui-
tismo, o ar tigo bu-sca cobrir esse facto brutal de poder ser encerrada a 
discussão pela vontade a rbitraria da maioria, com as vestes de generoso 
liberali sm o. Nenhuma discussão sm·á encerrada senão dentro de taes con-
cÜçôcs . Que condições serão essas "? Duas apenas: Haver sido a mate11a 
discutida em tres sessões, e t er o requerimento o apoio da maioria dos suf-
fragios da maioria presente. A assignatura da quarta parte elos m embros 
do Senado é mais um engôdo com que se procurou mascarar a violencifl.. 
D esde que a maioria, n esta Casa quizesse o encerramento da discussão, por 
certo que o requerimento h avia de obter M assignaturas da quarta parte 
do Sena do, a qual constitue o numero sempre inferior ao necessario para 
approvac;ão do mesmo r equerimento. A condição das tres sessões é mais 
outro embuste. Desde que o m esmo Regimento decla ra que o Presidente 
p 6ile convocar para o msmo dia, sessões extraordinarias, diurnas e noctur-
na, , !1ão ha du vida de que em um só dia fôra possível preencher-se essa 
condiçã.o, effectuando-se as tres sessões dentro de 24 horas. Accresce ainda 
que o P I-e1'idente, não está prohibido de dividir a ordem do dia em duas 
partes , destinando uma á discussão da reforma e outi,"a aos deba tes de clif-
ferentes materias. Portanto, o encerra m ento se .poderia fazer muito regi-
m enta.lment.e em um só dia, em que a r eforma fosse cllscutida na metade 
do tempo consagra do á ordem do dia. Nem se poderá dizer que é uma hy-
pothese gratuita a convocação de tres sessões em um só dia . A Camara· 
m esm a, na discussão desta materia, Já praticou acto mais absurdo: proro-
gou uma sessão até ás 5 horas da madrugada. E o proprio Senado, o anno 
passado, realizou, no m esmo dia quatro sessões. Dir-se-á que as sessões são 
de cinco horas. Mas não sómente 15 horas, tempo total das tres sessões, 

estão compreh enrl.ida.s no período de um dia. como ainda o Senado poderia 
simplificar a questão e poupar maiores facllgas , realizando tres sessões de 
.2 ou 3 horas eada uma, pois com qualquer numero elle se tem permittido a 
fa cul dade de suspender os trabalhos, quando bem lhe approuver. V ê-se, pois, 
que o artigo 10 do actual R egimento, poderia ser assim redigido: O Senado 
não poderá encerrar a discussão senão quando o Sen a do quizer . Ou, se os 
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seus autores não quizessem. com formulas dissimuladoras, occultar a ver-
dade, pode.rla ainda, transformando em positiva a phrase n egativa mas de 
idE'ntico sentido, assim dispôr: O Sena do encerrarA a discussão sempre que 
o Senado quizer. 

Eis ahi. Onde, pois, ficou assegurado aos Senadores, discordantes da 
re!orma, o direito de discussão? 

E , se não houve essa discussão, por que a mordaça do R egimento sellou 
·t.os labios dos Senadores o uso da palavra, ella tambem não teria existido, 
independente dessa violencia, porque o dellrio da intolerancia prohibiu aos 
congressistas a faculdade de offerecer emendas ao projecto. 

O Regimento anterior dava direito a qualquer !Senador de apresentar 
e mendas ás emendas em discussão. O actual eliminou essa faculdade. exi-
gindo a formaUdade da ass·ignatura de uma quarta parte da totalldade do 
Senado. Por esse processo excluía a minoria de toda a collaboração, usur-
pando-lhe a prerogativa inconflscavel de concretizar em medidas positivas 
as idéas que sustentavamos no terreno da doutrina, na defesa de nossos 
id~aes político!> e salvaguarda das n9ssas mais bellas instituições liberaes: 

Da Commissão dos 21, jã. havíamos sido excluídos todos os representan-
tes da o-pposição. B ella demonstração da sinceridade do !)receito consignado 
no projPcto de reforma, instituindo caso de intervenção dos Estados a não 
ob~ervancia do principio, já. consagrando na Constituição vigente, da repre-
sentação da minoria . 

O nosso esforço passou a ser puramente platonico. No direito de dis-
cutir está incluído o direito de emendar. Oppondo-se obstaculos a preroga.-
tiva de alterar uma disposição em debate, cream-se restricções á faculdade 
de discussão . limitando-se a 'sua utilidade, desvirtuando-se os seus fi.ns. O 
debate transfroma-se em simples protesto. A discussão desapparece, substi-
tuindo pela impugnação, sem consequencias praticas, nem effeitos juridicos. 

E não foi tudo. Em qualquer projecto ordinario, mesmo de ins ignifican-
te valia, assiste- a qualquer Senador o direito de discutil-o durante a sessão 
inteira, sem nenhuma limitação de tempo. No projecto da revisão do codigo 
fu ndamental da Republica só poderá falar duas h oras improrogaveis, na 
primeira e na terceira discussões e , na segunda, uma só vez, por uma hora, 
t'l,mbem improrogavel . Já se nos objectou que sobre a revisão constitucio-
nal, cada Senador poderia, se não fosse encerrado o debate, falar durante 
9 horas, desde que o projecto se compunha de cinco emendas. E sse argu-
·mento, Sr. Presidente, é de uma ingenuidade que assombra . Quando a 
Constituição exigiu tres discussões, foi porque julgou indispensavel que uma 
emenda, revisora dos seus dispositivos, passasse por tres phases distinctas, 
por tres leituras, como diz no direito parlamentar inglez, isto é, por "tres 
épocas em cada uma das quaes o debate possa recomeçar á vontade". 
Dando-se mais de uma discussão a um projecto, o objectivo não é nunca 
o de se fazer o debate por turnos incompletos e parcellados, mas, ao con-
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t~ a rlo, o de pennittir que as idéas expostas e os argun.1entos of-f~e-recidos 

soffram criticas, sejam rebatidos e reaffirmados nas re·plicas e treplicas 
pa1·a a necessaria elucidação da materia. Um discussão preSUPP.Õe o poder 
ãe debater-se nella toda a materia. Se isso só se consegue no final das 
trr:s phases, então não se realiza1n as tres discussões, sendo uma só, inter-
rompidá. e fragme;1tada . Por isso já tivemos ensejo de destruir essa objecção 
Jlé•nàerando que, embora admittissemos que nove horas bastassem para a 
analyse, o estudo e debate sobre ás cinco emendas, que abrangem os ·as-
sun1ptos m:1.ls variados, n1a!s vastos! mais complexos, 1nais controvertidos~ 

mals importantes dentre todos os que poc1em interessar mais intensamente 
a >ida. de uma na.cionalidade, na, estructura fundamental da organiza.ção 
politka. do pa iz; "" as nove horas bastassem para o exame conscienc!oso das 
multiflas questões, englobadas e confundidas na barafunda. dessa moxini-
fada de assum.ptos mais diffe1·entes, ainda assim estaria provado, material-
m ente que essas emendas não passaram pelas tres discu ssões exigidas pela 
Constituição, mas, ao contrario, por uma só, incompleta e dividida, fraccio -
nada, feita por partes, em parcellas que se vão agglutinando em sessões 
diversas gotejando no pinga-pinga de um debate que se opéra em dóses 
homceopathicas, reguladas á. minuto e intempestivamente inte rrompit o 
pelos rigores dos pequenos prazos improrogaveis. 

Vê-se pois, que r.ãQ se poderia tornar maiG claro o proposito de obstar a. 
discussão da refon:na, cuja analyse amedronta o Governo. A revisão da ma· 
gna lei da Republica havia ele ser feita assim, ás ca-adas dessa noite eterna 
de um sitio infindavel, em q:ue se maritém, .pelas maio.re·s bt·utalidades da 
força, amo~·daçada a ·consciencia naciona l, supp1·es·so o direitü de reunião e 
o de comieio, e a imp·1·e n sa estrangulada nas tenazes da exec1·anda inquis i-
ção policial, cuja censura hnpede a puiJlicação dos artig:oz de cG1n"bate e ar-
rasta ao fundo elos ca.labou<}os os jo>·nalistas sus·peitos . Contra a in·educt!-
bilidade dos congres.s\stas insubmissos, nesse miseravel ambiente de abdica-· 
ções cdmino-sas, era indtspensavel esse instrumento o.p.p r essivo 'CO·ntra a li -
berdade de ·fala:r, capaz de reduz;it· m.aterialmente ao silencio .os mais r·ecalci-
trantes na sua nobre Qbstinação de p·rotesto, em nome dos interessas vitaes 
da Republica . Confiscando o direito insophismavel de qualque1· congressist::t 
apresentf>,- emenda ao projecto em d.iscussão, só não proscreveram de tode 
clar·amente o direi to da palavra, pela necessidade de mascara1· a fraude, corn -
mettitda contra o artigo 90 da Constituição, que prescreva formalidade im-
preterível das tres discussões su-ccessivas. Conve ncido dessa verdade·. eu qu.-~ 

dar ao paiz uma demonstração pratica da impo&si>bilidade material de ser 
discutida a ref-orma 'pela a•bsoluta •falta de tempo . Do debate havia de resu;-
tar, tal como se evidenciou, a verificação positiva dessa irr.r>ossibilicla d<:> . Sub-
m ettido o proje.cto :>. discussão e·u n1e .encap.ric·hei em cons-o.rvar-me >·igorosa-
mente preso aos pontos capitaes da matería, estudada pe h seu aspectG exclu -
sivamente juridi·co, evi t ando pro.positaclamente quarquer c-utra quest~tO acces·-
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sot·ia, ernbwa ligada ao assumpto princ ipal por evidentes affin idades . Poi~ 

bem. Apezar de todcs os meus esforços para a enunciaç:í.o succinta da..<; m : .. 
nhas idéas; n ão obstante a ef.ficiencia com que syntlhetisei o exame dos pro-
blemas maxim os que constituíram objecto de minhas cliE~ertações; não ob -
stante o vezo que me é habitual, da acceleração da palavra, que e n tão u-.--e 
.necessidade de agg i·aval-o, afim de aproveitar todos o·s segundos das pouca3 
.dezenas de minutos c1.e que eu podia dispôr, n ã o consegui ult~·apassar o limi .. 
. ar das .multi.pJ.as e ·conl>plexas questões, ·reuni'clas e m ~ada uma das cinco 
.c•m endas v·atadas pela Cam ara, na promiscuida de, pertUJr.tadora de u ma inde-
cm·osa mtscellanea de assumptos heter ogeneos . Nem podia ser ele outra fó r -
.ma. Cada uma das em endas trata de a.ssumptos de t a l exl·ensão e tão granel( 
x·elevancia .que no prazo maximo de uma h ora, fixado improrogavelme n te pel•:. 
Regimento, seria pueril admitUr-se pudesse algue m , encarnando embora o 
.genio da synthese, ·exam inao.· con.scienciosa.m-e nte a s questões principaes, des-
dobrando os aJrgumentos irriprescindiveis e m que se estl'ibam as objecçõe:.:, 
ciesen volvendo summat·iamente o raciocínio n ecessario á demonstração das 
theses de lodo indispensaveis á elucidação da materia. A emenda primeira 
com o occupao.·-se a penas do pi'oblema da intervenção federal nos Estados 
J:oi objecto da minha prime·i·I'a d issertação. E ape:>JaJr de me dedicar as d uas 
hoca,s em que na pl'ime·ira discussão eu deveria exam,inar todo o projecto, e 
mais a hora ·que me courbe de aprecia i-o na 2• discussã o; embor a n ã o m e 
houvesse arredado um só instante do assumpto, a nalysando-o na sua feiçi:i..:J 

·ex;clusivame nte jurídica e presc t·e.vendo toda e ·qualquer a llusão de natureza. 
histori<Ca attinente ao caso, não pude referi-r-me devidam.ente ·s-inão ás que -
stões relativas ao numero li, pass<tnd.o muito ,'B.pidamer.te so·bre outras de 
.capital •relevan('.ia e nã.o consegu.indo e nbrar na s ua segunda parte em que e'.· 
la dispõe a.cêrca da competencia dos poderes da União, n o e.xer.cicio desse cl! -
reito sobre os E stadCTs . Na •hora destinada á segunda e·menda, não obs t,a.nt;:, 

.os mesmos propositos e identicas precau<;:ões para não sahir uma linha dos 
pontos •cardeaes do debate, foi -me impossivel ir a lém d os ·commentarios ao n. 
5 e ao n. 28, gue prescrevem o innominavel dispa rate da compe,ten cia pri-
vativa do Congresso Nacional para ·legislar sobre o commercio inte r ior e sobt·~ 

c· traba lho . N ão m e f oi da do fazer qualquer referencia aos numeras 1 c 
17 que determinam a medida absurda e anti-democratica da proroga<;:ão 

.das Leis de Meios, quando até 15 de Janeiro as novas não estiverem em 
vigor; aos n s . 23 e 29, que concedem ao Poder L egisla tivo a perigosa 
faculdade de estabelecer leis desuniformes sobre a naturalização e só 
lhes permitte legislar uniformemente sobre . :icenças, a posentadorias, e refo:r · 
mas . Que -é o que no prazo de uma hora ae poderia dizer a respeito d1..~ 

emendas n s 4 ou ~. e m que se propõe a sulrH.'Itituição dur: arts . ·59 e 60 r.l.3. 

Constituição actual, qu-e fixam a ·competencia. do •S.upt·emo Tribunal e de t0 .. 
dos os meP1>hros da Justiça F e deral ; do a rtigo 7:.i, que ass&~ura a bra,;ileiros 

. e estl·angeiros r esidentes no palz, a inrviolaoiíidade ·dp.s rlireitos concer.nente~ 
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á liberdade, á segurança individual, e á propriedade; dos &rti!!. 75 e 60 que 
tratam das .condições de aposentadoria ·e dos effeitos do estado de sitio? Quem 
no espaço de tempo tão diminuto, poderia, não digo analySM-, mas ao meno3, 
apreciar em synthese a der-rocada rev!.slonista que nestas emendas c onfisca 
a autonomia dos Estados s uhmettendo-os aos •caprichos da União, esbulha 
das melhores garantias os mais sagrados dir-eitos indlvidmw~ dos nossos con-
cidadãos, despoja o Congresso Nacional de attribuições especificas que lhe 
são fundamentaes, e despe o Poder Judiciario das suas funcções tutelares da 
liberdade individual contra os abusos do póder, amesquinhando o habeas-cor· 
pus, tornando impotente a justiça e enthronizando a dictadura do Poder Ex-
ecutivo, que, destruidos •OS fre·ios e contrapesos, ·que mant€n1 em necessrurio 
eq-uilíbrio a inde·pendencia e a h armonia dos pod·eroo, passa a ser o · uni·co or-
gão de actuação real no mecanismo d'o regimen, instrumento unico de 
acção soberana, omnipotente, sem contraste nem limites no arbítrio amplo e 
pleno da.s suas .funcções magestaticas ? 

