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SESSõES PREPARATORIAS

Primeira sessão

o
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1 - Allocução do Presidente, Ministro
Hermenegildo de Barros, 3. - 2. Commissão
para elaborar novo Regimento Interno; ficar
em vigor, até á approvação do novo, o Regimento Interno da Camara dos Deputados
(Indicação do Deputado Henrique Dodsworth; pedido de urgenoia, para a mesma,
do Deputado J. J. Seabra; recusa do Presidente), 4. - 3. Chamada dos Constituintes
e entrega dos diplomas, 7.
Segunda sessão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1 - Lista dos Deputados e supplentes de
de Deputado, dos representantes de empregados, empregadores, das profissões liberaes, funccionarios publícos, e de renuncias e vagas, 9.
Terceira sessão ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i7

1 - Diplomas recebidos; renuncia do
Deputado Waldomíro Silveira e convocação
do supplente, 17. - 2. Eleição do Presidente
da Assembléa; declaração de voto do Deputado J. J. Seabra; proclamação; agradecimento e despedida do Sr. Ministro Hermenegildo de Barros; homenagem da Assembléa, a. requerimento do Deputado Augusto
de Lima, a S. Ex., f 7.
Quarta sessão

o.......................

1 - Posse do Presidente da Assembléa,
23; propostas de saudação dos Deputados
Cunha Vasconcellos e 'Valdemar Falcão, 25;
- 2. Andamento da Indicação Henrique Dodsworth (requerimento do Deputado Acurcio Torres), 26; encaminhamento á Commissão de Policia, 27; suspensão e reabertura da sessão, 27; a adopção provisoria do
Regimento enviado pelo Governo Proviso-

23

VIII
rio (Indicação do Deputado J. J. Seabra),
27; encaminhamento á Commissão de Policia e declaração do Sr. Presidente, de estar em pleno vigor, até ser modificado, o
Regimento expedido pelo Governo, 28.-3.
Eleição do 1° e 2° Vice-Presidentes e dos
10, 20, 30 e 4° Secretarios, não concluida a
do terceiro, 29.
Quinta sessão

.

33

i Compromisso e posse dos Deputados reconhecidos e proclamados, 33. - 2.
Comparecimento do Chefe do Governo Provisorio á sessão solemne de ínstallação da
Assembléa (officio do Ministro da Justiça),
37. - 3. A adopção do Regimento expedido
pelo Governo Provisór-io (protesto do Deputado J. J. Seabra e approvação do que decidiu
o Sr. Presidente), 38. - 4. O comparecimento do Chefe do Governo Provisorio á
-sessão solemne de instaIlação da Assembléa (commíssão para receber S. Ex. ),
38. - 5. Suspensão e reabertura da sessão,
39. - 6. Compromisso e posse dos Deputados Raul Leitão da Cunha e Sebastião Luiz
de Oliveira, 39. - 7. Eleição do 3° Secretario, interrompida, 39. - 8. Compromisso
dos Deputados .Ruy Santiago, João Jones
Gonçalves da Rocha e Francisco de Oliveira Passos, 40. - 9. Eleição do 3° Secretario, 40.

Sessão solemne de installação......................

4i

i - Declaração do Sr. Presidente, de
estar instaIlada a Assembléa, 41; chegada
do Chefe do Governo Provisorio ao edificio da Assembléa, 41. - 2. Compromisso
e posse dos Deputados Cesar Nascentes Tinoco e Asdrubal Gwyer de Azevedo, 41. 3. A presença do Chefe do Governo Provísorio, 42; saudação do Deputado Raul
Fernandes, em nome da Assembléa, ao
Chefe do Governo Provisorio, 42; Mensagem
do Chefe do Governo Provisoric; leitura,
-por S. Ex., 45; agradecimento do Sr. Presidente e congratulações da Asssmhléa ao
Chefe do Governo Provisorio, por sua presença na sessão de installação, 125.

ASSEMBLÉA NACIONAL

Primeira sessão ..............•-' . . . .• . . . . . . . . . .
i. Compromisso 'e posse dos Deputados José Vieira Marques, Delphím Moreira Junior e Manoel Novaes, 130. - 2.
List.a dos membros da Commissão Const.itucional (communicação do Sr. -Presídent.e), 131. - 3. Ant.e-projecto de Constituição; communicação do Sr. Presi-

129

IX
dente, á Assembléa, de que o Ante-pro[ecto fica sobre a mesa. para receber
emendas, 132. 4. O Ministro Oswaldo Aranha leader da Assembléa (discurso de agradecimento pela eleição), 167.
5. Ratificação, ao Governo Provisorio, dos poderes e attribuições do decreto
n. 11. 398, de 11 de Novembro de 1930
(discurso e Indicação do Deputado \Iedeiros Netto), 169; discursos dos Deputados
Sampaio Corrêa, Acurcio Torres. J. .I.
Seabra, Henrique Dodsworth, 172; observação do Sr. Presidente sobre uma referencia do Deputado Henrique Dodsworth,
178; discursos dos Deputados Aloysio Filho, João Villasbôas, Alcantara Machado,
178; declaração do Deputado Guaracy Silveira, 183; discurso 00 Deputado Waldemar
Falcão, 183; votação da Indicação Medeiros
Netto: approvada, 184; declarações de voto
dos Deputados Daniel de Carvalho <' outrr.s,
e Odilon Braga, 184; discurso e declaração
de voto do Deputado Levi Carneiro, 185; declarações de voto dos Deputados Soares Filho, (por delegação da maioria da bancada
fluminense), Prado Kelly e outros, Agamemnon de Magalhães, Zozoastro Gouvõa e souto Filho, 187. - 6. Projecto de resolução alterando o Regimento Interno da Assembléa,
189; parecer da Commissão de Policia sobre
a Indicação do Deputado Henrique Dodsworth, 191. - 7. Declaração do Deputado
Henriquqe Dodsworth sobre sua Indíeaeão
apresentada na primeira sessão preparatoria,
191; declaração do Sr. Presidente sobre indicações dos Deputados João Vtllasbõas
Aeurcío Tórres e Nogueira Penído, 191:
Indicação do Deputado Nogueira Penido
concedendo amnistia ampla aos implicados
em successos políticos, desde Outubro de
1930, determinando a convocação a serviço
dos funccionarios legislativos dispensados
sem declaração de motivo e readmittinoo,
ou aproveitando, em cargos equivalente".
os funccionarios civis demittidos sem processo administrativo ou sentença passada
em julgado, 193; Indicação do Deputado
João Villasbôas propondo o regresso, ao
Brasil, dos brasileiros exilados em consequencia da Revolução de Outubro de
1930, e declarando em vigor as garantias constitucionaes dos §§ 12, 13, H
e 22, do art. 77 da Constituição de m~l.
193; Indicação do Deputado Acureto Torres mandando decretar a amnistia ampla e
irrestricta, 193.
Segunda sessão

" '.

f. Compromisso e posse dos Deputados

Argemiro Dornelles e l\Ianoel Velloso 1301','
ges, 196. - 2. Officios do Ministro da Jus-

!!ll:.

x
tíça, com requerimento do ex-guarda ca
Secretaria da Camara dos Deputados Eugenio Mar-tins de Brito, pedindo aposentadoria, e pedido dos dactylographos da
Assembléa, 196. 3. Não comparecimento do Deputado Calogeras, 196. 3.
A Indicação Medeiros Netto e os poderes do
Governo Provisor-io, 197; a soberania da
Assembléa Constituinte, segundo o leader
da Assembléa e segundo o Deputado Medeiros Netto, 199; as assembléas constituintes
e os governos provisnrios, 201; os actos do
Governo Provísor-io, dependentes de apreciação da Assembléa, 203; limitação aos poderes da Assembléa, (discurso, seguido de um
projecto de Constituição, do Deputado Fabio Sodré), 203. - 5. A Revolução de
193.0, o systema eleitoral adoptado e a representação nas eleições de 3 de Maio de
1933, 210; o Governo Províscr-io e os antigos
governos, 211 (discurso do Deputado Gwyer
de Azevedo). - 6. O Regimento Interno (requerimento de urgencía dos Deputados A!'ruda Camara, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos e Alvaro Maia: approvado, 242. - 7. O inicio do prazo de oít« dias
para o recebimento de emendas ao Anteprojecto de Constituição (communicaeão do
Sr. Presidente), 212; pedido de adiamento,

pelo Deputado Agamemnon de

Jragálhr;t;~.

212; apoio ao mesmo, do Deputado Henrique
Dodsworth, 212; approvação, 213.-8. Per-

missão para serem tirados retratos dos
Constituintes, 214
rerceira sessão
"
,
.
1. Observações sobre a Acta, dos Deputados Prado KeIIy, 216, Odilon Braga, 216, e
Aloysio de Carvalho, 217. 2. Convte
do Prefeito-Interventor do Drstr-ícto F.~
deral aos membros da Assemb!éa para
assistirem á festa da bandeira, 217. - 3.
Compromisso e posse do Deputado Jorge
Americano, 217.-4. Os interesses do Estado do Amazonas e direitos dos trabalhadores brasileiros (discurso do Deputado
Luiz TireIli e pedido de transcrrpção d~' U10I
telegramma ao Ministro da Justiça), 218.5. Discussão do projecto de Regimento Interno: emendas, 220; discursos dos Deputados Moraes Andrade, 22.8. e Xavier de
Oliveira, 236; emendas, 243. .;- 6. A escolha
do Deputado Odilon Braga para n.emlu o da
Commissão Constitucional e a representação proporcional (explicação tio D.~.pu
tado Daniel de Carvalho), 243; Discussão
do projecto de Regimento Interno: discursos dos Deputados Soares Filho, 246,
Levi Carneiro, 248, Clemente Mariani, 255,.
Frederico \VoIfenbutell, 260; Zoroa-tro Gouveia, 261; Acurcio Torres, 263:
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XI
267

Quarta sessão
i. Renuncia do Deputado Angelo de
Souza, 268; compromisso e posse dos Deputados Alberto Roselli e Pedro Demosthenes
Rache, 268.-2. A Assembléa Constituinte e
seus fins, 268; a Assembléa e as forças arn.adas, 269; o voto.secreto, 270; a amnistia, 270
(discurso do Deputado Christovão Barcellos). - 3. Limitação da actividade da Assemhléa á materia constitucional (explicação do Deputado Abreu Sodr{i), "ti 1. - 4.
Discussão do Projecto de Regimento Interno (continuação): emendas, 273; observações do Deputado Luiz Cedr..., 277. - 5.
Considerações sobre o trabalho constitucional, 278; a Constituição de 1891, 281; a Revolução e o Codígo Eleitoral, 282; emenda,
284 (discurso do Deputado Arruda Falcão).
Compromisso e posse do Deputado
Humberto Salles de Moura Ferreira, 285;
Os intuitos da Indicação sobre o Regimento Interno (discurso do, Deputado Henrique
Dodsworth) , 285; Justificação de emendas
ao Regimento (discurso do Deputado Amaral Peixoto), 290; As funcções da Coustituints definidas em emenda da Commissão
de Policia, 293; o Governo Provisor-ío e o
Poder constituinte, 293; a separação absoluta de poderes, 295; o comparecimento de
Ministros á Assemhléa, 296 (discurso do
Deputado Agamemnon de Magalhães); Justificação de emenda (discurso do Deputado
Guarucy Silveira), 296.

Quinta sessão ......................•............

29:1

i: Recebimento das listas dos Deputados e supplentes dos Estados do Maranhão
e Parahyba, 300; recebimento dos autos de
processo contra o Deputado José Eduardo
Macedo Soares. 300. - 2.A Assemble- X'lcionnl Constituinte e uma Camara deliberativa cornmum, 300; os prazos para os debates
nas assembléas, 301; nacionalismo constructor e nacionalismo sectario, 302; educação
e alimentação do povo, 303; a integridade
nacional e as classes armadas, 304 (discurso
do Deputado Leilão da Cunha). - 3. Curnpromtsso e posse do Deputado Godofredo
Mendes Vianna, 305.

Sexta sessão

. . . . . ..

307'

i. A publicação de estudo do Dr ,
Nestor Massena sobre o Regimento Interno do Congresso Constituinte da Republica (Indicação do Deputado Nogueira Penido) , 308. -2. Compromisso e posse dos .
Deputados Joaquim Francisco de Assis Brasil e João Nogueira Penido, ~08. - 3. O intercambio de pensamento entre as fron-

•

:XII
teiras do Brasil, 308; os homens cultos na
elaboração da Constituição, 309; os partidos
politicos do Ceará na Constituinte e suas
ídéas, 310; a continuação do combate ás
seccas, 310; o objecto da primeira discussão
do Ante-projecto, 312 (discurso do Deputado Pontes Vieira). - 4. _-\ censura Imprensa, 313; a escolha do Ministro Oswaldo
Aranha para leader da Assembléa, 3-14; representação sobre uma "Organização dos
Voluntaríos da Bepublíea", 315 (discurso
do Deputado Antonio Jorge. - 5 _ 05 fins
da Assembléa (discurso do Deputado Carlos
Reis), 316.
á

'Setima sessão

319

1. Projecto alterando 'J P.l'gimenlo
Interno, com o parecer da Commissão de
Policia sobre as emendas, 320.

-Oitava sessão ................•................

341

1. Ausencia do Deputado A'Jreu

~o

dré, 342; compromisso e posse dos Depu-

tados José Rodrigues da Costa Doria e José
Mendes de Oliveira Castro. 242. - 2. Ausencía do Deputado Zoroastro Gouveia, 342;
Nona sessão

.,.....................

3413

1. Ausencía do Deputado )[:u'l;n:; e
Silva, 346. - 2. Discussão unica d:l projecto
de resolução n. 1-A, alterando o Regimento
Interno da Assembléa: discursos dos Deputados Moraes Andrade, 347; Cesar Tinoco,
354; Acureío Torres, 359; A~o~:;:o Filho,
362; Clemente Mariani, 367; encerramento
da discussão, 368; votação do projeeto : approvado, 368; verificação da votação, pedida pelo Deputado Aeurcio Los res. 37C:
votação elas emendas, 370; substitutivo da
Commissão de Policia determinando a aeceitação de requerimentos de destaque:
approvado. 388; declarações de voto, 389.
~ecima

sessão

'o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • ••

••••••

1. Compromisso e posse do Deputado Gileno Amado, 396. - 2. B.:"Jarua..:ão
do Deputado Henrique Dodsworth soor e ::\
omissão do nome do jornal que publicou a
documentação de sua Indicação anterior,
396; U amnistia ampla e irrestricta (declaração de voto do Deputado Domingos Velasco), 396. - 3. O Regimento Interne da
Assernblea : redacção final do projecto e
das emendas, 397. - 4. A Constitinçcão de
1891 e a Constituição dos E. U. da America, 421; a Legislação Comparada 3 as
constituições modernas, 423; a materia que
-deve conter a Constituição, 425; estudo de

395
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varias questões constitucionaes, 428; para
que seja evitado venha a Constituição a
consagrar um regimen de cinco poderes,
436 (discurso do Deputado Carlos Maximiliano)" - 5. Ausencia do Deputado Barreto
Campello, 437.

Decima primeira sessão

439

1. Henuncia do Deputado J :H~ M:m'jcl
de Azevedo Marques e compromisso e
posse dn« Deputados Antonio Augusto Covello, Frederico Virmond Lacerda Wer-neck, José Carneiro de Rez~:,de E. Ireneo
Joff ily, 440. - 2. Compromisso e posse do
Deputado José Joaquim Cardoso de Mello
Netto, 440. - 3. Declaraçãço c Si. Preardente de que não ha oradores Inseriptos
para a hor-a do Expediente, 440.
Decima segunda sessão
f" Rectificação do Deputado Ruy Santiago sobre a omissão do seu nome no Diario da Assembléa, 444-. - 2. O Ante-projeeto de Cor-stítuíeão e erros a serem evitados, 444; a Revolução de 1930 inspiradora
de estudos sobre a realidade brasileira, 445;
u voto secreto e a representação proporcional, 446; o regionalismo, sua origem e
desenvolvimento no Brasil, 447; directriz
para a nova Constituição, 450 (discurso do
Deputado Hugo Napoleão) . - 3. A o.mcaua
proletar ía e o inicio de sua participação
nos trabalhos da Assembléa, 450; a vinda
da representação proríssíonal atravez os
svndicatos, 451; salarlo equivalente ao trabalho, 452; a solução pacifica, no Brasil,
da questão social, 453 (discurso do Deputado Mart ins e Silva. - 4. A tnterventencía
do Governo Provisorio na elaboração da
Constituição 455; Poder Constituinte e Poder Legislativo, 456; a escolha de Ministro
de Estarlo para leader da Assembléa, 457; a
Indicação Medeiros Netto, 459 (discurso do
Deputado Antonio Covello) . -- 'i. n:.'·\I;:são
e votação da redacção final do Regimento
Interno; Justificação de voto do Deputado
Henrique Dodswcrth, 462; encerramento:
approvada, 464; declaração de voto do
Deputado Antonio Covello, 464; o Regimento, 465.
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.illTHUR !\'EIVA - Bahia - 29.
ASG.:\NIO TUBINO (João A. de Moura T.) do Sul - 289, 290.

Rio Grande

ASSIS BRASIL (Joaquim Francisco de A. B.) de do Sul - 308.
~\uGUSTO

LEITE (A. Cesar L.) -

Sergipe -

..\.UGUSTO DE LIMA (Antonio A. de Lo) - 21, 187, 196, 280, 281, 282, 283, 390.
•.\.UGUSTO YIÉGAS (A. das Chagas V.) -

Rio Gran30•

Minas Geraes
Minas Geraes-

449

AZEVEDO MARQUES (José Manoel de A. 1\1.) - 440.

São Paulo

B
lHRRETO CAMPELLO (Francisco B. Rodrigues Co) nambuco - 31, 225, 327, 376.

Per-

BARROS PENTEADO (Antonio Augusto de B o P o) Paulo - 223, 224, 326, 376.
BENEDICTO V..,\LLADARES (B. V. Ribeiro) raes - 280, 2820
BrAS FORTES (José Francisco B. F.) 281, 351.

São-

Minas Ge-

Minas Geraes -.

BUARQUE NAZARiETH (Antonio Barbosa B. N.) Janeiro - 29.

Rio de:

XXI

c
CALOGERAS (João Pandiá C.) - Minas Geraes - 29.
CARDOSO DE MELLO NETTO (José Joaquim C de M.
- São Paulo - 440, 461.

x.:

·CARLOS l\LAXIMILLANO (C. M. Pereira dos Santos) - Rio
Grande do Sul - Presidente da Commissão Constitucional - 20, 131, 421-437.
'CARLOS REIS (C. Humberto R.; - :'tIaranhão - 17, 358 .
.CARNEIRO DE REZENDE (José C. de R.) - Minas Geraes
- Leader dos representantes do "Partido Republicano
Mineiro" - 440.
'CESAR TINOCO (C. Nascentes T.) - Rio de Janeiro Leader dos representantes do "Partido Socialista Fluminense" - 29, 41, 354, 355, 356.
'CHRISTIANO MACHADO (C. ,Monteiro M.) - :'tUnas Geraes
- 184.
CHRISTOV.W BA:RCELLOS (C. de Castro B.) - Rio de Janeiro - Segundo Vice-Presidente da Assembléa - Leüder dos representantes da "União Progressista Fluminense" - 20, 23, 29, 30, 37, 38, 39, 189, 198, 241, 242.
260, 268, 283, 390, 391, 486.
,CINGINATO BRAGA (C. Cesar da Silva B.) - São PauloCommissão Constitucional - 131.
CLEMENTE MARIANI (C. M. Bíttencourt) - Bahia - 2213.
227, 255, 260, 328, 330, 336, 364, 367, 368, 378, 379-382,
385.
'CLEMENTINO LISBóA (C. de Almeida L.) Pará ' Terceiro Secretario da Assembléa - 23, 30, 31, 40, 191,
299, 336, 396, HO, 486.
'CUNHA MELLO (Leopoldo Tavares da C. 1\1.) - Amazonas
- Letuler dos representantes da "União C~vica Amazonenso" - Cornmissão Constitucional - 39, 131, 428, 429.
-CUNHA VASCO:-iCELLOS (José Thomaz da ç. V.) - Acre
- Commissão Constitucional - 25, 131, 201, 280, 28·~.
294, 357.

D
DANIEL DE CARVALHO (D. Serapião de C.) raes - 31, 184, 221, 243, 321, 322, 392.
DEODATO MAIA (D. da Silva 1\1. Junior) Commíssão Constitucional - 39, 131.
'DOMINGOS VELLASCO (D. Netto de V.) missão Constitucional - 131, 396.

Minas GeSergipe -

Goyaz -

Com-

E
::EUVALDO LODI cional - 131.

Empregadores -

Commíssão Constitu-

XXII

F
F~-\BIO

SODRE' (F. de Azevedo S.) 197, 271, 377.

F A~l\"FA RIBAS (João F. R.) -

Rio de Janeiro -

Rio Grande do Sul -

178;_
30.

FERl\'A.l~DES

TAVORA (Manoel do Nascimento F. T.) Ceará - Segundo Secretario da Assembléa Leo.ierdos representantes do "Partido Social Democrático" 23, 30, 40, 132, 191, 196, 216, 260, 307, 336, 342, 346,
440, 486.

FERN~-\.NDO

DE ~-\BREU - Espirito Santo - Leader dos
representantes do "Partido Social Democratico"
Commíssão Constitucional - 29, 131.

FERNANDO l\IAGALH-illS (F. Augusto Ribeiro de M.)
Rio de Janeiro - 29, 31, 377, 382.
FERREIRA NETTO (Antonio F. N.) -

Empregados -

FERREIRA DE SOUZA (José F. de S.) Norte - 203, 227, 335.

Rio Grande do-

FREDERICO WOLFENBUTELL (F. João W.) de do Sul - 27, 260, 330, 385.
FURTADO DE MENEZES (Joaquim F. de
raes - 184.

17.

~I.)

Rio Gran-

-Minas Gtl-

G
G~-\BRIEL

PASSOS (G. de Rezende P.) -

Mina" Geraes -

450.

GENEROSO PONCE (G. P. Filho) - Matto Grosso - Leader
dos representantes do "Partido Liberal MaUogrossense"
- Commissão Constitucional - 131.
GILENO A"IADO -

Bahia -

396.

GOiES l\1O!'\TEIRO (Manoel Cesar de G. M.; - Alagôas
Leader - Commissão Constitucional - 131.
GUARACY SIL\"EIRA -

São Paulo -

183, 29íi, 444.

GWYER DE "~ZEVEDO (Asdrubal G. de A.) neiro - 2.9, 41, 1SS, 2.10, 211.

Rio de Ja-

H
HENRIQUE DODSWORTH (H. de Toledo D.; - Distr-íctoFederal - 17, 20, 26, 29, 39, 170, 171, 177, 213, :':21, 260,.
285, 33,2, 335, 359, 372-, 373, 374, 383, 384, 396, 459,.
462-64.
H01\IERO PI'RES -

Bahia -

171.

HUGO NAPOLEÃO (H. N. do Rego) -

Píauhy -

~44-50.

I
IRENEO JOFFILY -

Leader -

Parahyba -

HO.

J
JEOVAH MOTTA -

Ceará -

30.

JO-iO ~-\LBERTO (J. A. Lins de Barros) 20, 30, 31, 39.
JO~:\.O ~ERALDO

-

Pernambuco -

(J. Tavares da Costa B.) -

:\Iinas;jeraes

217.

JO.:W GGBL-\.R-iES (J. Antonio de Oliveira G.) - Rio àe
Janeiro - Letuler dos representantes do "Partido Popular Radical" - 30, 39.
JO-iO

PE:~"IDO

(J. Nogueira P.) -

JO~:\.O

VILLASB(üS 371, 393.

JO~:\.O

Minas Gemes -

:\Iatto Grosso -

VITACA (J. Miguel V.) -

308.

29, 30, 31, 177, Hi3,

Empregados

~-

'.54.

JONES ROCR.-\. (João J. Gonçalves da !t.) - Distr-icto Federal - Leader dos representantes do "Partido Autonomista" - 39, 40.
JORGE AMERICANO -

São Paulo -

259, 3!,-;.

JOSE' DE BORBA (J. de B. Vasconcellos) -

Ceará -

17.

JOSE' CARLOS (J. C. de ;\Iacedo Soares) -São Paulo-3D.

K
KERGINALDO CAVALC~·H~TI (K. C. de Albuquerque) Grande do ::\"orte - 10, 31.

Rio

L
LACERDA WER;I;ECK (Frederico Virmond L. W.) Paulo - 440.
LEA::\"DRO PINHEIRO (L. do Nascimento P.) 30, 31.
LE~:W

fUl\IPAIO -

Ceará -

Pará -

São
29,

2.25, 327.

LEIT.:W DA CUNHA (Raul L. da C.) 30, 39, 300.

Distvicto Federal-

LEl\IGRUBER FILHO (Laurindo Augusto L. F.) Janeiro - 390.

Rio de

LEVI CARNEIRO (L. Fernandes C.) - Profissões Líberaes
- Vice-Presidente da Commissão Constitucional - 20,
39, 131, 185, 197, 199, 204, 248, 295, 371, 372, 378, 379,
380, 381, 391.

XXIV
LEVINDO COELHO (L. Eduardo C.) 17, 184.

Minas Geraes -

LINO MACHADO (L. Rodrigues M.) - Maranhão - Leader
dos representantes do "Partido Liberal» - 3i, 305, 393.
LUIZ Clii'DRO
277.

(L.

C.

Carneiro Leão) -

LUIZ SUCUPIRA (L. Cavalcanti S.) 388.
LUIZ TIRELLI -

Amazonas -

Pernambuco -

Ceará -

274, 322,

218.

MARIO CAIADO (M. de Alencastro C.) - Goyaz - Primeiro supplente de Secretario - Leader - 31, 40.
MARIO CHERMONT (1\1. Midosi C.) MARIO MANH.ffiS (M. Bastos l\f.) -

Pará -

31.

Empregados -

MARIO RAMOS (1\1. de Andrade R.) 224, 326.
MA!RQlJES DOS REIS (João M. dos R.) missão Constitucional - 29, 131.

16.

Empregadores Bahia -

Com-

MARTINS E SILVA (Luiz 1'1. e S.) -Empregados-450-54.
MARTIXS VE'R.AS (Francisco l\í. V.) Norte - 17.

Rio Grande dO

MAURICIO CARDOSO (Joaquim M. C.) - Rio Grande do
Sul - Leader dos representantes da "Frente Uniea" 17, 29.
MEDEIROS NETTO (Antonio de Garcia M. N.) - BahiaLeader dos representantes do "Partido Social Demoeratie a" - Leader da Assemhléa - (1) - 29, 39. 173, 181,
.
197, 199, 204, 287, 288, 290, 297, 390, 459.
MELLO FRANCO (Virgilio Alvim de l\L F.) - l\linas Geraes - Leader dos representantes do "Partido Progressista" - (2) - 281, 351.
MONTEIRO DE BARROS (Eugenio 1'1. de B.) - 31, 358.

Empregados

MORAES ANDRADE (Carlos de M. A.) - São Paulo - 221,
222, 22-8, 258, 259, 2GO, 323, 347, 348, 350, 352, 353, 354,
355, .;356, 358, 371, 375, 382.
MORAES PAIVA (Mario de M. P.) cos - 31.

Funccionarios Publi-

(1) Em substituição ao Sr. Ministro Oswaldo Aranha.
(2) Renunciou (o cargo de ieader) em 29 de Dezembro
de 1933.

xxv
N
NEGRÁO DE LIMA (Francisco N. de L.) - 245.

Minas Geraes

NERO DE MACEDO (N. de M. Carvalho) - Goyaz missão Constitucional - 275, 333, 338 o
NILO ALVARENGA (Benedicto N. A.) 1089.

Com-

Rio de .Taneiro-

NOGUEIRA PENIDO (Antonio Maxímo No P.) - Funccionarios Públicos - 131, 193, 308, 346, 391, 428.

o
-ODILON BRAGA (b o Duarte B.) - Minas Geraes - Commissão Constitucional - 184, 198, 199, 200, 202, 203,
204, 205, 216, 217, 220, 231, 241, 244, 250, 251, 253, 254,
256, 257, 282, 283, 284, 321, 354, 356, 360, 361, 373, 383,
384, 386, 387, 389, 390.
OLEGARIO MARL\...1\'NO - Distrtcto Federal - 31.
OLIVEIRA CASTRO (José Mendes de O. C.) - Empregadores - 460.
OSWALDO ARANH.A - Ministro da Fazenda - Leader da
Assembléa (1) - 167, 181, 182, 183, 187, 232, 233, 234,
235, 2.36, 237, 2.38, 2.71, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 35g,
428.

p
PACIíECO DE OLIVEIRA. (João P. de O.) - Bahia - Primeiro Vice-Presidente da Assembléa - 23, 29, 30, 33,
21,5, 436.
PAULO FILHO (Manoel P. Telles de
- 29.
PEDRO ALEIXO -

Minas -

~attos

F.) -

Bahia

41.

PEDRO VERGARA (P. Leão Fernandes Espinosa Y.) Grande do Sul - 13.
'PEREIRA LYRA (José P. Lo) Constitucional - 39, 131.

Parahyba -

Commissão

PIRES GAYOSO (Francisco P o de G. e Almendra) - Commissão Constitucional - 131.
POLYCARPO VIOTTI (P. de Magalhães V.) raes - 184, 185.
PONTES VIEIRA (João Jorge de P. V.) PRADO KELLY (José Eduardo P. R.) 187, 198, 200, 216, 259.

Rio

Piauhy

Minas Ge-

Ceará -

308.

Rio de Janeiro -

PRISCO PARAISO (Francisco P. de Souza P.) 29.
(1) Renunciou em 4 de Janeiro de 1934.

Bahia -

XXVI

R
RA.UL FERNANDES - Rio de Janeiro - Relator Geral da
Commissão Constitucional - 29, 42, 1310
RAUL SA' (H, Noronha de So) - Minas Geraes - 458.
RODRIGUES
17, 305

~IOREIRA

(Trayahú R. M.) -

Maranhão

o

RUY SA.l'TL\.GO -

Districto Federal -

31, 40, -i44, 460.

s
SA~IP_-\.IO

CORRÊA (José Mattoso de S. C.) - Districto Federal - Cornmissão Constitucional - 131, 173, 178, 182,
384, 459.

SEABR.-\. (José Joaquim S.) 29, 37, 38, 176, 186.

Bahia -

1i, 18, 19, 20, 27,

SEBASTUO DE OLIVEIRA (S. Luiz de O.) -39.
SDIóES B.-\RBOSA (Adolpho S. B.) -

Empregados

Pernambuco -

29.

SDIõES LOPES (Augusto S. L.) - Rio Grande do Sul Leader dos representantes do "Partido Republicano Liberal" - 20.
SOARES FILHO (José Monteiro S. F.) 187. 2ii, 220, 240, 321, 362, 392.

Rio de Janeiro -

SOLANO DA CUNHA (Francisco S. Carneiro da C.) - Pernambuco - Commissão Constitucional - 29, 131.
SOG"TO FILHO (Antonio da Silva S .F.) 26, 30, 38, 188.

Pernambuco -

T
THEOTONIO :\IONTEIRO DE BARROS (T. M. de B. Filho)
- São Paulo - 30, 31.
THmIAZ LOBO (T. de Oliveira L.) - Pernambuco - Primeiro Secretario da Assembléa - 23, 29, 30, 33, 37, 39,
41, 129, 167, 196, 2.17, 268, 308, 336, 342, 346, 353, 397,
486.

v
VA,SCO DE TüLEDO (V. Carvalho de T.) 131.
VICTOR RUSSOMANO 281.

Rio Grande do Sul -

Empregados 239 240 253
'
,
,

XXVII

w
\VALDEMAR FALC_~O - Ceará - Leader dos representantes da "Liga Eleitoral Catholica" - Commissão Constitucional - 25, 131, 183.
WALDEMAR MOTTA (W. de Araujo l\I.) - Districto Federal - Quarto Secretario da Assembléa - 11, 2:l, 31,.
191, 444, 486.
W ALDOl\IIRO SILVEIRA -

São Paulo -

WEINSCHEl'lCK (Oscar W.} -

17.

Rio de Janeiro -

29.

x
XAVIER DE OLIVEIRA (Antonio X. de O.) 23, 29, 30, 228, 236, 243, 331, 373, 386.

Ceará -

10,

z
ZOROASTRO GOUVEH - São Paulo 261, 322, 342, 453, 454, 460.

12, 188, 221, 235 r

A simples palavra leader indica que a bancada inteira
do Estado pertence a um unieo partido.

l't.. ~SA DA ASSEMBLÉA
Presidente

Dr , Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.
fO Vice-Presidente

Dr. João Pacheco de Oliveira.
2° Vice-Presidente

General Christovão de Castro Barcellos.
fO Secretario

Dr , Thomaz de Oliveira Lobo.
2° Secretario

Dr. Manoel do Nascimento Fernandes Tavor-a
3° Secretario

Dr , Clementino de Almeida Líshôa.
4° Secretario

Capitão-Tenente Waldemar de Araujo Motta
Supplentes

1", Dr. Mario de Alencastro Caiado;
2°, Dr. Alvaro Botelho Maia.

COMMISSÃO CONSTITUCIONAL
Presidente

Dr , Carlos Maxímiliano Pereira dos Santos
Vice-Presidente

Dr , Levi Fernandes Carneiro.
Relator Geral

Dr , Raul Fernandes.

-2-

Representantes dos Estados e dos grupos profissionaes
-1. Amazonas -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Dr , Leopoldo Tavares da Cunha Mello.
Pará - Dr , Abel de Abreu Chermont.
Maranhão - Dr , Adolpho Eugenio Soares
lho.
Plauhy - Dr , Francisco Pires de Gayoso e Almeno'ra.
Ceará - Dr-, \Valdemar Falcão.
Rio Grande do Norte - Dr . Albert/t"t. sellt ,
Parahyba - Dr , José Pereira Lyra.
Pernambuco - Dr . Francisco Solano Carneiro da Cunha.
Alagôas - Dr , l\Ianoel Cesar Góes :llonteiro.
Sergipe - Dr , Deodato da Silva )Iaia Junior.
Bahia - Dr , João Marques dos Reis.
Espirito Santo - Dr-, Fernando de Abreu.
Rio de Janeiro - Dr . Raul Fernandes.
Districto Federal Dr , José :llattoso de Sampaio
Correa.
l\Iinas Geraes - Dr , Odilon Duarte Braga.
São Paulo - Dr , Cincinato Cesar da Silva Braga.
Goyaz - Dr , Domingos Netto de Vellaseo,
l\Iatto Grosso - Dr-, Generoso Ponce Filho.
Paraná - Dr . Antonio Jorge )Iachado Lima.
Santa Catharina - Dr , Xereu Ramos.
Rio Grande do Sul - Dr . Carlos )Iaximiliano Pereira
dos Santos.
Terrilorio do Acre - Dr , José Thomaz da Cunha Vasconcellos.
Empregados - Sr. Vasco Carvalho de Toledo.
Empregadores - Dr . Euvaldn Lodi.
Profissões Liberaes - Dr , Leví Fernandes Carneiro.
Funccionarios Publicos Dr , Antonio :\laximo Xogue ira Penido.

«LEADER» DA ASSEMBLEA
l\Iinislro Oswaldo Aranha (1).
Dr , Antonio de Garcia Medeiros Xetto (2).

(1) Renunciou em 14 de janeiro de 1934.
(2) Substituiu o Sr. Ministro Oswaldo Aranha.
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«LEADERS» DE BANCADAS E PARTIDOS
POLITICOS
Amazonas Para -

Dr , Leopoldo Tavares da Cunha Mello.

Dr , Abel de Abreu Chci-mont ,

Maranhão - Dr . Lino Rodrigues Machado (Partido Liberal) e Capitão de Mar e Guerra José Mar-ia Magalhães de
Almeida (União Republicana Mar-anhense) ,
Piuuhv - 1° Tenente Agenor 1Ionte (Partido Nacional
Socialista) .
Ceará - Dr , Waldernar Falcão (Liga Eleitoral Catholica) e Dr , Manoel do Nascimento Fernandes Tavora (Social
Democratico) .
Rio Grande do l\"orte Rio Grande do Norte) .
Paruhyba -

Dr . Ireneu joffily.

Pernambuco cíal Democratico).
Alagõas -

Dr , Alberto Roselli (Popular do

Padre Alfredo de Arruda Camara

.~

\~o-

Dr . 11anoel Cesar Góes Monteiro ,

Sergipe Civismo! .

Dr . Leandro 1Iaynard :\laciel (Liberdade e

Bahia - DI'. Antonio de Garcia ::\Iedeiros l\"etto (Partido
Social Democratico).
Espír-ito Santo cial Democra tico) .

Dr . Fernando de Abreu (Partido So•

Districto Federal - Dr , João Jones Gonçalves da Rocha
(Partido Autonomista).
Rio de Janeiro - General Christovão de Castro Barcellos (Ln ião Progressista Fluminense) e Dr . João Antonio de
Ol ive ira Guimarães (Partido Popular Radical) .
Minas Gérues - Dr . Virgilio Alvirn de ::\lello Fr-mco
(Partido Progressista) (1). DI'. Waldomiro de Barros Magulhães (Partido Progressista) (2) e Dr , José Carneiro de Rezende (Partido Republicano i\lineiro).
São Paulo (Chapa Unica).
Goyaz -

Dr , José de Alcantara Machado de Oliveira

Dr , Mar ío de Alencastro Caiado.

Matto Grosso Matto-Grossensse) .

Dr , Generoso Ponce Filho

(Liberal

Paraná - Dr , Antonio Jorge Machado Lima (Social
Democratico) .

(1) Renunciou em 29 de dezembro de 1933.
(2) Substituiu o Dr , Virgilio Alvim de Mello Franco.
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Santa Catharina - Dr. Nereu Ramos (Liberal Catharinense) .
Rio Grande do Sul - Dr. Augusto Simões Lopes (Partido Republicano Liberal) e Dr. Joaquim Mauricio Cardoso(Frente Unica do Rio Grande do Sul).
Acre - Desembargador Alberto Augusto Diniz.

LISTA NOJII11AL DOS CONSTITUlllTES

Lista nominal, completa, dos Constituintes, em fã de Maio
de f934
AMAZONAS
Quatro

1. Leopoldo Tavares da Cunha Mello (União Cieica Ama;:;onense) .
2. Luiz Tirelli (.4lliança Trabalhista Liberal).
3. Alvaro Botelho Maia (Cnião Ch-ica .-lma;:;onense:.
4. Alfredo Augusto da Malta iUnião Cicica .4ma;;onellse J •
PARA'
Sete

Abel de Abreu Chermont (Partido Liberal) .
Mario Mídosí Cherrnont (Partido Liberal).
Rorlrigo da Veiga Cabral (Partido 1.ibaaI;.
Clemenlino de Alme ida Lísbôa t Purt ido Liberol'; .
Joaquim Pimenta de :\[agalhães (Partido Liberai).
10. Leandro Xascímento Pinheil'oPartido Liberal).
11. Luiz Geolás de Moura Carvalho iPcrtido Libel'al) •
5.
ti.
7.
8.
9.

~IARANHÃO

Sete

12. Lino Rodr-igues Machado (Republicano).
13. José Mar-ia Magalhâes df' Almeida (l.~niiio Republirnn»
storanh ensev .
14. Trayahú Rodrigues )Ioreira \ (;"p"l1IicmlO) .
15. Francisco Costa Fernandes (União Republicana ,1111ranftense) .
16. Godofredo Mendes Vianna (Cllião Republicana Jlaranhense) .
17, Carlos Humberto Reis (Republicunr.).
18. Adolpho Eugenio Soares Filho (Republicano).

PIAUHY
Quatro

f9. Agenor Monte (Nacional Socialista).
20. Hugo Napoleão do Rego (Lista Hu!]o "vapoleão).
21. Francisco Pires de Gayoso e Almendra (Nacional Sociatista) •
22. Francisco Freire de Andrade (Nacionàl Socialista).

lY
cEARA.
Dez

23. Luiz Cavalcanti Sucupira (Li(fa Eleitoral Cath ottcoi ,
2:4. 'Valdemar Falcão (Li(fa Eleitorat Cath otícav ,
25. José de Borba Vasconcellos (Social Delllocratico).
26. Leão Sampaio (Liç« Eleitoral Catlwlica).
,,- I . Jeovah Motta (Liga Eleitoral Catholica).
2H. João Jorge de Pontes Vieira (Social Democraticoi .
29. José Antonio de Figueiredo Rodrigues (Liga Eleitora!
Catlwlica) .
30. Antonio Xavier de Oliveira (Liga Eleitoral Catholicuv ,
31. Manoel do Nascimonto Fernandes Távora (Social De1Il0cmtico) .
32. João da Silva Leal (Social Democratico).
RIO GRA:'\DE DO NORTE
Qnatro

33. Francisco Martins Y éras
.\"o1'te) .
34. Kerg inaldo Cavalcanti de
lista) .
35. José Pcrretra de Souza
.\"orle) .
36. Alberto Roselli (Popular

(Popular do Rio Grande do

Albuquerque (Social Xaciona(Popular tio Rio Grande do
do Rio Grande do -,"orte) •

PARAHYBA
Cinco

37. ~\ranoel Volloso Borges (P;·o(J/'essista).
38. Odon Bezerra Cavalcanti (Proqressistní ;
39. Ironéo Joff'ily .Protiressistav ,
40. Hcrect íuno Zcnaide (Pro{/l'cssista).
41. José Pereira LFa. (Proqressistav ,
PER:,\A),IBl"CO
Desese'te

42. Francisco Bnri-eto Rodr-igues Campello (.-\villso).
43 .•João Alberto Lins de' Barros (Social Denwc/'alico) .
44. Agamenon 8cl'gio Godoy de )Iagalhãcs (Social Democrat ico) .
45. Antonio da Silva Souto Filho (Republicano Social).
46. Joaquim de Arruda Falcão (Social Dcmocrcticos .
47. Luiz Cedro Carneiro Leão (Social Democraticos .
48. Francisco Solano Carneiro da Cunha (Social Democratico) .
49. Mar-io Domíngues da Silva (Social Democrtüicoy .
50. Alfredo de Arruda Camara (Social Democraticos •
51. Arnaldo Olintho Bastos (Social Democraticoi ,
52. Augusto Cavalcanti de Albuquerque (Social Democratico) .
53. José de Sá Bezerra Cavalcanti (Social Democmtico) •
54. Thomaz de Oliveira Lobo (Social Democratico) •
55, Alde de Feiló Sampaio (Social Democraticoi ,
õ.6. Adolpho Simões Barbosa (Social Demacraucos ,

v
57. Osorío Borba (Social Democmtico) ,
58. Humberto Salles de Moura Ferreira (Social Democra-

ticoi .

ALAGOAS
Seis

59. Manoel César de Góes l\Ionteiro (Nacional em AlayQ!!s).
60. José Affonso Valontr- de Lima (.Yn!'Í",wl em ..l.lua')"") .
6 1. , Izidro Teixeira de Vasconcellos t Xccionat em :llagoas)
(' 'J . Amando Sampaio Costa (,Yacional em Alaguas) .
63. Alvaro Guedes !\ ogueíra tNacionol em Alagôas).
o' ,! , Antonio de JlcIlo Machado (.Yaciunal em Alagoas).
,~

SERGIPE
Q,untro

65. Leandro Mnvnard )IariP! (Listo "Liberdade e Cirismo") .
66. Augusto Cesar Le itr- (CuitIo Itcpublican« de Sergipe).
67, José Rodrigues da Costa Dória (Lista "Liberdade e Civismo") .
08, Deodato da Silva )laia Junior' CLista "Liberdade e ct'ViSUlO") •

BAHH
Vinte e

dOU8

69. José Joaquim Seabra (Lista ".-1. Baleia ainda é a Bahia").
70. João Marques dos Reis (Partido Social Demoeratico) .
71, Fr-ancisco Prisco de Souza Paraíso (Partido Social Democratico).
72. Clemente :\!ariani Bittencourt 'Partido Social DC/I!o-

craticov .

73, Francisco :UagallJães Xetto

74.
75.
76,
77.
78,

79.
80,

81,
82,
1'\3.
84.
85.
86,
87.
88.
89,
90.

(Partido Social Dcmocratico) .
Arlindo Baptista Looni (Partidc Social Democraticos ,
Antonio de Garcia Medeiros Xetto (Partido Social Democraticoy .
Art lmr Xr-íva tPartido Social DI'IIWt'I'UtiCO).
Edgurd RiiJpit'(l 8anches (Partido Sodal Dcmocraticos .
Alfredo Pereir-a ~Ia"'car'enhas (Partido Social Democratico . )
Manoel Leoncio Galrão (Partido Social Democraticov ,
.:\.lUla Barreira do Amaral rPurl ido Social Democratico . )
.
João Pacheco de Olivr-ira (Partido Social Democraticov.
Homero Pires (Pnrtida Social Democraticov ,
Manoel Novaes tPnrtidn Social Delllocratico).
Gilr-no Amado (Parí.ido Social DClllocratico).
Arthur l':egrciros Falcão (Port.ido Social Democraticos .
Aloysio de Carvalho Filho (Lista ".4. Bahia ainda é a
Bahia") ,
Francisco "Rocha (Partido Social Delllocratico).
lIIanoel Paulo TeIles de Mattos Filho (Partido Social
DellWC1'atico) .
Arnold Silva (Partida Social Delllocl'atico) .
Lauro Passos (Partido Social Democratico) •

VI
JilSPIRITO SANTO
Q,uatro

91. Fernando de Abreu (Partida Social .1Jemocratico).
92. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg (Partido Social
Democratico'; .
93. Godofredo Costa Menezes (Partido Social Democratico).
94, Lauro Faria Santos (Partido da Lavoura) .

DISTRICTO FEDERAL
Dez

95.
96.
97.
98.
99.
100.
lIH.
102.
103.
104.

João Jones Gonçalves da Rocha (Autonomista).
Henrique de Toledo Dodsworth (Economista).
Ruy Santiago (Autonomista).
Augusto do Amaral Peixoto Junior (Autondmista).
Miguel de Oliveira Couto (Economista).
José Mattoso de Sampaio Corrêa (A-L'ulso).
Ernesto Pereira Carneiro (Autonomista).
Raul Leitão da Cunha (Democratico).
Waldemar de Araujo :\Iotta (.4.1tiollomista).
Olegár-io Mariano (Autonomista).

RIO DE JANEIRO
Deseaete

105. Benedicto Nilo de Alvarenga (União Progressista Fluminense) •

106. João Antonio de Oliveira Guimarães (Popular Radical),
107. José Eduardo Prado KelIy (União Progressista Elüminense) ,

108. Raul Fernandes (Popular Radical).
109. Cesar Fernandes Tinoco (Socialist« Fluminense).
110. Chr ístovão de Castro Barcellos (rniiio Proqressista Fluminense) .

111. José Alipio de Carvalho Costallat (Socialista Pluminense).

112. Acurcio Fr-ane iscn Torres (Lista "('Gi1.~titllcionalistas").
113. Fernando Augusto Ribeiro de ~Iagalhães (Popular Radical) •

114. Oscar Wcinsehenk (Popular Radical).
115. JOSI' Eduardo "laeNlo Soares (Popular Radical).
116. Asdrubal Gwyer de Azevedo (C"niiio Proqresista Fluminense) .

-117.
IIR.
1Hl.
120.

Fabio do Azevedo Sodrp : Popular Radical) .
Oswaldo Luiz Cardoso ele "Iello (Popular Radical) .
José Monte irn Soares Filho tPopular Radical).
Antonio Barbosa Buarque de Xazareth iPopular Radical) .

121. Laurindo Augusto Lemgruber Filho (Populm' Radical).

MINAS GERAES
Trinta e sete

122. José Francisco Bias Fortes (Proaressistaí ,
123. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada (Progressista).
124. Vfrg iliu Alvím de Mello Franco (Proqressistaí ,

Vil
125.
126.
i 27.
128"
129.
130.

1:31.
i 32.
133.
134"
'135,
13G.
137.
138,
139,
140 .
141,

142.
f43.
144,
145,
146.
147.
f48,
149.
150.
151.
152.
153.
15-í.
155.
156.
157.
f 58.

José Monteiro Ribeiro Junqueira (Pl'Q{ji'essisla).
José Braz Pereira Gomes (Prooressisuú ,
Adelío Dias Maciel (Progressista).
Luiz Martins Soares (Progressista),
Levindo Eduardo Coelho (Itepublican., .vil/cil'o).
João José Alves (ProfJressista) ,
Pedro Aleixo (Pl'ogl'es,9i.~ta).
Anthero de Andrade Botelho (/'I'ugresliislu).
Francisco Negrão de Limu (Prooressista, ,
Gabriel de Rezende Passos (Pruarcssistai ,
Augusto das Chagas Viégas (Progressista).
Pedro da Matta !\Iachado (Prog;"essista) ,
Delphim Moreira Junior iProqressistai ,
José Maria de Alkmim (Progressista),
Odilon Duarte Braga tProçressistuv ,
José Vieira Marques (Progressista),
Clemente Medrado (Progressista),
João Xogueira Penido (Progressista).
Raul de Noronha Sá (Progressista).
Simão da Cunha Pereira (Proaressistai ,
João Tavares Corrêa Beraldo (Progressista).
Joaquim Furtado de Menezes (Republicano J1ineiro) ,
Chrisliano Monteiro Machado (Republicano J1ineiro)
Polycarpo de Magalhães Viottí (Republicano J1iJlei!'o)
Daniel Serapião de Carvalho (Republicano Jlinei/'o) •
Aleixo Paraguassú (Progressista).
Waldomiro de Barros Magalhães (Pj'ogressista),
Lyeurgo Leite (Proçressistcí ,
Belmiro de Medeiros Silva (Progressista).
Celso Porphirio de Araujo l\Iachado (Progressista),
Octavio Campos do Amaral (Progressista),
Julio Bueno Brandão Filho (Progressista).
José Carneiro de Rezende (Republicano J1illeil'o).
João Jacques l\Ionlalldon (Progressista).

Vinte e dona

159,
160.
16f.
f62.
f63.
164"
165.
166.
f 67.
168.
169,
f70,
f71.
172.
173,
174.
175,
176,

Plinio Corrêa de Oliveira ("C/tapa l:/líca").
José de Alcantara :\Iachado de Oliveira ("Chapa Unica").
Theotonio Monteiro de Barros Filho ("Chapa ['nica").
José Carlos de Macedo Soares ("Chapa Unica").
Oscar Rodrigues Alvos ("Chupa Unica").
Antonio Augusto de Barros Penteado ("Chapa Unica").
Carlos de Morues Andrade ("Chapa ["/lica"),
José de Almeida Camargo ("Chapa Unica") ,
Mario Whately ("Chapa l"niea'·).
Abelardo Vcrgueiro CI'Sal' ("Chapa Unica") ,
Guat-acy Rilvl'ira (Socialista Brasileiro).
Manoel Hypol itn do Rego ("Chapa Unica").
Zoroastro Gouveia (Socialista Brasileirov ,
José [TIpiano Pinto de Souza ("Chapa Unica").
Cincinato Cesar da Silva Braga ("Chapa UnicO,").
Carlota Pereira de Queiroz ("Chapa Unica").
Antonio Carlos de Abreu Sodré ("Chapa Unica").
Frederico Yirmond Lacerda Werneck (Socialista Brasileiro) ,

177. Antonio Augusto Covêllo (Lavoltl'a) ,
i78. José Joaquim Cardoso de Mello Netto ("Chapa Unica")

179. Lino de Moraes Leme (Lavoura).
180. Henrique Smith Bayma ("Chapa Unica").

GOYAZ
(lnntro

181. Mario de Alencastro Caiado (Social Republicano).
182. José Honorato da Sflva e Souza (Social Republicano).
183. Domingos Netto de Vcllasco (Social Republicano) .
184. Nero de Macedo Carvalho tSociai Republicano),

l\IATTO GROSSO
(lnntro

185. Generoso Ponce Filho (Eiberai Matto-Grossense).
186. João VilIas Bôas (Constitucionalista).
187. Alfredo Corrêa Pacheco (Liberal Jlatto-Gl'ossense) ,
188. Francisco Víllanova (Liberal Matto-Grossense).

(lnntro

189. Plinio Alves Monteiro Tourinho (Liberal Paranaellse) .
190. Manoel Lacerda Pinto (Sflf>ial Democraticov •
-191 . .Antonio Jorge Machado Lima (Social Demoeratico) .
192, Idalio Sardemberg (Social Democraticos .

SANTA G:\.TIB.RnA
(lnntro

193, Nereu Ramos (Liberal Cathnrinensev ,
194. Adolpho Konder (.4.Uiança "Pai' Santa Cat1wrina").
19;;. Aarão RebelIo tLiberat Cath arinensev ,
1%. Carlos GOIl1l'S de Oliveira (Liberal Cat/wrinense).

RIO GRAXDE DO

srr.

Dezesels

197. Augusto Simões Lopes (Republicano Libel·al).
198. Carlos Maximiliano Pereira dos Sanlos (Republicano
Liberal) .
199. Joaquim Maur-icio Cardoso (.-Uliallfll tios partidos Republicano Rionrandense e Libertador (legenda.
"Frente Uniea").
200. Heitor Armes Dias (Republicano Liberal).
201. Frederico João Wolfr-nhutell (Republicano Liberal).
202. João Simplicio Alves de Carvalho (Republicano Liberal),
203. Renato Barhosa (Republicano Liberal).
204. Demetrio ~I('rcio Xavier (Republicano Liberal).
205. Victor Itussomano (Republicano Liberal).
206. João Ascanio Moura Tubino (Republicano Liberal).
207. Pedro Vergara iRenublicano Liberals ,
208. João Fanfa Ribas tRenubticono Liberals ,
209. Adroaldo Mesquita da Costa (Alliall/:ll dos partidos Republicano Bioaranâense e Libertodor (legenda
"Frente Unica").

IX
210. Raul Jobim Bittencourt (Republicano Liberols ,
211. Gaspar Saldanha (Republicano Libcrul v ,
212. Euc!ydes l\linuano de Moura (.4.ll-iawa dos portidas Bepublieano Riograndense e Libertador (legenda
"Frente Unica").
.
ACRE
Dons
~ 13.

Alber-to Augusto Díniz (Lista "Chapa Popular" e Liga

Eleitorni Cath olicov .
214. José Thomaz da Cunha Vasconcellos (Lista "Chapa Populur" e Liga Eleitoral Cath oiicav .

REPRESE:\'TAÇ.:W PROFI::·SIO:\'AL
quarenta
E~IPREGADOS:

215. Acyr l\fedeiros.

216. Antonio Ferreira Xetto ,
217 . Gilberto Gabeira.

218. Vasco Carvalho de Toledo.
219. Antonio Rodr-igues de Souza,
220. Waldemar Reikdal.
221. Luiz Mnr-t ins e Silva.
""'> Francisco :\lour3..
223. ..\nlonio Penaforte do Souza.
22-1 Sebastião Luiz do Oliveira.
__ <lo
João Miguel Yitaca.
""226. Alberto Surek.
227. Armando .:\ vellenal Laydner.
22fL Ewuld da Silva P055010.
229. Gu ilhot-me Plastor .
230. Eugenio Monlr-irn de Barros.
231. Frlmru- rlu Silva Carvnlho .
232. :'trm'io Bastos :\Ianhães.
a

E~rPREGADORES:

233.
2:14.
:?25 .
23{) .

237.
238.

~[j!ton

do Souza Carvalho,
Ricardo :\laehado.
Wnlter Jamos Go:,!i!1g:.
..Vugust o Vm-olla Coraino ,
,Toão Pinhcit-o Filho.
Horac ia Laf'ér .

23!l. Pcrlrn Demnst honr-s Rache.
~,40. .:vlexandre Siciliano Junior.
2-'11. Euvaldo Lodi.
2-12. Marlo OI' Andrade Ramos.
243. Antonio Carlos Pacheco e Silva.
244. Carlos Tellcs da Rocha Faria.
245. Gustão de Britto.
246. Roberto Simonson .
247. Edgard Teixeh-a-Leite ,
248. Francisco de Oliveira Passos.
249. David Carlos Meiníeke,

x
PROFISSÕES LIBERAES:

250. Ranulpho Pinheiro de Lima.
251. Levy Fernandes Carneiro.
252. Abelardo Marinho de Albuquerque e Andrade.
FU);CCIO);ARIOS PUBLICOS:

253. Mario de Moraes Paíva ,
254. Antonio Máximo Nogueira Penído ,

IX
Relação dos Supplentes com as modificações verificadas
depois da ínstallação da Assembléa
Regiões
:\i\lAZONAS

Da União Ciuica fl.mtlZOne1!se
1.

1°, Aristoteles Ribeiro de Mello.

Da .4.lliança de Partidos Trabalhista-Liberai
2.
3.

4.

1°, Alfredo Augusto Ribeiro Junior,
20, Leopoldo Nery da Fonseca.
30, Marciano Armond.
PARÁ
Não tem supplentes, visto que roram eleitos e
proclamados, como deputados, todos Os sele
candidatos apresentados pelo Partido Liberal.

Do Partido Republicano (legenda "Altíanca
Liberal")

5.
(;.
7.

1°, Ravrnundo Frazão Cantanheríe ,
2°. Máximo Martins Ferreira Sobrinhu.
3°, Oton Maranhão.

Da União Republicana ãiorannense
8.
9.
10.

11.

1°,
2°,
30.
4°,

Manoel João de Moraes Rego.
Wilson da Silva Soares,
Djalma Caldas Marques.
Antonio José Pereira Junior.
PIACHY

Do Partido !Yacionai Socialista
12.

1°, Leonídas de Castro Mello,

Xl
Da legenda "Hugo .'\'a]1oleãll"
13.

j" .

15.

1°, Ravrnundo do Arca Leão,
20 , Segefredo Pacheco.
30, Adolpho Alencar.
CEARA

Do Partido Social Dcmocratico
16.
17.
18.
19.
:?O.

1°, Plinio Pompeu de Saboya Magalhães.
2°, Elisio de Figueireido.
3°, Edith Dinoah da Costa Braga.
4°, Francisco Hollanda.
5°, João Augusto Bezerra.

Da Liga Eleitoral Catholica

Não tem supplentes, visto como foram eleitos os
seis candidatos constantes da lista registada
e diplomados como deputados.
RIO GRANDE DO XORTE

Do Partido Popular
21 .

1°, Julio de Perouse Pontes.