Porque eram de todo em todo impossíveis as maravilhas desse milagre e 
v..pós dar as provas materia,es dessa impossibilidade de abs-oluta ev'id~mcia, 
tentei, com um requerimento vêr se nos concediam, .para os effeitos d-o de,ba-
te, pelo menos, a divisão das em·endas por grupo ·de menor complexidade. 
Ponderou-me o Presidente, então um dos Se•cretarios da Mesa, que o Regi· 
mento só permittia essa divisão, quando so-licitada por uma quarta parte do~ 
membros do !Senado, e approv.ada pela maioria. E como eu pedisse a palavra 
pela -ordem, afim do o:btemperar a S. Ex. que o dispositivo invocado 'no § 2° 
do art. 20, ·só SE> rE:if·eria á divi.são da votação e não da discussão, S. •Ex. 
não res.pondendo á úbjecção, retrucou-me que eu, pelo mesmo -Regimento. j{t 
não poderia mai-s fal!a .r n aqu elle momento, .pois só me cabia o direito de usar 
da palavra pela ordem, uma ·SÓ vez! Edirl'i·cante, Srs . .Senadores. Precisass;J 
o paiz de demonstrações maiores âcerca dos intuitos com que se tem forçado ' 
a passagem dessa 1reiorma e nada seria mais concludente e !'lignif'i·cativo no 
ou e a eloquencia desse incidente. 

Um •Senador apresenta um requ erimento dent•ro do:, moldes rigot·osa-
m t nte regimentaes, citando .o num-~!"o do ·artigo em que estriiba o seu pedido. 
O 'Presidente esbulha-o do seu direito assegurando, insop·hism avelmente, pe!& 
lei interna da Casa, indicando contra o seu collega uma disposição regimen ' 
tal ·que nenhuma relação tem •com a questão. A victima quer pedir justiça e 
obediencia á. lei. Não . Não se adm1ttem a:-eclamações em favor do direito of-
fendido pelos aii:J>UJSos do poder. O Regimento co·nfere a qualquer Senador o 
direito de aJ:)pellação para o .Senado, das delilberações da Mesa. O lPresidente 
confisca-lhe esse dire ito, porque não lhe consente mais fallar pela. ordem, e 
só pela ordem se póde interpôr o appello. O collega esbulhado satisfaz-se 
apena.s com que lhe não neguem o direito de defender os seus intuitos e a 
razão de sua attitude. Negado. O diTeito de defesa só não é .recoillh ecido entre 
as tribus s 'e'lvagens , na edade da Pedra . Mas nesta Casa do Congresso Nacio-
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nal despoja-se desse dir-eito rudimentar e sagrado entre todos os povos d~ 

mundo aos memhPos do ·Senado brasileiro, em pleno decorrer do seculo XX. 
O meu .requerimento estava a-bsolutamente de accôrdo com o nosso Regimento, 

·como ao depois o demonsvrei -cabalmente ... 
Mas elle não me;receu as ih·onras da a,cceitação pela Mesa, que o reclliSOU, 

fulminl!lndo-o de ante-regimental. Com a exhibiçã o desses .pr-ocessos e a reve-
lação de ta,es des·propositos, é claro, pois, não seria ·possível discutir a <revisão 
corustitucional, em cujo debate se viola esti'ondosamente, contra o direito dos 
seus impugnadores, os proprio.s dispositivos •regimentaes adredemente elabo· , 
rados pa;ra a d'acil consummação do atte ntado. E' .que para que pudesse se.· 
acceita essa ·reforma, mesmo pela tolera-ncia do partidarismo politico, qu~ 

confunrte abdicação da consciencia com deveres de lealdade, era mistér emba-
raçar e sup.primir •POr todos os meios. o exame das .r·evolta.ntes absurdidade:J 
com {).Ue o ·projecto subverte e perverte toda a ordem constitucional do paiz. 
Tudo quanto o genio da acstucia póde engendrGl!r para impedir {).Ue se filtraso;o 
um raio de luz sobre o antro tenebroso dessa escura caverna, em que se 
acoitaram as mais negras machinações do despotismo, contra as nossas mai~ 
bellas conquistas liberaes, tudo se concebeu e realizou nesse poctento de cavi· 
lCISa sagwoidade politica, que constitue a ultima edição do nosso (Regimento 
c.special para a revisão da lei fundrunental da Republica. Mas como não ha 
obra humana de absoluta perfeição, nem é semp.re infallivel a oprevidencia 
dos artifícios mais engenhos-os, não foi de toCLo impossível que das malhns 
ape·rtadas da ca!Thisa de força em que metteram o debate se escapassem ligei· 
t·as eventualidades de um ·Criti·ca efficiente a obra negre·gada de deturpaçi'í.CJ 
criminosa do no·sso codi•go político. Mas para conjurl!lr esse pe.rigo e•stava ~ 

recm:so prompto da,s Interpretações restrictivas; e quando essas fossem im-
.possiveis, por ultrapass·arem toifo o senso commum prevaleceriam as deci-
sões summarias da Mesa, em escandaloso antagonismo ás prescripções maiP.' 
claras desse mesmo Regimento cond'iscando-se aos esbulhados o direito de 
qualq uer reclama ção, contra todos os excessos da fniquidade. Beii1 é de v·er . 
pois, que nós faltaríamos ao ·primeiro dos nossos deveres se continuassemos 
a collaborar nessa pantomima mistificadorà .com que se bus'cava engodar a 
opinião do opalz, representando-se a farça de uma discussã o que a Constitui-
ção impõe e o Regimento vedou . 

ISi insistíssemos em discutir a refiorma no praz;o in<>ufficienUsslmo que 
nos era r eservado. não podendo aprecirur senão algumas das multiplas que-
stõe<> quE. cada eme·nda contém, ficaríamos como succedeu impossibiJ.itooos 
de fazer a nossa critica, sobre muita,s da,s suas pa;rtes, qne merecem a nossa 
viva impugnação . Mas, passando em s.iJencio sobre esses .pontos, que não 
nos seria dado combater pela falta Gl!bsoiuta de .tempo, ·CorrerJamos o risc·o de 
sermos amanhã increpados por não termo·s combatido medidas que reputamos 
francamente ,c,ondemnavei-s, ou, a de nos attrihuirem havermos approvada 
essas medidas, porque nada -contra ellas teríamos articulado. Assim, da im-
possibilidade de um ,protesto, pela grande escassez de tempo concluü,iam 
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com ap.parencias de razão, o nosso apoio a idéas que sin cera m en te repellimos. 
A nossa abstenção do debate impunha-se pois, .como um deve r supremo . Por 
coherencia, .por patriotismo, por amor ás n ossas r esponsabiJ.ida des ·n iio nos 
"':l'a mais licito condescender em participar ·do vergonhoso s i-m ulacro de 
uma discussão de caçoada, nem continuarmos parce-iros dessa •berlinda poli-
tica, em que -o Go-ng~·esso só tem representado o papel de cavalheiro de trist-\1 
iigu1-a. 

E' claro, .portanto, que eommettc·riamos um crime contra a Nação sE 

emprestassemos o prestigie da nossa assistencia á •Comedia bu r lesca dess~ 
·falso debate . isso que o Senado vae dar c-omo votado, com o rotu lo fraudu-
iento de revisão constitucional, é a pantomimi-ce de ·uma palhaçada, cujo en 
;·edo se ha de desfazer por entre o oridiculo das assuadas com que os pov-os vi 

. ris costumam desforrar-se da desaf-frontada petulancia dos di-ctadores de 
fanroria que, na m e-galomania dos seus sonhos de grande-za, tem a triste des-

- graça de se julga;·em Messias quando arr-emedam Calligula , e de se incu lca1·em 
de re.presentantes d·e Du.s pratican do ·Os m·imes de T iber io . 

Pela letra e pelo espkito da Constituição, cada emenda ao seu texto deP 
pasS.9 r por tres i.liscussões . Os empr-ehendedores da sinistra aventura en,ga 

- trun e agglutinam em uma só emenda os assumptos mais v ariados q:ue con sti · 
tuem objecto de artigos diversos da Constituição reformanda; ll'eunem essa~ 

emendas de molde a soldarem-se no cor-p.o -inteiriç-o de um só projecto de re-
visão, afim de p r oceder-se em g lobo tanto á s ua discu ssão como a s ua vota-
(lão; prohibe •O debate, ·com dispositivos que -fariam inveja á s-ever idade .de 
Dracon, e usurpam, sem dissimu lação .nem r-odeios, a tod o o membr o desta 
Casa a faculdade de submette.r á deUb>eração dos -seus >Collegas qualqu er mo -
dificação á proposta revisionista do Governo, em palacio organizada, e depois 
se julgam no dit·eito de fi-ngir que ·ellP.__s -se .podem .jacta,- ,de que a reforma 
constitucional foi regularmente ap.provada no seu p Fimeiro t u r n o. A d ieta-
dura que nos avilta póde ter fe ito cala r a conoscie n cia d e muita g-ente em 
nosso paiz, mas ainda não lhe tirou a ·lucidez m en tal q ue _permitte, mesmo 
aos mais escravizados, perceber .todo o .bul'lesoo desta tliste opereta de ga-
lhe>fa parlamentat·, em cujo :festim comico-tragico se devorou a honr a do 
Brasil. Sabe a Nação inteira que essa -refo•rma é uma brincaodei.ra de Carna-
val. Organizada nas anote-salas do Cattete, s ubt<raida -á discussão do .Congres-
so, votad a <;em o q'!Lo?:u1rn • ·Constituc~onal , ,po-is, a p eza•r de .• toda a pressão du 
Go.verno ella •nâ;o conseguiria, como não .olYteve, -os sufofragios de dous te!·ços 
da totalidade de cada uma das Cama:ras Legislativas, tra nsitando a-os tram· 
bolhões de dispauterios regimentaes, feitos e desfeitos para as necessida·les 
da inse>Jsatez do momento; repudiada pela consciencia nacional, essa tentati-
va de revisão ficat·á registrada n a !hi.star ia sinistra de6se eJCecravel qua drlen -
nio ·como symbolo maximo das nossas suprem as desen volt u ras, como ferrete 
vilipendioso ... 
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O SR . J?RESI·DENTE: - (soam os tym.11anos) - Attençiio! <Sou obrigado a 
··~hamar a attencào do J:wnrado Stmado-r. V. Ex. nã,o póde usar de te 1mos que 
-vffendem o Senado e o Regim e nto. 

G SR· MüNiz •SODRÉ: - V. Ex. me dir á qual foi o termo, 
O SR. PRESIDENTE: -Estes que V. Ex. acwba de proferir. A Me sa cum· 

.prirá. o seu dever retirando-os do discurs o de V. Ex. 
O SR. 1\foNIZ S-omill: - Th~laro a V .·Ex. que não usei aqui de nenhurr: 

termo qu e seja contrario ao Regim ento. 

O SR . PnmsiDENTE :· - iPóde não ser na intenção de V. Ex , 
O SR. MoNiz SoDRÉ: - N em na intenção nem na expressão. V. Ex. está 

.dando uma inteqJre tação m uito severa ás m inhas palav•ras . Eu esfou fàzen .. 
·C! o a anaiy.se de uma situaçã,o e .. . 

() SR . PRESUDEJN1'E: -A Mesa cumpri-rá o seu dever dentro do Regiment o . 
O 'SR.· MoNIZ SonP.Ê: - . . . e tenho o direito de usa1· dos termos, que, a 

·-meu v ê t• melhormente exp.r imen< o meu pensame nto, das phrases, que com 
maior fideli dade traduzem os m e us conceitos. 

O S!l. PRESIDENTE : - ·Mas deve f azel -o de modo não injurioso para o .Se-. 
nado . 

O SR . tll1oNIZ •SODRÊ: - V. Ex. nã,o será ·capaz de mostrar em me•u dis -
cu r·so mna .só palavra d e injuria a o •Senado, tanto mais qua nto não se trata 
·de um assumpto que esteja resolvido. 

O •SR . J>r.ESI:i:>ENT·E: - A tM;esa cum.prirá o seu dever. 
O SR . 'MONIZ .SoDRÉ :· - V. Ex. poderoá fazel-o, como o ente-nder; m a il 

·assim agindo, po.r mais uma <fóima e m a is uma vez impedirá o u so da pala .. 
vra a um membro do !Se nado, V. Ex . poderá cortar de meu discurso ruffir· 
mações, que são indispensaveis ·e que devem ser ouvidws pela Naçã,o. 

ú SR. PRESIDENTE : - V . Ex. t em usado amplamente do seu direito, mas 
ha de con co·rdar que cumpro um dever fa zendo eliminar do seu discurse 
qualquer ex.pr·e·ssã,o contra ria ao Se nado e a;o >respeito que V. Ex. e todos os 
Senadores deve m a esta Casa do Con~resso . 

.() SR . MoNIZ Somlli : - V. Ex. poderia -cumprir um dever se no m e u d!s-. 
·curso h ouvesse qua lquer ~xpressão of;fensiv a á honr a do 'Senado, mas, eL1 
mesmo, apezar de todas as illusões e desillusões da épo ca presente, eu mesmo 
duvido que V . Ex., quando tiver e m m ãos as notas do meu discu rso, que V. 
Ex . enconu·e uma unica ex,pressão a eliminar . Mas, eu posso af:firmar tam· 
bem a V. E x . que, c-ortad o o m eu discm,so, elle sah ir á integralmente em qual. 
qu er Jogar onde h ouver im pre nsa livre . E então ,ser á m ais um indicio deste.l 
t1·istes dias que correm , quando se fizE.'r o .cotejo entre os discursos cuja pu· 
pJi.cação foi permit tida pela Mesa e o discurso p roferido pelo 'Senador llu 

cum)'lrimento de 11m cleve•r impreterivel. 
Eu p ensava que no momento em que as grades estreitas de um !errov 

estado de sitio enjaula o Brasil, que no momento em que se mantém amorda· 
.. çad·o o paiz, con fiscando-se ao povo o di.re ito de livre manifestação da pala · 
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-vra, pe la tribuna, pela impr·ensa, até pelo t e leg-rap.ho e pelo cortreio, tam.ber> ~ 

sujeitos á censura dos beleguins pohciaes pensava que noota hora em que ac 
Nação está amordaçada, fosse possível da cadeira da mais alta Casa do Par. 
lwmento Nacional, dar-se ·um éco á c.o-nsciencia dos no.ss.os concidadãos. Pen-
sava, que desde que a Nação não pôde d'allar, emmudecida pela prepotencia 
fosse possív el a um Senador da Republica á'allar por ella, tr aduzindo os oouf! 
sentimentos mais íntimos, como interprete fiel das suas legitimas aspirações 

l\1as, Sr . Presidente, eu continuo as. minhas considerações. Essa tenta-
tiva de revisã o ha de m arcar a phase actual da politica bncsileira cwn o esti. 
gma indelevel ·do aviltamento de uma época, consciente da sua abjeeção, mas •. 
por i·sso, capaz, felizmente , de um desse gestos sublhnes de redempção mo-
•ral, de uma dessas revoltas que salva m a dig-nidade de uma raça e o futuro 
de uma nação. Eu não descri ainda das energias civ>cas do meu palz . 

Um povo esmag-ado pelo despotismo póde sof.frer ;por algum tempo pa;cient~ 

e indignamente os ignominiosos vexames da o.ppressão; ma;s, se não perr'dev 
a ~"nsação da sua degradação, elle guard·a e -cultiva profundo e vivo odio 
ao oppresso1·, o di o que lhe dará ;f'or·ças para as desd'orras heroicas. Alirhenta 
me ainda o es pírito a confortadora esperança ele que não vinga.rá a vezanld 
dessa treda aventura de ['evisão constitucional. Não é possível que uma 
scentelha de :bon1 s enso , um. relampaJgo de patriotismo, uma fagulha de amor 
pr.o.prio n ã o venha ainda illum inar ·a consciencia do Congresso Nacional, afim 
de que vejamü s, atravéz ele um raio ele luz, a prM-undidade immensa dessa 
vorag-em em 9.ue a pretencio·sa perv·ersidade de um ·ahe·fe de •Estado se a;;f'or-
ç ura por a;bismar o Brasil, transplantando ·para as terras americanas a en-· 
lhronização da autocracL-'1. r·ussa, como se ·fosse possivel ao tzarismo, já varri-
do elas r·egiõe s polare.s, vic eja r sob os ardores do sol americano, .que é 11m soí. 
de liberdade. 

O que ides v otar h o.i e não é ainda a r·evisào elo no.s•so Estatuto Político. 
E ' a penas a pro.po·sta da sua ·refo:nna. O nosso voto definitivo, bem o sa;beis , 
s erá no tlH'no sub.sequente ela se.ssão legislativa hnmedia.ta. ,-\.credito qu& 

não tornaremos em reforma esta proposta. Esse vendaval de loucura ha de· 
passar. Quando se dissiparem. O·S n evoeiros dessa tempe.sLade que nos o·b 
scure.ce a razão e o sol cun1eçar a surgir, potr ent.r·e nuv-ens dourad·as~ annun· 
cianll.o que a borrasca p a ssou, veremos ent&o claro a monstruosa enormidade 
do atte.ntad o immenso que <'óe planeda. :Mas se persistis.semos na obstinaç.'i< 
dessa lootwura funesta da a:bominavel mutilação da lei fundwmental Ck"L Re · 
publiea, ·estou e m que o mais ::dto Tribunal da minha patria, no exe·rcicio do· 
m a ior elos seus direitos e no cumprimento do p<r~meiro dos seus deveres, ha 
veria de .~alvar o Brasil, proclamando a nullidade dessa reforma, pr.ofunda e-
visceralm ente inconstitucio·nal , pelos multiplos vicio•s, absolutamente insana 
v ei s, que lhe tiram todo o valor juridico e todos os requisitos ·de respeitab\--
Jiclac1 <1 . 

O SR. ANTONIO MoNiz: - E' a unica espe rança que nos resta. 
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O SR. MoNrz SoDRÊ: - Mas se o Supremo Tribunal Federal se man-
communasse com o arbitrio da força para consolidar o re,;imen da iniquida-
de, traindo a confiança à os f•undadores da Repuhlica e as esperanças da NrL-
ção, ainda assim tudo não estaria perdido, no terrivel na ufr'agio da s nossa» 
:Ilusões . Não e>reio na e:Dfi.cacia da força contra ·O di·reito, n a victoo·ia derfin •-
tiva da iniquioade -contra a justiça . Ha factores imponderaveis, mys-t eno--
sos, impalpaveis, indefiniveis, que velam .peJo destino dos povos e dirigem o 
dooenvolvimento historico das naC'ionalidades, no cyclo fatal da sua evolução . 
O povo brasileiro não póde suocumbir abysmando-se ainda na vor age m da 
sua precoce dissolução. Elle sur.girã triumphante con tra. todos os obstaculoo 
á marcha crescente do seu progresso, e fiel ao culto da liberdade. Em meio 
de tantas desgraças, por entre tantas a lmas aco,bardadas e tanto<'! espiritos 
con taminaoos pela gafeira do ser vilismo, ainda ha muitas con sciencias de 
homens oignos, que se erguem incorru ptiveis e indomaveis n a resistencia es-
toka das intransigenci'"s 'het•Gicas, espalhando, -so-bre os seus irm ã os de in-
fortunio, o fluido vivid'·icante do se·u aró.or· patr ioticu, capaz ele II"esu.scital" os 
corações já mortos, aquecend o-os ao calor· d a sua fé. 

O SR. PRESIDENTE: - ObservD ao nO'bre Senador que 2. hora do expedien-
te já está exceàida 

O ISR . MoNIZ SoD!$ : - Nest e caso dou pGr concluido u m eu protesto e 
aguardo a primei·ra oppGrtunidade, em que possa aclduzk novas considerações 
sobre o assumpto. (Muito /J e<nt ; muito bem) . 

REFORMA CONsp:.tTUCÍONAL 

s• discussão da proposição da Camara dos Depu tados, numero 45 , de 
1925, a p resenta!1dv emendas á Consti<tu<ição Fede:ral. 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr. Presidente , em sessão a nterior, que 
IJão foi presidida _ por V . Ex . , que se achava a u serute momentanewmente. 
subme<tt1 á Mero uma questão relrutiva á interpr-etaç!i.o da disposição do 
Regimento s obre a discussão da rero•rma con stituciGnal. O illustre Sr . 1 • 
Se·cretar\o, que entãJo ·p residiaJ lá sessã.o declaro·u que o assump<to ia ser 
estudado co-m a u rg<;n ci·a •que o ·caso recla.mava e que o-.:>p(.TtunanTente ser-ia 
dada s oluç·ãJo :á questão por rrnirnJ d'oTtmulada. 

P ergunto, pois, a V. Ex . S: a q uestão já- está estudada e si .póde daJr-
me a so-Ju çãJo• solicirtaoa quanto ~ interpretação do modo p.or que .devem ser 
votadas as emendas ·ou a p.roposta da reforma constitucional, por occasiiio 
da segunda discussão q.ue se deve ,·ealizar no anno seguinte. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente : - A duvida su scitada pelo illustre Senador pelo 
Districtd .Federal est•á l'esvlvida peLo paragrapho segundo do a:rt. 16 do Re-
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gimento Especia l. Assim dispõe o para;gra pho segundo: "iPara as t res 
discussões a que a p roposta ser á submettida, p reva lecem as r eg ras a dapta-
da s no pti mei.ro anno " . 

Ha ape nas uma d•ifí\e.renç:a : Ne nhuma alte1·ação poderá ser fe ita ao p ro-
-~ectu de ref-orma c onst it ucio·na l no segundo a nno . Ella t <·;rá d•e ser a pprova-
da ou r eje itada. devendo, entretanto, a;s e.me ndas ser yotadas parcellada-
mente. 

Era esta a e x plica ção que devia a o ·n o·bre Sen a dor . 

O Sr. Paulo d e F1·ontin: -'- Ag-rareço a V . E x . a i nterpr etação que 
a caba de dar á duv ida por m im su scitada e que é per feit amente conforme 
ao que me p arecia de cor re r d o Regimento votado; m a s p eço venia a V. Ex., 
pa r a o·ecor rer ela decisão da Mesa para o S<mado. 

O Sr . Presidente : - O Sr. Senador Paulo de F r ontin recorre da de-
cisã o q ue acaba D.e ser tomada pela Mesa, embora com ella de accôrdo, para 
o 8enaclo. 

Os se n!ho·r·es que approvam a de lLber ação da Mesa, queiran1 levanta-r-se : 
(POI!t"Sa). 

•Creio que posso an nuncia r q u e ,foi approvacla pelo Sena do. 
Continua a cli-s cussã.o . 

O Sr. Paulo de Frontin t * ) - Sr . Presidente , n ão vou ca nçar o Se-
na do, que es tá aff.l icto pa:ra ·r esolve r o ;problema da refoa·ma da Cons tit u ição . 

O <SR. ANTONIO MoNrz : - 'Real.rrue.nte, é em assumpto múito UJ:gente . 
O SR. PAULo DE FRoNTIN : - N o e n caminhame.nt o da v otação, em se-

g unda discussão, tive oppo-rt u nidade de f orm·ular umas duvidas, sUJbme tten -
d o-as á ·Con sideração do illus tre re la tor da <Oommissão dos •21 . 

Occupa ndo a tribuna S. E x. sati-sfe z-m e q u anto á r espost a que deu a 
alguns p ontos, o q·u e n ão ac onteceu c om •outr os, per sisti.nd•O por isso a du-
vida. 

Devo p r elim inarm ente decla r a r que sou f rancamen te partidario da re-
visão ·constitucional a inda que o pro•jed-o se lim<itas·se a c-nudar uma pala vr::.. 
uma v írgula da Constitui-ção actual. 

J á de co.rreram q uasi 35 an.nos, depois D.e s ua promulg-ação. Campanha~ 

impori.antissilnas teem sido tra vadas a respe ito d a •r ev·isão . O saudoso e emi-
nen te brasile iro, Conselheiro R uy Barbosa , poz-se em campo neste sentido e , 
apezar da actividade dese nvolvida, n ã o ·con seguiu absoluta m ente .Jev ar a ef-
feito •O probl em-a ' "isado . 

Agora, fe lizme nte, a seu favor .nós t e m os o p rin cipaê pode r no regim el' 
presidencial - S . E x . o ·Sr.,Presiden te da Republ1ca . M<>s, mesmo IS . Ex .. 
a.pezar do poder de que dispõe tem lut ado com as mai ore-s d if f icu ldades, para 
}evar a cabo a revi.são . 

N estas c cm dições, pa.rtida.rio como s ou da revisão, a c ho q u e nã o h a m e -
ll~ or opportun idade , q uaesqu e.r que se jRm os pontos a em e nda r, desde q ae 
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não se prejudiquem as liberdades que a Consütuiçã.o a;ctu.aJ estabele<:eu, em 
lhe dar o meu. con1.pleto e pleno apoio . 

F eita esta decla ração preliminar, d evo addiciona r o segu inte : na Con-
stituição de 1891, o problema da intervenção nunca poude ser discutido. 
Varias tentativas foram f eitaS, projec tos foram apresentados; m as o receio 
de t ocar na re·gulamentação do a .rt. 6° f•oi de tal ordem que, 35 a nno.s :fora1n 
de c.orridos, tendo havido, e mbora , intervenções nos Estados do Ceará, Ba-
h ia, Pernam.b:uco, R io de Janeir o e outr os, nunca se chegou a uma formula 
positiva, definida, determinando-se a quem compete a inte rvenção, quem 
deve de cr etai-a e quem deve levai-a a eff'eito . O r esultado é conhecido : o 
Poder Executivo fez tudo quanto entendeu e como entendeu . 

Assim, por peores que sejam as dispos ôções v indas da Camara - no que 
eu não est ou de accôrdo,porquanto a dho que, em these, são boa;s, - ao·:w 
preferíve l que se r egulam e.nte para evitar o at·bitrio d•o Pode1· E xecutivo. 

A disposição da emenda n. 1 me.eec.e o meu apoio. ·com a restncção 
».pe nas, relativa á in capacidade da autonom ia dos Estado.s si cessarem os 
pag'3.Jllentos d a sua d·ivida fundad a durante dou s a.n nos consecutivos. E o 
motivo é o fundo da. ·ques tão . Podeeia set· perfeitamente mantida a elimina-
c:ão desta phrase, que .c.ons.Wero, <l!té ceDto ponto, deprime nte, porque n ã o 
dc•vemos considerar, desde que o nosso regimen é de Fed·eração, que existam 
elementos federativos incapazes para a vida autonoma. 

E' esta a observação que tive a -occasião de formular em sessão anterior 
e nà o t endo a satisfação de vel-a çompletamente resolvida pela explicação 
da da pelo illustre R elator . Seria de toda a conveninencia pelo m enos uma 
in<'licação do objectivo, do intuito que .houve em •co.lJocHr esta phrase que 
julgo dispe nsa vel e até .cento ponto deprimente aos rEstados. 

Quanto á emenda n. 2, r elativa ao art. 34, parec.e á primeira vista que 
se trata de um assumpto importante; mas tal não se dii, pois pôde se di-
zer que o artigo da Constituição actual é ligeiramente differente. 

IDfife·ctivamente, as mod·ifi.caçõe·s sã() re.Jat·ivas ás leis annuaes, forças 
de terra e m ar, ·.naturalizaçã o, em que ·a;pen as se supprimiu a .palavra uni-
tonne, á legisla ção sobre accidente.s de trabalhos, sobre vantagen s, l icen ça;s, 
aposentador ias e reformas, que s ó podem ser resolvi&ts por le i expressa . 
Aqui tambem ha vant agens prura evirtar favores pessoaes. 

Ha, f ina lmente, as dispo•sições das lei.s de orç:a m e nto, não perm-ittin·'!O 
caudas orçamentarias. Ernbora sendo contrar io á suppressão das caudas, 
orçamentar ias, já tive occasião de m anifestar -me fav·ora ve} a esta disposição . 
porque estaJbelece u m a r egr a definitiva , em que cada um sa;be como 'Vive, 
a o passo que até o presente, si a cauda era gove·rnamental, passava; si não, 
ca h ia üU ia ·constituir pro je.cto em separado, que ficava para as kalendas 
gregas. 