Do Partido Social Naciol1alista
22.
23.
24.

1°, Mario Leopoldo Pereira da Camara.
2°, Ricardo Cesar Paes Barreto.
3~, João Peregrino da Rocha Fagundes Junior.
PARAHYR\
Não tem supplentes. A representaoãn narahvbana
foi toda preenchida com os candidatos do
Partido Progressista, que concorreram ás
eleições.
PERXA:\ffirco

Do PU/'tido Social Democratic13
25.

1°, (o primeiro e unico suppleníe. Humberto Salles
Moura Ferreíra, passou a deputado, em virtude
da renuncia apresentada pelo deputado Angelo de Souza, que não chegou a tomar posse).

Do Partido Republicano Social
~6.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1°. Fileno de Miranda ,
Gouveia de Barros.
30, Joaquim Dias Bandeira de Mello.
4°, Genaro Lins de Barros Guimarães ,
5°, Francisco da Costa Maia.
60, Antonio José da Costa Ribeiro.
7°, Julio CeIfO de Albuquerque BeBo.
8°, Samuel Hardman Cavalcanti de Albuquerque.
9°, Antonio Vicente Pereira de Andrade.

2°; Manoel

XII
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

10°,
11°,
12°,
13°.
14°.
15°.
160;

Paulo Cavalcanti ae Amorím Salgado,
Julio Fernandino de Barros Mello.
l\Iaviael do Prado Sampaio.
Arch imedes de Oliveira e Souza.
Raphael da Silva Xavier.
Thomaz Lins de Caldas Filho.
Alfredo de Moraes Coutinho Filho.
ALAGOAS
:Xãotem supplentes , A renresentacão alaeoana
foi toda preenchida com os candidatos do
Partido Nacional. aue concorreram ás eleições e obtiveram niaioria de votos.
SERGIPE

Da legenda "Liberdade e Civismo"

42.

1°, Edison )lobre de Lacerda.

Da União Republicana
43.
44.
45,

1°, Eronides Ferreira de Carvalho.
2°, Lourival Fontes.
3°, :'>Ioac}"r Rabello Leite.

BAHB.

Do Partido Social Demoeratico
46.
47,

1° Xelson Xavier,
2°, Crescencío Lacerda.

Da legenda "A .Bahia ainda é a Bahia"
48,

49.
50.
51.
52.
53.
:)-1.
55.
56.

1°,
2°,
3°,
,l°.
5°,
(}O

7°,
8°,
9°,
f)j. 10·,
5R. 11°,
59. 12°.
60. 13".

lH.

I't0~

62. '1;)".
63. 16°.

G·í • 17°~

65. 18",
66. H)o.
67. 20·,

Antonio :.\Ioniz Sodré de Aragão.
João Mangabeira.
Aur-elio Rodrigues Víannn .
Ruy Pennlvn de Far-ín .
Rogerio Gordilho de Faria.
Carlos da Silva Leitão.
.\fronso rll' Castro Hehr-Ilo ,
Nestor Duarte Guimarães.
Fruneiseo Xnviet- Marques.
João Americo Garcez Fróes ,
Alvaro de Campos Carvalhn.
Edith Mendes da Gama Abreu.
Pedro Calmon Monix de Bitencourt.
Demefrio Cvrtaco Ferreira Tourinho.
Euvalrlo Diniz Gonçalves.
Afranio Peixoto.
Javme Junqueirn Avr-es ,
Ernesto Sá Bittencourt Gama.
Archirnes Siqueira Gonçalves.
Antonio Gonçalves da Cunha e Silva.
ESPIRITO SA:';TO

Do Partido Social Democ1'atico
68,

1", Asdrubal Soares,

XIII
Do Partido da Laooura
69.

70.
71.

L", (o primeiro supplente, Lauro Faria Santos pas-

sou a deputado, em virtude do falleoiment o do
deputados J eronymo :\lonteiro, antes da posse. li
referido supplente tomou posse na Assernbléa
Constituinte em 30 de Janeiro de i9Vi).
')0
Luiz Tinoco da Fonseca.
-,
3°, José Carlos Terra Lima.
mSTRICTO FEDER_\L

Do Partido Autonomista
-')

I .....

73.
74..
75.

1°,
2°,
3°,
4°,

Bertha :\laria Julia Lutz ,
Francisco Antonio Rodrigues de SaIles Filho.
Placido Modesto de :\Iello.
Manoel Caldeira de Alvarenga.

Do Partido Economista
76.
77.
78.
79.
80.

1°,
2°,
3°,
4°,
5°,

),{ozart Brasileiro Pereira do Lago.
Rodrigo Octavío Filho.
Heitor da Xobrega Beltão ,
Francisco de Avellur Figueira de :\leIlo.
Francisco de Olíveíra Pa5505 (eleito deputado pela
Representação Profissional

81.
89

-.

83.

üo, Azar Brasileiro de Almeida.

7°, Eugenio Gudin Filho.
8°, Baymundo de Oliveira Barbosa Lima.
Do Partido Democratico

84.
85.
SÔ.
87.
88.

89.
90.
91.
99

1°,
2°,
3°,
4°,
5°,
6°,
7°,
8°,

Adolpho Bergnrnini ,
A5101pho Vieira de Rezende.
Arthur Cumplido de 8anL\nna.
Justo Rangel Mendes de )'lo1'aes.
Bel isarío Augusto de Olívei, .. Penna,
'I'argíno Ribeiro.
Domingos José da Silva Cunha.
Luiz Cantanhede de Canalha Almeida.
go, Luiz Carlos de Araujo Pereira.
RIO DE JAXEIRO

Do Partido Popular Radical
93.

1°, (o 1°, supplente Antonio Barbosa Buarque de Na-

94.

2°,

95,
96,

3°>
4",.
5°,

97.

zareth PU550U a deputado desde a instalação
da Assemhléa, em consequencia do fallecimento do deputado Ignacio Ver-issimo de l\IelIo).
(o 2° supplente Laurindo A: Lengrúber Filho
passou a deputado, vísto haver sido considerado como tendo optado pelo Districto Federal
o sr.. Miguel Couto, desde a instalação da
Constituinte) •
Manoel Reis.
Francisco l\Iarcondes Machado Junior.
Adolpho Ferreira de Azevedo Sucena.

XIV
98.
99.

6°, Oscar da Costa,

7°, Ney de Almeida Eor'tuiia ,

Da União Progressista Fluminense
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.

Joaquim Cardillo Filho.
José Castilho Sobrinho.
Arthur de Sá Earp Filho.
Raymundo Bandeira Vaughan.
Roberto Fernandes Coltrim.
Getulio Barbosa de Moura,
7°, Bento Costa Junior.
8°, Corregio de Castro.
9°, Francisco Martins de Almeida.
10°, Agenor Ferreira Rabello.
11°, Carlos de Faria Souto.
12°, Hermeto Rodrigues da Silva.
13°, Simão da Costa.
1°,
2°,
3°,
4°,
5°,
6°,

Do Partido Socialista
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.

127.

Vicente Ferreira de ~Ioraes.
Carlos Alberto Xobrega da Cunha.
Lvdía de Oliveira.
Antonio Bernardo Canellas.
Bruno Ferreira dos Santos.
Armando Ferreira.
7°, Alfredo José Marinho.
8°, Luiz Guarino.
9°, Dario Aragão.
10°, Abelardo de Vasconcellos.
11°, Umhelino Pacheco.
12°, Mario Salles.
13°, Juvelino Paes de ~lattos.
14°, Fidelis Sígrnarínga Seixas.
15°, Francisco de Assis Bravo.
1°,
2°,
3°,
4°,
5°,
6°,

Legenda"Constitucionalistas"

128
!:~C.

130.
1::11.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

141.
142.

143.

10, ~~i nardo Bello Pimentel Barbosa.
2°, José Mar-ia Coelho.
3°, José Ignacio da Rocha \\7 efueek.
4°, Humberto de Castro Pentagna,
5°, Carlos de Andrade Rizzini.
6°. Horacio Gomes Leite de Carvalho.
7·, Paulo Bruno Brito de Araujo.
8·, Homero Braziliense Soares de Pinho.
9°, Alvaro de Castro Neves Almeida.
10·, Pedro Rodovalho Leite Ribeiro.
11·, OIegario da Silva Bernardes.
12·, José Telles Barbosa.
13°, Manoel Antunes de Castro Guimarães Junior.
140, Alberto Soares de Souza Mello.
15·, Arino de Souza Mattos.
16°, Macarino Garcia de Freitas.

MINAS GERAES

UO Partido ProgreáslMa

144.

16 stipplenta João Jaê41H'::: MontandOl1 passou
em 20 da Dezembro de 1933 a deputado, em

xv

145.

2°,

146.

3°,

147.

4",

148.

5°,
6°,

149.

virtude da renuncia do deputado Benedicto
Valladares Ribeiro, que fDi nomeado Interventor Federal, em Minas Geraes) .
(o 2° supplente João José Alves passou a deputado
em virtude do faIlecimento do deputado João
Pandiá Calogeras. occorrido em 21 de Abríl
de 1934;.
(o 3° supplente Anthero de Andrade Bot.elho passou a deputado em vir-tude do Iallecimento do
deputado Antonio Augusto de Lima. occorrírío
em 22 de Abril de 1934).
José Christ.iano do Prado.
Newton Ferreira Pires.
Pedro Dutra Nícaeío ,
Do Partido Republicano J!ineiJ'o

150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

1°, (o 1° supplent.e José Carneiro de Rezende passou

a deputado, em virtude da renuncia de Dario
de Almeida Magalhães, que não chegou a empossar-se na Assemhléa Nacional Constituinte) .
2°, Hugo Furquim Werneck ,
3°, Ovidio João Paulo de Andrade.
4°. João E-dmundo Caldeira Brant.
5°, Theophilo Ribeiro.
6°, Paulo Pinheiro Chagas.
7°, Manoel Rodrigues de Souza.
8°, José Eduardo da Fonseca.
9°, Carlos Accioly de Sá.
iO o, Argerniro de Rezende Costa.
11°, Alaôr Prata Soares.
12°, Camillo Rodrigues Chaves.
13°, Washington de Araujo Dias.
14°, Caio Nelson de Senna.
15°, Francisco Duque de :\Iesquita.
16°, Rubens Ferreira Campos.
17°, Odilon Behrens ,
18°, João Sebastião Ribeiro de Azevedo.
19°, \Valdemar Diniz Alves Pequeno.
20°, Joaquim Alves da Cunha.
21°, Tristão da Cunha.
220, Hugo de Rezende Levy.
23°, José André de Almeida.
24°, Prospero Cecilio Coimbra.
25°, José Caetano da Cunha.
26°, Carlos Lourenço Jorge.
27°, Clovis Salgado.
28°, Jorge Carone.
29°, Zoroastro Rodrigues de Alvarenga.
300, Francisco de Oliveira Soares.
310, Eugenio Pirajâ Esquerdo Curty.

SÃO PAULO

Lettenda "chapa Unica PV1' Sâo Paulo Unido"
isL

1°; supplente josé Joaquim Oardoso de Mello
Netto passou a deputado em virtude da renuncia de José Manoel de Azevedo MarqueI!,
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182.

2°,

183.

3°,

184.
185.

4°,
5°,

proclamado deputado pelo T. S .., mas que não
chegou a tomar posse na Assembléa) .
(o 2° supplente José de Almeida Camargo, anteriormente proclamado pelo T. R., como
deputado em virtude do julgamento final do
T. ~., de 28-11-1933, como supplente, passou
a deputado, na v aga de \Yaldomiro Silveira,
que renunciou, antes de tomar posse).
(o 3° supplente Henrique Smith Bayrna passou
a deputado, no logar de Jorge Americano, que
renunciou, em 7 de Dezembro de 1933).
Raphael Abreu de Sampaio Vital.
João Sampaio.

Do Partido Socialista Brasileiro
186. 1°,
187. 2°,
188. 3°,
189. 4°,
190. 5°,
191. 6°,
192. 7°,
193. 8°,
194. 9°,
195. 10 0 ,
196. 11°,
197. 12°,

Christiano Stockler das Xeves ,
Francisco Giraldes Filho.
Pedro de Aleantara Toccí ,
Athos Ribeiro.
Olyrnplo Ferraz de Carv alho.
Carlos Castilho Cabral.
Joaquim Guilherme :.\101'eira Porto.
Sylvio Marques.
Xuncio Soares da Silva.
Pedro voss Filho.
Antonio Alves Passig .
José Benedicto Nino do Amaral,

II

Do Partido da Lavoura
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

1°, Antonio Gama Rodrigues.
2°, Luiz Vieira de :\11'110.

Francisco Ferreira Ramos.
Theodolindo Cast igl íone ,
Caio Simões.
Celso Vieira.
Raul Furquinr ,
Salvador Toledo Piza e Almeida.
João Baptista Pereira.
Antonio Bento Vidal.
Virgfllo de Araujo.
Carlos Alves de Oliveira Guimarães Junior.
Affonso José Gonçalves Fraga.
José Ribeiro de Barros.
Alceu de Assis.
Edison Leite de Moraes.
214. 17°, João Braztltense Leal da Costa.
215. 18°, Pedro Conceição Serra Negra,
30 ,

4°,
5°,
6°;
7°,
8°,
9°,
JOo,
11°,
12°,
13°,
'.4°,
15°,
16°,

GOYAZ
Xão tem suppleníes, visto como foram eleitos todos os candidatos do Partido Social Renublícano, para os quatro lugares da representação.
lUATTO GROSSO

Do Partido. Liberal Mattu(ií'/Issense
216.

1°, José dos Passos Rangel Torres.

xvn
Do Pal'Udo Constitucionalista de J!ailo Grosso
217.
218.

1°, Gastão de Oliveira.
2°, Antonio Leoncio Pereira Ferraz.
PARANA

Do
219.

Portido Social Democratico

1°, (o 1° supplente Idalio Snrdenhera nassou a denutado, desde a ínstallacão da Constituinte. em
virtude da renuncia de Raul Mnnhoz) .

Do Partido Liberal Poranúense
220.
221 .
222.

1°, Roberto Glasser.
2°, Enéas Marques dos Santos.
3°, Hl'lvidio Silva.
S.\XT~\ C:\TIL\RIX~\

Do Partido Liberal Catluirineuse
1°, Fontoura Borges do Amaral .
Da Allianç« dos partidos Republicano e Leuiã« lte uu-:
blicana (legenda "Por Santa Catharina).
224.
225.
226.

1°, Henr-ique Rupp Junior ,
2°, João Bayer Filho.
3°. :'Iobel'lo Bacluuunn ,
1U0 GIUXDE DO SCL

Do Partido Republicano Liberal
.~:)-

--I.

1°,

:?:?8.

.:!o~

229.

30 ,

10 supplente ltaul Jobim Bil teneourt, (',!l 1:
de Dezembro de 1933, passou a deputado. err.
virtude da renuncia de F['('ilel"lco Dalmo .
tiaspar Saldanha.
Ar1allJ('I·to Contou.
:0

Lcijcnrl« Frente ['uica (allium:a dos Part idos

230.

10,

231.
232.
233,
234.

::0.

235,
236.
237.
238.

6° ,

30,
40,
5O~

7°,

8°,
9°,

Jtcpubl ieano r- Libertador)
Seq;io Uh-ieh de Oliveira (rcnunciou) .
Oswaldo Vergara (renunciou).
,T oaqu im Lu iz Osor-io (renunciou).
João Gonçalves Vianna Filho (renunciou).
(o (;0 supplcnto Euelydes Minuano de Moura passou a deputado, em virtude da renuncia do
deputado J, F. Assis Brasil) .
Bruno de Mendonça Lima.
Oscar Carneiro da Fontoura,
Camillo Teixeira Mercio ,
Edgard Luiz Schneider .

ACRE
Não tem supplentes. Os dois lugares da re-.
presentação do Territorio do Acre foram pre-
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enchidos pelos candidatos apresentados ás eleições, sob a legenda "Chapa Popular". e que alcançaram maioria de votos.
REPRESENTAÇAO PROFISSroXc\.L
E~IPREGADOS

"39
-'
.

1°, (o

--., ,

.'fá,

~IO.

241 •
-;,-) ·1')-,

-~o

4°,
5°•
('O
)
,

243.
•) f. •

_ -i -J •

-o
I
•

245.
246 •
.')

-

-

,
-i ,

8°,
ne,
••

•

:

supplento

Mario Bastos :llanhã,'s. dcsdr- (,
installação da Constituinte. passou a' denutado,
no lugar de Enio S. Lepage. cujo dioloma foi
anulado pelo T. S .• visto não ter comnletado
ainda, 25 annos de idade. requisito exigido nelo
art. 18, das ínsírs.• apr, pelo doer. n. 22.696. de
11 de maio de 1931).
AI".'I'o SOal'CS Ventura,
Flol'h,'do Pereira da Silva.
GeOt'g,.. Bolchl'Yiel'.
Cyt-o :lI t'h -Ir-s .
Salvaflol' f';llizia.
Raymundo ~l:nato da Costa Rocha.
Astei-io Luiz P~'aZl\re~ ~
FI'unci:::co 'la Síh-a Duarto .

E~IPREGADORES:
::>'~
_lu.

219,

250.
251.
. ,

)~)

~

_.

,)

:?5:1,
-2'5'1.

1°, (o 1° supplcnte, José ],~~'ndes dI' Olin'i1'u Castr-o.
passou n deputado. (,:T, vii-tudo do falIecilllcnto
til' ~er'afim Valnndre, N't:unciando em 6 de Jl!neiro de 1934).
2°. .0 2° supplontr-. David G:lI'ío': :U('inicke. uassou
n exer-cer o mandato di' d/·puta. lo em 1.0 de Jal1<.!iI'o de 1934. em virturh- da r,:'nüilCla do 1°
supplento, J.:l1. de Ol ívcíra Ca!:-J1'o).
3°. Orlando tia Costa Mclra ,
4°, :\ephtaly I·'"mles.
5°, Antunío de Rouza Junior •
(jc. João Rot!l'igucs Borges.
7°r Marf in Hobley Scolficld.
SO. João Augusto AIves ,
[)O, Vicente Paula Galiez •

-

PI\OFISSUE::; LIBERAES:

.) :"")-,
-'

)- co

,

:':)0.

1°. Th icrs Pvríssé .
:.'0, Thomaz Gomes Pinto,
FC:\CCIO:\ARIOS PCBLICOS:

259.
260,
I

_

°

1

20:

Manoel Durval Tellcs de Faria.
Ceciliano de Oliveira l\leIlo,

Deln1.tados que, di(Jlomndos pela Justi'.:3- Eleitoral. nüo ehegar:lI11 :1 romne llosse ,-isto terem. renuncL'"ldo o mandato:

1. Angelo de Souza (pernallln~uco)"I'
G
)
') Dario ele Almeida Maga iues li> 1IIas seraes ,
Walelomiro Silveira (São Paulo).
,í. JO"é Manoel de Azevedo Marques (São Paulo),
5. Ra~ll l\lunhoz (Paraná)
d d S 1)
fi. Frcderico Dalme (Rio sran e o u ,

3:

G
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Deputado considerado eleito llor outra região eIeitor:.l1:

1. Miguel de Oliveira Couto, eleilo pelo Distrie to Federul ,.
jJelo Estado do Rio de Janeiro. Foi considerado dr-nutado pelo Distrícto Federal, onde obteve maiur nunu-ro
de votos.
111 -

DelJutados que f:llleeeram, nntc-s d:l lJOSSt'":

1. Jeronymo de Souza Montci ro (Esp ir ito Santu)
') fgnacio Vr-r iss imo de Mello (Ri« de Janeiro', .
3. Sct'afim Vallandro (R. P. Grupo Empre;?;adurpsj .
IV -

Di"!)utndos que fallecernJu depois de er..lltossados:

Pa nd iá Calogcras (Minas Gf"rae-5~. om :?l--í-!:J:~;i_
.\nlonio Augusto de Lima C\lina5 (ipl'ae:". em 22-,.-1 !l:,;.
::l, )1 iguel .Ip Olive irn Couto (Distrícto Federal) . em -; ri·~
Juuho d,' 193'1.
1. JlIão

.)

V -

Depllt:tdos que r-errrrncfnenru, dt"IJois de t."n1lJOSS:t.'1os:

1. Bi-ncdicto Vallurlares Rihe iro (em 12-12-!):~:~ - Ih>;l,,';;;l,'
Inter-ventor Federal,' no Estado de :\linas ('(-I'ao:,:: .
,Jq'gP Amorícano ,São Paulo renunciou PiH ,-12-1 ;';::; ,
:]. :\I'gpmil'f) Dornelles CRio Grande do Sul - rr-nunr-io.: 1':',
I '-3-1f):3í; ,
! . .Ioaquim Frane ísco do As"j" Brns il
(Rio Grami... i" :-:q"
r.-nunr inu pm 20-:3-1 f)34) .
" . .\nl"ni" ~It'llflp" de Olive n-a Cu-ti-o (RrIH'l'"enhwã,' i';' .. r;~~ional EmpI'pgadol"p:-:). Era 1° sunulent» " ~:;l,_i!
t u iu :-:,'rafilll Valluruiro : rr-nunc iou em 6-1-193·,.
.)

PER~.nlBl·CO

J. I!urnl II'rl o :-:a!l..~ dI' :\foura Fet-reíra. em

20-11-1f):~:~, \·aga

dI' Angelo d.. Souza, que rcnunc íou.

E::';PIlUTO
.)

g:\~TO

Lauro Fur ia ~anlos. em 30-1-1f)3·L vaza de Jr-runvrn«
d(' :-;onza )[onl('il'u, que f'allcceu ,
Df~TRICTO

FEDER:\L
3, :\IUZUl'l Lago, em 10-6-193L vagn de )ligucl de Ol ivo ír-a
Couto.
lHO DE J:\~ElRO
·i. Ant ouio Barbosa Buarque de Xnzurr-t h, «m 1:)-11-1933.
vaga d.. Ignacio Vcrissímo dr ~[ello. Que falleccu .
5, Lnm-índo Augusto Lengr-uhci- Filho, "1)} 15-H-1!)33, vaga
dt' l\1i guol de Ol iveira Couto, considerado deputado nol»
Distr ícto Feder-al, nos Iêrmos do art. 52. ~ 1° do Heaimonto da A. X. C., approvado pelo decreto n. 22.621.
de 5 de abr-il de 1933.
l\II:\".\S GERAES
G, J05é Carneiro de Rezende, em 28-11-19?~~, vaga de Dario
de Almeida Magalhães,

:xx
7. João Jacques Montandon, em 20-12-1:l3.3, vaga de Benedicto VaIladares Ribeiro.
8. Anthei-o de Andrade Botelho, em 25-1-1934, vaga de
Antonio Augusto Lima.
9. João José Alves, em 3-5-1934, vaga de João Pandiá Calogeras ,
SÃO PAULO

io. José de Almeida Camargo, eIl?- 15-11-1933, vaga de \Valdomiro Silveira, que renunciou.
11. José Joaquim Cardoso de )leIlo Ne:.Í<1, em 27-11-1933,
vaga de J. 1\1. de Azevedo Marques, que renunciou.
1:2. Henrique Smilh Bayma, em 11-12-19:;3, vaga de Jorge
Amer-Icano que renunciou.

1::. Idalio Sai-denberg, em 15-11-1933, vaga de Raul l\Iunhoz,
que renunciou.

mo

GHA:XDE DO SL"L

1 i . Raul Jobim Bitencourt, em 11-12-1933, vaga de Frede-

rico Dahne, que renunciou.
15. Euclvdes )Iinuano de )Ioura. em :H -3··1934 . vaga de J.
F. de Assis Brasil, que renunciou.
lli. I ;a,:pal' Saldanha, em 21-3-1933, vaga de Argemíro Dornr-lles, que renunciou.

GHCPO -

E~IPREG.\DOS:

17. 1tario Bastos )[anhfH's, em 5-11-1933, vagr. li" Enio S.
Lepage. cujo diploma foi cassado.
GBCPO -

E~IPREGADORES:

1,-; . .\nlonio Mendes de Oliveira Castr-o. Yag.1 de Serafim
Vallandro, que Ialleceu. antes de tomar posse.
19. David Curlos )[ainiskl', em 10-1-19:14. visto Lf'I' ",'Jlunc iado em 6-1-1934, o deputado A, )[. de Olive íru Castro.