H a uma restricçã o qua nto ao comme:ecio, a qual diz "poderá ser exigida 
pelo bem pub:ico". Ach o que o bem pub lico é exactam ente o que deve preva-



-612-

Jecer en1 todas as sociedades vrganizadas. Esta for1nula, na minha opinião . 
não offere.ce inconveniente. As medidas to•madas ultilmamente, .como, por 
exemplo, a cl'a prohibição da exportação de assucar, fo·ram muito mais pre-
judtc-iaes á economia mucional do que poderão pa-ejud1car as palavras bem 
publico . 

Quanto á emenda n. 3, que se refe1·e ao véto pardal, sou il'avüravel. Já 
tive Oücasião de me manifestar a respeito, dizendo que, muitas vezes, nós 
encaixamos e.m projecto, ou mesmo em cauda orçrunentaria, disposição que 
pôde perfeitamente não ser adequada ao objecto do projecto em discussão. O 
véto pal'cial dá ao Presidente a possibilidade de ap·provar a parte pr-incip>iJ 
nãJo sanccionando a ac.crescida, por inoon1pative1 com o obje·ctivo principa' 
da resolução. 

A quarta emenda encerra uma questão de ordem jul"idica. Embora nlo 
seja jurisconsulto e portanto não dispo·ndo da -cornpetencia necessaria para 
tratar a fundo o assumpto, animo-me a propôr pequenas modificações, que 
me parece resolvem a questão. 

O 1SR. ADo·LPHo GoRDo: - Resolve1n m.ulto. 
O ISR. lPAULo DE FRONTIN: - O mesmo, .porém, não se. dá quanto ao § 

5°, que diz na sua parte final que" na vigencia do Est".c1c de sitio não po-
derão os trihunass conhecer dos actos praticados ·em virtude delle pelos po-
deres Legislativo e Executivo". 

,Não te•ria duvida nenhuma em a;cceH:xr esta disposição, 1nas pergunto: 
quem é que vae resolver ·Si mn acto pratiüado pelos iPoderes Legislativ·o e 
Exec-utivo for= em virtude do estado de siüo? 

Desde que se rrr·olhibe a actuação no estado ·de sitio, dos trtbunaes judi-
oiarios, melhor seria manter a {Üsposiçào adual. 

Ha casos ooncretos, faceis de serem ve•·ificados. Nós podemos, por ex em-
pio, reconhecer que ao Governo compete a pr·isãJo de pessôas que elle julgue 
perigosas á ordem pubhca, ma.s .não ·OOncordamos em qu,, esses deti.d.os se-
janl encerrados em pri-sões destinadas a réos de crimes communs ou depol'-
tados para fóra do territorio nacional. 

Não pode.mos esperar pelo :Pode~· Legis.laüvo, por exemplo, em um caso 
como o actual em que o estado de sitio dura n1ezes e mezes e que não haveria 
}Jara os direitos individuaes um recurso prompto e efficaz para resolver a 
situação. E '' este um ponto para o qual chama a especial attenção do Sr. rela-
tor e que desejo ·conste dos Annaes, porque desde que não se queira sup-
,primir esta parte da emenda, fica o ojectivo que tenho em vista, de deixar ao 
Poder .Judiciario attribuição de tomar conhecimento dos actos do Poder Exe-
cutivo e de agir sobre elles quando não sejam deeorrentes do estado de sitio, 
legalmente dec·retado. 

·sohre a emenda n . 5, houve a supp,ressão na primf'ira discussão dos 
'Pal'agra.phos 35 e 3·6, referentes aos arts. 7·5 e 80 da Constituição actual. 
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M-antidos estes artigos as modificações <feitas -no a1't . 72 são relativamente 
-dimim.1<ta.s. E ffectivamente, as modif·i·cações mandand o incluir a re-presen-
tação -diplomatica -do Brasil junto a Santa Sé, não implican-do violação d'a 
.liberdade de c·ultos, não terrn inconveniente algum, visto que, desde a p-ro-
mulgação ·da IR e·p-ubHca mantemos represntante a l1i oontra a disposição ex-
preesa da lei. 

Relativame nte, ao parag.rapho 10°, m a ndando s upprimir as pa lavra;; 
"independente de passaporte" é uma pratica a que o Governo tem sido mui-
tas vezes· obrigado, sem in conveniente algum, apezar de contrario a Constitui-
·ção em vigor . 

O paragrapho 17 da eemnda n. 5, que é interpretativa, dispõe relativa-
mente ás minas . O problema da exploração das m inas tem sido muito difi-
c ultado pela fó-rma po·r qu e a Con sti-tuição dete.rmi-na. Ass-im, a nossa dh;-
posição vem attender a uma necess·idade. 

O ponto principal ele minhas considerações é o refere nte ao paragrapho 
2'2, .re1ati vo ao habeas-.corpus e que de1xare1 par a exa;minar adiante. Qua nt<) 
ás disposições aocrescidas, paragraphos 32, e 33 e 34, nenhuma dellas de ixr, 
de merecer a m·inha app-rovação . O pagrapho 32 se refere aos pagamentm; 
de -impostos gem.es criados em le i. Realmente seria uma excepção odiosa 
estabelecida e m favor de qualquer classe a eliminação desses diversos im-
postos. 

rpelo paragrapho 33 o Poder Executivo póde eX'puls,:.r do territorio n a--
cional os , estrangeiros pénigosos á o·rdem p11blioo ou nociv-os aos interesses 
da Republ.iea. E' um princdpio que nenhuma .nação no uso de sua soberania 
-deixa de julgar nece.ssa-rio . 

.1\,oho tambem conveniente a diposição do par&grapho 34 que estrubele.::e 
qu e nenhum emprego póde c!'iado nem vencimento algum .civil ou militar 
póde ser estipulado ou a lterado sinão por lei ordi-naria ou espec~al. E s ta dis -
posição virá de fu turo resolver, de fórma completamente justa o problema 
-da equiparação- geral dos vencimentos, unJfornüzando-os tanto quanto pos-
.sivel. 

Hoj e as injustiças são tã.o n umerosas que constantemente somos obri-
.gados, ou por m e-io -de clisposi çã.o nas caudas orçamentarias, ou ele projecto.~ 

es·peciae-s, a -remover as prindpaes cliverge-ncias . 

E -sta d isposição merece ta;mbem o meu assentim en to . 
Qua ndo compareci á Commissão elos 21 t-ive occasiã.o de a presen tar, en-

tre outras, uma emenda em relação ao habeas- corpus, que constitue o pa-
rag.rapho '22 da eme-nda. E:ilfectivamente, pela fórma pot· que recentemente 
tem sido, pelo n osso tr-ibunal interpr tado o oobeas- co?·pus, deu- se maior 
amplitude ao u so dessa attr ibuição, estendendo-a não só a liberdade p:hysica 

-como tambem á liberdade m oral, a todos os abusos do poder, ao constran-
gimento illegal, restrkto á liberdade physica e ao problem a de locomoção. 
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Mas é precis o !emb1·ar o seguinte: ha d ias ouvimos uma exposição muito 
interessante feita pelo illustre r <>presentante da ParahyJJa, c ujo nome peço 
<ice n ça para dechnar, o Hr. Dr. Ep.itacio Pessôa, a r espeito desse ass umpt o . 

Nessa expos·ição S. E x. considerou a criação do habeas-corptLS desd" 
o Codigo de 1832, passando pela lei de 18.81 que ampliou o caso aos estran-
geiros, permittind'o a qualquer cidadão requerer habeas-corpus em seu fa-
vor, qu e1· fosse nacional ou estrangeiro, e estendendo-o ta1noem á a m eaças 
em Joga r de limitar a.pena;s a.o .eonstrangimento ou prisi\.o, como anterior-
mente se estipulava. 

No Governo P rovisorio tivemos a lei Campos :Sa!le ;-< criando a justi;;a 
federal. Este illustre e saudoso br asileiro teve opportunidade de, na sua 
ex posição apre s entada a o generaliss·imo, exposição que precedeu ao decreto 
n. 848 , de 11 de Outubro de 18·90, manifestar o mesmo zelo pela liberdade 
individual que presidiu ás disposições relativas ao habeas-corptLs . As for -
r;,ulas m a is singelas , mais promptas e de maior efficacia foram adaptadas; e, 

<;oro uma sol·ida garantia em favo.r daquelle que soffre r:Dnstrangim ento fi-
·cou esta belecido o recll'rso p aTa o Supre mo 'l'r·HJunal F e deral em todos os 
C<'Csos de den egaçã-o de ordem de habeas-corpus. 

Portanto, ahi se estabelece r eeurso para o iSuprmno Tribuna l das r eso-
luções tomad·as p or qualquer justiça do Estado. A Canstituição deu uma 
r eda cçã o mais a mpla e mais completa á disposiçã o d-o ha beas- coTP1LS . Effe-
ctivame nte no paragrapho 22 se estabelece-: "Dar-se-I""·' o habeas- oorpus 
semp1·e que o individuo soffre ou se a c ha em imminente perigo d e soffrer 
violenci a ou coacção, por illegalidade ou a buso de poder, 

Mas é preciso notar que a lei de 18-94, p osterior á Constituição, e que 
trata no seu titulo III e nos a1·tig os 45 a 4>9 do habeas-corpus, a inda consi· 
d('r a . essa medida como um acto r elati'Vo á liberdade .physica . 

Promulgada a le i n. 2·21, de 20 de Novembro de 1894, que c orn·j)leta a 
o•r gn.n!zaç;ão da, justiça feden1! da 'Repuhlica, o habeas-,:orpus .não soffreu 
modlficação . 

Vê-se, porta n t o, que esta era a doutrin a predomina.nte naqu e.Jla occJ..-
s ião, estabelecendo o a rt. 23 o segu inte : "Aos juizes sef'.cionaes, dentro da 
s ua jur1sdicçfuo compete ig·ualmen t e conh ecer d a pet.i çEh de habeas-.co1·pus 
ainda q ue a prisão ou ameaça desta seja feita por autori;'hde esta dua l, desde 
que se trata de c rime de jurisd'kção federal , ou o acto se dê contra funccio-
nario da União". 

Vê-se claramente deste art. 23 que q u a ndo se tratava de pr'isão , pm·-
tan to de libe rdade physica, as d isposições do habeas>-,co1·pus foram m a ntidas 
com esta -inten~retação até 190·8. Nesse a nno ha dou,s a.ccordams interessan-
t es do Su J?r emo Tribuna l F'edera l , o prim.eiro de ·9 de rr·.aio e o segundo ele 
23 de sete m'!}ro. 

No primeiro se diz o seguinte : " O habeas-co1·pus só garante a liberdad<? 
lJessoal e n ão se extende á garan tia de todos os direitos individuaes" ; e , 
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no segundo: o habeas-corpus apenas beneficia a li-berda~1E> p.hysica do indi·· 
viduo . De modo que o que se vê é que 17 a nnos dê pois d3. Constitu·içã.o ainda 
o habeas-corpus era co.ns·ide r ado como uma medida ass''cu ratoóa da liber-
dade phys1ca exclusivamente. 

Em 1914, é que a juris.prudencia começou a vari·ar. E ntra ndo no Su-
premo Tribuna l a lguns distinct os jurisconsultos, vira m Qt;e não h avendo na 
nossa legislação ordinaria ne nhum instituto juridko que pudesse pa ra o 
caso de abuso de poder o u de violen cia, não de orde·m pl:ysica, assegurat· o~ 
direitos individuaes, servia-an1~se do habeas-corpus com;:, uma medida ex-
tensiva a e.ste caso . 

Effectivamente, em 1914, ha um accórdão, o de 6 de Junho de 1914, que 
diz o seguinte: ".0 habeas-corpu:.s, ex-vi da disposição .constitucional, não 
se limita a t u telar, como outr'ora, sómente a liberdade individual para o 
effeito exclusivame·nte de .ning uem ser pre..so ou impedino ele locomover-se . 
mas, estende-se até a amparar a personalidade moral do individuo". 

Vê-se, portanto, que sómente d epois de ·23 annos, foi que começou a 3<-

interpretar o habeas-corp·us como se estendendo á liberdade não exclusiva-
mente physica ou de locomoção . Convem observar que esta mesma doutrina 
foi. reiterada no accordão de 22 de Setembro de 1914, onde ,;e dliz: "O habeas-
corp1•s nã.o se lim.ita a livrar o individuo de injus ta prisã.o ou garantir-Ih~ 

a livre locomoção, mas ütn1cb em o livre exercido prof·iss\onal ou func cional; 
não se.ndo a quella unica condição necessa.ria á pratica da funcção ou pro-
fissã-o". 

Mas esta doutrina não e ra a inda pacifica; não se pôde dizer que ti-
vesse ch egado a constituir jurisprudencia uniforme. Os aocõt·dãos variav a m 
de conformidade com os casos concretos ou -oom a .]}re se-nça dos m e·mbro« 
do Supremo Tribunal, <mde as opiniões divergiam. 

Assim é que um anno depois, em 10 de Maio de 191•5, ha um accordã;o que 
diz o segu i.nte:· "O habeas-corp·us protege u nicamente a Ji.berdade de loco-
moção, sendo instrumento inadequado para g aran tir o exercício de qualquer 
fun cçã;o po·litica" . 

Em 25 de julho de 1917 h a um accor.dão q ue Cl.ecla~·a: "Concede-se ha-
beas - corpus quando a situaçüo juridica do p aciente é certa, liqu ida e incon -
testavel ". 

Foi nesta o.clcas·ião que appareceu o ·caso de .haver um direito certo, li· 
ttuido e inCDntestavel para j us t ificar a concessão elo habeas - cO?'P1~s. Mas o 
que é i·nte ressante é que não se discut iu mais sobt·e a doutrina; discutiu-se 
~obre o que era dü·eüo certo , liquido i.r1cüntestavel. 

E o Tribunal continuou a ter maioria e minol'ia, n~w mais na questão 
de d outrina, mas na questão de saber si o direito er a certo. liqu ido e inco·n-
testavel , vncendo, ás vezes, por um voto , porquanto no direito que se apre-
sentava, ora como certo, liquido e incontestavel, ora não, as opiniões di ·-
ver.g.ian1 . 
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No accordão de 5 de abril de 1919, a inda que a doutrina se caracteri-
zasse de um m.odo ma is completo, está escripto o •seg"iiinte: "\Para a madoria 
do Trilnmal, é principio corre.nte que o JuLbeas- corpus é competente para 
proteger o exerc•icio de qualquer direito, desde que este S(,ja cer to, Jiqu!.do e 
i.ncontestaveL 

Para -os juizes que se !llch am em minoria no Triburnl , o habeas-corp~~~~ 

só é competente para proteger o d·ireito de liberdade corporea ou a simple;; 
faculdade dé locD'moção". 

Quer dize r que em 1919, ainda h avia divergenoia sobre o que era direi to. 
liquido e incon tes tavel. 

Nestas condiçõe s julgo mais acertado a c.ceita.r a modid'icação, a man-
termos a d·i,sposição actual. 

ModifLco, deste modo, minha opiniãio ante.r ior, qual a. de criar um in-
stituto juricU.co que venha, então, no s ·casos de a·busos de püder, ou de ata-
que á l iberdade individual , o:frferecer garantia PI"Ompta e rapida, especia l-
mente ra pida . 

Ahi n ós terí amos a dou t rina ame1-:icana q·ue não se limit ou ao habeas-
corp·tts, que croiu uma serie de righis, que todos elles são del;ltina dos a prote-
jer d·ireitos individuaes. 

O SR. ADoLPHo GoRDo: - J á o illustre miistro ·Sr. Edmundo Moniz 
Barreto, em um congr esso jurídico, lembrou a criação desse instituto. 

0 tSR. PAULO DEl FRONTIN: - V. Ex : , Sr . Presidente, que depois de t er 
ouvido no plen ario a opinião do e minente ·Se.n a dor que foi memibro dü Su-
premo '[lribunal Federal, depois de ter lido os discursos impo1·tantissim·os 
que foram proferidos a respeito, entre os quaes convem destac a r os pronun-
ciados pelos Srs . Deputados PJi.nio Casado e Clodomdro Cardoso e os a rtigos 
1u e teem sido publicados n.a imprensa diaria, chegará á conclusão de qw3 
dentro da Constituição actual ha divergencia de opinião, maior ou menor, 
e que assim sendo me1hOJ' se.rá restringir a interpretaçfuo, cdando na legi3-
lação ordinar:ia institu tos como acaba de lembrar o illu.stre R e lator, .que 
sendo memhro do S·upremo Tl'ibunal teve occasião de suggerir ao c.on gres·· 
so juricHco, de que fez parte, .o.foferecendo os meios para resolve.r essa diffi-
<mlda de , acompa nlha ndo a legislaçãü de oukos p!llizes aã·iantados. 

Com est as consider ações , termino, declarando q u e estou de a ccôrdo co1n 
as emendas formuladas , supprimida na de 1 a parte relativa á incapacidade 
pam a v ida a uton om a elos Esta dos. (1111ti.to bem ; ?11.~tiW ·o bem) . 

O Sr. Adolpho Gordo: - Sr. Presidente, é com o m ais vivo p razer 
f)Ue venho á tl'ibum>. n.fim de da r os esclarecime,ntos pedWos pelo illustre 
N~presentante elo Di s tr-i c to F edera l , o Sr. Paulo ele F.rontin, acerca de a l-
g umas das e.m endas em debate . 

S. Ex. , reprod uzindo consider açÕes q ue já fe z, h a dias, por occasião de 
Sf'r- v ot a ila . C'm segunda <'Hscu ssão. a em enda. n. 4, p o.nderou que 0 disposi-
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tivo f~nal do adddtivo constante do § 5°, ne.cessita de uma interpretação au-
thenti>ca, afim de serem resguardados - não só as Tmmunidades prurlamen-
tares, como os di?·e•~ os daq~Lelles q1w foreTm por medidas aonstit1~cionaes 

privados de garantias, de q~ não pode1'ia??L se1· priv ados. 

Supponha, disse o nobre Senador, que o Poder Exe<:utivo prendendo 
pessoas em virtude do estado de sitio, as detem em J.oga::- déstinado aos ·réo,s 
de crimes oommun-s, ou as deste.rra para fõra do territorio naoional, e sup-
ponha-se ainda que prende mem~ros do Congresso Na;cional. 

P.odem esses detidos e desterrados impetrar uma ordem de habeas-cor-
pus? :Pôde o 1Supr0mo Tribunal tomar conheoiment.a do pedido e deferil-o? 

:Sr . Presi-dente, o referido a:dditivo não necessita de interpretação a lgu-
ma, p·orque os seus termos são claríssimos. :IDi•J-o: 

"§ 5° Nenhum >recurso judi>Ciario é permittido para a Justiça 
Federal üU Local, contra a i.ntervenção nos Estaõ.os a declaração do 
estado de sitio, e a verificaçf~o de poderes, o ·re·oonhecimento, a pos-
se, a legitimi-dad'e e a perda de mandatos dos membros do Poder Le-
gislaNvo ou Executivü, F edet·aJ ou Estadoal ; assim como, na vigen -
cia do esta:d•o de sitio, não poder-ão os tribuna:es C'Onhecer dos acto~ 
•prati.cados em vjrtude delle pelo •P-oder Legislativ·J ou Exe.cutivo" . 

,Limita-se, po'l·tanto, o add.itivo a di·spôr, em sua ultima pa:rte, que "na 
vigencia do estado de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos pra-
ticados e?n vi1·t1Lde delle, zJelo Pode1· L egislat ivo e E xéc1Lt·b:o". 

A emenda consa:gra um dogma. (E)ffectivamente : 
No nosso xegimen de pode-res har·monicos e i.ndependentes, um delles não· 

pôde invadir a esphera dos outros. A declaração do estado de sitio é um 
acto meramente po1iüco, que compete ao P.odex Legislattvo e Executivo, e 
si sõmente a estes Poderes .com-pete conh ecer da opportun:idade e convenien-
cia da decretação do estado de siti-o só a elles exclusivamente a elles oom·· 
pete conhecer da necessidade aas med·idas que devem se;.- tomadas na vigen· 
cia -do estado de ·sitio. Isto é de simples bom-senso. 

Dar lliO Su pre:no Tci•bunal Federa!! competencia paxa, no julgamen•t.a de 
habeas--co?·pus, conhecer da legitimidade e necessidade de act·os e prisões pra · 
ticados peJ.o :Poder .Executivo, -na v•i.gencia do estado de sitio, é ~reconhecer 

a supre macia do Poder Judi.ciar5o. 
Diz um a:ccordi1o do S'L1Jpremo T,eibunaJ Fe-deral de 10 de J-unlio de .. 1914: 

"!Considerando que já decidiu este Tribunal no accõrdã o n. 
3 .·539, de 9 de maio do .oorre nte anno, faltar -~he competenoia para 
ju1gM· da •co.nstitucionalidade ou op-portunidade do de{!II'eto de sitiu 
pelo lPresidente da Re.pulblica, .por ser attribuição privllitiva do Con-
gresso Nacional, nos terrrws do art. 34 n. •21 da Oonstibuição. Se 
ao Legislativo, e , en~ <m a ausencia, ao E-xeculíV·O, em determi-nada.< 
emergenoias, e sujeito n esse caso á approvaçã.o ou suspensã.o por 
aquelle poder sómente, incumbe, positivamente, declarar o estado 
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de sitio, e se este acar.re ta a suspensão de garantias constitucio--· 
naes, niio se eomprehende que o judicianio possa n ão obst ante, 
mantel-as, a rro.gando-se, para isso, o direitode reputar falsas, in-
existentes ou n ão bastantes as causas d a providenoia gov ern a men-
tal, quando não lhe ehe gam até, os dados, os inqu erttos e as pes-
quizas que métiva r a m o acto do Congr esso ·OU dü Pre side n te da R,, . 
p ubüca. 

Tanto poder t em o Ju diciat··io pa ra t a l, como te.riam o Legis1ativo e 
Executivo, para oppor -se á execução dos julgados d'a justiça a p ret ext o · de 
que estes não a ssentavam em prov a lega l e suf-fi.ciente . 

Em a mb·a.s a s •hy•potheses, aberra dos principias constitucionaes a re .. 
v isão do a cto de um poder pelo outro. 

Da ineffica<!ia dos a ctos legislativ.os e do E xecutiv o, quando viola dore3 
do dire it o individual, por m eio de acção judicial em que isso se de m o nstre, 
não s e póde c.oncluü· .como possiveis os mes >nos resultados, t rata ndo-se de 
lei ou decreto o sit io ; a d i.ffer e nça é p a;Jm a 1· nos do'lliS casos: por ex<!epção, 
e pot· dis positivo e >.."])resso da Constituição, qua n to a o s itio, o Ç ongressso e o 
Presidente da Repu:bik a p6dem ex pedit· a ctos o>Efe nsivo s de di reitos pro-
cla m ados na Constituição. 

NesSe assumpto, o iP·ode r Judiciai-io projecta sua ac\: iio ar>ena~ 

para fazer cessa.r eff eitos da m edida g.ove.rna m t ntai, que o estado 
de sitio .segun do a Constituição, não póde produZir" . 

Ora, quaes são os a ctos que p6de m ser p-raticados d ura nte o estado d•' 
s itio'? Dil-o o ar·t. s• <l.a Co.nstituiçã o Poloitioca . 

Dispõe este a1·t'go que, declarada en1 estado de sitiu qu alqU'er parte do 
territruio da U nião, ficaan a h i s u spensas a s garantias constituciona€s , por 
t• mpo det€rminac1o, lim itando, po rém, o Poder Executivo nas m e didas de 
re pressão -co n t ra as pessoas a impor, a de tenção em Jogar não destinado aos · 
réos de crimes ·C-ommu ns, o u o desterro para ou t ros S·iti·w d o territorio na-
cionaL 

Si, pois , a Con stituição. a u toriza.ndo a suspen são das gat·ant ia s consti-
tuoionaes n a vigencia do estado de s it io, isto é , a s gara ntias dos di1·eitos 
individuaes e po'liticos, -restringe, todav-ia, de um m-odo expl'€SSO e terminan-
te, a acção do Poder !Dxecutivo, de mod.o q·ue clle níi-o póde deter em Jogar 
des tinado a os ·rêos de crime.s co m n1uns e nem desterra r pal'a f ó.,-a do terl'i-
t úrio nacional ev·identemen te , desde q ue v iola taes disposir;ões, a victima tem 
v- direito de impet rar habeas-co·rptts e o Sup•remo Tribunal F ede ral te m o 
dever d e co.ncedel-o - não pa r a m a:ndar pôr em liberdade o pacien te, m a.; 
pa r a determinar que seja cumprida a exigencia constitucional. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - A questão é que seja executada . 
O SR. ADoLPHo GoRDo : - Si o P oder E xecut ivo deixar de cumprir o se 1 

dever dever á., e ntão, o Cúngresso Naciona l cumprir o seu. 
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Entre as garantias que podem <;er su spensas estão mcluidas as immu-
nidade s parlamentares, perguntou o illustre represe.ntante do Dist!"icto Fe- · 
'lera!? 

Sr. Presidente, o es tado de s1tio resulta da necess·idade- de ser mantida 
"· ordem publica quand<. ·COm)}romettida :POr umb. agg>ressão estrangeira 0 '.1 

por uma commoçik jntestina; é uma medida de defesa posta em pra tica em 
momento excepdonalmente grave e que demanda, por isso mesmo, d:e pode-
res amplos ao Podel· Execu.tiv.o a,fim de que possa. bem cumprir "- sua. 
m·issão. 

O SR. PAULo DE FRoNTIN :· - E· pena sómentt: qUe tenha. sidc, generali-
zado por tanto tempo. 

O SR. ADoLPH-0 GORDo : - Mas f uma medida de conservaçãc, , que tem 
por fim diz A:1c·ortas, defender os poderes constituídos, e nunca institu.Lt· a 
anarohia e o despotismo. 

·s1 o estado de sito p ermitte a suspensão das gat·antias c-onstitucionaes, 
isto é, as grurantias que cercam os direitos inétividuaes e politicos. não per-
mitte ·a ·Suppressão ou uma ofrfensa a qualquer poder políti-co. 

Em nosso l' eg·imen, na vigenclã-·do estado de sitio, todos os poderes de-
vem funccionar normalmente, de modo que uma medida que possa affectar 
o funccionamento de taes poderes é illegitima e inconstitucional. 

Ora, dar ao Poder Executivo a faculdade de P·render um •m em'br.o da 
Congresso, c-om violação das disposições constantes do art. '20 da Constitui-· 
ção Politica, é estabelecer o principio de que na vigenda do estado de sitio, 
o Preside nte da Republi-ca póde legitimamente impedir o funccionamento 
do Congresso. E si póde impedir o f unccionament-o elo Cong.resso, tambem 
póde impedir o do Poder Judi.ciat'io . 

De uma notavel decisão proferida pela Supremo Côt-te Argentina, a 15 
de Maio de 1·8·93, constam as seguintes )}alawas: 

"Para que as ~UJculda:des poliücas dis·creciona!'ias possan1 ser exercidas 
!com ampla liberdade pelo Presidente da Repuhlica sobre as pessõas e as 
cou'sas, é que a Constituição declara suspensas as garantias constitucionaes 
durante o estado de sitio; porém, esta suspen são de garantia só póde affectar 
as pessoas e as co u sas e nunc~- as autoridades criadas pela Gon'stituição . 

R econh ecida ao Pode!· Executivo a fUJCuldade de p r·;ncler um Deputado 
ou Senador, fii.ca assentado o principio e reconhecido, em conseq·uencia, o 
direito do Presidente p,ara prender a todos os membros do Congresso. nos 
casos de ag•gressão estrangeii·a ou de çommoção intestina". 

PaTece-m e, portanto, evidente, que na vige ncia elo estado de si·tio não 
podem ser suspensas as immunidades .parlamentares e qu e, pt·eso um Depu-
tado ou .SenUJdor, t em o dire-ito de impe trar habea.s -corJJU.S, s i forem violadas 
as prescripções do art. 20 da Constituição Politica . 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Esta,s ap plicações me sa!isf.azem por com-
pleto . 
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O SR. AnoLPHo GoRDO: - '.Pm'lo quanto venho de ex11ender ê liquido já 
perante a jurisprudencia do Congresso Nacional e já perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

Sr. Presidente, passo a outra emenda. 
Disse o •honrado representante elo Distr<icto Fecle•ral que á disposiçãü do 

art. 34, n. 29 da Constituição Po!itica que dá competencia privativa ao Con-
gresso Federal para legi·slar sobre terras e m·inas pertenc.entes á União, of-
fere·ce a emenda n. 2 um substitutivo concebido no·s seguintes termos: ~'le

gislar sobre o tra balho" . E' de toda a con<Veniencia, dis8e S. Ex. que seja 
rejeitado •O s-ubstitutivo e mantida a disposição .constituo:::ional, porque sendo 
as terras devoluta;s do Acre pertencentes á União, e .sendo esta prop-rietaria 
de terras en1 determinados Estados, deve continuar com competencia para 
legislar sobre essas ten~as. 