REGDIENTO INTERNO

REGIMENTO INTERNO
DA

Assembléia Nacional Constituinte
Decreto n. 22.621 -

de 5 de Abril de 1933

DAS SESSõES' PREPARATóRIAS
Art. L· Os candidatos á Assembléia Nacional Constituinte, devidamente diplomados, se reunirão cinco dias ante::;
da data da instalação solene, ás 14 horas, no edifício da an.tiga Camara dos Dej;llitados, destinado á séde da Assembléia·.
afim de, sob aProsidência do Presidente do Tribunal Superior de Jnstiça Eleitoral ou do Juiz dêste Tribunal por
êle designado, realizar sessões preparatórias.
Art. 2.· Declarada aberta a sessão, serão os. diplomadas
presentes convidadoS u· entregar os seus diplomas. ....
Art. 3.· Terminado o recebimento, o Presidente dará por
'finda a priineira sessão e, auxiliado pelo Secretário da Presidência da Assembléia Nacional (antigo Secretário da Presidência da Camara) e outros funcionários da Secretaria
:que Julgar necessários, organizará uma lista dos candidataR
possuidores de diplomas nas condições legais, outra dos candidatos de diplomas duvidosos, se os houver,e ainda uma
terceira lista dos suplentes dos' candidatos diplomados lEgalmente.
.
. Art. 4.· Os diplomas, que, por qualquer motivo, forem
julgados duvidosos serão imediatamente enviados ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, afim de que êste, com
urgência, resólva a respeito.
.. ~rt. 5.· Os. diplomas perfeitos em suas condições extriIJ··
secas, mesmo i contestados em seu mérito, darão aos sens
portadores todas as garantias e dÍl'eitos que êste Regimento
estabelece até que a justiça eleitoral decida o contrário.
Art. 6. 0 As listas; acima referidas, deverão ficar organizadas dentro do prazo de 24 horll.s e serão lidas, em sessão.
paràconhecimento dos interessados e imediata publicação De:
Diát'io· da Assembléia Nacional.
. Art.7.· Os candidatos, cujos diplomas não forem julgados válidos, não poderão toma.r parte nas sessões.
Art. 8.~ No mesmo dia em que fór feita a citada publicação, OS candidatos julgados legalmente diplomados, ainda
sob a Presidência do Juiz a que se refere o art: 1· dêstp.
Regim'ento,: farão a eleição, em escrutiniosecreto,' de um
candidato diplomado nas mesmas condições para Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, desde que se achem
presentes, pelo menos, a metade e mais um do total de representantes, isto· é, ·128.
.
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Art. 9.° A apuração dessa eleição será pessoalmente feita
pelo Juiz Presidente das sessões preparatórias, sendo declaraeo eleito o que tiver obtido a maioria absoluta dos sufrágios.
Parágrafo único. Se nenhum dos votados obtiver maioria
absoluta, proceder-se-á a um segundo escrutinio, em que só
poderão ser sufragados os dois nomes que tiverem sido mais
votados no, primeü:o - escrutinio; 'se houver, nesse primeiro
escrutínio, m'ais (fe dois sufragados com votação igual, a
sorte decidirá quais os dois nomes que devem entrar no segundo escrutinio. Em caso de empate, nesse segundo escrutinia, a sorte decidirá qual dos votados deverá ficar no cargo.
Art. 10. Depois de fazer a proclamação do Presidente
assim eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatórias' dará por finda a sua incumbência e a sessão. '
Art. 11. A sessão preparatória seguinte será presidida
pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretários provisórios quatro dos diplomados, realizando-se nesse mesmo
dia, desde que estejam presentes, pelo menos, a metade e
mais um do total dos membros da AssemJ:iléa, a eleição de
dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e dois Secretários
suplentes.
. .
Art,12 . Esta eleição será feita em esçrutin.io, secreto e
em três cMulas" sendo uma para o 1° e o 2° Vice-Pre;;identes,
a segunda para 1° e 2° Secretários, e a última para 3° e 4°
Secretários. ' Serão, considerados eleitos os .qUe obtiverem
maioria absoluta de votos. Na falta de maioria absoluta, entr!lrão em segundo escrutínio os dois nomes mais votados.
§ Lo Havendo, no primeiro escrutínio" empa.tede mais
ele, dois nomes; a sorte decidirá quais. os ,dois nomes, que de'verão. entrar nosegundo escrutínio;' e, em caso de empate no
segundo escrutinio, a sorte decidirá qual dos dois deve ocupar
o cargo ..
§2.0 O imediato em votos na eleição do 3° Secr.etárioserá
o Primeiro suplente; e o imediato em votos na eleição do
4° ~ecretário séI'~ o segundo suplente.
Art. 13. Se não houver número legal para as eleições de
que tratam os artigos anteriores, serão elas adil).das para
depois da abertura da Assembléia. Verificada a impossibilidade da eleição, o' Juiz Presidente na primeira sessão, após
apu,blicação da lista dos diplomados legais - passará a
presidencia ao diplomado mais velho em, idade, que convi.,.
dará quatro diplomados para Secretarias provisorios.
Parágrafo unico. Nesta hipotese, na sessão de instalação
e nas seguintes servirá a Mesa Provisoria até que seja eleita
a Mesa definitiva.
Art.14. Na última sessão preparatoria 'será pr.estado o
.compromisso. O Presidente, de pé, no que será acompanhado
por, todos' os presentes, proferirá a seguinte afirmação: "Prometo guardar a Constituição Federal que fór adotada, desem.pen):lar fiel e lealmente () mandato que me foi confiado
e sUstentar' a união, a integridade e a independenciado
.I:lrasil. "
§ 1.° Em .seguida, será feita, pelo 1° Secretário, achamada de .cada um dos representantes, a começar pelos VicePresidente. e outros membros. da Mesa e, ,cada um, á pro.;.
porção que ,fór sendo proferido o· seu nome, responderá'~
Assim o prometo.
.
§ 2.° O ,Deputado que comparecer,para tomar posse,
depois dêsse dia, será conduzido ao:reeintopelos3° e, 4°
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Secretários e prestará, em voz alta, perante o llresidente, em
.sessão, o compromisso acima exarado.
DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
ArL 15. Na sessão solene de abertura, realhmda ás 14
horas do dia determinado em Decreto, declarada instalada fi
Assembléia Nacional Constituinte, será recebido e lido o prQjeto. de Constituição remetido pelo Chefe do Govêrno Provisórro da República.
Parágrafo único. Terminada a leitura do projeto, que
fará parte da ata da sessão, o Presiden::,e declarará iniciados
os trabalhos da Assembléia e terminada a sessão dêsse dia.
Art. 16. Se· a Mesa da Assembléia não estiver eleita, a
sessão seguinte á da abertura será dedica.da exclusivamente
a essa eleição, em escrutinio secreto, em quatro cedulas
destacadas, de conformidade com as disposições já consignadas neste Regimento.
Art. 17. Na sessão seguinte á da sua eleição, o Presidente declarará que se acha sQJn:e a Mesa, afim de receber emen.das de primeira discussão, durante o prazo de oito dias, o
projello de Constituição. Tais emendas só poderão 'ser,
nesta fase, jujjstificadas por escrito.
Art. 18. Findo o prazo de oito dias, serão todos os
papeis, projetos e emendas, depois de publicadas estas
no Diá1'io da Assembléia Nacional, remetidos á Comissão
Constitucional, afim de interpôr parecer, no prazo de 30
dias, prorrogaveis a juizo da Assembléia.
DA COMISS"IO CONSTITUCIONAL.
Art. 19. No dia seguinte ao da instalação, no edifício da
Assembléia Nacional, ás H horas, a representação de cad~t
Estado e os grupos de representantes profissionais' escolherão,por meio de eleição, o seu representante na comissão
incumbida de dar parecer sôbre a projeto de Constituição.
§ '1.0 Nesse mesmo dia ou no dia seguinte, em sessão, o
Presidente da Assembléia declarará eleita a Comissão· e .lerá
os nomes dos que a compoem.
§ 2.° No caso de vaga, caberá ao Pl'esidente da Assembléia escolher o substituto dentre os Deputados da mesma
bancada ou do mesmo grupo. Feita a declaração acima, os
mebros da Comissão, nesse mesmo dia ou ·no seguinte, se
reunirão para escolher um Presidente, üm Vice-Presidente
e um Relator Geral, requisitando o Presidente, logo que seja
eleito, um funcionário da Secretaria da Assembléia para
servir de Secretário.
Art. 20. A Comissão fará a distribuição CIo seu trabalho
do modo que julgar mais conveniente e marcará prazo para
a duração dos discursos, de modo a não haver protelação.
Nenhum Deputado, alheio á Comissão, poderá tomar partA
nos 'debates, salvo se fôr convidado por ela para prestar esclarecimentos sôbre emendas que haja apresentado no recinto.
Art. 21. No seu parecer, poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do projeto, aceitar; ou recusar ar:'
tigos,· bem como apresentar substitutivos e sub-emendas á;=;
emendas apresentadas no plenário.
Art. 22. As deliberações da Comissão serão tomadas
por maioria de votos dos presentes, desde que haja metade
e mais um· do total dos seus· membros, contado o Presidente,
que terá direito devoto.
.
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ArL. 23. Não será admitido pedido de vista dos pare··
ceres; entretanto, cada membro da Comissão poderá apresentar voto em separado, fundamentação de divergencias, restrições, ou simples declaração de vencido, tudo dentro do
prazo destinado aos trabalhos da Comissão.
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Art. 24. Logo que receber o parecer da Comissão, o
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte ordenará a
sua publicação no diário das sessões e· em avulsos, que serão distribuidos por todos os Deputados.
Art. 25. Oito dias depois dessa publicação, será o projeto de Constituição, com as emendas, incluido na Ordem do
Dia para sofrer a primeira discussão, que será feita por
-capítulos.
Art. 26. Cada Deputado terá o direito de falar uma v;~{,
·sôbre cada capítulo e pelo prazo de meia hora, sendo-lhe
vedado faze-lo sôbre matéria estranha ao mesmo capítulo.
Parágrafo único. O relator tem o direito de falar uma
hora sôbre cada capítulo.
Art. 27. A requerimento de qualquer Deputado, a
Assembléia poderá, por ,maioria de votos e presente a maio. ria absoluta dos seus membros, declarar encerrada a discussão do cupítulo, desde que julgue suficientemente dis'cutida a matéria.
.
Parágrafo único. O requerimento de encerramento da
discussão não poderá sofrer debate de qualquer natureza,
nem encami.nhamento de votação.
Art. 28. Encerrada a discussão, será a votação adiada
até que termine o debate de todo o projeto, afim. de não
prejudicar a votação do conjunto.
Art. 29. Realizado esse encerramento geral do debate,
começará a votação, capítulo por capítulo, salvo as emendas.
Votada uma emenda, serão consideradas prejudicadas todas
as que tratem do mesmo assunto e que colidam com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas a votar, a Assembléia, a requerimento de qualquer Deputado, poderá decidit>
que a votação se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-se as que tiverem parecer favorável 'das que o tiverem
contrário.
Art. 30. As votações serão sempre pelo sistema simbolico, mas poderão ser praticadas pelo 'sistema nominal.
desde que assim o requeira, por escrito, um Deputado e a
Assembléia delibere, presente' o número necessário ás votações.
ArL. 31. Terminada a votação da primeira discussão. o
Presidente da Assembléia mandará publicaras emenda~
aprovadas em avulso confrontante, afim de ser distribuido
peloiS Deputados.
.
Art. 32. Quarenta e oito horas depois dessa distribuirão sôbre a Mesa, durante cinco dias, para recebimento do
pova$ emendas, que, ainda nesta fase, só poderão ser JUStificadas por escrito.
.
Parágrafo únic.o. Findo este. prazo, serão todos os papeis remetidos á Commissão Especial para interpôr parecer,
dentro do prazo de 15 dias, obedecidos os artigos que regulam os trabalhos dessa Comissão.
.
Art. 33. O Presidente da Assembléia poderá, em qual.:.
quer dasi'í:Í.iscussões,
recusar o recebimento de emendas ao
I
.
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projelo constilucional, que nãolenham relaçii.o imediata com
o· assunto ou que, de alg·um modo, infrinjam êste Regimento.
Aos autores de tais emencras, em sessão ou particularmente,
ficará o direito de reclamar, do mesmo Presidente, }.'econsideração do ato. Tomando conhecimento das razões alegadas, o Presidente resolverá, conclusiyamente, sôbre a aceitação ou não.
Art. 3!1. Impresso e distribuido em (lvulsos, será êste
segundo parecer dao para Ordem do Dia da sessão seguinte,
para segunda e última discussão, que será feita em globo,
sôbre todo. o projeto e todas as emendas, tendo cada Deputado o direito de falar uma vez. pelo prazo de uma hora.
§ 1.° O requerimerito de encerramento, dessa segunda e
última discussão. só poderá ReI' apresenlado depois que o
projeto haja sido debatido, pelo menos, em cinco sessões.
§ 2.° A votação será feita em globo, abrangendo todo o
projeto, salvo as emendas. que serão votadas uma a uma, a
menos que haja deliberacão da Assembléia em contrário; se
fôr resolvida a votação em globo, serão distribuidas as
emendas em dois grupos, constando um das que tiverem
parecer favorável e o outro das que tiverem· parecer cont rário.
§ 3,0 Mesmo que as emendas sejam voladas uma a uma
" Presidente deverá considerar prujudicadas aquelas que co'1idam com as já aprovadas.
Art. 35. No momento das votações, poderão os Depu.I.udos, primeiros sig'natários de 'lmendas, o relator geral do
projeto de ConstituiçãG ou os relatores parciais, encaminhar
as respectivas votações, dando rápidas explicações, pelo
IH'azo. máximo de cinco minutos cada um.
§ 1.0 Os pedidos de votação por partes serão deferidos
'llindeferidos, soberanamente, pelo Presidente.
§ 2.° No momento da votação, poderá ser requerida prefel'ência para artigos do projeto sôbre outros artigos ou
para emendas em relaç.ão a artigos ou a· outras emendas, cahendo a solução de tais requerimentos ao plenário, se o Presidente não desejar deferir pessoalmente.
§ 3.° A requerimento de qualquer Deputado, poderá a
maioria resolver que se não admita requerimento de preferencia para que seja seguida a ordem regimental das votavões. .
.
§ 4.° O Presidente da Assembléia, ex-offício, e para a
bóa ordem dos trabalhos, poderá estabelecer preferência na
volação das emendas. desde que não haja reclamação. Se a
houver, e o Presiden(.e não quizer resolver o incidente de
modo favorável ao reclamante, submeterá a decisão ao pleuário.
Arl. 36. Terminada a votação, serão todos os papeis
remetidos á Comissão para, no prazo de 10 dias, fazer a redação final.
§ 1.0 Publicada esta redação, o Presidente receberá, no
'lias seguinte, verbalmenle ou por escrito, as reclamações e,
\'erificando a procedência destas, isto é, se houve incoereneia, omissão, contradição ou absurdo manifesto, submeterá o
caso á Assembléia para que esta decida. sendo admitido um .
rápido debate, que não poderá passar de uma sessão, tendo
cada orador o prazo de cinco minutos para opinar, ou explicar, as dúvidas que tiver ..
§ 2.° Aprovada a redação final, será mandada a imprimir, depois do que o Presidente, em sessão especial, çleclarará promulgãda a Constituicão, que será assinada pela
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Mesa da Assembléia e por todos os Deputados presentes.
Nesse mesmo dia será remetida ao Chefe do Govêrno Provisaria para a formalidade da publicação no Diário Oficial.
§ 3.° Os autógrafos serão dois" um destinado ao Arquivo
Público e outro ao Arquivo da Assembléia Nacionl).l.
DA MESA
Art. 37. A' Mesa da Assembléia, composta de um Pre$idente e quatro Secretários, compete a direção de todos os
seus trabalhos.
§ 1.0 O Presidente será substituido pelo 1° Vice-Presidente e, na ausência dêste, pelo 2° Vice-Presidente.
§ 2.° Se, durante a sessão, não estiverem presentes os
Vice-Presidentes, o Presidente poderá passar a presidencia
aos Secretários, na ordem numérica.
§ 3.° Na ausência dos Secretários ou dos Secretários suplentes, o Presidente convidará qualquer Deputado para
exercer, no momento, as funções de Secretário.
§ 4.° Os membros efetivos da Mesa, bem como os VicePresidentes e os Secretários suplentes, não poderão fazer
parte de qualquer comissão externa ou interna.
§ 5.° Desde que se dê a vaga de um cargo na Mesa, a
eleição do substituto será feita imediatamente.
DO PRESIDENTE
Art. 38 . O Presidente é o órgão da Assembléia Nacional
Constituinte quando ela houver de se enunciar coletivamente,
o regulador dos trabalhos e o fiscal da ordem, tudo na conformidade regimental.
Parágrafo único. São atribuições do Presidente, além
de outras conferidas neste Regimento:
1°, presidir as sessões;
2°, abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer
observar o Regimento;
3°, convocar sessões extraordinárias e determiiUlJ'-lhes a
hora;
4°, dar posse aos Deputados;
5°, conceder ou negar a palavra aos Deputados, de
acórdo com, êste Regimento; interromper o orador quando
se afastar da questão, quando falar contra o vencido ou quando haja número para as votações;'
'
6°, declarar terminado o discurso quando o orador tiver
esgotado o tempo regimental ou quando tiver sido esgotada
a hora destinada á matéria;
7°, advertir o orador se êste faltar á consideração devida aos seus colegas e, em geral, a qualquer' representante
do poder público, retirando-lhe a palavra, se não fór obedecido;
,
8°, submeter ãdiscussão c á votação as n1aterias da Ordem do Dia, estabelecendo o ponto em que devam incidir as
discussões e as votações:
, ' .
go, resolver, soberanamente, qualquer questão de ordem;
10, nomear as c,omissões especiais criadas por decisão
'
da Assembléia:
11, fazer a censura na publicação' dos trabalhos da Assem?léja, não permitindo expressões e conceitos vedados peló
RegnI).ento;
.
.'
12°, resolver, soberanamente, sóbre a votação por partes,
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13, organizar, do modo que julgar mais conveniente, a
Ordem do Dia;
14, suspender a sessão, deixando a cadeira da Presidencia, sempre que verifique não poder manter a ordem ou
quando as circunstancias o exigirem;
15, assinar, em primeiro lugar, todas as resoluções e
mensagens da Assembléia;
16, assinar, pessoalmente, a correspondencia endereçada
ao Chefe do Estado, a qualquer Chefe de Estado, ou assembléias estrangeiras.
.
.
170, presidir a Comissão de Polícia, tomar parte nas suas
discussões e deliberações, com direito de voto, e assinar os
respectivos pareceres.
Art. 39. Só no caráter de membro da Comissão de Polícia poderá o Presidente oferecer projetos, indicações ou
requerimentos.
.
§ 1.0 O Presidente só terá direito de voto em plenário,
nos escrutínios secretos e nos casos de empate.
§ 2.° Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a cadeira presidencial, passando-a ao se1] substituto e irá falar da tribuna destinada aos oradores.
DOS VICE-PRESIDENTES
Art. 40. Sempre que o Presidente não se achar no recinto, á hora regimental do início dos trabalhos, o 1° VicePresidente e, em sua falta, o 2° substitui-lo-á no desempenho das suas funções cedendo-lhe o lugar logo que fôr presente.
Parágrafo único. Quando o Presidente tiver necessidade
de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma forma.
DOS SECRETARIOS
Art. 41. São atribuições do 1° Secretário:
1°, fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2°, lêr fi Assembléia Nacional, em resumo, os ofícios do
Govêrno e qualquer outro papel que deva ser lido em sessão;
3°, despachar toda a matéria do Expediente;
4°, réceber e fazer toda a correspondência oficial da Assembléia Nacional;
5°, receber, igualmente, todas as representações, ·convites; petições e memoriais dirigidos á Assembléia ·Nacional;
6°, fazer recolher e guardar, em bôa ordem, todas as
proposições, 'para apresentá_las oportunamente;
7°, assinar, depois do Presidente, as atas das sessões à
as resoluções da Assembléia Nacional;
8°, contar os Deputados em verifIcação de votação;
9°, dirigir e inspecionar os trabalhos da Secretaria;
fazer observar o seu Regulamento e fiscalizar as suas despêsas;
.
10, expedir os convites aos Ministros de Estado para
comparecerem ás sessões, de acôrdo com as instruções que
lhe forem dadas pel9 Presidenté da Assembléia;
11, tomar nota das discussões e votações em todos os
papeis sujeitos á sua guarda, autenticando-os com a sua
àssinatura.
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Ar!.. 42. Ao 20 Secretário compete:
1°, fiscalizar a redação das atas e proceder á sua leitura;
2°, assinar, depois do 1° Secretário, todas as atas. e resoluções da Assembléia Nacional;
3°, escrever a ata das sessões secretas;
40 , contar os Deputados em yerificação de votação;
50, auxiliar o 10 Secretário a fazér' a correspondêncin
oficial nos têrmos dêste Regimento.
Al't. 43. Os 30 e 40 Secretários receberão, á porta da sala
das sessões, os Deputados que ainda não hajam prestado compromisso, para que o façam.
Parágrafo único. Compete-lhes auxiliar os 1° e 2° Secretários na verificação de votações.
Art. 44. Os Secretários e os seus suplentes substituir-se.,.ão conforme a sua numeração ordinal e, nesb mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta. doe; Vic\~
Presidentes, nos trabalhos da sessão.
DA COMISS1\.0 DE POLíCIA
Art. 45. A' Mesa da Assembléia funcionando como Comissão de Polícia compete, além das funções que lhe são atribuidas em outras disposições regimentais:
a) opinar sôbre os requerimentos de licenças dos Deputarlos;
b) . tomar todas as providencias necessarias á regUlaridade dos trabalhos legislativos:
.
c) dirigir todos os serviços da Assembléia Nacional, durante as sessões;·
d) a polícia interna elo edifício ela Assembléia Nacional:
e) representar ao GO"êrno sôbre as necessidades da economia interna da casa.

DA INVIOLABILIDADE E IMUNID,ADE DOS DEPUTADOS
ArL 46. No exercício do mandato, os Deputados são iJ1violaveis por suas opiniões, palavras e votos. ,
§ 1.0 A invíolabilidade não se estende ás palavras que o
Deputado proferir, aínda mesmo em sessão da Assembléia
Nacional, desde que não tenham 'relação com o exercício do
mandato. .
.
§ 2. 0 Não se consideram inerentes ao .exercício domaJ;ldato as publicações e transcrições feitas individualmente
pelo Deputado, em livro, panfleto ou jornal, 'que não seja o
órgão oficial da Assembléia N·aciona!.
§ 3.° Desde que tiverem recebido diploma, os Deputados
p.ão poderão ser presos, nem processados criminalmente, sem
prévia licença da Assembléia, salvQ_o caso de flagrancia em
crime inafiançavel. Neste caso, o processo será levado só.mente até o encerramento da formação da culpa e remetido, nesse'
estado, por intermédio do Procurador Geral da República, 2
Mesa, cabendo á Assembléia resolver soberanamente sôbre o
merecimento das provas .procedência da acusação, bem. como
dos motivos de interesse nacional 'que possam aconselhar a
não interrupção do mandato do prêso, oU'ao contrário, o sen
afastamento temporário da Assembléia; ou a. p.erdado mandato.
. . . . . '.
§ 4.° Nos casos em que. por não haver prisão. enifla':'
grante, a licença ela Assembléia preceder á abertura do su-
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marIO de culpa, poderá o juiz sumariamente, sempre que
não encontrar fundamento nas provas, declarar improcedente
a denúncia ou a queixa, independente de prévia licença da
Assembléia.
§ 5.° Ao acusado, no caso de prisão em flagrante, é facultado o direito de optar pelo julgamento imediato, independente do exame -do processo pela Assembléia, sem prejuízo de O-utr·os acusados que, na ordem de precedência -dos
julgamentos, possam alegar pronúncia anterior, ou prisão
mais antrga.
§ 6.° A imunidade, salvo o caso dos §§ 4° e 5°, protege o
Deputado contra qualquer prisão, mesmo as determinadas
por motivo de ordem civil ou militar; estende-se a quaisquer infrações anteriores ao mandato e exonera o Deputado
da obrigação de comparecer perante q1:lalquer autoridade
para depô.r; como testemunha, ou ser interrogado, tanto
sôbre assunto próprio como de terceiro, desde que o objeto
se refira á sua conduta parlamentar, OU tenha relação com o
exercício das funções do seu mandato legislativo.
§ 7.° As imunidades não se suspendem na vigência do
estado de sítio.
DA RENUNCIA
ArL. 47. A renúncia volúntaria do mandato independe
de aprovacão da Assembléia e se efetiva automaticamente.
desde que o Deputado a torne expressa em documento entregue ao Presidente.
ArL. 48. A ausência do Deputado ás sessões por mais de
dois meses, sem licença devidamente concedida na forma
dêste Regimento, é considerada renúncia do mandato, e o
Presidente da Assembléia declarará incontinenti aberta a
vaga e pruvidenciará sôbre o seu preenchimento.
DO ST)BSiDIO
Art. 49. E' fixado em tres contos de reis (3: 060$000)
mensais, durante os trabalhos, o subsídio dos Deputados á
Ass'~mbléia Nacional.
§ 1.0 Além dêsse subsidio, vencerão os Deputados uma
diária de cincoenta mil réis (50$000), por sessão a que comparecerem.
§ 2.° Para os efeitos do parágrafo anterior, será tambem
considerado faltoso o Deputlido que não tomar parte na;:; -''-0taçõ'Js constantes da Ordem do IHa, ausentando-se do edificioda Assembléia ou do recinto das sessões, -sem imperiosa justificativa perante o plenário.
§ 3.° Acusando a chamada número legal na Casa e sendo
apurado, no momento da votação, que êste número falta,o
1° e 2° Secretários tomarão nota dos que não permaneceram
no local das sessões. afim de ser feito o desconto de diárias.
§ 4.° Aiém do subsídio, cada Deputado terá o direito .a
úma ajuda de custo, de três contos de l'éis (3 :0008000), que
lhe será paga de uma só vez.
§ 5.0 Em caso de vaga, o subsídio será pag9 desde a data
__
em que o Deputado tomar posse.
§ 6.° Em hipótese alguma, o Deputado licenciado poderá receber mais do que o subsídio mensal fixo.
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;\ 7.0 O Presidente da Assembléia, além do subsídio, per""
coberá, mensalmente, a importancia de um conto e quinhentos mil réis (1 :500$000), como representacão.
AH. 50. O funcionário civil ou militar, que tomar posse
do mandato de Deputado, não terá direito, durante as sessões,
a perceber dos cofres públicos outros vencimentos que não o
subsídio.
Parágrafo único. O funcionário aposentado ou reformado. que fôr eleito Deputado não receberá, durante as sessões,
os vencimentos de reforma ou aposentadoria.

DAS VAGAS
Art. 51. As vagas na Assembléia Nacional Constituinte
verificar-se-ão :
a) por falecimento;
b) por oPCão entre dois ou mais mandatos;
c) pela renúncia expressa;
d) pela perda do mandato.
A::t. 52. Quando um candidato fôr eleito, para mais de
uma cadeira, deverá optar por um dos mandatos, dirigindo
declaracão. escrita ao Juiz Presidente no momento em que
entregar o diploma, na primeira sessão preparatória.
§ 1.0 Se não houver a déclaracão de que trata o parágrafo
anterior, presumir-se-á optar pela representação em que
houver alcancado maior número de sufrágios.
§ 2.° Dando-'se a vaga, neste momento, em virtude de
oPCão, ou se tiver falecido algum dos diplomados, o Juiz
Presidente empossará o suplente, se o houver, de acôrdo com
o êódigo Eleitoral:
.
.
§ 3.0 Se não houver suplente legal, devidamente habili...
t.ado e reconhecido, o Juiz Presiàente comunicará a vaga ao
Superior Tribunal Eleitorai para que éste mande proceder
á nova eleição.
.
§ 4.° Se a vaga ocorrer quando já estiver funcionando a
Assembléia Nacional e IÍão houver suplente devidamente habilitado e reconhecido, o Presidente da Assembléia dará logo
conhecimento do fato ao Superior Tribunal Eleitoral, para
tIue êste ordene a eleicão.
§ 5.° Si a vaga se der em virtude de perda do mandato,
devidamente decretada pelo Superior Tribunal Eleitoral, caberá a êste, ex-officio, providenciar imediatamente para preenchimento da cadeira, se não houver suplente devidamente
habilitado e reconhecido.
§ 6°, Quando a vaga se der na representação profissional,
:i comunicacão será feita ao Governo, para os devidos efeitos
legais.

r

DO COMPARECIMENTO DOS MINISTROS

Art. 53. A. Assembléia Nacional,desde que assim re-queira um quarto de seus membros, tem o direito, por in""'
lerrnédio do seu· Presidente, de pedir o comparecimento ás
sessões dos Ministros de Estado, para lhe darem, sôbre assuntos de sua pasta, as explicacões que desejar.
§ 1°. Recebendo o requerimento nas condicões citadas, o
Presidente da Assembléia dará imediatamente ·instrucões ao
1° Secretário para que expeca, com urgência, o ofício·

XXXIII

de

convite, com cleclãÍ'aç5es do motivo e marcando dia e hora
para o referido comparecimento. Dêsse ofício dará o Presidente conhecimento á Assembléia em sessão ou em publicação no órgão oficial.
§ 2.° Si, por motivo justificado, o Ministro não puder
comparecer no dia e hora marcados, apresentará imediatamente, em ofício, as suas e:xcusas, pedindo novo dia e hora
para cumprir êsse dever.
.
§ 3°. Quando o Ministro comparecer em virtude de convite, a palavra lhe será dada na hora determinada, ainda mesmo que seja preciso interromper o orador que esteja na tribuna ou as votações. Ao i\Iinistro será concedido o prazo máximo de hora e meia para fazer o seu discurso.
§ 4.° As Comissões Parlamentares poderão, tambem, por
deliberação da maioria de seus membros e por intermédiú
dos respectivos Presidentes, solicitar o comparecimento dos
Ministros de Estado ás suas reuniões, em ofício em que
marque dia e hora. Si o Ministro não puder comparecer, no
dia e hora marcados, solicitará e:xcusa, em Olício, sendo-lhe
indicada outra oportunidade.
§ 5°. Aos Ministros de Estado é reconhecido o direito de
comparecer ás sessões da Assembléia Nacional sempre que o
c,uLenuerem, ou quando forem destacados pelo Chefe do Govêrno para assistirem ou tomarem parte nos debates. Em hipótese alguma, terão direito de voto, embora permaneçam no
recinto, ocupando a bancada ministerial, que será a primeira
á direita da Mesa.
.
..
.
§ 6°. Solicitando o Ministro a palavra, em qualquer hora
da sessão, o Presidente da Assembléia o atenderá imediatamente, mesmo com prejuizo dos oradores inscritos ..
§ 7°. O Ministro terá, neste caso, o direito de falar durante uma hora, podendo o prazo ser prorrogado por mais
meia hora por deliberação dos Deputados presentes, em número não inferior a um quarto do total dos membros da Assembléia.
§ 8.° Se o Ministro tiver a palavra na hora do Expediente,
esta parte da sessão, excepcionalmente, poderá ser prorrogada
até o tempo preciso para que seja completado o máximo do .
prazo de que tratam os parágrapos anteriores, isto é, hora e
meia.
§ 9°. Sôbre qualquer assunto, desde que não haja o convite de que trata o art. 53, só poderá falar um dos
Ministros e uma única vez. Si, porém, assim deliberar []
maioria dos Deputados presentes, em número não inferior
a um quarto do total dos membros da Assembléia, o Mini.stro
poderá usar da palavra uma segunda e última vez, pelo
prazomaximo de uma hora.
.
.
§ 10. Quando o assunto a tratar fó;r de natureza que
afete a responsabilidade de dois ou mais Ministros, terá
cada um direito de falar durante o prazo maximo de meia
hora ..
§ 11. No debate do projeto de Constituição, os Ministros
só 'poderão falar no momento em que lhes couber' a palavra na ordem da inscrição geral, salvo si os Deputados, com
inscrições anteriores, lhes cederem a palavra, não importando
a cessão em perda de lugar na lista dos inscritos.
DAS SESSõES
Art. 54. As sessões da Assembléia Nacional serâo, prepa..
rll.tórias, ordinárias' êextraordinárias.'
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§ 1.0 As sessões ordinárias serão diurnas, e reaHzar-sêão todos os dias uteis, começando ás 14 horas e terminando
ás 18 horas, si antes não se esgotar a matéria indicada na
Ordem cto Dia, encerrando-se a fliscussão ou faltando número
legal para as votações.
§ 2.° As sessões extraordinárias poderão ser diurnas ou
noturnas, nos próprios dias das sessões ordinárias, anles
ou depois destas, nos domingos e feriados, e serão convocadas ex-officio pelo Presidente ou por deliberação da Assembléia, a requerimenlo de qualquer Depútado.
§ 3.° As sessões extraordinárias terão a duração de
quatro horas ainda mesmo que ultrapassem das 24 horas.
§ 4°. Qualquer das sessões poderá ser prorrogada pelo
tempo que os Deputados, presentes em número mínimo de
10, resolverem a requerimento de qualquer deles, não podendo êste requerimento ser discutido nem sofrer encaminhamento de votação.
§ 5°. O Presidente, sempre que convocar uma sessão extraordinaria, fará a comunicação aos Deputados em sessão
ou em publicação no Diário da Assembléia i\'acional; e, quando julgar necessário, enviará telegrama urgente aos Deputados pp;rticipando-lhes a convocação e solicitando o comparecimento.