·S. Ex. não tem razão. O dispos<itiVlo cons tituciona·l n ête deve ser mantido 
não só por ser inutil, como m e smo por ser inconveniente. Inutil porque, 
dando a Constituição .com1Jetencia .p!I'ivativa a;o C'ongresso Nacional para. le-
gislar sobre direito matePial e podendo o C'ongresso Nacional, por isso le-
gislar sobre terras e minas que não J:he pertençam com maio1·ia de r a zão 
pó de fazel -o em Telação ás que são de sua propriedade. 

Inconveniente pelos s-eguintes motivos: 
O art. 64 da Constitujção Poliüca diz que pertenc em aos Estados as ter-

iras devolutas e m·inas situadas nos seus resp.ectivos territorios, ca;bendo á 
União sómente a porção do territol'-io que fôr indispenGavel para a de-fesa 
das f·ronteiras, fortificações, construcções mi.Jitares e estradas de ferro fe -
deraes. 

E como o art. 34, n. 29 da mesma Constituição dá competen cia ao Con-
gresso Nacional para legisla1· sohre terras e minas de p•ropriedade da União 
tem-se concluido - a cont1'a?"io . sens1t, que não póde o Congresso Nacional le-
gi•slar sobre te1'ras e min[tS pertencentes aos Estados . 

A União tem legislado, como póde legitimamente legislar sobre terras e 
minas situa.das em todo o paiz, como o fez pela. .Jei de 115 de Janeiro de 1915. 

Entretanto tem-se aUegado a incons<tituc!onalida;de c1 esta lei invocando-
se a referida disposição do art. 34 n. 29 da Constituição Politica. A allegação 
carece de procedencia dada a com·petencia privat·iva que tem o CongTesso 
para legi<slar sobre o diQ·eito sub<s t antivo. 

Qual o meio de fazer cessar todas essas duvidas d·~ modo a ficar bem 
claro que o Congresso Na;cional tem competenda privativa qya·ra legislar so-
bre as tecr:ras e minas ex·istentes em todo o territorio do vaiz, pertencentes ou 
não á União? 

Eliminando-se aquella disposição e pcr:evalecendo a do art. 34, n. 23, que 
consa;gTa a unidade do direito material. 

0 SR. IPAULo DEl FRONTIN: - Perfeitamente. 
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O SR. AooLPHo GoRDo: - O nob1·e Senador pelo Dist6cto Federal decla-
rou estar. de pleno a.ccõrdo com a disposição da emenda n. 1 que pennitte a 
intervenção da União nos negocios peouHares aos Estados - para ?·eorgani-
zar as finanças do Estado, cuja incapacidade pa1·a a 1;icla au;tonoma se de-
monstra?·, pela cessação ele pagwmentos de sua cl·iv•icla tunclada, por mais de 
dous annos, mas que não conc-orda com a sua redacção, por lhe parecm·em 
desnecessa1'i3Js e inconvenientes as seguintes palavras ,rue devem ser sup-
primidas: . .. "cuja incapacidade pa1·a a vida autononw se demons(•ra?·". 

P arece-me que S. E x . não tem razão. Supprimidas essas palawas o 
di-spositivo ficará, assim concebido: " . . para re01·ganiza1· as finanças do Es -
tado pela cessaçiio de pag(l!lnentos de s1w. divida ftmdacla, po1· 1n01is de do'lt,S 
annos! ... " A disposição fica1·á sem sentido, ao .passo que a redacção actual 
é perfeita . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN : - Ahi nã<J estou de aC·CÕruo. 
O Sn. ADOLPHo GoRDo: - A Constit>lxição 'Politica, em seu aetigo 5°, 

dispõe : 
" Incumbe a cada Estado prover a expensas proprias, as n ecessidades do 

seu governo e aclmmist?·ação; a Uni.ão, po1·é?n, p1·esta1·á soccon·os ao Estado 
que em caso de calamidade pt~bli.ca, os solic!:;ar. 

Em f ace dos termos claros e positivo.s deste aetigo, . sõ é capaz para a 
vida autonoma o Estado que puder, c om os seus pro.prios Tecu r sos, p ro ve r a s 
necess-id3Jdes do seu governo e a dminis tração. Portanto, todo o Estado que 
não pude r, a expensas proprias prove r ás n ecessidades d,. seu governo e a d-
min istração, viola, no dize r da Commissão Es>pecial da Camara dos Deputados 
u ma ·re,g.ra fundamental para a ·sua e xist en cia, demonstra, assim, in capa;ci- , 
dade para a vida autonoma, empregado o t ermo "inca.p a oidade" n o sen tido 
jurídico. 

O SR. PAULO DE FRONTIN : - Põde haver casos de força maior . 
O ·SR. ADOLPHO GoRDo: - Põde, evidentemente. Mas seja a cessação de 

pagamentos determinada ·por força maior ou por in capacidade ou deshones-
tidade dos dirigentes do E stado ou por quaJquer o·u.tro m otivo, o que é indis -
pen savel é que a Constituição consagre um r em edio para esse mal, a bem 
do 'Credito nacional e para que se jam evitadas complicações que poderão to-
mar um •Caracter muito g.rave . 

A Constitu'ição Politi·ca sõ >permi t te os soc-corros da Uniã o no caso de ca-
lamidade publica. E no caso de insolve.ncia? E quando a insolvencia deter-
mine reclamações diplomaticas, penhoras e talv ez mesmo ac-tos e c-ontractos 
a ltamente offensivos aos interesses materiaes e moraes do paiz?! 

Porque não deverá a ·União inte rvir para restabelecer a capacidade do 
Esta do para a s ua vida constit uc ional e, .portanto, a sua ordem constitu-
cional?! 

O •SR. · PAULo DE FRONTiN: - Ma,s não havia inconveniente em ser s-u.p-
primida a phrase. 
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o ·SR. ADoLPHo GoRDo: - As palavras que o no bre Senador ueseja que 
sejam suppáimidas de1'inem perfeitamente a lezão que leg!tima a ii~tervenção 

da União . 
O SR. PAULo r;o; lí'RON'rJN: - V. Ex . dá lic"nça para um aparte? A phra-

se não resalva o caso de ca.lamidaàe publica que é resalva da pelo art. 5" a 
que V . Ex. se refere. 

O SR. AooLPHO Gormo : - - São casos differentes : no caso de calamidnà~' 

p ·ubl·ica a U n iào limita-se a prestar socconos ao Estado que a soffre, mas n o 
caso {le insolve n cia, caracterizada pela -cessação de pagamento·s da div ida 
f u ndada por mais dous annos, a U nião póde, si fôr a pprovada a emenda, 
intervir no Estado insolvente, afim de reorganizar as suas finanças. 

Demais, tal hlte r vençã o não se effectua automaticamenta . Dado o facto 
de n ã o pagar um E-stado a ·sua -divida fundada., durante dous a nnos, o 
Congresso Nacional , tomando con•hecimento dessa s~tua\;-iO, poderá de<!retar 
ou não a intervençll.o da U nião . O Podei· Executivo só effectuará a inter-
venção si o Congresso ~ aconal, de puis de longos debates, e m uma e outra 
Camara verificar e deliberar que é necessaria . 

Ninguem poderá con testar que é uma medida de aHa conven•ien cia pu-
blica. 

O nobre Senadot· pelo •Dis·triéto Federal, no bril-hante disc urso q ue acab<a 
de pronunc iar . .. 

0 'SR- PAULO DEl FRONTIN : - Muito agra:ti.ecido . 
O •SR. ADoLPHo GoRDo: - . . . fez val'ias -considerações em r elação ás de -

mais emendas que estão em discussão, mas justllicanJo-as, de modo que, 
como R elator do pa.recer da Com1wissão elos 21, nada ma!s m e cabe d ize r. 

T erminou o nobre •Senador a sua oração faze ndo ponderosas considerações 
acerca do conceito do habeas- corp·us em nosso paiz. 

ISr. Presidente, a Oomm!ssão Especial, em seu parecer. depois de dizer 
que segundo o conceito do habeas-cor pus, n a Ingla:erra, paiz que lhe foi 
berço - é um meio destinado a garanti~· exclusivamente a liberdade pessoal, 
na accepção restr icta de liberdade physica, de liberdade de locomoção e que 
com esse conceito, passou pa-ra a legislação dos Estados Unidos da Amerka do 
Norte e para a legislação do Brasil durante o Imperio e depois de dizer que 
o Supremo T ribunal Federal tem dad o gr ande extensão a esse ins tituto, com 
grandes sa,crifi-c!os do interesse publico, pronunciou- se e 'r. f avor da emenda 
da Camara dos Deputados, que restringe a mesma inst•i-tuição a seus justos 
limites. 

A interp retação que o ·Su premo Tribuna l Federal tem dado á disposição 
do art. 7'2, n. 22, da Constituição Pol!ti ca, clesnatura por con1pleto o hab eas-
corptts, de modo que é hoje invocado como soluçã o para quasi todos os liti-
gios e pretenções perante os tribu n aes ! 

Ba sta referir que só no anno passado o Supremo T!·ibunal Federal jul-
gou 4.490 habeas-corpus e, no corrente a nno, até o me,, de ou t ubro, 2 . 635, 
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·absorvendo o Julgamento de taes recursos quasi todo o tempo de suas 
·sessões!! 

O Pa'iz, de 21 do corrente publicou interessant1ssimas informações que 
lhe foram prestadas por "eminente personalidade do mwnclo f orense". E' 
digno de nota o seguinte dialogo: 

"- Pelo que se vê e se sabe, o Supremo não faz outra .causa. , .. 
- Comprehendo onde quer chegar - atalhou-n os - A nossa 

Suprema Cõrte, está reduzida a não julgar s inão habeas-cor pus; 
julga-os ás centenas em cada sessão; julga-os sem o: predso e pon-
derado exame, que o tempo mal chega pa ra a cdlecta dos votos, e, 
ainda assim, os pedidos aguardam semanas e até mezes que lhes che· 
gue a vez. 

- Mas, então o Tribu nal concede habeas-c01·pus assim a trouxe-
mouxe? Não examina os documentos instructivos do pedido? - per-
guntamos, fingindo espanto. 

Respondeu-nos: 
Infelizmente, quasi sempre assim succede . Pois se não ha 

tempo .para nada ! 
Mas, então - ins;is timos - pôde bem dar-~e oue a pret<mdida 

reparação de direitos seja, na rea lidade, uma vio1a ção de dire:tus. 
- E' uma hypothese a considerar - di·sse-nos, sorrinde>, o 

nosso illustre inte rlocutor. - Mas o que é p3,-fe!tamente possível 
é que da pressa fo rçada dos julgamentos resulte offensas á lei t:ontra 
cuja applicação se requer o remedio. 

- Corre po t· ahi q ue certo official revoltoso pediu habeas-co?·pus 
lJRra ser solto, a!legando, haver excedido o prazJ da pena; o 'l'ribu-
nal Ih 'o concedeu; posteriormente, porém, o proprio relator verificou 
haver sido ludibriado, e lealmente o d:sse ao Trli.Jtmal, porquanto o 
alludido official não era mais que um desertor. E' verdade? 

- Fui informado desse defloravel facto, mas não o averiguei." 
Sr. Presidente, a Gazeta dos T?'ibunaes, de 26 de Outubro de 1922, pu -

blieou excel'ente relataria apresentado pelo Dr. Edmundo Muniz Barreto, 
emi nente ministro do Supremo Tribuna l Federal, ao Co!igresso J uridiCl' so-
úre a seguinte these: 

"These IV - O incremento da vida judiciaria e a necessidade de 
solução ra1J"ida de certas situações de anormalidade, apreciavPiR de 
plano pelos tribunaes e incabíveis no remedio de hal!ea.s- corpus, exi-
gem a criação de um inst 'tuto processual capaz de re integrar !mme-
diatamente o direito violado? quaes as ·condições para sua admissibi-
lidade? Qual o complexo de actos que deve cons'·ituir ·s ua fôrma?" 

Eis o reJa to rio: (Lê) 
"As acçõee jud;c 'aes reprimem a mais a:Ita -nanfestação da pro-

tecção ao direito, assegurada pelo Esta do. 

• 
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Para a efficacia dessa protecção jurídica, a lei estabelece regras, 
actos e ritos coordenados, por meio dos quaes ppdem os contendores 
elucidar a controversia, forn ecendo aos tribunaes os elementos indis-
pensaveis á verificação da verdade e ao julgamento recto do pheno-
:!neno sujeito ao seu exame. 

A imminencia ou a effectividade do acto aggressivo ao direito, a 
i1i:im·ia, privada ou social , provoca uma reacção do prejudicado. So-
licitada, para pôr termo á normalidade, impedindo a realização da 
ameaça ou restaurando o direito violado, a Justiça deve estar appa-
relhada de instrumentos idoneos, capazes de assegurar o desempenho 
exaPto de sua elevada e delicada funcção. O apparelho que o Estado 
lhe fornece será tanto mais util e efficaz quanto mais a-propriado 
:Côr á solução do caso a resolver. Os meios coercitivos devem ser 
pr-omptos, sem sacrifício da defesa do constrangido. 

Nota-se actualmente vida judiciaria mais intensa, como se tivesse 
encontrado éco o conceito de Ihering sobre o homen que recorre 
aos tribunaes para fazer valer o seu direito prestando um serviço 
â collectividade com o manifestar que não é impunemente que se 
commette uma lesão, qualquer que ella seja, contra o organismo ju-
rídico-social." 

"No appello á Justiça organizada succede algumas vezes que não 
é o verdadeiro offendido quem bate ás portas dos tribunaes, mas o 
off<ensor, que procura premunir-se de um remedio capaz de impedir 
a iniciativa daquelle. 

Como quer que seja, o que se verifica é uma multiplicidade de 
situações anormaes, de facil apreciação, susceptíveis de serem re-
pi'>.radas sem tardança por meio judicial adequado, que venha a ser 
innituido, meio que fará cessar a insistencia em se desvirtuar insti-
tuco peculiar a determinada situação prevista na lei , 

Assim, é frequente lançar mão do recurso de habeas-corpus, do 
preceito com·minatorio e da manutenção de posse, para resolver sem 
delonga questões que escapam inteiramente á tutela pratica desses re-
medios judiciaes. 