DAS SESSõES PÚBLICAS
Art. 55. A' hora do início da sessão os membros da Mesa
e os Deputados ocuparão os seus lugares.
§ 1.0 O Presidente mandará fázer a chamada pelo 10
"Secretário afim de verificar si ha número legal.
§ 2°. Achando-se presentes 64 Deputados, pelo menos. o
Presidente declarará aberta a sessão.
§ 3.° Si, porém, não se acharem presentes 64 Deputados,
o Presidente declarará que não póde haver sessão. e designará a Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 4.° Na hipótese do parágrafo anterior, o 1° Secretário
despachará o Expediente, independentemente de leitura, e
dar-Ihe-á publicidade no D"iário da Assembléia Nacional.
§ 5.° Si a sessão começar até quinze minutos depois da
hora regimental, durará o tempo necessario para completar
o prazo de efetivo trabalho.
§ 6°. Para registar, na lista de presença. os nomes dos
Deputados que comparecerem e dos que se ausentarem, a
Mesa designará um funcionário da Secretaria, o qual, diariamente, apresentará esta lista ao Diretor Geral da Secretaria,
para os efeitos dêste Regimento.
Art. 56. Aberta a sessão, o 2° Secretário fará a leitura
da ata da antecedente, que se considerará aprovada, independentemente de votação, si não houver impugnação oU reclamação.
§ 10. O Deputado só poderá falar sôbre a ata para retificá-la.
§ 2.° No caso de qualquer reClamação, o 2° Secretário
prestará os necessários esclarecimentos e quando, apesar
deles, a Assembléia reconhecer a procedência da retificação,
será essa consignada na ata imediata.
§ 30, Nenhum Deputado poderá falar sôbre a ata mais
de uma vez e por mais de cinco minutos.
,
~ 4.° A discussao da aLa, em hypótese alguma, excedera
!Í,

hora do expediente, que é a primeira da sessão l
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~ 5JJ Esgotada a hora do Expediente, será a ata submetida
á aprovação ela Assembléia pelo voto dos Deputados presentes.
, Art. 57. Aprovada a ata, o 1° Secretário fará a leitura
,dos ofícios do Govêrno e, de acõrdo com o Presidente, darlhes-á conveniente destino.
, § 1." .o ,1° Secretário, em seguida. dará conta, em re.sumo, dos oficios. representações, petições, memoriais e mais
'papeis enviados á Assembléia, dando-lhes, tambem, o devido
destino.
§ 2°. Seguir-se-á a leitura em resumo, ainda pelo mesmo
Secretário. dos pareceres, indicações e requerimentos que se
acharem sõbre a Mesa. e que serão mandados publicar no
Didrio da Assembléia Nacional.
&3.0 A leitura do Expediente será feita dentro do prazo
máximo de meia hora.
§ 4.° Si a discussão da ata esgotar a hora do Expediente,
ou transcorrer a meia hora destinada á leitura dos papeis,
sem que hajam sido todos lidos, serão despachados pelo
1° Secretário e mandados publicar.
§ 5°. Os Deputados que quizerem fundamentar requerimentos, indicações ou resoluções, só o poderão fazer na
primeira hora da sessão.
§ 6.° A hora do Expediente é improrrogavel, salvo a hipótese consignada no capítulo relativo ao comparecimento
dos l\1inistros de Estado.
Art. 58. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á
da materia destinada á ordem do dia.
~ 1.0 O 1° Secretário lerá o que se houver de votar, ou
de discutir. no caso de não se achar impresso.
~ 2°. Presentes 128 Deputados, pelo menos, dar-se-á
início ás votações.
~ 3.° Não havendo número para votações, o Presidente
anunciará a materia em discussão.
~ 4°. Logo que houver número legal para deliberar, o
Presidente convidará o Deputado que estiver na tribuna a
interromper o discurso para se proceder ás votações.
§ 5°. Durante o tempo destinado ás votações a nenhum
Deputado será lícito deixar o recinto das sessões.,
§ 6°. Quando, por motivo de força maior, haja qualquer
Deputado de retirar-se, mesmo por momentos, deverá comunicá-lo, desde logo, ao Presidente, sem prejuizo da justificação a ser feita em plenário.
§ 7.° O ato de votar não será interrompido. salvo se
terminar a hora destinada á votação ou na hipótese de que
trata o capitulo relativo ao comparecimento dos Ministros
de Estado.
§ 8°. Quando, no decorrer da votação, se verificar a
falta de número, será feita a chamada, para mencionar-se
nas atas os nomes dos que se houverem retirado.
§ 9'. A falta de número para as votações não prejudicará a discussão da matéria da Ordem do Dia.
Art. 59. Existindo matéria urgente para votar e não
havendo número legal, o Presidente suspenderá a sessão
por tempo prefixado á espera de número.
Parágrafo único. O tempo de suspensão da sessão não
se computará no prazo de sua duração.
Art. 60. O prazo de duracão das sessões será prorrogável. a requerimento de qualquer Deputado.
§ 1°. O requerimento de prorrogação da sessão será escrito, não terá apoiamento nem discussão; vQtar-se-á com
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a presença no recjnto de, pelo . menos, 10 Deputados. pelo
processo simbolico; não admitirá encaminhamento de votação e deverá prefixar o prazo da prorrogação.
§ 2°. O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado á Mesa até o momento do Presidente anunciar a
.
ordem do dia seguinte.
§ 3.° Si· houver orador na tribuna, no momento de findar a sessão, e houver sido requerida a sua prorrogação, o
Presidente interromperá o orador para submeter a votos o
requerimento.
§ 4°. A prorrogação aprovada não poderá ser restringida,
a menos que se encerre a discussão do assunto ou assuntos
que motivaram a prorrogação.
§ 5°. Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições anteriores.
Art. 61. Para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões serão observadas as seguintes regras:
ia) Os deputados não poderão fumar no recinto durante
a sessão;
2a ) nenhuma conversação será permitida no recinto em
tom que dificulte ou impeça a audição perfeita da leitura da
ata ou documentos, da chamada, das deliberações, dos anúncios ou comunicações.
3/il.) os oradores, em caso algum, falarão de· costas para
a :Mesa.
.
DAS SESSõES SECRETAS
Art. 62. A Assembléia Nacional poderá realizar sessões
secretas, desde que sejam requeridas por 25 Deputados. cabendo ao Presidente deferir esse requerimento, se aS$im jul'gar conveniente ou submetê-lo á decisão do plenário, presente número legal para as votações.
§ 1°. Deliberada a sessão secreta. o Presidente fará sair
da sala das sessões, das tribunas, das galerias e das suas dp·pendências todas as pessõas. estranhas, inclusive os encarregados dos serviços de debates e .de estenografia e todos os
demais empregados da Casa.
§ 2.° Si a sessão secreta houver de interromper a sessão
pública, essa será suspensa para serem tomadas as providências dêsse artigo.
§ 3°. Antes de se eneerrar· uma sessão secreta, a Assembléia resolverá si deverão ficar secretos, ou constar da ata
pública os seus objeto e resultado.
~ 4°. Aos Deputados, que houverem
tomado parte nos
debates. será permitido reduzir seus discursos a escrito, para
serem arquivados com a ata e os documentos referentes á
sessão.
DAS ATAS
Art. 63. De cada sessão da Assembléia lavrar-se-á, além
da· ata destinada ao Diário da Assembléia Nacional, outra,
resumida, que deverá (janteI' os nomes dos Deputados presentes, dos ausentes e dos que se ausentarem durante a sessão
e uma exposição sucinta dos trabalhos, afim de ser lida em
sessão e submeLida ao voto dos Deputados present.es.
. . § 1°. Depois de aprovada, a ata será assinada pelo Presidente e pelos 1 e 2° Secretário.s.
§ 2°. Essa ata será lavrada, ainda que não haja sessão,
por fa:lta de número e,p.esse caso, s~rão. menÇliOuadOSos
0
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nomes dos Deputados' que comparecerar:n e dos que deixaram
de comparcC'er, com causa justificada, ou sem ela, e o ExpediAnte despachado.
Art. 64. O Dial'io da Assembléia Nacional "publicará.
cada dia, a ata da sessão nnterior, com todos os detalhes dos
respectivos trabalhos.
Art. 65. Os dor.nmentos lidos em sessão serão mencionados na ata manuscrita, em resumo, e transcritos ho Diá1'io da
.4.ssembléia Nacional, de acôrdocom as disposições regimentais.
~ 10. Todos os discursos proferidos durante a sessão serão
publicanos por ext.enso. ou em rAsumo, na ata impressa.
§ 20. As informações e os nocumentos não oficiais, lidos
pelo 10 Secretário, á hora do' Expediente, em reSllmo, serão
sómente indicados na ata impressa, com a declaração do
ob.ip.t.o a que se referirem, salvo si fór Ui sua publicação integraI requerida á Mesa e por ela deferida.
§ 3°. As iblformações enviadas fi Assembléia pelo Govêrno,
a requerimento de qualquer Deputado, serão publicadas, na
ata impressa, antes de entregues a quem as solicitou.
§ 40. A's informações oficiais de carater reservado não se
dará publicidade.
§ 5. 0 Em qualquer das atas, não será inserido nenhum
documento sem 'expressa permissão da Assembléia, ou da
Mesa, por despacho do 1°.·Secretário, nos casos previstos pelo
Regimento.
.
§ 6.° Será licito, a qualquer Deputado; fazer inserir na
. ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor ou
vencido, redigido em termos concisos e sem alusões pessoais
ele qualquer natureza, desde que não infrinjam disposição
dêste Regimento.
. '.
Art. 66. As atas das sessões secretas serão redigidas pelo
20 Secretário, aprovadas pela Assembléia. antes de levantadas
as sessões, assinadas pela Mesa.'· fechada em envolucros
lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secretários, com a data
da sessão, e assim recolhidos ao arquivo da Assembléia.
Art. 67. A ata manuscrita da última sessão, ordinária ali
extraordinária, será redigida de modo a ser submetida á discussão e á aprovação, que se fará com aualquer número
de Deputados, antes de ser levantada a sessão.
DOS DEBATES
Art. 68. Os debates deverão realizar-se com ordem e solenidade.
Art. 69. Os Deputados, com exceção do Presidente, falarão de pé.
Parágrafo único. O Deputado só por enfermo poderá
obter permissão da Assembléia para falar sentado.
Art. 70. E' obrigatório o uso da tribuna para os Deputados que tenham de falar na 110ra do Expediente, ou nas discussões, podendo, porém, o Deputado, por motivo justo, requerer licença á Assembléia, que deliberará com qualquer
número, para falar das bancadas.
Parágrafo único. Sempre que o Deputado falar das bancadas, deverá fazê-lo de uma das duas primeiras filas.
Art. 71. A nen11um Deputado será permitido falar sem
pedir a palavra e sem que o Presidente Iha conceda.
§ 1.0 Se um Deputado pretender falar sem que lhe haja
sido dada a palavra, ou p~rmanecer na tribuna anti-regimen-
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talmente depois de advertido, o PI'esidente co.nvidá-lo-á a
sentar-se.
§ 2.° Si, a-pesar. dessa advertência e dêsse convite, o
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seudJscurso
por terminado.·
.
.
.
§ 3°. Sempre que o Presidente der por terminado um
discurso em qualquer fáse da votação ou da discurssão, cessará o serviço de estenografia.
§ 4.° Si o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o
processo regimental de qualquer discussão, o Presidente
convidá-lo-á a retirar-se do recinto, durante a sessão.
§ 5°. O PreRidente poderá suspender a sessão sempre
que julgar conveniente em bem da ordem dos debates.
Art. 72. Ocupando a tribuna, o Deputado dirigirá as
suas palavras ao Presidente, ou á Assembléia, de um modo
geral.
§ 1°. Referindo-se, em discurso, a um colega, o Deputado deverá preceder o seu nome do tratamento de Senhor.
§ 2°. Dirigindo-se a qualquer colega o Deputado darlhe-á sempre o tratamento de Ex.
§ 3.° Nenhum Deputado poderá referir,...se a colega e,
de um modo geral, aos representantes do poder público, em
forma injuriosa, ou descortês.
§ 4°. Logo que tenha o seu diploma julgado válido, o
Deputado comunicará ao Secretário da Presidência da Assembléia Nacional o nome parlamentar que deseja adotar,
cabendo ao Presidente resolver os conflitos que se levantarem a respeito.
.
Art. 73. O Deputado só poderá falar:
a) para apresentar indicações ou requerimentos:
b) sóbre proposição em discussão;
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação;
e) em explicação pessoal.
Art. H. Para fundamentar indicaçõeR ou requerimentos, que não sejam de ordem, sóbre incidentes verificarlos
no desenvolvimento das discussõeR, ou das votações. deverá
o Deputado inscrever-se em o "Livro do Expediente", a isso
especialmente destinarlo.
§ 1.0 A inscrição de oradores, para o hora do Exped.iente,
poderá ser feita durante a sessão da véspera, ou no dIa em
que o Deputado pretender ocupar a tribuna.
§ 2. A inscrição obedecerá á ordem cronológica da sua
solicitáção á Mesa, pelo Deputado, pessoalmente .
.§ 3 Inscrevendo-se mais de um Deputado, para a hora
do Expediente, terão preferência á tribuna os membros da
Mesa, para atender questões de ordem, ou de economia interna da Assembléia, e os Deputados que a não ocuparam na
sessão anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem
de inscrição.
Art. 75. O Deputado que solicitar a palavra sôbre proposição em discussão não poderá:
a) desviar-se da questão em debate;
b) falar sôbre o vencido;
c) usar de linguagem imprópria;
d) ultrapassar D prazo que lhe compete;
e) deixar de atender ás advertências do Presidente.
Art. 76. As explicações "pessoais" só poderão ser dadas
depois de esgotada a ordem do dia e dentro do tempo destinado á sessão.
0

0
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ArL 77. Quando mais de Um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sôbre um mesmo assunto, o Presidente concede-Ia-á:
a) em primeiro lugar, ao autor;
b) em segundo lugar, ao relator;
c) em terceiro lugar, ao autor de voto em separado;
d) em quarto lugar, aos autores 'das emendas;
e) em quinto lugar, a um Deputado a favor;
f) em sexto lugar, a um Deputado contra.
S 1.0 Sempre que, mais de dois Deputados, se inscreverem para qualquer discussão, deverão declarar, quando fôr
possível préviamente, se são pró ou contra a matéria em
debate, para que, alternadamente, a um orador a favor suceda um contra, e vice-versa.
§ 2°. Para a inscrição de oradores á discussão da matéria em debate haverá um "Livro dos Debates".
§ 3°. A inscrição de oradores no Livro dos Debates poderá ser feita logo que a proposição a discutir-se seja incluida em ordem do dia.
§ 4.° Na hipótese de todos os Deputados inscritos para
o debate de determinada proposição serem a favor, ou contra, ser-Ihes-á dada a palavra pela ordem da inscrição.
§ 5°. Os discursos lidos serão publicados no Diário da
Assembléia Nacional, com esta declaração: - "o Sr. F ... leu
o seguinte discurso."
Art. 78. Compete á Mesa expungir os debates, a serem
publicados, de todas as expressões anti-regimentais.
DOS APARTES
Art. 79.. A interrupção de UI)1 prador, por meio de aparte, só será permittida quando êsse fôr curto e cortêg.
§ 1°. Para apartear um colega deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.
§ 2°. A's palavras do Presidente não serão admitidos
apartes.
§ 3°. Não serão admitidos apartes sucessivos, paralelos
ao discurso.
§ 4.0 Por ocasião de encaminharÍlento de votação não
serão admitidos a p a r t e s . · ·
.
§ 5°, Os apartes subordinar-se-ão ás disposições relativas aos debates em tudo que a êles fôraplicável.
.
DOS REQUERIMENTOS
Art. 80. Serão verbais, ou escritos, independem de apoia·
menta, de discussão e de votação, sendo resolvidos, imedia~
tamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:
a) a palavra, ou a sua desistência;
b) a posse de Deputado;
c) a retificação de ata;
d) a inserção de declaração de voto em ata;
e) a observancia -de disposição regimental;
f) a retirada de requerimento, verbal ou escrito;
rI)- a retirada de proposição com parecer contrário;
h) a verificacão de votacão;
i) esclarecimentos sôbre a ordem dos trabalhos j
j) o preenchimento de lugares naS Comissões.

XIi
§ 1°. Serão verbaIs e votados com qualquer mimero, ifidependentemente de apoiamento e de discussão, os requerimentos que solicitem:
a) inserção em ,ata de voto de regozijo, ou de pezar;
b) representação da Assembléia IJor meio de Comissões
externas;
c) manifestação de regozijo, ou de pezar por ofício, telegrama, ou por outra qualquer fórma escrita;
d) publicação de informações oficiais no Diário da Assembléia Nacional;
e)

permissão para falar sentado.

§ 2.° O requerimento de prorrogação da sessão será es-

crito, independerá de apoiamento, não terá discussão e votarse-á pelo processo simbolico, com a presença, no recinto, le
ao menos, 10 deputados; não admitirá encaminhamento de
votação e deverá prefixar o prazo da prorrogação.
§ 3.° Serão escritos, independerão de apoiamento, não
terão discussão e só poderão ser votados com a presença de
128 Deputados, no mínimo, os requerimentos de:
a) demissão de membros da Mesa;
b) discussão e votação de proposições por capítulos,
grupo de artigos, ou de emendas;
c) adiamento da discussão ou tia votação;
d) encerramento de discussão;
e) votação por determinado processá;
1) preferência;
g) urgência.
§ 4.° Serão escritos, sujeitos a apoiamento e discussão e
só poderão ser votados com a presença de 128 Deputados;
no míniíno, os requerimentos sôbre:
a) informações ,solicitadas ão Poder Executivo, ou por
seu intermédio;
.
b) inserção, no Diário da Assembléia Nacional, 'ou nos
Anais, de documentos não oficiais;
c) nomeação de comissões especiais;
d) reunião da Assembléia em Comissão Geral;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões secretas;
g)' quaisquer outros assuntos, que se não refiram a incidentes sobrevindos no curso das discussões, ou das votações.
Art. 81. Os requerimentos, sujeitos á discussão, só deverão ser fundamentados, verbalmente, depois de formulados
e enviados á Mesa e no momento em que o Presidente anunciar o debate.
"
. Art.82. Os requerimentos,. para levantam(3nto da sesSâd por motivo de falecimento de D'eputado, de Presidente ou
ex-Presideiite, de Vice-Presidente ou ex-Vice-Presidente da
República, de Presidente do Supremo Tribunal Federal ou
de Chefe em exercício de alguma nação amiga, só poderão ser
recebidos pela Mesa quando contenham a assinatura de 50
Deputados, pelo menos.
DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO

Art. 83. Três são os prdcessos de votação pelos quais
deliberará a Assembléia 1'!acional;
a)· ó siinholico;
b) O nbmifitd;

c)

o de escrutinio secreto.

Arl.. 84. O processo simbolico praticar-se-á com o levantamento dos Deputados que votam a favor da mal.oria
em deliberação.
Pal'ágra1'o ÚDico. Ao anunciar a votaç,fio cIe qualquer
matéria, o Presidente ccnvidal'á os Deputados que votam li
favor a se levantarem e proclamará o resullado manifesto
dos votos.
.
ArL. 85. Far-se-á a votaçã9 nominal pela I ista geral
cios Deputados, que serão chamados pelo 1° Secretário e resDonderão sim, oU: 1uío, conforme forem a favor. ou contra, o
que se estiver votando.
§ 1°. A' medida que o 1° Secretário fizer a chamada,
dois outros Secretários tomarão nota dos Deputados que vo.tarem em um, ou em outro sentido, e irão proclamando em
voz alta o resultado da votação.
§ 2°. O resultüdo final da votação será proclamado pêlo
Presidente, que mandará ler os nomes dos que votaram sim
e cios que votaram não.
§ 30. Depois do Presidente proclamar o resultado final
da votação, não poderá ser admitido a votar nenhum Deputado.
Art. 86. Para se praticar a votação nominal, será mistér que algum Deputado a requeira, por escrito, e a Assembléia a admita.
§ 1°. Os requerimentos verbais não admitirão votação
nominal.
§ 2". Quando o mesmo Deputado requerer, sôbre uma
S9 proposição, votação nominal, por duas vezes, e a Assembléia não a conceder, não lhe assistirá o direito de requerela novamente.
.
§ 3.° Si, a requerimento de um Deputado, a Assembléia
deliberar previamente realizar todas as votações de determinada proposição pelo processo simbolico, não serão admitidos requerimentos de· votação nominal para essa matéria.
Ar!.. 87. Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto, por meio de cédulas escritas, recolhidas em urnas, que
!'icarão junto á Mesa.
DA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇ.W
ArL. 88. Si, a algum Deputado, parecer que o resultado
de uma votação simbolica, proclamado pelo Presidente, não
é exato, pedirá a sua verificação.
~ 1°. Requerida a verificação. o Presidente convidará
os Deputados que votarem a favor a se levantarem, permanecendo de pé para serem contados e, assim, fará, a seguir,
com os que votarem contra.
§ 2°. Os Secretários contarão os votantes e comunicarão
ao Presidente o seu número.
§ 3.° O Presidente verificando, assim, si a maioria d05
Deputados pL-esentes votou a favor, ou contra a matéria em
deliberação, proclamará o resultado definitivo da votação.
§ 4.° Nenhuma votação admitirá mais de. uma verificação.
§ 5°. Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que nãQhá, número.
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Mesa (compreendidos, nesta hipótese, os ViM-Presidentes e
os Secretários suplentes), ou por 25 Deputados.
§ 1°. Considerar-se-á urgente todo assunto cujos efeitos dependem de deliberação e execução imediatas.
§ 2°. O Presidente interromperá o oràdor que estiver
na tribuna, sempre que fôr solicitada urg-ência para Se tra~
tal' de assunto referente á segurança pública, sendo o res~
pectivo requerimento subscrito, pelo menos, por 10 Depu~
tados.
§ 3.° Submetido á consideração da Assembléia o requerimento de urgência será, sem discussão, imediatamente
votado.
§ 4.° Si a Assembléia aprovar o requerimento, entrará
a matéria imediatamente em discussão. ficando prejudicada a Ordem do Dia até a decisão do objeto para o qual a ur~'ência foi votada.
.
DA POLíCIA
Art. 96. O policiamento do edifício da Assembléia Nacional compete. privativamente, á :Mesa, funcionando como
Comissão de .Polícia, sob fi suprema direção do seu Presidente. sem intervenção de qualquer outro poder.
Parágrafo único. Este policiamento poderá ser feito por
fôrça pública e agentes da nolícia comum, remliRitados ao
Govêrno pela Mesa e post.os á sua inteira e exclusiva dispo5icão.
·Art. 97. Será permitido, a qualquer pessôa decentementP. vestidn. assisl.ir. das galArias. ás sessões. deRde que Aste.ia
desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar sinal de
aplauRúR. ou de reprovllção. ao que se passar no recinto ou
fora dde.
.
~ 1°. HavArá trihlmas rAservadaR para senhoraR. Illp.mbros
c!o Corpo Diplomátir.o, altas autoridades e funcionários, e
tambem para OR representantes dos jornais diárioR e de
agências telegráficas previamente autorizados pela iVIesa para
o efetivo exercíci o de sua profissão.
.
§ 2°. No reeinto e nos l1Hrnrp.s· deRt.inaflos á Mesa. durnntp, nR sP;:;Sfi,~R. RI1 sprão admiti fIos OR Dpputndos e os funcionários da Secretaria em serviço exclusivo da sessão.
l:: 3". Os AST)('ctac!f\T'pR fíllp perturharem a sessão. serão
obrigados fi sair, imediatamente, do edifício, sem prejuizo de
outra peM1idane.
AJ't. 98. Ouanclo, npr simples advertencins. na forma
deRte Regimento. não fôr possível ao Presidente manter a
ordem. nonPTá Ru~np.ndf'T'. 011 lp.vantar a sesRão.
Art. 99. Si algum Denutado cometer. dentro do edifício
ela ASRp.mhléia. Qllalquer excesso. Qlle deva ter repressão. a
nnmissão dI" Policia conhecerá do fato. expondo-o á Assembléin. rrue eleliberará a respeito. em sessão secreta.
AJ:f.. 100. Onando, no edifício da Assembléia, se cometer
algum elelito. realizar-se-á a priRão do criminoso. abrindo-Re
inrrnerito. sob a direcão de um dos membros da Comissão de
Polícia. rJpsi/!'nado pelo Presidente.
~ 1.0 Serno observadas no processo as leis e regulamentos
policinic: dn DiRtrito Federal. no que lhe forem aplicaveiR.
§ 2.° Servirá de escrivão nesse processo o funcionário
da SpcT'Pt.aria que fôr para isso designado pelo Presidente.
§ 3.° O inauerito, que terá rápido andamento, seráenviado com O delinquente á autoridade judiciária.

DO ADIAMENTO DAS VOTAÇõES
ArL 89. Qualquer Deputado podera requerer, por es:3rito, durante a discussão de uma proposição, o adiamento
fie sua votação.
Parágrafo úí1ico. O adiamento da votação de uma proposição só poderá ser concedido pela Assembléia, presente
a maioria de se.us membros o por prazo previamente fixado.
Art. 90. Encerrada a discussão de uma proposição não
mais se admitirá requerimento de adiamento de sua vota('i\.n.

Art. 91. Requerido, simultaneamente, mais de um adiamento de votação de uma proposiç1i0. a adocão, por preferência, de um requerimento, cletermillUl'Ú fíonrem os demais
prejudicados.
DA RETIRADA DE PROPOSIÇõES
Art. 92. Apresentada á consideração da Assembléia
uma proposição, a sua retirada só poderá ser solicitada ao
momento em que fóI' anunciada a sua votação.
§ 10 . O requerimento de retirada de qualquer proposição só poderá ser formulado por escrito, ou verbalmente,
pelo seu autor.
§ 2.° Serão considerados, para os efeitos dêste artigo,
autores das proposições das Comissões, OR respectivos Relatores e, na sua ausência, o Presidente da Comissão.
Art. 93. Quando fór solicitada a retirada de uma proposição, que tiver parecer contrário. o Presidente deferirá
êsse requerimento, independentemente de votação.
Parágrafo único. Quando houver sido requerida a retirada de uma proposicão, que tenha parecer favorável ou á
qual se haja oferecido emenda, o requerimento dependerá
da aprovação da Assembléia.
DAS QUESTõES DE ORDEM
Art. 94. 'rodas as questões de ordem serão, soberana '3
conclusivamente, resolvidas pelo Presidente.
§ 10 • Durante as votações. as questões de ordem só poderão ser levantadas em rápidas observações, que não pas"em de três minutos e, desde que sejam de natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos e na decisão da
matéria. corrigindo qualquer engano Ou chamando a atenção para um artigo reg-imental que não está sendo obedecirlo.
~ 2 0 • Quando o Presidente, no correr de uma votação,
verificar que a reclamação vela ordem não se refere efetivamente á ordem dos tmbalhos. poderá cassar a palavra ao
Deputado quo a houver solicitado, convidando-o a sentarse, e prosseguirá na vot.ação.
~ 30. Desde qlle () Presidente verifique. pelM insistentes e in.iustificaveis discursos pela ordem. que há o propósito evidente de obstruir a matéria em discussão ou em votacão. poderá negar o uso da palavra nos que a solicitare,m
sob tal pretexto.
.'
DA URGENCIA
Art. 95. Só serão admitidos requerimentos de urgência quando assinados, no mínimo, por três membros da

XLIV
DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 101. A Assembléia Nacional COIlstituinte não poderá
discutir ou votar qualquer "projeto ele lei". Deverá tratar,
exclusivamente, de assuntos que digam respeito á elaborac.;ão
da Constituic.;ão, á eleição do Presidente ela República, e ú
aprovação dos atos do Govêrno Provisório.
Art. 102. Si entretanto, no correr dos trabalhos se tornar
evidente a necessidade absoluta de qualquer resolução inadiável, sôbre a qual haja o Chefe do Estado pedido a colaboração. da Assembléia, será ela debatida e votada, em discussão única, com parecer da Comissão de Polícia ou da Comissão Especial que, para tal fim, fôr criada pela Assembléia.
Art. 103. O Presidente da Assembléia será o órgão desta
junto ao Govêrno Provisório da República para solicitação
ele medidas e providencias que digam respeito ao funeionamento dos seus t.rabalhos.
Art. 104. Nos casos omissos, servirá de elemento subsidiário para resolução do Presidente, que será conclusiva, o
Regimento da antiga Camara dos Deputados, desde que não
contrarie disposições dês te Regimento.
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Presidência do Sr, Ministro Hermencgildo de Barros, Presi;.
dente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral
1.
j.-; H hora:', no 1Jalacio Th'adellle", edificio
da antiga Camnra do:, De)luLado:" o ~I'. :\1ini:,lt'o
Hel'menpgildo de Banos, 1'rcsidpllLe do Tribllnal
SllIJCl'ior de ,J 1I•.;Liça Eleitoral. U:'SlllTIl' a )H'l'sidência.

o Sr.

Presidente -

E"ltí alH'I'!a a

~('""fitl.