O writ of habeas-corp1ts, transportado da Inglaterra para os 
Estados Unidos, e que o Direito Romano conheceu na forma rudi-
mer.tal e restrkta do interdicto "De homine libero exhibendo", tem no 
Direito patrio um conceito legal e uma funcção que delimitam o seu 
emprego, circumscrevendo-o á protecçfuo da liberdade pessoal, de 
modo a evitar ou pôr termo á violencia ou coacção feita ao individuo, 
illeyalmente ou por abu.so de poder. Na Inglaterra, · como na Repu-
blica nor te-americana, sua acção se extende até a actos privados· 

Do que necessitamos é de um instituto semelhante ao recu1·so de 
e?nparo, creado no :tviexico, com rito, porém, mais summario, e que 
comprehenda tanto a aggressão ao direito, partida da autO?··idade pu·· 
blica, como a •proveniente de acto privado 
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Exposto -o facto petição, provado elle com documento que faça 
prova pcena absoluta, e citada a lei em que se funda o . direito que 
se diz violado com esse facto, o juiz mandará que o indicado offe nsor 
respo.nda em prazo breve, inst ruindo a resposta co;m os instrumentos 
que tiver. Como si se tratasse de um processo de habeas- corpus, o 
juiz julgará sem demora a ca usa. Si verificar que o direito alleg ado 
não é certo liqu ido e incontestavel ou que o facto não está pr<>vado, 
n1andará que o requerente r ecot-ro. a os meios communs . 

Um funccionario publico vitalicio é exonerado, sem ser em virtt!cle 
de sentença; um magistrado é transferido, apezar de inamovível; é 
ordenada a cobrança de um imposto que n enhuma lei creou; é im-
posta uma multa de accôrdo com a lei já rev ogada. 

E is alguns dos casos em que terá cabida esse inst ituto processual. 
Concluindo ; 
a) o incremento da vida judiciaria e a necessidade de solução ra-

pida de certas situações de anormalidade, a preciaveis de plano p elos 
tribunaes e incabíve is no reme clio do ha.beas-co1·pns, exigem a crea1,ão 
de um instituto processual capaz de reintegrar o direito vio:ado; 

b) as condições para sua admissibilidade e o complexo <le actos 
que devem constituir sua forma, são os acima delineados." 

Sr . P residente, n a.da preciso accrescentar ás palavras do eminente ma-
gist rado, e tendo satisfeito os pedidos do honrado Senador pelo Distr1cto Fe-
·deral considero terminada a minha tarefa nesta tribuna. •.renho concluído . 
(Huit'o bem, ?n~Lito be'm .) 

O Sr. Presidente : - Continúa a discussão. (Pausa.) 
Si nenhum Senador quer u sar da palavra, encerro a discussão. (Pu:usa.) 

Encerrada. 
Acha-se sobre a Mesa um r equerimento que vai ser lido. 

O Sr. 3• Secretario procede á leitura do seguinh~ 

REQ1iERilVIE:N'rO 

Hequeremos que seja destacada para ser votada separadamente a parte 
da emenda n. 5, § 17, letra a, in fine do projecto n. 223, de 1925, r eforma ila 
Constituição Federal, que assim se exprime: 

"Esta poderá ser tambem fe ita pelo Governo Federal por concessão deste, 
1·e:;,ervada parte dos lucros a o proprieta rio, no caso de não in iciar ou de 
abandonar a exploração. " 

::ala das sessões, 25 de N-ovembro de 1925 . - Bueno Bran dão . - Eloy de 
SotLZU . - Antonio iliassa. - J oão Lyra. - Bueno de Paiva .. - Fentandes 
L 'irmCL. - Euripedes de AgtLicLr. _, VesZJtLcio de AbretL. - BernaTdino .llion-
:teiro - Arist-ides Rocha . - AclolZJho Got·do. -- C1mha iliacha,do. - Custa 

• 
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Rod1·igues. - Paulo de Frontin . - JIIodesto Leal. - JIIanoel Bo1·ba. - Eu-

sebio de Andrade. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam o requerimento, pe-
dindo para ser destacada a ultima parte da letra a, do § 17, do art. 5°, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

}f' oi approvado. 
Vae ser votada a primeira emenda. Deixo de proceder â. sua leitura por 

já o ter feito na segunda discussão e não have t· alteração nenhuma no seu. 
texto pnra a terceira. 

EMENDA N. 1 

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

"Art. O Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Estados, sal v o: 

I) para repellir invasão estrangeira, ou de um E stado em outro; 
IJ) para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes pr!n-· 

cir•ic•S constitucionaes: 
o.) a forma republicana; 
o) o regimen representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos Poderes; 
(') a tempo.r.ariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos fun-

cionários; 
ÍJ a autonomia dos mumcJpios; 
g) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição;. 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias; 
~) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irreductibilidade· 

dos seus vencimentos; 
j) os direitos políticos e individu aes assegurados pela Constituição; 
/.;) a não reeleição dos Presidentes e Governadores; 
l) a possibi:idade de reforma constitucional e a competencia do Poder Le-

gi·slativo para decretai-a; 
III) para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes publicos es-

~ar!o:-~es, por solicitação de seus legítimos representantes, e para, independe~te 
de solicitação, respeitada a existenc·ia dos mesmos, pôr termo á g uerra civil; 

IV) para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reorganizar 
as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se demonstrar 
pel!J. cessação de pagamentos de sua divida fundada, por mais de dous annos. 

§ 1.° Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decr e tar a intervenção 
nos Estados para assegurar o respeito aos princípios Constitucionaes da 
Umão (n . Il); para decidir da legitimidade de poderes em caso de duplicata 
(n. Ili); e para reorganizar as finanças do Estado insolvente (n. IV) . . 
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§ 2.• Compete, privativamente ao Presidente da .Republica intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 1°); quando o Su-
premc Tribunal a requisitar (§ 3°); quando qualquer dos poderes publicas 
estadoae::l a solicitar (n. III); e indenpen(jetemente de provocação, nos demais 
ca~os comp!"<ohendidos neste artigo. 

§ 3.° Compete privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar 
.do Poder Executivo a intervenção nos Estados, afim de assegurar a execução 
das sentenças federaes (n. IV). 

O Sr. Presidente: - Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se á chamada, respondem - sim - os Srs. Aristides Rocha , 

.scuza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Maga~hães de Almeida, Pires 
Rebello, Thomaz Rodrigues, João Thomé, Ferreira Chaves, João L yra, Eloy 

de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, 
Fernandes Lima, Mendonça Martins, Eusebio de Andrade, Lopes Gonçalves, 
Pereira Lobo, Pedro Lago, Manoel Monjardim, Bernardino Monteiro, Miguel 
de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal, Mendes Tavares Paulo de 
Frtmtin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, Lacerda Franco, 
Adolpho Gordo, Affonso de Camargo, Generoso Marques, Felippe Schmidt, 
Vida! Ramos, Vespucio de Abreu, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (39), 
e - não - os Srs. Lauro 1Sodré, Euripedes de Aguiar, Benjamin Barrooo . 
.J:eronymo Monteiro, José Murtinho e Carlos Cavalcanti (G) . 

O Sr. Presidente: - A emenda foi approvada po1· 39 votos contra 6. 
Vai ser votada a segunda emenda. 

EMENDA N. 2 

Substitua-se o a.rt. 34 da Constitu ição, .pelo se,guinte: · 

"Art. Compete, privativamente, a o Congresso Nacional: 

1•, orçar, annualmente, a R eceita e fixar, a nnualmente, a Despeza e 
tomar as contas de ambas. r elativas a cada exerci-cio fina nceiro, prorogando o 

.orçamento anterior, quando até 15 rle J aneiro 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 <pa ra o seu pa-

gamento; 
4°, regular a arre<!adação 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 
.creacão ou suppressão de entrepostos; 
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6°, legislar sobre a navegaçiio dos rios que banhem mais de um Estado" 
ou se estendam a territorios estrangeil·os; 

7°, determinar o peso, o valor, a inscripção, o typo e a denominação das · 
moedas; 

8°, crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e tributal-a; 
9°, fixar o pa drão dos pesos e medidas; 
10. r esolver definitiva mente sobre qs limites dos Estados entre si, os-

do Districto Federal, e os do territorio nacional com as nações limitrophes; 
11. autorizar o Governo a declarar guer ra, si não tiver Jogar ou malo-

g,·ar-se o re·curso do arbitramento, e fazer a paz; 
12, resolver definitivamente sobre os tra t a dos e convenções com as nações. 

es trangeiras; 

13, mudar a Capital da União; 
14, conceder subsídios a os Estados na h ypothese do art. 5°; 
1-5, legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos federaes: 
16, adaptar o r egimen conveniente á segurança das fronteiras; 
17, fixar, annualmente, as forças de terra e mar, prorogada a fixaçãO< . 

B.nterior, quando atê 15 de Janeiro nã o estiver a nova em vigor ; 
18, legislar sobre a organização do Exercito e da Armada; 
19, ·conceder ou negar passage m a forças estrangeiras pelo terr i torio do· 

paiz, para operações militares; 

20, declar ar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacion al 
na emergencia de aggressão por forças estrangeiras ou de commoção interna,. 
e approvar ou suspender o sitio qae houver sido declarado pelo Poder Exe-
cutivo, ou seus agentes responsaveis, na a.usencia do Congresso; 

21, regular as condições e o processo da eleição par.a os cargos federaes 
em todo o paiz; 

22, legislar sobre o direito civil, commercial e crimina l da R epublica <" o 
processual da Justiça F ede1·al; 

·23, estabelecer leis sobre naturalização; 
24, crear e s u pprimir empregos publicos federaes, inclu sive os das So-

cretarias das Camaras e dos Tribunaes, fixar -lhes as attr ibuiç'ões, e estipu -
lar-lhe os vencimentos; 

25, organizar a Justiça F ederal, nos ter mos do art . 55 e seguintes da 
8ecção III; 

26, conceder amnistia; 
27, commntar e perdoar as p enas, impostas por crimes de re-sponsabilidade. 

aos funccionarios federaes; 
28, legislar sobre o trabalho; 
29, legislar sobre licença s, aposentadorias e re·formas, não as podendo con-

ceder, nem alterar, por leis especiaes ; 
30, legislar ~wbre a organização municipal do Districto Federal. bem como 

sobre a policia, o e nsino superio1· e o~ demais serviços que na Cap!.tal forem 
r eservados para o Governo da União ; 
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31, submetter a legislação especial os pontos do t e rritorio da t·epubli'ca 
necessarios para a fundação de arsenaes, ou outros estabelecimentos e insti-
tuições de conveniencia federal; 

32, regular os casos de extradição entre os Estados; 
33, decretar as leis e res oluções necessarias ao exercício dos poderes q~e 

pertencem á União; 
34, decretar as leis organicas para a exe cução completa da Constituição ; 
35, prorogar e adiar s uas sessões . 
§ 1.• leis de orçamento não podem conter dis posições estranhas á. pre-

visão da receita e á despe za fixada para os serviços anteriormente creados. 
Não se incluem nessa prohibição: 

a) a autorização para abertura de ct·editos supple mentares e para opera-
ções de <:redito como antecipação da Receita ; 

7J) a dete rminação do des t ino a dar a o saldo do exercício ou d~· modo de 
ç:obrir o dej i cit. 

§ 2.• E' vedado ao Congresso conceder credites i ilimitados . " 

O Sr. Presidente: - Vae ser feita a chamada. 
Procedeu-se á chamada, responderam - Sinn - os Srs. Aristides Rocha,. 

Souza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Maga lhães de Almeida, Eu-
ripedes de Aguiat·, Pires Rebello, Thomaz Rodr ig ues, Joã o Thomé, Ferreira 
Chaves, João Lyra, Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro-
da Cunha, Manoel Borba, Fernandes ·Lima, Mendonça Martins, Eusebio de 
.Andra de, Lopes Gonçalves, Pereira Lobo, Pedro Lago, Manoel MDnjardim, 
Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal , 
Mendes Tavares, Pau1o de Frontin, Bueno Brandã o, Bueno de Paiva, Antoniq 
Carlos, Lacerda Franco, Adolpho Gol'do, Affonso de Camargo, Generoso 
Marques, Felippe Schmidt, Vida! Ramos, Vespucio de Abre u e Ca rlos Bar-
bosa, (40 e -Não - os Srs . Lauro Sodr é, B enjamin Bar roso , J osé :Mur tinho. 
João Lyra e Carlos Cavalcanti (4). 

O Sr. Presidente (concluída a chamada) - A em enda foi approvad~!

por 40 votos contra 4. 
Vae ser votada a emenqa terceira. 

EMENDA N. ' 3 

Substitua-se o 1 • do art. 37 pelo s eguinte: 

"§ 1.• Quando o Presidente da Repub!ica julgat· um pro.iecto de lei, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrario aos interesses nacionaes, o 
vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias uteis, a contar d a quelle em 
que o recebeu, devolvendo nesse pra zo e com os motivos do véto, o prodecto 
m; a parte ve tada , á Camara onde elle se houver iniclado. 
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O Sr. Prc,.ídente: - Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se á chamada, respondera m - Si·m - os Srs. Arist ides Rocha. 

Souza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Ma ga'hães de Alrneidn, Eu-
ripedes de Aguiar, Pires R ebell o, Thomaz Rodrigues , .João Thorné, Ferreira 
Chaves, .João Lyra , Eloy de Sou~, Antonio Massa , Venancio Neiva , Ca rneiro 
da Cunha, Manoel Borba, F ernandes L im a , Mendonça Martins, Eusebio de 
A ndrade, L opes Gonçalves, Pereira Lobo, Pedro La go, Ma noel Monjardirn, 
Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho, .Joaquim Moreira , Modesto Leal, 
Mendes Tavares, P a ulo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio 
Carlos, Lacerda Franco, Adolpho Gordo ,Affonso de Camargo, Generoso Ma r-
ques, Felippe Schimidt, Vida! Ramos, Vespucio de Abreu e Carlos Barbosa. 
(40) e - Não - os Srs. Lauro Sodré, Benjamin Barroso, .José Murtinho e 
Carlos Cavalcan ti (4). 

O Sr. Presidente: - A emenda foi approvada por 40 votos contra 4. 
Vae ser votada a quarta emenda. 