~r", H('lJ1'('''('n (a n I I'" c/ti )JO\'O Bra:,ill'i 1'0 na .\""('ll1blj; ia
Xacional Con.. j illlinll',
;\nl(':, dI' dai' iníeio an Il'ahalllll da,: ~I':,:,jj,,:, P\'!'paral t ',!'iai'. rll.'\'O )11:'1 incal' a lJ1ill\la 1I\'('''.'I1«;a !1t'"La Cai'a e C0115('qllenll' oCl1p~lf:iio f/1':"la cwli'il'tI,

:'.lagi"ll'ado, I'xclu"i\'anwl1ll' :'.lngj:,I\'ado. 1'01' 1':<)1:11;0 li:'

quasi meio s('culo, :;em nunca Ler exercido função de ou Ira
natureza. IWl'l'ce!·á. lal"ez. exll'anho qUi' me (~ncontr('. Di~sLl'
momenLo, no fim da minha carreira judiciária, no desempenho de utT1a fun«;ão IlolíLica. embora de caráter provisório e
de duração, apenas, dC' algumas horas.
Aqui esLou. :-;l'n1l0rl's. I'm ob('di.~ncia a nm lH'ecl'i!o dI)
vosso RegimenLo e. ainda, para corl'e5ponder á gentileza da
homenagem que (/ i1ui'tre SI'. Ministro da ,TusLiI;a quiz
prestar ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. que Lenho
a honra de pl'esidir.
Quando S. Ex. tevc 11 lembrança dessa homenagem. um
dos órgãos mais auLorizados da imprensa desta Capital, -A
Vanguarda", que, aliás. nw disLingue com sua estima e simpatia, a que sempr'c sou profundamente reconhecido, - "A
Vanguarda" obsl'r\'on qne as Sl'ssórs PreparaLôl'ias nãn rl·::,viam ser presididas por mim, na qualidade de Presidénte do
Tribunal Supel'io!' de Justiça Eleitoral, mas por um de VIlS,
por um dos eleitos do Povo, á scnll'lham;a do que se praticára
em 1890, quando o Senado e a Camara dos Deputados de
então aclarmll'um seus Presidentes interinos 05 Drs. Joaquim
Felicio dos SanLos e AnLônio Gonçalxes Chaves. Mas, Senho. res, a situação era diferente; o sistema agóra adotado é inteiramente di\'(~rsa, Naqtlêle tempo, era natural que o Senado
e a Camara dos Deputados fossem presididos .por eleitos de
sua confiança, porque êles linhamde nomear as comissões
verificador'as de poder'cs, e VÓS sabeis que dessas comissões
dependia, em grande pUI'Le, a derrota ou a vitória dos candidatos, . .
.
Não raro, acontecia que eram reconhecidos os não eleitos e deixavam -de ser reconhecidos os eleitos.

- _.
~

Os falos :-fio dI' onfem, e eu não lceia necessidade de os relembrar.
Agora. lJorém, a Camarn dos Delmtados nfioverifica podercs de seus membros; niio nomcia comissões verificadoras
desses !Jodel'cs. O" diplomas sãn expedidos pelos 'l'l'ibunais
Rrgíollais, com rccl1l'so volunttirio para o Tribunal Superior
de JusUc:a Eleitoral, que serú competenle para dizer, a resIJei to, a ultima palavra.
Por onlro lado, não estou aqui no desempenho de função
de que dependesse o reconhecimento ou o não reconhecimento
de vo:,so direi to, l\finha missão aqui é mnito simples. Consiste, alwnas, em rcceber oS diplomas, dar-lhes o desUno convcni(mte e presidir á eleição do VOS50 Presidente efetivo.
De moelo que, se eu não tivesse a felicidade de merecer
a vossa confian«;a 1)e550al - e sómcnte essa. não me seria lícito Jll'ell'nde;' n confian(;a política, lJol'qw},nem aSi'im, do
exercicio flpssa atl'ibuif.:ão, quc o Regimento me conferiu,
poderia rl':"ult ar qualquer pl'eju izo ao \"081'0 intel'esse purLidÚl'io ou político.
Eslú ('xplicada a razão jlOJ' que, Juiz, exclusivamente juiz - aqui estou desempenhando um encargo que é
político. porQue não é função pura e simplesmente judiciária.
:'ião é. entretanto, função de confianc;a. a que estivessem ligados altos interesses da política.
Desempenho, Scnhol't~5, esta fun(;ão sem I'onstrangimento. em paz completa com a minha conciência de juiz,
não só porque. como acabei de dizer. a função não tem
impoz'tancia política, como. porque estou convencido de que
o Regimento, que me deu e:-sa atribuição, de modo nenhum
atentou contra vossa independência, contra vossa soberania
- Índependl!llCia e soberania que ninguem melhor do que eu
saberia rcspeitar e acatar.
81'5. Rr.presentantes do Povo na Assembléia Xacional
Constituinte, tenho a honra de apl'csentar-vos as minhasutenciosas saudações. 1.4.plawws prolOllffados. j
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o Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presidente. a questão que desejo suscitar tem a maior significação para a Ma ordem dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Importa em in....esti-Ia no uso imediato
de uma das suas prerrogativas mais importantes. Trata-se
do Regimento da Assembléia.
O Decreto que instituiu o Govêrno Provisorio estabeleceu, no art. 4°, que continuariam em vigor as leis e atos
federais sujeitos ás modificações estatuídas. por atos ulteriores do Govêrno Provisorio.
Até á expedi«;fio rio Decreto rom que foi publicado o Regimenlo da Assembléia Nacional Const.ituinte, não houve
qualquer alo do Govêrno Provisorio mencionando o Regimento Interno da Camara dos Deputados.
O Decreto n. 22.621, de 5 de Abril último, reconheceu,
no art. 104, final, a 'Vigt~ncia dêsse Regimento nos casos
O~i5S0S, dêsde que n.ão contrariasse as disposicões do RegImento da AssembléIa, Acontece que o Regimento elaborado para a Assembléia Nacional Constituinte. de que o da
antiga Caroara é apenas subsidiario, dêle trasladou a maiol'Ü1. das disposicôes, selecionando-as de preferencia entre as
que, pela sua severidade, se destinavam ao uso· exclusivo
das fáses excepcionais de agitação da atividade parlamentar.

a

Regimenlo organizado pelo Govl~rno Provisorío, porém,
nas disposic;ões inovadas. muito fn'cjudicarú, pela sua incOl'rc~iio técnica, fi estudo do ]1I'ojélo de ConsLilni<;:i"lO.
E'
assim qne, no art. 25, prescreve a primeira discussão por
capitu1os, e, no 01'1. 29, a votação, 011 em globo, ou por capitulas; no ar!. 31. eslipn1a que a segl oda e última discussão se faça em globo. c, 1111 ]1arágrafo to do mesmo artigo,
ainda em gloho a Yolação.
O sn. J ..J. SEABrL\ - ;\qni não há discnssão n~m votação.
aSno HEXnIQt:E DODSWOI\TlI a representante á Assembléia só poderá falm.. uma W'?', me;;l hora, na di.scussão
(art. 26), e uma hora, na discussão final (art. 3~).
Resulta, pois, f\r. Presidenle, que se atendem, menos á
necessidade c ao ml.h,íto do debate do projéto, ào que á
urgência de se ultimar a votação, impedindo-se a critica aos
substitutivos gcrui:-:, ou, siqllel', mesmo, ás emendas aditivas.
POr eslas considerações e por- ser dos cánones do Direito Púhlico a competl~ncia das assembléias para a elaboraeão (Io~ fieus reginwnlos, 3])1'05eI1l0 a Y. Ex. a seguinte
índicaçfio:
"O Presidente da As:-,p.mbléia :\'acional Constituin11:' de...ignal':í umn comi";5ão de cinco memhr/)s para,
(jentl'o de qlwl'(~nln e (liLo lHJl'as. elahoral' o sIm Hegi111l'ntn Intel'no. cOlllínunndo em yjgt"ll', ali! á ~lpro\"a
~'iio {lo I'(·.~lJI!c1iyl) 1'I'lIjelo, JH11'U lJ andanwnln do:' traIJalhos, no que lhe,.; l)(),.;sa ser aplicado, o Regimento
Interno da Camara dos Dcputudos."
Corro1Jorando a TJI"Jcec!ência desle ponto de Yista, cito,
dentrc os jnristas 1Jl'asilpiros, a opinião· do 51', Carlo5 :\Iaximiliullo, qtH'. nos "eu,.; "COIlWn!ál'ios Ú Conslituir:ão Brasileira", :1 prj ição, llagilla 31:2, diz:
"Xenh11111 ]lOdel' l'sll'anho a uma assembléia toma
parte na ('!a!wl'.:{:fin dI) fiegimcn/o In/erno:'
A

Praticamente. aponto igual procedimento das Côrtes
Consliiuinlcs da E~panlla, tl'llrio rJI:Cl;lI'nr!o o seu Presidente,
no discurso com que se a)1l't!";I'ntoll ás Côrles:
-Recordarcb que alguns Deputados pediram a paiavra pUl'U falar do Regimenlo PI'ovi5ório. E' necessário reconhecer quc ('I'U alo ohrigal';rio do Govêrno
ptn' em 1l05,.;as mãos uma )1(;rma, uma regra que alé
no ])I'onunciumenlo df'fillil Í\'o da (~amm'n sel'vissc para
1"~gt1!al' a nossa atuação. :)iessc senliJo, o Uovêrno
Provi~6rio da Hepúldica merece a nOS5a gratidüo, por
ha"f'I' prcvis(o as cil'eul1slallcías desagraduveis ((nc
aqui Se' podia aprr'senlnl', Se', em um momt'nto dp(el'minado, não liw'55enl05 tido outra nÓl'mn que o
nl'hit1'io du PI'I'i'icii'mcin. Pot'(;m, é .indubitável que o
Hegimenlo da Camara deve ser o Regimento que ela
se queÍl'a dar, (', para ehe'gul'-se a êste re':mllado com
U maior lH'evirlndl'. jll'j'nlÍ lr,-me jJ1'Olltil' qtll' na ,.;essi'in
dc amanhã se l10meiem 7 deputados que con~litl1nm
umacomissfio de Regimento c qne, baseando-sc no
Rcgimento Provislírio que hoje existe, introduza nêle
as modificac;õcs que julgar cOlwenientes e no mais
brcve prazo possi"cl apresente seU parecer ti Can1ura,"

-uA Utulo ilu5trafivo, faço acompanhar a minha Indicação
fle trechos de arllgos puhlicados na ímpl'en!'u pelo S1'. Nestor
1'1assena, os quais esclarecem o assunto, (1)
Espero que V. Ex" como uma das mais altas expresSÓ&S da cultura juríclic:\ do n05:,0 Paí:-;, sandonc o meu pedido. (Jluilo hem; muito bem.)
V('m á :'Ilesa a seguinte Indic:H;ã{):
O decrcto n. 19.398, de 11 de Xovemhro de 1930, que
instiluiu o Gov&rno Provisório da RepúbIíca, cstahelcceu, no
tlrL .'1". (llJe eonlinu:ll'iam em vigor as leis, decretos e atos
federab -:iu.i,'ilo=, :ís morJifica(:ljes estabelecidas {Jor atos ullel'iOl'I!:' do r;O"'~l'n(} PI'ovísÓI'io-.
Até á expedi(;ão do df'cI'elo n, 22. G21, rle 7 de Ahril
(11' lfl:la. ceml que foi fll1hlical!u o Hf'gimenlo da Assembléia
::\ucional f.nl1:-,lilnil1(f'. niio houve nenhum alo do Govêl'no
Provi:<t'lI'io n1l'ncionanrlo lJ Rt:ginwn10 Internada Cumara dos
Depul arfo=,.
O decI'clo n. 22. G21. fI/' i de Abril, 1'f'con IWCI'U, no a1'l.igo 10·1, final. a vigi'lIda IU~=''''e Bf'giml.!nlo, no:- cn."O!\ omissos,
"ílê:;;fle fll!(' niio clmll'ül'ia:-";f'" dil'po:-Íf:ÍJesdo Regimenlo da
As<;emhll'ia.
;\conll'ce qne o R('l;imf'nlo elaborado para a ASl'cmbléia
:':neional Consliluinll', de que (} da Camara ';, apenas, sllb:-idiál'io. dele 1raslndoll a ma ioria das Sll:ll' dil'\1osiçõe:;, selecionando-as fil' In'l'ft'ri'~ncia "ntl'e a" qut', ,w1n sua s"v('l'idad~,
51' destinm'am a uso f'xclu=,ivo nas f3='f'S excl'pcíonais de agita~ão da nfi\'irlnrll' p:I"lanll"nlar.
O Rl'gim('nlo elahorado pelo Go\"!rno Provbórlo. porém, nns disposic:ões ino,""cJas, muilo Pl'f!.iu(licaJ'ú. nda sua
incol'l'l'r.:ão trcnicn, o "",(udo do projelo de Consiítllir:ão.
Assim. no art. 2;), T)1',';::cr('vl' n prin1l'ira discussão pOI'
rl1píl1l1os. 1'. no arL 29, a yotnr.:ão. Ou em globo, ou }lO!' capítulo:,!
::\0 arL. 3 i. f'stalwlN'1' qu~ n 2a l' \'lItima ,lisc\1s:<iio :-e
faça c'm (flt)ba e, no par<ÍgI'nfo 2° do mesmo arligo. ainda
en1 ~lúhr, a volnr.:ão!
O rCTn'l'S(mLanle :i ,\ssfomhléia ::.ó y;oder;i falar nma 'Vez,
mci:l hora, na primeira di;::cnssão. por capítulo (al't. 26),
e mnn hm'a na segunda rti~Cllssf:O, final (arl. 34).
n.1':,ulla. poi:;. quI' :;c ai enele\1. meno:" á necl.'s:"Ítlndf' e ao
mél'ito ria (Jisct1~.;;iio elo Pl'O,Íf:'to, do que á urgência de se lhe
tlltimm' a \"ota("ão, impédindo-se :l crítica nos st1b:"lilutivos
gerui::; 0\1. SiqUfll', n1l':<mo, :ís l'mpndas aditivas!
Por f's:<as considet'ac:õf's. (' 11m' ser canone di' Dil"eilo
Púhlieo a competência rIas ussemh/f:jas para 11 elnhol'nc;ão do

seu

nf'gimt~nto:

"O PI'C'sidcnt(' da ASl'('mhlMa Xacional Constituinte dC'signará \1ma comissão dI' cinco mpmhl'os para, r1l'nl.1'o de 48 hora:;,<,labo1'ar o seu Rf'gimento Interno, continuando em vigor,
até ú apro\'a.;:ão do rcsllccli'\'o Pro,iet.o, para o andamento dos
Irahalhos, no que lhes possa ser aplic5.YeL o Regimento Intcrno
da Camara dos Deputados."
Rnla rIns SCSSÕflS c\r. Ass~mbléia l':ncionnl Constituinte,
em 10 de ~ovemhro de '1933, - Henrique Doc/slI.'o/'t/t,
('1) Os urtigas a que' se referc o orador serão publicados
em volume especial de Docnmell(o,y Pal'[alllell(al'es, l'eferentes nos tl'abalhos da ;\ssembléin,
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o Sr. Presidente - Cnmo V. Ex. ouviu, nas palavras
que, há ponco, dirigi á Asscmhléia, a minha função aqui está
muito limilada; consi5tc. apenas. em receber os diplomas,
classificá-los e presidir a eleü;ão do Presidente da Assembléia.
Em Lais cO:luiçõefoi, a Indicac-ão de V: Ex. ficará subre
a mesa, para ser fn'e5enlc ao Presidenle que ftjr eleito. (1).
o Sr. J. J. Seabra (Pela ordem) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex. submetesse, dêsde logo, á consideração da
Casa, a Indicação apresentada pelo ilustre Deputado pelo
Distrito Federal. porquanto é questão de aHa relevancia saber si a Assembléia ~acional deve elaborar o seu Regimento
ou aceitar o Regimento feito por outro Poder.
Essa, a questão, Sr. Presidente. E o Sr. Henrique Dodsworth agitou-a hem, mostrando que é da competência das
asspmbléias a feitura dos 51'115 regimentos . .xão se compreende, pois, quc a Assembléia Constituinte venha a tel' um
Itegimenlo elabor'udo por outro Poder, a menos que o uprove provisoriamente. (Muito bem.)
E' possivel que esta Assembléia aceite o Regimento
organizado pela Ditadura, como possivel é que o modifique;
mas, faz-se mislér que a lei interna a adotar passe pela
votação dos 51'S, Deputados, para que possa ter vigência
nesta Casa.
Esse, o pedido que dirijo a V. Ex., como digno magistrado, que é. E honro-me de ser presidido nêMe momento
por uma das altas figuras da Magistratura nacional. (Jfuito
bem; muito bem.)

o Sr. Presidente - Sinto não porler atendcr á solicilacãG
de V. Ex., porquê não há, por enquanto, Assembléia Constituinte. Só depois da eleição do Presidente é qnc a Assembl~ia poderá tomar conhecimento dessa Indicac;fto, que ticará
sôbre a Mesa.
3

o Sr. Presidente - Convido 05 Srs. Deputados diplomados c sellS suplentes n fazerem entrega dos seus documentos.
O Sr. Secretário dn Presidencia vai proceder á chamada.
o Sr. Secretário da Presidência procede á
chamada, por Estados, Território do Acre, Distrilo Federal e representação de classes, para a enlrega dos respectivos documentos.
o Sr.

Presidente -

Está finda a chamada.

Declax'o encerrada a sessüo e convoco outra para amanhã, li mesma hora.
Levanta-se a sessão ás 14 horas e 50 mi
nu tos,
(1) .:\ decisão da Mesa acha-se na sessão de 16 de Novembro (i")
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As U horas. o S1'. )Iinistl'o Hermenegildo
de Barros assume a Pl'e:,idencia.

o Sr.
É

Presidente -

Está aberta a sessão.

assinada a ata da sessão anterior.

o Sr.

Presidente -

Est.í aberta a sessão. (Pausa.)

O S1'. Secretário da Presidência vai proceder á leitura
das lislas a que se refere o m'L 3° do Regimento.

O Sr. Secretário da Presidência procede á leitura da
seguinte
Lista dos Representantes que aplesentaram os seus diplomas,
julgados válidos
A~Uzo:-;""5 :

i. Leopoldo Tavares da Cunha
2. Luiz Tirelli.
3. Alvaro Botelho :\Inin.
4. Alfredo Augusto da ~ratta.

~lel1o.

PARA':

1, Mario :\Iidosi Chel'mont.

2,
3.
4.
5.

Rodrigo da Veiga Cabral.
Clernenlino de Almeida Lisboa.
Leandro Nascimento Pinheiro,
Luiz Geolás de ?\loura Carvalho.

i. Lino Rodrigues !vlachúdo.
2. José Maria Magalhães de Almeida.
3. Francisco da Costa Fernandes,
PIAUI' :

.. Agenor Monte,
1. Hugo Napoleüo do Rego.
3. Francisco Pires Gaioso c Almendra.
I,
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1. LlIiz Cavalcanti Sucupira.
2. \Yalrlcmar Falcão.
3. Leão 8ampaio.
q. JORé Anlonin de Figueiredo Rodrigues.
5. Antonio Xavier de Oliyeira.
(j. Manoel rio ~aseimcnto Fernandes Tayora.
7 •.Toiio da Silya Leal.
8 . .Toão Jorge de Pontes Vieira.
f). .T ehoyah ;\IoLta.
RIO GRA:-;DE DO XORTE:

1 . .1OR'~ FerI'eira de Sonza.
2. Kerginaldo Cavalcmlli de Albuquerque

P.'IlAín.\ :
1. Odnn Bezerra Cavalcanti.
2.•Tos,~ Pereira L~T:l.
3. Herecliano Zeml)·des.
PER:-;o\:.weco:

1. Fl'anci:,C'o Barrelo Rodrigues Camllell0.
2 .•Toiio Alherto Lins de BnrI'os.
S. Agnml'mnon Sergio G()do~' ele :\Iagalhães4. Antonio da Silva ~onfo Filho.
~ .•Toaquim de :\rruda Falciio.
':). Lu iz Cedro Carnpiro I,eão.
7. FI'ancisco ~olano Carneiro ãa Cunha.
S. :\Inrio Dominl;llf's da SilYa.
9. Alfredo de Al'rudn Camara.
10. Arnaldo Olrntho Bastos.
11. Augus(o Cayalcanti de Alhuquerque.
i" J08'; de Sll Bezerra Cavalcanti.
13. Thomaz rle Oliveira Lobo.
14. Al,le ele Fci,jó Sampaio.
Hi. Adnlnho Simões Barhosa.
16. Angelo de Souza.
17. OSOl'io Borba.
ALAOI).\S:

1. )Iano"l CeRar de Góes jIonteiro.
2 .•10501 Affonso Valente de Lima.
3. Izidro Teixeira de Vasconcellos.
!'. Amando Sampaio CosIa.
5. Alvuro Guedes l'iogueira.
6. Antonio de :\Iello Machado.
SERGIPE:

1.
2.
3.
4.

Leandro i\Iaynard Maciel.
Augusto Cesar Leite.
José Rodrigues da Costa Daria.
Deodato da Silva Maia Junior.
BAIA:

-1. José Joaquim Reahra.
2. João )[arC(l1es dos Reis.

-113, Franci.~co Priscu de Souza Parniso.
-1. Clemente :\lill'iani Bill·IH:Uurl·
5. Francisco l\lugallJãe,; :'íclLo.
6· Arlindo BUlJlistn Leoni.
7. Anlonio Garcia l\leueirus :'íel.o.
R. ArllJlll' :'í e iva·
9. Edgard Ribeiro Sanches.
10· Alfredo Pereira l\luscal'enhns.
11. ~Ianoel Leoncio Galrão.
12. Al.tila Barreira do Amaral·
13, João Pacheco de Oliveira.
f.i. Homero Pil·es.
15. ArtllUr ~egreÍl'OS Falcão,
ia. Aloysio de CarvallJO Filho·
17, Franci"co Bocha.
18· l\lunof'1 Paulo Tt'lles de :'lInHos Filho.
19. AmolrI Silva.
2f1. Lauro Pa:,sos.
ESPInlTO
1 . .Fernando

dI!

:;A~To:

,\lJreu.

DISTnI'rO FECJEHAI.. :

1.•Julio .Ton.:s (iol1l:aln~5 rIa Rocha.
2, Helll'ique de Tu 1edo lJouswol'th·
3. I{u~' Sanliago.
4. Augu:,to do "\maral Peixoto Junior.
5. :'Iliguel di: Oliveil'a Couto.
ti, José :'IlaUoi'o de ~ampaio Correia.
7, El'l1eslo Pereira ('a 1'11 eÍl'o •
8· Baul Leilão da Can.ha,
9. "'aluema!' de Araujo :'Ilolta.
10. Olegario :'Ilal'ialHlO·
RIO DE JA:"EIRO:

Benedicto :'\ilo de Alvarenga.
João Antonio de Oliveira Guimarães.
José Eduat'do Prado Kel:y.
Raul Fcrnand(·s·
5. Cesa!' :'íascentes Tinoco.
li. Chri:sto\'âo df~ Castro Barcellos·
7 .•J051~ Alipio de Cal'valho Costallat.
8· ACUl'cio Francisco TOl'I·CS.
9. Femando "\ugu:,llJ BilJeÍl'o de :\Iagalhfie~.
iO • .oscar \\·(·insclwnck·
li, José EdlHll'du l\lal'edo ::hlares.
12· Asdrubal (iWYCI' de "\zevedo.
13, Fabio de Azevedo Sodré.
14. José l'Ionteil'u ::;oal'CS Filho
1.
2·
3.
-'I,

l\II~AS GERAIS:

1,
2·
3.
4.
5.
6,
7.

José Francisco Bias FOI'tes.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.
Virgílio Alvim de :\Iello Franco.
José Braz Pereira Gomes·
Adelio Dias Maciel.
João Pandití Calogeras.
Pedro Aleixo.

-

1:2

8. AllllJllill .\ugusLo de Lima"
0. 1"1':lllI'i,,('" .\l'g'I'üO de Lima.
10· <..iaJJriul de Hezende Passos.
1'1. .\IJ:-;lI~to das Chag'<1s Viegas.
12. Pl~dl'(I da Ma Lla Machado.
1:3. J)t'JJlhirn l\Iorcira Junior.
14 . .10sl"' :ilal'ia de Alkmim.
15. Odilon J)lIal'le Braga.
16. JOSI" \,ici"[l .\larque;;.
17. Cll'JlH~llLe :'I[eL!rado.
18. Haul ue \'!ll'onha SÚ.
19. SilllflO da Cunha Pel'eil'a.
20. João :'io!.:lll'il'u Penido.
21 . .João Ta,::!r!!;; Coneia Ikraldo.
22. Joaql1im FIIl'lado de ::\lcnczt;S.
23. Pol,\"cardo de Magalhães VioUi.
2L Dall id Serapião de Cnt'\"alllO.
25. 1\1(>i:-o Paragllassú.
26. 'Yalclomil'l) dc Barros :\lar;alhiíes.
:27. BencrjicLo Valladal'es Ribeiro.
28. Lyetlrgo Leite.
29. Celso POI"phirio de Araujo :'Ilachado.
30. Juliu Blle1l0 Brandão Filho.
31. J051:' :\lrJllleiro Ribeiro JUl1ql1eíra.
32. Chl'istiano :\Ionteiro ;\[achaclo.
33. Octa\" io Campos do Amaral.
340 Luiz :'Ilal'lills Soares.
35. Bc!IJli /'0 til' Jíedciros Sil\"a.
S.\O P A eLo:

1. JOSI"' dI! :\k::llltl~l'a :\Iucllado de ()li\·cíl'~l..
Thpu\ulliu JIUlltl;il'() dc Barros Filho.
:3. Jos,; I :n!'l/l~ di' :\In:c('(]o ::-::o,1l'('s.
4.. ü~eal' Il0"1'1;':11('S A\\"I.'5.
5. :\ntlllli ú c\ll!!;llStO de Barros l'ente::l<1u.
G. (::}[>Io::, di' :'.lm·:1l'S AI1dl'adt'.
I, ~1<11'i,) Whalely.
8. AJlI'lanl" \",'['gUCil'ú CC"Ul'.
'l

!).

ZUl'll:1sll'd

(;Oll\'l,j~\.

10 . .lol'gl' .\III1!I'ic<llIO.
11. :\1:1I1Ilcl J[\'Illdito elo lll'go.
12. (;UUI'UI'Y ~ilYl,jJ'a.
1:3, Jo"", I'lldallll l'into di'. ;;0117.<:1.
U. Cjl1('i'~:110 C",,:;)!, da Silva BI':1g-a.
15. Car!uta 1'01',·jl'<I ele QIICil'u;~.

GOI..\1. :

i. i\lal'lo de .\I"lleasLl'll Caindo.
2 . .los': IIollul'ato da Silva (' Soma,
3. DomingllS Xc! to úc Vt'lasco.
4. \'el'O de :\I,1I::colo Cal'\"alito.

1. Generoso PonclJ Filho.
2 . João Vi 11 asbl'),15 .
::I. Alfl'cclo eOlTeia Pacheco.

13
PARANA' :

1. Plinio Alves 1\Ionteiro Tourinho.
2. 1\Ianoel Lacerda Pinto.
3. Antonio Jorge Machado Lima.
RIO GRANDE DO SUL:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
.12.

AugusLo Simões Lopes.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
Heitor Annes Dia·s.
Frederico João \Volfenbutell.
João Simplicio Alves de Carvalho.
Renato Barbosa.
.
DemeLrio l\Iercio Xavier.
Victor Russomano.
João Ascanio Moura Tubino.
Pedro Vergara.
João Fanfa Ribas .
Joaquim Francisco de Assis Brasil..
ACRE:

1. Alberto Augusto Diniz.
2. José Thomaz da Cunha Vasconcellos.
ASSOCIAÇõES PROFISSIONAIS
E:cIIPREGADOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
'11.
12.
13.
14.
15.

Acyr Medeiros.
Gilbert Gabeira.
Vasco Carvalho de Toledo.
\Valdemar Reikdal.
Luiz Martins e Silva.
Francisco Moura.
Antonio Pennaforte de Souza.
Sebastião Luiz de Oliveira.
João lUiguel Vitaca.
Alberto Surek.
Armando Avellenal LaydIier.
Edwald da Silva Possolo.
Guilherme Plaster.
.
Eugenio Monteiro de Barros.
Edmar da Silva Carvalho.
EMPREGADORES:

1.
2.
3.
4.
5.
. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Milton de Souza Carvalho.
Ricardo Machado.
\Valter James Gosling.
Augusto Varella Corsino.
João Pinheiro Filho .
lioracio Lafer.
Alexandre Siciliano Junior.
Euvaldo Lodi.
Mario de Andrade Ramos.
Antonio Carlos Pacheco. e. Silva.
Carlos Telles' da Rocha Faria.
Gastão de Brito.
Roberto Simonsen.
Francisco de Oliveira Passos.
Edgard Teixeira Leite. .
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PnOFIssõES Lnmn.\ls:

1. Ranulpho Pinheiro Lima.
2. Levi Fernandes Carneiro,
3. Abelardo Marinho de Albuquerque.
FGNClo:dnIos PÚBLICOS:

1. Mário de Morais Paiva.
2. Antônio l\Iáximo Nogueira Penido.

DIPLOJIAS DE SFPLEXTES, RECEBIDOS PELA l\IESA,
JGLGADOS VALIDOS
RIO DE JANEIRO:

1.. Antônio Barbosa Buarque de Nazal'cth, (1.0 suplenle do
Partido Popular Radieal, considcrado Depulado em virtudc do falecimento do diplomado Ignacio Verissimo de
Mello.
2. Manuel Reis (3° suplenle do Partido Popular Radical).
3. José de Castilho Sobrinho (2° suplente da União Progressista) .
oi. Armando Ferreira (6° suplente do Partido Socialista).
5. Arthur de Sá Enrp Filho (3° suplente da União Progres"'sisla) .
S.:\o P .U;LO :
1.. Antônio Curlos de Abrêu Sodré (2° suplente da Chapa
Única por São Paulo Unido, e que passa a primeiro suplenle. em virlude da renúncia de Jos~ :\Ianuel de Azevedo Marques).

1. Idálio Sardemberg (1 0 e único suplente do Partido So-

cial Democrático. considcrado Dcpulado em virtude da
renúncia de Raul nlunhoz).
REPRESENTACÃO PROFISSIONAL
EMPREGADOS:

1., Mário Baslos :\lanhães, já considel'ado Deputado em
virtude da anular;ão do diploma, pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, do representante JJ:nio Sermenha Lepage, que não reunia os requisitos exigidos no
ai' Ligo 18 do Decreto 11. 22.696, de. 1.1 de Maio de 1.933.
EMPREGADORES:

1. Martim Robley Scolfield (7° suplente).
FUNClON,\RIOS PÚBLICOS:

1. Manuel Durval Teles de Faria (10 suplente).

-15 RE~Ú~CI:\S

E YAGAS

RIO DE JAXElRO:

1. l\1iguel de Oliveira Couto, do Partido Popular Radical,

que jJassa a ser ClJIJ;;irferado De)JTJlado e1f'ito pelo Di,,trito Federal, onde alcançou maior número de sufrágios, ex-vi do disposto no artigo 52, § 1°, 1.10 Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
2. Ignacio Verissimo de Mello, do Parlido Popular Radical,
falecido nesta Capital, em 9 de Setembro de 1!J33, conforme atestado de óbito arquivado na Secretaria da Assembléia :\'acional.
P.~IU:'\A':

1. Raul )Iunhoz, do Partido Social Democrálico. que renuncio\; expressamente em ofício dirigido á :'Ilesa (ar~
ligo 51, .letra c, do H.egimento Interno da .\ssemblf!ia ~a
cional) •
REPRESEXT.\Ç':\O PIIOFlSSIO:'\.\l.
EMPREGADORES:

1. Sernfim Yalandro. falecido nesta capílaI. em 21 dI' 8etembro de 19a:1. conforme comunicac:üo feita em ofício númel'O 310, de 10 de ~o\'CmlJ1'o de HJ33, do Tl'i1JUnal ~u
perior de Jusliça Eleitoral. e que fica arquivado na l5ecretària ria Assembléia :'óacional ..
Sl:PLEXTES
8.;;'0 PAL'LO:

1. José l\lnnuel de Azevedo "Iarqucs (10 suplente da Chapa
Única por São Paulo t:nido), que renunciou expl'essamente em ofício que fica arquÍ\'ado na Secretària da As~
sembléia ~acional.
SUPLENTES CHA)IADOS A EXERCER

o

)IA~D.\TO

DE DEPl:TADO

RIO DE JAl\;EII>.O:

1..AntUnioBarbosa Bnarque de l'azareth (1° suplente do
Partido Popular Radical, cujo diploma já foi apresentado), chamado a exercer o mandato em substituição ao
diplomado Inácio Veríssimo de Melo, que faleceu.
2. Laurindo Augusto Lengruber Filho (2° suplente do Par~
tido Popular Radical), chamado a exercer o mandato e.m
substituição ao diplomado Miguel de Oliveira Couto, considerado Deputado pelo Distrito Federal, "ex-yi" do
disposto no art. 52, § 1°, do Regimento Interno da Assembléia Nacional. (Ainda não apresentou diploma.)
PARANA':

L

Idálio Sardemberg (1° e único suplente do Partido Social Democrático), chamado a exercer o mandato em
virtude da renúncia expressa do diplomado Raul !\Iu-

nhoz.
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EMPREGADOS:

1. l\Iário Bastos :\IanlJár.s. que já apresentou diploma, chamado a exel'(~el' o mandato, como 1" suplente, em virtude tia anulm;ão do diploma de Ênio Scrmcnha Lepage.
E:\IPflEGADOflES :

1. Jos{' :\Iendes de Oliveira Castro, chamado a exercer o
mandato. como 1° suplente, na "aga de Serafim ValandI'o,
que faleceu. (Ainda não apresentou diploma.)
SCPLEXTES Qt:E J ,\ APllE5EXTAflo\:\I DIPLO:\L\, SEXDO COXSIDEflo\()OS DEPl:TA005

RIo

DE J.\XElRO:

1. Anltinio Barbosa Buarquc de :'iazareth.
PAlL\XA' :

1. Idálío Sardemberg.
n EPflESEXT,\ÇÁO

PflOFlSSlO:S,\l.

E:-IPflEGADOS :

1. l\lário Baslos :\Ianhúes.

o Sr. Presidente - As listns fornm organizadas para conhecimenf o dos interes:,ado5, e serão publicadas no "Diário
da Assembléia Xacional".
O arl. 52, § 2° do Regimento Interno da Assembléia
dispõe:
"Dando-se a vaga. neste momento, em virtude de
opção, OH se tiver falecido algum dos diplomndos, o
,juiz presidente empossará o suplente, se o houver, de
acôrdo com o Código Eleitoral".
Os suplentes, portnnto, cujos llomes foram lidos, se
quiserem tomar p053e hoje, poderão fazê-lo; se não, poderão tomar posse perante o Presidente efetivo.
l'iada mais há :i. fazer na sessílo de hoje. Convido, por
isso, 05 Srs. Depntadcs para a sessão de amanhã, ás .14
horas, em que se procederá á elei~ão do Presidente efetivo
da Assembléia.
Levanta-se a sessão ás
nutos.

14

horas e 25 mi-

3" Sessão preparatória, em 12 de Novembro de 1933
Presidência do Sr, Minist.ro Hermenegildo de Barros, Presidente do Tribunal Superiúr de Justiça Eleitoral

, As H hora5, o SI", ~Jini:,11'O lTcl'menl'gildo de
Bm'l'lIti assume a pre5itlência,

o

Sr. Presidente -

E"üí aber! a:l :-'f!ssáo.

E' assinada a ala da 5l'5São anlerior,

o Sr,

Presidente -

Estão 5(jlll'é a

~l(~:m 05

seguintes di-

ploma:' :

Maranhão: AclolphoEugenio Soare5 Filho; Carlo;; lIumbel'lo Reis e Trayahú Hodriguc5 MOI'eír'a;
Minas Gerais: Levindo Eduardo Coelho;
São Paulo: José de Almeida Camargo;
Rio Grande tio Sul: .Joaquim ~Jauricio Cardoso;
Ceará: José de Dol'lJa Vasconccl:05;
Rio Gl'atllle do Xorlc: FI':tncbw ~larl in" V(~ras:
Repl'csentac:ão das a~socjal:üe;; profissionaí..; (empregados) : Anlonio FeI'reira Xeto,
O SI'. 'Valdolllil'o Siln'ira, "'nJ ofício. !'I'nnncioll, expressamente, o sl'nmandafn dI' Deputado fim' Sfin Panlo, ]~, (JOI'
isso, convocado o suplente SI', Anf(jnio Cado,; dI' AlJl'('u
l:5odré,
2

ELErç,iO DO PHESlDEXTE D.\

o Sr, Presidente sirlenlC' da As::ernhlp.ia.
Pura .lJ:lYCI' ordem
dade na apUI';H:ào, eu
gassem t'uas cédulas ú

.\SSE~IBLÉL\

Vai proceder-se <í. eleÍl::ão do Presinos trabalhos, comodidade e celeripedil'ia aos 81''; .. Deputados entremedida que fossem sendo chamados,

o Regiment{) declara,

no seu arL 9°:

"A apuração dessa eleição será pessoalmente feita
pelo Juiz Presidente das sessões preparalórias, sendo
declarado eleilo o que tiver obtido a maioria absoluta
dos sufrágios. "

Como é possível que haja, de minha parte, algum engano,
pediria aos 81's. Deputados J, J, Seabrn e Henrique Doclsworth que me auxilinssem na ocasião dn apul'nção.
2
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Vai proceder-se á chamada.
·0 Sr. Secretãrio da Presidência procede á chamada.
Respondem e votam os seguintes Deputados: Leopoldo
Tavares da Cunha Mello, Luiz Tirelli, Alvaro Botelho Maia,
Alfredo Augusto da Matta, Mário Midosi Chermont, ROdrign
da Veiga Cabral, Clementino de Almeida Lisbôa, Leandro
Nascimento Pinheiro, Lino Rodrigues Machado, José Maria
Magalhães de Almeida,Francisco da Costa Fernandes, Adolpho Eugenio Soares Filho, Carlos Humberto Reis, Trayahú
Rodrigues Moreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão do Rego,
Francisco Pires Gayoso e Almendra, Luiz Cavalcanti Sucupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, José Antonio de
Figueiredo Rodrigues, José Borba de Vasconcellos, Antonio
Xavier de Oliveira, Manoel do Nascimento Fernandes Tavora, João da Silva Leal, João Jorge de Pontes Vieira, José
Ferreira de Souza, Kerginaldo Cavalcanti de Albuquerque,
Francisco :\laI'lins Véras, Orlon Bezerra Cavalcanti, José Pcl'eiI'a Lna. Herectiano Zena:yde, Francisco Barreto Rodrigues Campello, João Alberto Lins de Barros, Agamemnon
Sergio Godo~' de Magalhães, Antonio da Sílva Souto Filho,
Joaquim de Arruda Falcão, Luiz Cedro Carneiro Leão, Francisco. Solano Carneiro da Cunha, i\lario Domingues da Silva,
Alfredo de Arl'udaCamara, Arnaldo Olyntho Bastos, Augusto Cavalcanti de Albuquerque, José de Sá Bezerra Cavalcanti, 'fhomaz de Oliveira Lol)o, Alde de Feijó Sampaio,
Adolpho Simões Barbosa, Osorio Borba, Manoel Cesar de
Góes Monteiro, José Affonso Valente de I.ima, Izidro Teixeira de Vasconcellos,Amando Sampaio Costa, Alvaro Guedes Nogueira, Antonio de Mello Machado, Leandro 1\!arnãrd
Maciel. Augusto Cesar Leite, Deodato da Silva Maia Jlmiol'.
José JoJaquim Seabra.
O Sr. J. J, Sea'bra - SI', Pt'csidente, deixo devotar e
envio á ~1('sa uma declaraç:ão de voto.
O Sr. Presidente oportunamente.

A declaração de V, Ex. será. lida

O Sr. Secretãrio da Presidência continua a .:hamada:
João Mal'ques dos Reis, Francisco Prisco de Souza Paraiso,
Clemente ~Iariani Bitencourt. Francisco Magalhães l'íctto.
Arlindo Baptista Leoni, Antonio Garcia Medeiros Netto, Arthur l'íeiva, Edgard Ribeiro Sanches, Alfredo Pereira Mascarenhas, Manoel Leoncio Galrão, AtLila. Barreira do Amaral, João Pacheco de Oliveira, Homero Pires, Arthm' Negreiros Falcão, Alo~"sio de Carvalho Filho, Francisco Rocha.
Manoel Paulo Telles de Maltos Filho, Arnold Silva; Lam'o
Passo:;, Fernando de Abreu, João Jones Gonçalves da Rocha.
Henrique de Toledo Dodsy>'Orth, Ruy Santiago, Augusto do
Amaral Peixoto Junior, Miguel de Oliveira Couto, José
Mattoso de Sampaio COI"reia, Ernesto Pereira Carneiro,
Waldemar de Araujo Motta, Olegario Maria!!no. Benedicto
Nilo de Alvarenga, João Antonio de Oliveira Guimarães,
José Eduardo Prado Kell~t, Raul Fernandes, Cesar Nascentes
'finoco, Chl'istovão de Cast.ro Barcellos, José Alipio de Carvalho Costallat, Acurcio Francisco Torres, Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães, José Eduardo Ma.cedo Soares, A'iJdrubal GW~'er de. Azevedo, Fabio de Azevedo Sodré, José
Monteiro Soares Filho, Antonio Barbo:;a Buarque de Nll-
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zareth, José Francisco Dias Fortes, Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada, Virgilio Alvim de Mello Franco, José Braz Pereira Gomes, Adelio Dias Ma.ciel, Pedro Aleixo, Antonio Augusto de Lima, Francisco Negl'ão de Lima, Gabriel de Rezende Passos, Augusto das Chagas Viegas, Pedro da Malta
Machado. Delphim Mo~eira Junior, José Maria de Alkmim,
Odilon Duarte Braga, José Vieira Marques, Cl~mente Medrado, Raul de Noronha Sá, Simão da Cunha Pereira, João
Nogueira Penido, João Tavares Correia Ber:ddo, Joaquim
Furtado de Menezes, Polycarpo de Magalhães Viotti, Daniel
Serapião de Carvalho, Aleixo Paraguassú, \Valdomiro de
Barros Magalhães, Benedicto VaHadares Ribeiro, Lycurgo
Leite, Celso Po1'phiril) de Arau.io Machado, Julio Bue!lo
Brandão Filho,Christiano Monteiro Machado, Oclavio Campos do Amaral, Luiz Martins Soares, Belmiro de Medeiros
Silva, Levindo Eduardo Coe!h~, José de All:anlara Machado
de Oliveira, Theotonio Monteiro de Barros Filho, José Carlos de Macedo Soares, Oscar Rodrigues Alves, Antonio Augusto de Barros Penteado, Carlos de l'foraes Andrade, Mario
'\Vhatelly, Abela:-do Vergueiro Cesar, Zoroasll'o Gouveia,
Jorge Americano, Manoel Hypolito do Rego, Guaracj' Silveira, José Ulpiano Pinto de Souza, Cincinato Cesar da Silvu
Braga, Carlota Pel'eira. de Queiroz, José de Almeida Camargo, Anlonio Carlos de Abreu Sodré, Mario de Alencaslro
Caiado, José Honorato da Silva e Siuza, Domingos ~eto Velas~o, Nero de, l\facedo C<lr-va111o,Generoso Ponce Filho, Joüo
VillasbOas, Alfredo Correia Pachedo, Plínio Al\"<:.5 !\lonteil'O
Tourinho, Manoel Lacerda Pinto, Antonio JOt'õe ~1achado
Lima, ldalio Sardemberg, Augusto Simões Lopes, Carlos Maximiliano Pereira dos Snnlos, Heitor Annes Dias, Frederico
João Wolfendutell. João Sim{)lício Alves de Carvalho, Renato Barbosa, Demetrio !Ilercio Xavier, Viclor RussomanQ,
João Ascanio l\foura Tubino, Pedro Vergar'a, João Fanfa Ribas, Joaquim Maul'icio Cm'doso, Alberlo Auguslo Diniz, José
Thomaz da Cunha Vasconcellos, Acyr Medeiros, GilberL Gabeira, Vasco 'Carvalho de Toledo, Waldemar Reikdal, Francisco Moura, Antonio Pennaforte de Souza. Sebastião Luiz
de Oliveira, João Miguel Vilaca, Alberto Surek, Armando
AvellenaILa~'dner, Edwald da Silva
Possolo, Guilherme
Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Edmarda Silva Cm'valho. Mario Bastos l\lanhães, Antonio Ferreira Netto, :\1ilton de Souza Carvalho, Ricardo Machado, Waltre James
Gosling, Augusto Varella Corsino, João Pinheiro Filho, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano Junior, Et1\'aldo Lodi, Mario de Andrade Ramos, Antonio Carlos Pacheco e Silva,
Carlos TelIes da Roclm Far'ia, Gastiiode Brito, Roberto Simonsen, Francisco de Oliveira· Passos, Edgal'd Teixeira Leite, Ranulpho Pinheiro Lima, Levi Fernandes Carneiro, Abelardo Marinbo de Albuquerque Andl'ade, Mario de Morais
Paiva, Antonio Máximo l"ogucira Penido.

o Sr, Presidente 212 81'S. Deputados.

Responderam á chamada e votaram

O Sr. J, J. Seabra manda á. Mesa umo declaração de voto,
O Sr, Presidente - Vou manda1' proceder á leitura da declaração de volo do S1'. J.J. Seabrll.,
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o

Sr. Secretário da Presidência lê u segou i fiLe

'·Con,.;ídl'!·alltJo qllf' li '\";";l'rnhll'ia Con,.;1 illlil\I(~ ainda niill
dl'li!lI'/·IIII. PIlI' a/li fir. ";lHl aulol"idacle (' ::\obr.l·anía. o p1'oce,;so
ela I·jr·jc.:iíll da cllmi,.;,.;iill dil'('lot':l de ~WLl"; tl"almllH)";, a\),.;[o!l11O-nw ele \'ul:\[' fiara o,.; ("arR-Oi; {]e::,sa eomi,.;:;iiu.
Hin, 1:2 di' :\1l\'1'Jl11Il'1l dI' J!):l3 -.I. J.
/1('10 E,.;Iado da Baía."

o

Sr. Presidente -

S('abra

I'

Deputado

,1:1 havia convidado os Sl's . .1. .1.
a me <luxilial'l'/Il !la ('o/1l'eJ'I~fI

11f'III'j(PIl' 1)1)11";\\,1))'111

("ia e aplI1'(II;'-'O da,.;
H('ill'l'll
(J

SC01Jl'(J,

a

f.;~.

(·I~dl1la,.;.

EEx.

O

convite, agradecrndo, desde já,

OJ)";I~qUjll.

(Us ,"'I'~. J)"jllllllr!OS .I .
iJII';~I:'(lrl// 1111//1/11/ I/ssento

./. Sl'lIlirll
ti .l/I'SII • .'

I'

Il"l1l'iil/(l'

lO SI'. !'rl~siil{'III('. {(I/:cililll/o Jil'los 81's, J. J.
SI'I/llI'l! {' J/I'/Irilll/f' [jol!slI'ul'llt. ]lt'lII'I'f/(' li GOl/f/:rt 1111'ill tll/S cà/II/I/s,)

o

Sr. Presidente - O núm.~l'o de c,·'dula,.; confct'l~ com
o ele DI·pulado,.; que l'espondl't'am á chamada, j,.;lo é, :212.

Feila a

llpllJ'al;iio

é \,f>J'ificado II

~1'll;uinte

rc-

sullado:

\' otos
Alll.únio l:nl'!ll"; Hilll·il'() fil' .\Ilfil·wla
.Toiíll AJlJ('>!'lo Lj/l"; 01,' !la/Til"; . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . .
.1. .1. RI'ab/'a
Levi ta J'Jl{'>j 1'0 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Cada,; Maximiliano....................................
:\bl'la r'(/o :\1 a l'i nll 11 • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.10;;/1 Alípill t:1l,.;lallat
r.11l'isto\'iin Bal'l'pllll";
Auguslo 8imiif':_ Lo[".,.;
............

1.38
R
;j

2
1
1
1
1
1

Em uranco ;iG cL·dllla,.;.

o Sr. Presidente - E;;l:i pleito. e 1l1'ol'iall1ll PresidenLe
da Assl'm!JI(~ia Nacional COII.sLituinte o Sr. Deputado Antonio Carlos Ri!Jeiro de Andrada. (Prolongada salva de
palmas. )

E, com esta proclamação, está finda a minha tarefa
nesta Cusa.
Antes. por/Im, de me retirar, devo agradecer a gentileza e fidalguia com que fui distinguido pelos 81'S. Deputados, não s6 nesLe recinto, onde todos se conduziram com
admirável correção, como no gabiuete da Presidência, onde
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tive a 110111'<1 dI' l'I'CP1H'l' a visita dI' vál'ia,:; bancada,:;, aJgl1ma~
incOl'pol'adas, outras l'l'pl'f'SentarJas pdo,:; Sl'IIS cllrd'l's,
Assim, a todos, o nwu pI'ofllndo rerolllw(~inwnto, que
tOl'no px\.pn~ivo no digno S(~cl'etúrio da Pre~idl~neia, eujo
nonw r1l'l'!íno, Sr', O\.o I'I'aZel'I'~, p aos auxiliares do Tt'ibunal SUI)/'I'ílll' di' .JlIsli/;a Eleito,'al, qllP tpnllo a lIom'a de
prf'sidil', ;-;l'~, :\tlgllslo Olímpio (ionws dI' Cai;l['o l~ Edmundo
Banl'l,o I'into, /: da :\:-,sem1Jl,Qa Con:~tituinll~,
,I'. Paulo
\Valzl.
S/'Ill I'S~I' \',t/ioso auxilio, a minila
lal'l~fa não [lodf'I'ia
t.fll' sido fú(' i I nll' 11 I,.' ('llmpl'ida corno foi, F"I'aIll t!'I'~ dias de
con\'i\'/\IH'ia agl'adúvl'l. I' I' ppzal'/ls/l quI' dl'ixo I'sta Cn,.;a, lam/~lItalld" «111' a millila ('starJa aqlli não ~/' pI'Il10nga,;,.;/, pOl'
mai,; alguIII \.I'n,p",
COIm ;I": minlla,; di'spl'llitlus, fat'o volos, o,; mais sineel'os,
P:1I':l ljl),' os Sr:" IJI'I)lltado,.; rf'alizl'm o finJ da slIa missão,
istr, i,. dl'pm ,111 /ll'a,;il lima Constilui/;:i" qlH! lI'aduza as
:lspil',u;tll''': do 1'0\'0 I' til\<' I',;t.('ja á altura da :'1\'1 \'i\'il i Z,II;i"1 I I,
(Palmas) .

o

Sr. Augusto de Lima

(Pdu

"I'dl'III'

dent.e. solicitei a vala\'ra. e V. Ex. acaha

:"', l'r.."idI' cll1wedt'!'-ma,

Pedil'ia, pOl'l~IIl. \'enia, para: C!lI \'1'% de dir'ig-ir n1f'U I'equeriml'nllJ a V. Ex .. razé-lo chegar, nesta hMa solene, diretament,(\ ú :\s,.;nmhlf!ia :\'acional ConstitlliIlII~,
V. Ex, na qualitladl' d .. o ma i,.; alto {wgãll da .Tu,.;t i/:a
Eleitoral do País, alll'iu a;:; Bortas dl'slo rt'('into ;í :\ssl~ml","ia,
talvl's a mais Il'gílima quI'; em torla a história do Brasil. SI!
Íl'nha I'('ullido para dl'lilll'rar em 1l01lH' da :'1'}II','aliÍa na('j,,nal. V. Ex,. nwmbl'o do Put1er J tldiciúrio, C/III' a H/!\'oltlf;ão
res{l('itou, l't'crllf'u dirdanwnte, por assim diwI', dl';;';;I mesma sohl'l'unia f'lll rpvoltll.:ão, os podeI'!';; Conl qlll', p/H'anle a
Nação, veill dl''''''Illl'l'nlJal', como juiz int,'g':I'l'illlo, qlW S"Illpre foi, fi funl;ão (JlIP ligurú ~ pers{JIlalirladl~ d/~ V. Ex" 1'l1:'1'namentl~,
ao,.; f;l,.;los do Poder Legi,.;lativo Dl':l:,ileiro,
(A,puiatlos. )
Por is,.;o, IllI'U requf'I'iIl1Cnto a I'sla AS;:;Clllhl"'ia, qUfl é,
pod('-sf' dizl'I', \'I'l'dad/'il'aml'nll', a l't'(\l'('';l'nlallt .. do PO\'o
Bra,.;ill'il'I). ";I'I';Í para qUi'. dI' modo "':011'1)(" 11,,11,"':, d .. P"', Pl'/'';!('mo,; n s. Ex., l) ~!', :\Iinistl'ü Hl'l'n)l'lll'gildll dI' Bal'!'I':'. a
honwnag-('[11 de qUI' é dig'no. (p(llrJlI1,~ }JrlJ/r))l{jlli/lIs 110 I'ednto
e nas (jaü'l'ias, cOII.~el'Vlllldo-se de pé lodos os jJreselltes.)

O Sr, Presiàente - SOIl prnfundnmcnL0 agl'adecido a
esta homellagl'In, qlll' jámai,; I'sqlwcel'(!i, Gllal'da-la-ei el('['nament.", como goll'nc r(,cOI'lia~'ão,
Está encenada a sessão.
Lf'vanla-se
nutos.

a

sessão ás 16 horas e 15 mi-

46 Sessão preparatória, em 13 de Novembro de 1933
Presidência dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; Thomaz
Loho, 1° Secretário; Pacheco de Oliveira. 1° Vice-Presidente, e Cllristovão Barcellos, 2° Vice-presidente.
i
ÁS 14 horas, o Sr. Antonio Carlos assume a
presidência. (Prolongada salva de palmas. Cdem

das tribunas flores sôbre a mesa.)

O Sr. Presidente - Nos têrmos cio Regimento. convido.
para comporem a Mesa, como 1° Secretário. o Sr. Depntario
Thomaz Lobo (Pernnmbuco); como 2° Serreflírio. o Sr.
Deputado Fernandes Tnvorn (Cearlí); romo ao Secretário. o
Sr. Deputado Clpment.ino I ..i!'hon (PnrlÍ); romo 4° Spt':retlírio, o Sr. Deputado Waldemar ;\Iolln (Di:,lrilo Ferleral).
(Pausa.)

Não estando presente o Sr. Deputado Fernandes Tavora, convido, para 2° Secretário, o Sr. Deputado Xavier de
Oliveira (Ceará).
(Os Srs. Seeretários clesiynados ocupam. as respectivas cadeiras.)

O Sr. Presidente - (JIovirnento (feral de atenção) - Ao
assumir n. presidência dl~st.'\ augusta Assp.mbléia, alta, mas
dificil missão pal'a que ontem me CICgCll a henc\'olência tios
vossos sufrágios, devo, em primeíl'o lugal', \"05 dizcl' os mens
profundos agradecimentos llela excelsa honra que me· foi
conferida.
Quero dizer-vos também que não foi por' vontade pr6pria, senão POl' haver cedido no illlfll'l'afivo de fOl'tes razões,
que: me encontro elevado até este supremo posto.
Realmente, quando as fOl·..... s poliLir:.s quP. apoiam (I g-ovêrno do eminente Dr. Getulio Val'gag, para lal funl;üo sngeriram o meu nome, tentei oriental' a preferência para outras direções, justamente apreensivo diante da magnitude do
cargo, e, sobretudo, em face das dificuldades que lhe são inel·entes. Mas, devidamente ponderadas as minhasresponsabiIidades na campanha da Aliança Liberal e na Revolução de
1930, forçoso foi obedecer no mandamento dcssascorrentps
políticas, com as quais hei mantido e mantenho, prestigiando
aquêle grande Chefe, constante e firme solidariedade.
Investido llgora do cargo, infundem-me animo e dão-me
coragem para exercê-lo a certeza que tenho do apôio leal dessas forcas politicas, 11 noção segura rie que aos meus ilustres
colegas inspira o mais ardente patriotismo, todos decididos no
elevado propósito de levar avante, sel'enamente, a benemérita obra que lhes cabe edificar, a firme coní'ianca na coopel'ação com que a Assembléia, sem distinção de matizes de
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ql1afquer natureza me prestará. nuxilinnrlo-me na rHl'N,:-fio
pnrlamentar e prestigiando a autoridade que me acaba ne
conceder.
De~fl11eoa essl1 ronflan~a e eu não permanecerei um im;tnnte Riqll~r na pr~Rlrl(\ncla. cargo em qnc. nesta fase final
ne nma nt.ivir1nn~ púhlica ext~n11antc. ~CS há para mim a únicn.
mal' fort~ SNJIH?fio. rl.~ Rcrvir rll"votar]amente. ainna que com
Racrificio. n~~im honranno 01' compromissos de 1930. ao noss(\
caro Brasil.
'Prl"l'iRarei rll7.f'r-v05 eíustificar minha impressão sIJhrl'
a rell'!\'anC'ia r10 nohrf'. porém P(!TIOSO encargo que vos está
confiado (' sohrl' o ql'nnto poderá vir a ser dificil e árduo o
seu desempenl1O'!
DispenRo-me ne fa7.~-lo. pois tanto. senão mais do que
1'11. t.pnrlf'R híl'irln I" I"xntn pcrcepoâo da" vossas ATn\'P,R responsnhilirJadcR. "Rntretnnto. para aRsinalnr a procedênr.ia de
t.al juizo. hastnrin ll'mhrnr a 1ieão que nOR dá n HiRtórin dos
povos. sl"t:mnrJo a qual mcno~ I'I1RtoRO é demolir um regime
político do tTnp ('(Instruir al1u{\le rllinR virtudes ~ssegurem.
com o hl'nefiC'in dn pl17.. :t rclat.iva felicidade a que as nações
e o homem por!l'm nRpirar.
A('1'1"1'1'1". nn mnml"ntn prp;.;pnfl". n êsse conceit.o. :lZl"nvando n situ:tl.'ão. o fnto ill"' q11(' todos os nnA'1l10s do muniln.
nns mais. ontro~ ml"nos. psf.fio sofrenilo do mal consistente na
~andenl"sorr!em dI' iill!inR. impreR~ionante descoordenacão
de correnfps l'spirituais. choque violl'nto ilp. nmhicões e inf prl~':i'Ps. Inrln Pn1hn rnl':tnrln a convprl2'l~n('in rJI" vonf nnPR I" a
('oPRiio ill' l'~fOr~M. 1'0T:rJicão n(lM!'i!'iária ás ronRtrnCões proveitol'in!'i. prinripnlmentp na ordem socinl e política.
Níio ohsfnnfl" pi'Rn!'i círrnnstanr,inR. firme e i'und:uia ~ a
minhnl'onvil'cfjn nl" 0111'. no inflnxo no "\'O!'ii'O p~('Jnrer,ido crifprio. no t'Jl1nl fpr:l nl" T'Pf1ptir-~e o c:pnso polftico do Povo
Brasileiro. vpnrirln~ !'iprão aR difllcnlrlndl's emprJtl'nfps. e nos
maiR ncprfndoR ql1nilroR se recomporá a vida constitucional
do Brnsil.
ER!'i~ critério I"c:r.larpciilo ferá de resn1f.ar do espfrit.o ne
ronc6rnia. r1n m;íxima folernncia ao considl'rnr nR oniniõP.s
P. ns atif.l1nPR {'om ns quaisniio se estA dI' nrôrnn. da inr,linn('fiopnrn tr:msil:!ir. ]Iarmonizar e comnor. dn firme rJisposiI'fio para qUf-' fnrlas ns controvérsias. nnnra rlpscn frI:!R pnra o
fprreno ppsson1. RI' .nror.essem pse rp~olvnm exC'Jn"ivnmentn
no calor da estima I'ecfnroca e dn. Mrdinlinllrle mlífl1a.
Em tOrlOR O!'i ATnnrJl"R Janre~ dn vida nnrinnn1. o Brasil
j:ímniR !'ie diminuiu. e. ao revPR. no dpcnrso ()e torlas ns criRps.
Mp t.em porlido Imcontrarnovos e poderosos elementos para
soerlrl1er-se e frinnfnr.
.
Devemos. pois. ter fé pm que. umn. vez ainrin. o Brasil
snl'girá maior no lance que vamos trnnRnl'lr. E' np. nóR. P.
rmasisóment.e de ncSs. quI' ficn npnenrlendo a r.nl1 Rorte. TI'nhamos n conciência rlp (file 3Rsim P. e convir.iamo~ nl)sol'vpntempnte. obsec:Hlamente. ono~!'iO penRam4?nf.o e n~ nOSSflR
11 t.ividade!'i para o único alvo ne hem o !'iervir. cumnrindo 1'1'liA'iosamente os creveres que nesta séria hora os seus destinos nos impÕem.
Parn s6 me referir aos momentos históricos I'rmiVll Jenf.eR
no O1H1 trnnR('orre. ouso rflmp.mornr os famosos rlin~ da AssemhlPia Constituintp de 1823 (l da ASRembléia ConRtif.l1inlp
de 1R91. Ali. o sentim(mf.o natriótico incendido até ao llP.l'ofRmo: aql1i. o trabalho sPl'pno· rle homP.n~ psclnrpcirio;; r!l'Iranizanno. com o conhecimpnt.o ne SUn.R resnonRabilidades. li
democl'acia e a federacão. :De um e de outro transe, maior
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~l1rgiu o Brasil, maior pela bravura
e CIVIsmo do~ seus
filhos, maior pela sua cultura moral e polH.icn. As figllrn:;;
que, no meio ilustre de uma e de mItra Assembléia, lograram sobrelevar ás demais, têm os seus nomes ainda hoje circundados, e o terão sempre, pelo hálo da admiração nacional
ininterrupta.
Tenhamos a justa ambição de nos igualar al}S grandl'''l
homens dessa época, uns, creadores e organizadores da Pátria: outros, creadores e organizadores das Instituições Republicanas.
Ponhamos o máx~mo das nossas energias. das nossn5
mais vivas e poderosas ener~ias. nestes dias que se vão seguir, ao serviço único dos ideais de civilização e de pro/Z'r(!sso. que animam o Povo glorioso de que somos representantes.
Por fim, Senhores, emp(!nhemos osmniores esforcos fie
que formos capazes, sempre nos inspirando no mais puro patriotismo. para que I'sta outra Assembléia Constítllinte,
famhem passe á posteridade. ostentando, como brazâo imor1al. n gloria de ha\'er \'otado uma Constituicão Política QllP.
ficou sendo o fator máximo da grandeza e da prosperidade
do Brasil.
,
Com os mais calorosos anseios para que êsse voto ~I'
realize. e solenemente afirmanrIo quI' leal e dedicadamente
cooperarei convosco dent.ro dos limites 1racados á função
J)J'I':-idencial. renovo 0:'\r1l'011'510:'\ rIo m~ll rl'conhecimclIto e a
<'nrla 11m rios meus colegas apresento as minhas mais efusiva;;
saudacões.