EMENDA N. 4 

Substituam-se os arts. 59 e 60 da Constituição, pelo seguinte: 

"Art. A' Justiça Federal compete: 
- Ao Supremo Tribuna l Federal: 
I, processar e julgar originaria e privativamente: 
a) o Presidente da Republica, nos crimes cornrnuns, e os Ministros de 

Estado, nos casos do art. 52; 
o) os Ministros diplornaticos, nos crimes communs e nos de responsabi-

lidade; 
c) as causas e conflictos e ntre a União e os Esta dos, ou e n t r e es tes, uns 

com os outros ; 
d) os litígios e as reclamações entre nações estra n geiras e a. Uniã o ou 

Os Estados; 
e) os conflictos dos juizes, ou tribunaes federaes, entre si, ou entre estes 

juizes e os tribunaes e os dos Estados; assim corno os dos juizes e tribunaes 
de um Estado com os de outro Estado: 

II, julgar em .grá o de recurso as questões excedentes da a lçada legal re-
solvidas pelos juizes e tribunaes federaes ; 

III, rever os processos findos, em ma teria crime. 
- Aos juizes e Tribunaes Federaes; processar e julgar: 
a) as ca usas em que alguma das partes fundar a acção, ou a defesa, em 

disposição da Constituição Federal; 
o) todas as cau sas propostas contra o Governo da Uniã o ou Fazenda Na-

cional, fundadas em disposição da Constituição, leis e regulamentos do P oder 
Executivo, ou em contractos celebrados com o mesmo Governo; 
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c) as causas provenientes de compensações, reivindicações, inãe.mnização 
·de prejuizos, ou quaesquer outras, propostas pelo Governo da União contra 
.varticulares• ou vice-versa; 

d) os litigios entre um Estado e habitantes de outro; 
e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros; 
f) as acções rnovidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos 

·com o Governo da União, .quer em· convenções, ou trata.dos, da União cont' 
6utras nações; 

g) as questões de direito maritimo e navegação, assim no oceano como 
nos rios e lagos do paiz; 

h) os crimes politicos. 
§ 1.0 Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá 

.recurso para o Supremo Tribunal Federal; 
a) quando se questionar sobre a vigencia, ou a validade das leis feãeraes. 

·em face da Constituição e a decisão do Tribunal do Estado lhes negar appli-
cação; 

7J) 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 Tribunal 

··do Estado considerar validos esses actos, ou essas leis impugnadas; 
c) quando dous ou mais tribunaes locaes interpretarem de modo diffe-

rente a mesma lei federal, podendo o recurso ser tambem interposto por qual-
.quer dos tribunaes referidos ou pelo Procurador Geral da Republiea; 

d) quando se tratar de questões de direito criminal ou civil internacional. 
§ 2.0 Nos casos em que houver de applicar leis dos Estados, a justiça fe-

deral consultará a jurisprudencia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, ·as jus-
tiças dos Estados consultarão a jurisprudencia dos · tribunaes federaes, qua.ndo. 
houverem de interpretar leis da União. 

§ 3.0 E' vedado ao Congresso commetter qualquer jurisdicção federal ás 
justiças dos Estados. 

§ 4.• As sentenças e ordens -da magistratura federal são executadas por 
officiaes judiciarios da União, aos quaes a policia local é obrigada a prestar 
auxilio, quando i.nvocado por elles. 

§ 5.0 Nenhum recurso judiciario é permittido, para a j~stiça fede~aJ 
·OU loca!• contra a intervenção nos Estados, a dec·aração do estado de sitio, 
a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e ' à perda 
de mandato dos membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou es.: 
tadoal; assim como, na vigencia do estado de sitio, não poderão os tribunaeq 
·Cnhecer dos ·actos praticados em virtude delle pelo Poder Legislativo ou 
Executivo." 

O Sr. Presidente: - Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se á chamada, respondem - Sim - os Srs. : Aristides Rocha, 

.Souza Castro, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Magalhães de Almeida, Eu-
•ripedes de Aguiar, Pires Rebe!lo, João Thomé, Ferreira Chaves, João L;yra, 
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Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio, Neiva Carneiro da Cunha, Manoel' 
Borba, Fernandes Lima, Mendonça Martins, Eusebio de Andrade, Lopes Gon-
çalves, Pereira Lobo, Pedro Lago, Manoel Mon:jardim, Bernardino Monteiro,. 
:Mjiguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal Mendes T avares, Paulo 
de Frontin , Bueno Bradão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, Lacerda Franco, 
Adolpho Gordo, Affonso de Camargo, Generoso Marques, Felippe Smidt, Ves-
pucio de Abreu, e Carlos Barbosa (38) - e - não os Srs. : Lauro Sodrê . 
Thomaz Rodrigues, Benjamin Barroso, José Murtinho, Carlos Cavalcanti e -
Vida] Ramos (6). 

O Sr. Presidente: - A emenda foi approvada por 38 votos ·contra 6 . 
Vae ser votada a quinta emenda. 
De accõrdo com o r equerimento approvado pelo Senado, vou submetter 

a votos a emenda n. 5, destacando para ser votada. posteriormente a ultima 
parte, a letra A, do § 17, da mesma emenda . 

EMENDA N . 5 

Substitua-se o art. 72 da Constituição pelo seguinte: 

"Art. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes . 
no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade, nos t ermos seguintes: 

§ 1.• Ninguem pôde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer, alguma cou-
sa, senão em virtude de lei. 

§ 2.• Todos são iguaes perante a lei. 
A Republica não admitte privilegio de nascimento. desconhece fóros de · 

nobreza, e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas preroga-
tivas e regalias, bem como os títulos nobiliarch icos e de conselho. 

§ 3-0 Todo,; os indivíduos e confissõe>; relig iosas podem exercer publlca 
e livremente o seu culto, asRociando-se para esse fim e adquirindo bens, obser- -
vadas as disposições do direito commum. 

4.• A ·Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração serâ. 
gratuita. 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela au-
toridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos--
respectivos ritos em r el11ção aos seus crentes, desde que não offendam a 
moral publica e as leis. 

§ 6.• Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicas. 
§ 7.• Nenhum culto ou igreja. gosará de subvenção officia l, nem terá re-

lações de dependencia, ou a lliança, com o Governo da União, ou o dos Estados, 
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A representação diplomatica do Brazil junto á Santa Sé não implica vio-~ 

lação deste principio. 
§ s.• A todos é licito associarem-se e rr=unirem-se livremente e sem ar-

mas, não podendo intervir a policia senão para manter a ordem publica. 
§ 9.0 El' permittido· a quem quer que seja representar, mediante petição, 

aos poderes publicos, denunciar abusos das autoridades e promover a respon- · 
sabilidade dos cuipados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer pessoa póde entrar no territorio nacional 
ou delle sahir, com a sua fortvna f\ seus bens. 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem pó de ahi penetrar, 
de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a victas de crimes, 
ou desastres, nem úe dia, senão nos casos e pela fôrma prescriptos n a lei. 

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento }Jela 
imprensa, ou pela tribuna, sem dependencia dp ceisura, respondendo cada um 
pelos abusos que commetter, nos cn,sos e pelo. forma que a lei determinar. 
Não é permittido o anonymato. 

§ 13. A' excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá executar-se· 
senão depois de pronuncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei, 
e mediante ordem escripta da autoridade com per ente. 

§ 14. Ningue.m poderá ser conservado em prisfw sem culpa formada, salvo 
as excepções especificadas em lei, nem levado á prisão, ou nella detido, o;! 
vrestar fiança idonea, nos casos em que a Iei a admittir. 

§ 15. Ninguem será sentenciado senão pela autoridade competente, em 
virtude de lei anterior e na fórma por ella regulada. 

§. 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa., com todos 
os recurEos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue em 24 
horas ao preso e assignada pela autoridade competente, com os nomes do 
a-ccusado e das testem unhas. 

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante indemniza-
ç~.o prévia. 

a) As minas pertencem ao proprietario do solo, salvo as limitaç.ões esta-
belecidas por lei , a bem da exploração das mesmas! Esta poderá se1· tambem 
feita pelo Governo Federal ou por concessão deste, reservada parte dos lucros 
ao proprietario, no caso de não iniciar ou de abandonar a exploração. 

b) As minas e jazidas rnineraes n ecessarias á segurança e defesa nacio-
naes, e as terras onde existirem não podem ser transferidas a extrangeiros. 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondencia. 
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. 
§ 20. Fica abolida a lJena de galés e a de banimento judicial. 
§ 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as dis;><:>sicôes 

da legislação militar em tempo de guena.. 
§ 22. Dar-se- ha o habeas-corp1!S sempre que alguem soffrer ou se acha!"" 

em imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão ou .constrangi-
mento illegal em sua liberdade de locomoç:ão. 
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§ 23 . A ' excepção das cam•as, que por s u a natureza pertencem a jmzos 
-especiaes, não haverá fôro privileg iado. 

24 . E' garantido o livre exercício de qualqu et· profi ssão moral, intelle-
ctual e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes ficarã. 
garantido por lei um privi:egio temporario, ou será concedido pelo Congresso 
um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento. 

§ 26. Aos a utores de obras litterarias e artísticas ê garantido o dir eito 
exc1usivo d e r eproduzi!-as pela imprensa ·ou por qualquer outra processo 
mecanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a 
lei determinar. 

§ 27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica . 
§ 28. Por motivo de crenpa ou funcção religiosa, nenhum cidadão bra-

sileiro poderá ser privado de seus direitos civis e politicos, n em eximir-se do 
cumprimento de qua lquer dever cívico. 

§ 29. Os que allegar em motivo de crença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis da Republica imponha m aos cidadqãos e 
<is que acceitarem condecoração ou titu!os nobiliarchicos estr a ngeiros, perderão 
todos os direitos politicos . 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em 
virtude de uma lei que o autorize. 

§ 31. E' m a ntida a instituição do jury. 
§ 32. As dis posições constitu cionaes a~securatorias da irre ductibilidade 

de vencimentos civis ou milita res não eximem da obrigação de pagar os im-
postos geraes creados em lei. 

§ 33 . E' permittido ao Poder Executivo expulsar do territorio n acional os 
subditos estrangeiros perigosos á ordem -publica ou nocivos aos interesses da 
Republica. 

34. Nenhum emprego póde ser creado, nem vencim ento a lgum, 
civil ou militar, pôde ser estipulado ou alterado senão por lei orninaria espe-
cial. 

O Sr. Presidente: - Vai ser feita a cha mada. 
Procedendo-se á chama da , r espondem - sim , - os Srs. Aristides Ro-

cha, Souza Castro, Costa Rodrig ues, Cunha Machado, Magalhães de Al-
meida, Pires R ebello, Thomaz Rodrigues, J oão Thomê, Ferreira Chaves, J oão 
Lyro., E'oy de !Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carn eiro da Cunha 
Manoel Borba, F erna ndes Lima, Mendonça J\l[artins, Eusebio de Andrade, 
Lopes Gonçalves, Pereira Lobo, Pedro L ago, Manoel Monjardim, Bernardino 
Monteiro, Miguel de Carvalho, J oaquim Moreira, Modesto Leal, 1\iendes Ta-
vares, P a ulo de Frontin, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Antonio Carlos, L a -

.cerda Fra nco, Adolpho Gordo, Affonso de Camargo, Generoso Marques, l!,elippe 
Schmidt, Vespucio de Abreu, e Carlos Barbosa . (3g) ; e- não- os Srs. Lauro 
Sodrê, Euripedes de Aguiar, Benjamin Barroso, José Murtinho, Carlos Ca - · 
vancanti e Vida! R amos . (6) 
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O Sr. Presidente: - A . emenda foi approvada por 38 votos contra &. 
Vae se votar a parte destacada da emenda n. 5. assim concebida: 
"a) Esta poderá ser t ambem feita pelo Governo Federal ou por concessão· 

deste, reser vada parte dos lucros ao proprietario, no caso de não iniciar ·. ou 
de abandonar a exp!oração. " 

Vae ser feita a chamada. 
Procedendo-se á chamada respondem - sim - o Sr. Paulo de Frontin, e 

não - os Srs. Aristides Rocha, Souza Castro, Lauro Sodrê, Costa R odri-
gues, Cunha Machado, Magalhães de Almeida, Euripedes de Aguiar, Pires 
Hebello, Thomaz Rodrigues, João Thomê, Benjamin Barroso, Ferreira Cha-
ves, J oão L yra, Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Car-
n eiro da Cunha, Manoel Borba, Fernandes Lima, Mendonça Martins, 
Eusebio de Andrade, Lopes Gonçalves, Pereira Lobo, Pedro Lago, Manoel 
Monjardim, Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho, J oaquim Moreira, Mo-
desto Leal, Mendes Tavares, Bueno Brandão, Bueno de P a iva, Antonio Carlos, 
L acerda Franco, Ado.pho Gordo, José Murtinho, Affonso de Camargo, Carlos 
Cavalcant i, Generoso Marques, Felippe Schmidt, Vida! Ramos, Vespucio de 
Abreu e Carlos B·arbosa (-±3), 

O Sr. Presidente: - Essa parte da emenda foi rejeitada por 43 votos 
contra 1. 

A Mesa mandará orga nizar a proposta de Reforma Constitucional votada 
pelo Senado, de accôrdo com o vencido, afim de ser enviada opponunamente 
á outra Casa do Congresso. 

Vão ser lidas as declarações· de voto que se acham sobre a mesa. 
São lidas as seguintes 

DECLAR~o\ÇÕES 

Declaramos haver votado a favor da emenda n . 1, com as restri~ções· 
oppostas perante a Commissão dos 21, da qual fazemos parte. 

Sala das sessões, 25 de 1 ovembro de 1925 . - Aristides Rocha. - Sousa 
Cestro. 

DECLARA,ÇÃO DEl VOTO 

Ao votar, agora, em terceira discussão, a proposição n. 45, deste anno, 
da Camara dos Deputados, o fiz mantendo a,;; restricções que especifiquei ao 
tempo de assignar o parecer n. 223, de 1U25, e as constantes de minhas de-
clarações de voto nas sessões de 12 e 19 do corrente, as quaes se r eferem 

ao paragrapho 5°, in fine, da emenda n. 4, e ao paragrapho 22 do art. 72, da 
emenda n. 5, da referida proposição. 

Sala das sessões, 25 de Novembro de 1925. - Pedm Lago. 
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DECLA~ÇÁO DE VOTO 

Declaro ter votado a favor das cinco e mendas da proposta de reforma 
-constitucional, em 3" discussão, mantendo, porém, as restr icções já manifes-
"tadas no seio da Commissão dos 21 e nas duas primeiras discu ssões, em relaçã o 
a certos pontos das emendas ns . 1 e 2. 

Sala das sessões, 25 de Novembro de 1925. - Fernandes Linta. 
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