(Pl'olongarJa salva de palmas. no recinto, tribuTlas
lel'ias. )
.

P.

ga-

O Sr. Cunha Vasconcellos - Srs. Deputados. convifio-vos a, mais uma vez, saudarmos o ilustre Presidente elp.i1o
da Assembléia Nacional Const.iluinte, Sr. Antônio Carlos, ídolo
do:;; no:;;sos ('orações, f'xemplo em que nevemos pautar o
tllll'iSO procerJimentn. a:- nossa:- virturle:-. o nosso irfealismo.
\"1'11(10 1'01 ~. Ex. o "ilHa inconfnnrlívpl rle nm patrono. ti'!
um amigo, de um irmão. (Palmas prolon(Jadas.)
O Sr. Waldemar Falcão - Sr. Deputados. convido-vos a
o Brn:-il na nnirlnrJe rias sua:- a:-pirnc;ões. nos· :msf'ios de reno"acão rJemocrática. na granrfeza imensa dos :-ens
irlcais políticos. que não pórJem, quI' não rfevem. que não
hão de tolerar a renef.icão rla:- velhas prátiras viciadas. mas
que hão de criar o Brasil da mocirIade iril'alista e revolucionária da mocirlarli' cl'pnte e sinrPI'a, 11m Bl'nsiJ que ~P.h IITll
modêlo de democracia perfeila. harmoniosa e infegral
(Jluito bem). conjugando fodas as Sllêl.<; fC)T'!,as nspil'itllui.<;. poIir.icns e I'conõmicas. ri .. morlo qUl"l a Na«;iio Brasill'irn form.!
um fodo inconfundível. no calor rJ(' nma fé pa t.riótica, como
I'xpt;p.ssão suhlimada do instante histórico que estamos atravessando.
Convido-vos, Srs. Dnputados, n vermos nas pn.lavras do
1105:"0 nobre Pl'esicJl'nfl'. ~l'. Antônio Cm'los. o rpconhecimenb
perfeit.o rle que a República, ou sairá purificada rlessa crise
I'm que mergulhou, ou. então, estaremos escrevendo a lápide
tUn1nlar da nossa grandeza republicana.
Saudemos. S1's. nest.a hora. o ideal mesmo da Pátria un;t,
da Pátria indivisível, da Pátria que esquece touos os ressen~atlrlarmo:-
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t.imentos e divi!lões, da Pátria que s6 vê aqui, reunidos, irmãos,
l'mpenhados no mesmo esfôrco titanico para reergUê-1n e e!ngrandecê-la, todos identificados n-o mesmo anseio grandioso
de tran~formar O nosso País numa expressão de progresso espiritual, de superioridade política, de harmonia e de inteligência, que coordene, que exprima o seníido verdadeiro da
Nação Brasileira, da democracia integral, que não pode viver
mais da mentira nem das ilusões artificiosas, e que precisa
sobretudo viver da realidade.
Meus Senhores, proponho que. meditando na grandeza
do Brasil, ve,jamos, nesta hora histórica, na eleição do Senhor
Antônio Carlos. a expressão sublime rIêsse ideal de hatmonia.
de paz. de fraternidade, mas, ao mesmo tempo, a expressão
verdadeira, .reconhecida, constante, onipresente, da ne~essi
dade de renovacão, de pureza democrática, de realidade polHica. (Muito bemi muito bem.)
2

o Sr. Acúrcio T6rres
Sr. Presidente. não solicitei a palavra a V. Ex. para saudar a Presidência da As~embléia Nacional Constituinte, como acaba de fazer o nobre
Deputado pelo Acre.
A palavra, também. não foi pedida para saudar o Brasil.
porquê o sentimento de brasi1idade, o patriotismo, faln 1"111
mim a todos 05 instantes. SOl1 daqueles que vivem ainda na
esperança de um Brasil melhor, de um Brasil maior, que há
de sair desta Casa.
No momento. porém, Sr. Presidente, em que V. Ex.
agmdece li Assembléia Nacional Constituinte a sua eleição. no
instante em que V. Ex. formula a nós outros, representantes,
como V. Ex" do Povo Brasileiro, os seus votos para que trahalhemos em benefício da Pátria e das instituições. necessário
Fe faz não haja procrastinação na solução das medidas ofererif1as em bem dessas instituições. e que esta Assembléia, exJlrPF~ão rIa Soberania Nacional, único poder hoje constituído
no BI'asil, delihere sôhre a indicacão - marco dos nossos tr3lJlllhll~ - há c1ia~ arl'e~entarla ao incorruptível .biT. Prp,:idenl,.
do Tribunal Superior dI'! Justiça EleHoral. pelo ilustre c honrado reprpsenlantc do Distrito Fedcral, nesta Casa, Sr. Henr:que Dodsworth.
O digno magistrnrJo Presidente do Tribunal Superior
EleitOl'al, o eminente Sr. Ministro Hermenegildo de Barros,
ol'dal'ou que. sendo restrita a sua funcão nesta Casa ao recehimP.t'ltoe classificação de diplomas. c li. eleição do Presldentf!
ria Assembléia Nacional Constituinte, passaria ás mãos dêsle
a referida indicação.
Nem se diga. Sr. Presidente. que a esta Assembléia Nacional Constituinte, que deve seguir os exemplos, de acOrdo
com o apêlo q·ul:' V, Ex. fez. daqueles que tomaram part.e na
Constituinte de 23 e d~queles outros que organizaram a libérrima Carta Constitucional de 24 de Fevereiro - nem se diga
que a Assembléia Nacional Constituinte, em sua Soberania,
nas sessões preparatórias, não possa cuidar da lei interna
que há de reger os seus trabalhos. (Apoiados,)
O SR. SOUTO FILHO - Apoiado.
O SR. ACÚRCIO TÓRRES - Não sou eu quem o diz: quem
o disse que a Assembléia Nacional Constituinte, na sua fase
preparatória pode e deve, indeclinavelmente, tratar da lei in-

-

27-

terna, foi :Fl'Uncisco GI~'cél'io, discutindo no Congresso Nacional,
na sessão realizada na Camara dos Depulados, em 18!J0; quem
o distie foi também o il10lvidúvel Pretiidenle da Constiluinle
de 91, Prudenle de ~Iorai=-, at'il'mando, perante o Senado, scr
função precipua e inrleclinúwl daquela Casa eluboral' o seu
ltegirnenf o,
E quem o di",,!!. mais, SI', PrcsidellLr', foi :Xilo Pe,;anha,
afirmando ú Camara. na sei'i'íio d.~ 5 de iXOVCllIbl'l) de 1800. que
senão plJdia reduzil' a :\:';:-:f~rnhlf~ia de enlão u simples chancelaria da Pa,..la dn I nlf~I'ilJr, ('U!IIO qUl'l'iam, POI·que. SI', Pre:'id.'nl .... a:-: 1'0 1'(;:1'; \'01 íl icas d:ul'lela ,;pnea dl'i"'ja\'am, (' f odas
faziam !JUI' qUe a ,F'anlll' A:-::-:l'lllhh;ia aceita:-:sc o regimento
mandado elabora:' 1'01' aquele :'Ilinisl':('io.
SI', Pr(!sidenLE', ai fica o meu ar,.}lo. cu\', Ex, envio o
meu requerimento, no i'enlido d ... urgenle sollH;iio pal'a a Indicaciio em alIl'N;n, convencido de que a As;;ernhJ,~ia Xaciollal
COM1.ituinlc aprova-Io-ú, qLlf' a :\:,,,('mhl.:ia i'aberá, com liberdade, com patriotismo c emancipada, cumpril' o seu dever,
porque não ,"orno,., e j:ímais seremos, simplcs chanceJadorcs
dos atos do Pod"r Ex(!cul ivo: somos a X:ll:ão legislando!
(Jluito út:/JI: 1I!lIí/o /),.", , Palmas ]lrolon{fcu/as.)
Yem :í
cio

:\II';:~

mn requerimenlo do Sr. Acur-

'1'01'1"''',

o Sr, Prosidente - Tomando no devido apl'CCO as palavra:-: quI' acabam dI! sl'r pronunciadas 111'10 Ilil),r.... Df'pula(!o
do E,.tado do Hin. tl'nhn d,~ "ignifieal'-l1w qw', i'1I1 ('Iln:-:.'qu(}ncia de estai' vigol'<l1ldo o R(!gilllenlo d ..crclado pelo
Chefe do Gov(~1'nn Provisório, e em cons"(J1Il~ncia. i'olll','tnr!o,
de eslar em vigol', 1'1I1 uma de snrts di,,;!,o":Íl~i'j('5 :;lIh5il\iúl'ia,..
o Regimento da antiga Camara do,. Df'pulado,.;, não ,.,', a indicacão apre,.enlada em flua:' scS"Gl'5, como o 1'l'ql1l'l'inll'nlo
do nobre Deputado, d'!\'('!'áo ser encaminhalios ú Comi,.:sâo
de Policia, para dat' l,al'l'cl'r,
Apraz-n1l'. f'nlr'~lanlo, podc(' lI'unqniliz:I(' o ,·"pil'ilo do
nobre Deput.ado, fazendn a afirlll:ll:flO dc CJIIt~ não pa",.a pela
cabeça de nenhl1lll h('a"ileiJ'o a iri'!ia de CI'J'l'f'a(' 011 dificultai'
a liwe manil'esla(;ão da Assernbl.:ia :'iac iOllal Coni'UlItinle
na elab(lral;ão de SUa lei inlel'l1a, (JluUo /WIIl.1
Constando da ordl'TJI do dia da ses:-:ã ll d,' Iw,k a l'leil;ão
dos dois ViCC-Pl'C"idI'Jlles e dos qualY'o sl'cl·cl:íl'ios. \"011 :'ll5pender 05 Irahal1l0,.: pl'lo tf'mpn IlI'CI',,:,,:ít'io. afim de qll(' 05
noJJl'es lJf'IJlltados SI! IHJ!Õsam lIlullir das 1'..•... tU·L·( i\"as c,\dlllas,
Eslá suspcll:<a a S('ssi'ío,
SIISP('lIr!('-se a :'I'"são ás 1-1 hOl'US e

n li to:"

o Sr,

1,0

mi-

Antonio Carlos, Prcsidente. l'cassume a pl'csidência,
Reabt'c-se a sessüo ús 15 horas e 30 minutos.

o Sr, Presidente
Está reaberta a sessão, De acôrdo
com o Regimenlo. vai-se proceder á eleição para 1° e 20 VicePresidenles; 1°, ;20, 3° e 4· Secretários, em três cédulas,
o

Sr, J, J. Seabra (Pela ordem)

-

Sr.

Presidenle,

a. Ai:iticmbléia me desculpará se porventura vellho abusar ain-

'la. de sua. atenção e paciência, insistindo no apelo que formu-

-28lei no primeiro dia da reunião, para que se não procedesse á
eleição da Mesa sem haver um Regimento aceilo pela Casa,
ainda que provis61'iamente. O que se vai fazer é exatamente D.narquizar os trabalhos da Assembléia, realizando-se
uma elei(ião que não é permilida por áto algum oriundo da
autoridade da Assembléia. Só esta é soberana para resolver
subre o seu Regimento.
Por que HcgímcllLo vai guiar-se o nobre Presidente ao
proceder ú elcic;ão da Mesa? Qual é a lei que estabelece o
pl'oce:,:,o pat'u Lal e:o:eollJa?
?'Íâo ha lei illglltlla emanada da Pt'opl'ia AssemhléÍ;l estipulando. CJuul I) pl'OCCSSO a seguit'.
Ot'a. não se póde realíz:u' eleição da ?tlesa senito pred5umcnlc de aClli't1o com a ~ci ínl.c,'nu aprovada pelos 8cnhoreS ncpt'esenlanlc,..
O Regimcnlo (Iue l's\ú '\'lg01'UnrJo n;iO foi aprovado Pela
Casa; e I! pOl' j""o que \'cn ho apreseo Lar indicat;iio ~endente
a rcsuial'izal os nossos ll'abalhos. afim de que se não possa
diZer. amanhã. que a Assembll!ia agiu anarquicamente c
não Ic\'oll em considerat;âo a sua sober:lnia, volando o PI'Olwio Regi m(~n to,
AIll'C5eJllo. :-;1'. Pre:o;idenle, a seguinte indicaç.ão, para
mostrar o espírito que me inspira nêste momento; símplesrnenie I) ele eslabelecl'1' a ordem nos ll'Ubalhos da "\s5embléia: (Lê)
~R{'qu('íro que
a Assem})!I;ia Consliluinte
nelol e lWovi:O;líl'iamenle o Regimento da "\sscmbléia
~acíonal Con:'liluinfe. organizado
p(!lo decreto
n. 22. ü:? 1. d,! ;) de abril de 1!)33, lJa ixado pclo
GO\"~t'no Pl'O\'iSII;'jO. afim de ser obser\'ado até
ultel'iol' deli1J('rnr:âo da mesma ..\s:-embléía ..,

A .\:'sembl~ia l,óde. porlanlo, IH'ovisljriamente. adotar o
Regimento que ('",lá 5prvindo de nÔI'ma á SUa condula, mu:;
por um álo dl~ :"na aULoridade. (l. depois, múdific:ll' o Regimenlo aIJl'e:"l>nlado pelo' Govêrno. aprovando-o inlegl'almente ou alterando-o, confOl'me entender na sua :,oberania e
conslianle ás exigc;nCÍa,.; do momcnto, (Jfuito l)elll).
O meu intuito. rCllito. é o de regularizar a atividade da
Assembléia. Ela rcsol\'er:i como ql1izcr.
Quanto a mim, já fiz o proteslo, pai' ol:r.sláo da cleição
de Y. Ex. !\ão pude votar, pois a escolha do Presidente desta
Casa foi efef unda. não sob a auLoridade de 11m flegimenLo
aprowulo pela Pl'opl'ia ,\:,sembléia. mas em \'il'tude de nljrmas firmadas [lUI' um podcl'. que não deve pt'cValecel' sôurc
o da Assembh!ia, que I~ estranho á Assembléia. e que só
POl' nece8sidnde momenlanea elabol'ou llmRegimento. sem
pretendeI' impô-lo.
A Assembl,!ill aprovará, ou não. o requerimento Que
envio á !\lesa. V. Ex., Sr. Presidente, lhe dará o destino
que entender. (.l1uito bem.: muito bem).
Vem á Mesa a Indicacfio do SI'. J. J. Seabra.

o Sr. Presidente - Nos lêt'mos do Regimento que está
vigorando
e de que é subsidiário o Regimento da antiga
eamara dos Deputados, o requerimento do nóbre Deputado
terá ql1e ser presente á Comissão de Policia. afim cie que
seja interposto parecei'; mas, indo ao encontro dos desejos
de S. Ex., (' certo de que a A5sembl~ia. que já ontem votou,
acompanhará a minha deliberacão, declaro em pleno vigor,
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até ser modificado, o Regimenlo que foi cxpedido pelo Govêrno ProviSIJrio. (Muito úem.)

3

Eleição dos 1" e2" Vice-Presidentes, e dos 1", 2", 3" e 4" Secretários da Assembléia

o Sr.
o Sr.

dos Sr,;.

Presidente -

Vai pl'ocel/m'-se <Í clmmada.

Thomaz Lobo (f" Sccl'f:lririo) [Il'o('el/e á chamada

D(~IJufad(),,-

~J':-=.

Feita a

chamada.

(,~I';·ll::ldn:'".
'
Durunte 11 ehamarJa.

respondem e votam 188

o SI'. Thomaz Lobo.

S('cl'clário. deixa a cadeira. que
~'if\·h.l· ti,. (j:j\fli!·a.

I~

10

ocupnda pr'lo Sr.

[) SI' ..\nlilnílJ em·los. rll!ixa a cndcir<t tia Jln'oCtlpada pelo S:·. TlJnmaz Lobo. 1~
:-','('I'ef úrio. I' IW\'nmenlc valia á rJl'I!"ir/'~ncia fi :-':'.
,..id(~ncin. l[llf! I!

Antonio Cm'lo;;.

o

Sr. Presidente - .

céd\lla~.

~iio

ra"-,,;'~

fll'lJecdl!l':i cnnlagem Jas

1'1J('llnll'atia" lJa 1l1'lIa 1KK d·t1nla". I)liI'.
n"I'~"lÍnle 1·I'''lI!lad.. :

apllI·ada:'. r/iio
1>,\11.\

I"

\":cr:·Pl\I·:~j\:I'::'·i·I': 1•.\

.V":"'I-::\ll::'I~I.\

:".\1;111:-;.\1.

r,n:-;STI-

'!'l'IX'r/;

,"')105

Pac!JI'('1I dI' (liÍ\'l'i"a "., ... ,"', ... " ..... "." ..• , ..•

.r.

.T.
:-"':lII1'a
F""II:I!HJIl d" .\1':"'11
~I,'d,'i"fI," .\"11

, .••..• " •• , ••• ,., ...•.••• , .•
,
,
.
, .•• , ..•..........•

:--olal\o ela Clllllla
,"',
, .. ,',
,
~Ial'qlll'" do,,, !I"i,.; , •.•.•. " .• , ••••• " ••• ,.,." .••• ,
~iJI1Cj(·~

J::l")lil:""i:

AI'IIIlI!'

:X"i,,:!

•••.•..•••..••

,

.\~élnll'llIl!fI:I ~I:I;'::lljt:i,."
~la"illl:fI "

.\1I('I:ll'd"

0

.

,

,., .. " .. ,.,.,

.

102
j
;j

lí
!I

:j
3

:3

•....... " •. , •..••..... , •.•..•
" .. "
,
.

H:1I11 Fc'I·1I:1Ild,'.~. I'aulo Filho. .\Iipio G".~lallal. Calo1:"'1':1". 1:""111' Ti:IlIl'CI, 1.,'alll1,'o l'illlwil'o. Fl'I'lIalllliJ ~Iagalllãe5,
Clll'i~t(J\"ão 1:al'l'dln,.; ,~ .\IlI"lIjo Ca/'Io" um \'l1(O cada um.
Em !II';t lIe(l ::tl (.,:" 111:1";.
/Illllilí"wla" r; l'1~dllla".

o Sr. Presidente -- Proclamo 1° Vice-Presidente da
.-\ssemblt:ia :Xueiollal Con:<li/Ilíl\le o SI'. Pacheco de Oliveira.
PARA 2° YICE-PRESIDE:'\'rE DA ASSE:\rBLÉIA

K\CIO:'\AL

CO:-;STI-

'I.·ut~'rlC

Chrislovão BUl'cellos .. "
:Mauricio Card(lso
,.,

,
,."

,
,

'.,

Valos
132
, ..
3
.

Raul Fernandes, João Villasbóas, Henrique Dodsworlh,
Prisco Paraiso, Oscar Weinschencli:, Arruda Falcão, Buarque
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Thonlaz Lobo ................................•.......
Arruda Falcão .,
.
Arruda Camara ..................•........•..........

Volos
133
5
3

Agamemnon Magalhães, José Carlos, João Alberlo, Soulo
Filho e Antônio Carlos, um voto cada um.
Em branco, 42 cédulas.
O Sr. Presidente - Proclamo 1° Secrelát'io da Assembléia Nacional Conslilu inte o Sr. Thomaz Lobo e convido
S. Ex. a ocupar o seu lugar.
PARA 2° SECRET.\.nto DA ASSE:'oIDLÉIA

NACIoNAL

CO:'i8TITUlNTE

Fernandes Távora . ...............•..................

Volos
137

Clementino Lisbõa, João Guimurães, l\lonleit·o de Bat'.
ros. Leandro Pinheiro, Augusto Leil.e, Antônio Cm'los e João
Villasbõas, um voto cada um.
Em branco, 44 cédulas.
O Sr. Presiden"te - Proclamo 2° Secrel.ário da Assembléia l'iacional ConstiLuinte Sr. Fernandes Távora, que convido a ocupar o seu lugar.
Vai-se proceder a apuração da eleicão de 3° e 4° secretários e suplentes.

°

O Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Christovão Barcellos, 2° VicePresidente.
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o Sr. Presidente - Vai-se proceder á contagem das
.cédulas.
São encontradas na urna 185 cédulas que,
apuradas, dão o seguinte resultado:
PARA 3° SECRETÁRiO DA ASSEMBLÉIA

NACIOXAL

CI':';STlTVIXTE

Votos

Clementíno Lisbôa •
Caiado de Castro

"

".. . . .

Morais Paiva . . . . . . . . . . . .. • . . . • • . . • . . . . • • . . . . . . . .
Leandro Pinheiro ... . . . . . . . . ... . . . . . . •. . . . . . . . •. . . . . . .
Waldemar l\lotta . •. . . . ••. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .
Mario· Chermoni .. ..,.

88
24
23

3
2
2

,. . . . . . .. . . ..

Antônio Carlos, Barrelo Campêllo, Alfredo Camaru, Alipio Costallat,Daniel de Carvalho e João Alberto, um voto
cada um.

Em branco, 34 cédulaS.
Inutilizadas, 3 cédulas.

o Sr. Presidente - Não tendo o Sr. Clementino LisbOa alcançado maioria absoluln, ficará. marcada para amanhã a eleição, em spgundo escrutínio, para. o cargo· de 3°
Secretário, devendo ser sufragados os nomes dos 81'S, Clementino Lisbôa e Mario Caiado da Castro, de acôt'do com o
Regimento.
PARA 4° SECRETÁRiO DA ASSE~lBLÉIA NACIONAL CONSTiTUINTE

Votos
Waldemar l\lotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Alvaro l\laia. •. . .•. ;.......................
Monteiro de Barros. ..........•.....•............•...
Eugenio Monteiro de Barros.
Olegario l\lariano. .
, .. . •............ " " .. .. ..
Kerginaldo Cavalcanti....

97
21
13

3
3
2

Caiado de Castro, Alfredo Camara, Antonio Carlos, Lino
l\Iachado, Acurcio 'torres, Fernando Magalhães, João Villasbôas e Ruy Santiago, um voto cnda um.
Em branco, 36 cédulas.
Inutilizadas, 3 cédulas.

o Sr. Presidente - Proclamo 4° Secretário da Assembléia Nacional Constituinte o Sr. 'Valdemar Motta e 2° suplente o Sr. Alvaro Maia, o imediato em votos, de acôrdo
com o Regimento.
Devendo, portanto, proceder-se a nova eleição para o
cargo de 3° Secretário, marco, para êsse fim, nova sessão
preparatória, a realízar-se amanbã.
Levanta-se a sessão ás 19 horas e 30 minutos.

5" Sessão preparatória, em ·14 de Novembro de 1933
Presidência dos 3rs. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco
de Oliveira, i" Vice-Presidente

Ás 14 horas, o Sr. Antonio Carlos assume a
presidência.
O Sr. Presidente - Está ·aberta a sessão.
E', sem obse1'Vai;ües, aprovada a ala da sessão
anterior.
O Sr. Presidellte - Sendo esta a úlLima sessão preparatória,nos termos do artigo 14 do Hegimento Interno, convido
os 81'S. Deputados reconhecidos c proclamados a prestarem o
compromisso legal, na forma por· que passo a fazê-lo.
O Sr. Antonio Carlos. Presidente, levanta-se,
no que é acompanhado pelos 8rs. Deputados e demais pessoas presentes, e lê a seguinte afirmação:
~ PRO:\IETO GUARDAR .... Co:ss·rlTClç.~O FEDERAL QCE FUR .\DOTADA, DESE:\IPENHAR, FIEL E LEAL:\IE:STE, o :\IA:-óDATO QUE :\IE For
CO:-óPIADO, E SUSTEl'TAR A Ul'l.~O, .... I:sTEGRID....OE E .-\ I:-óDEPE:-óD.Ê:SCIA DO BRASIL. "

Vai-se proceder á chamada.
O Sr. Thomaz Lobo (10 Secretário) procede á chamada,
li qual respondem os seguintes Srs. Deputados, que, suce~si

vamente, a comecar pelos S1's. Vice-Presidente e Secretários,
prestam o compromisso regimental; com as palayras: hASSI:\1
o PRO:\IETO":

Cunha !\fello.
Luiz Tirelli.
Alyaro !\laia.
Alfredo da Matta.
Mario Chermont.
Veiga Cabral.
Clementino Lisbôa.
Leandro Pinheiro.
Moura Carvalho.
Joaquim Magalhães.
Lino Machado.
Magalhães de Almeida'.
Costa Fernandes. .
Carlos dos Reis.
3
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Adolpho Soares.
Hodl'jglWS Moreira.
Agenor Monte.
Hugo Napoleão.
Pil'l~s Gayoso.
Luiz SllCllplra.
\Valdemar Falcão.
Leão Sampaio.
Figueil'edo Rodrigues.
Xaviet' de Oliveira.
Fernandes 'l'avora.
Silva Leal.
Pontes Vieira.
JelJovalJ Motta.
Josó de Borba.
Fel'l'eira de Souza.
J(erginaldo Cavalcanti.
Marl i ns Vera.
Oelon Beze['['i\.
Pereira Lyra.
Herectiano Zcnaydes.
Barreto CampelIo.
João Alberto.
AgamcInnon de Magalhães.
Souto Filho.
Arruda Falcão.
Luiz Cedro.
Solano da Cunha.
Mario Domingues.
Arruda Caroara.
Arnaldo Basto~.
Augusto Ca valcanLi.
José Sã..
'rhomaz LODo.
Alde Sampaio.
Simões Barbosa.
Osorio Borba.
Góes Monteiro.
Valente de Lima.
Izicit'o VascollceIlos.
Sampaio \.o:;la.
Alvaro l'\oglleira.
Antonio l\Iachado.
Leandro Maciel.
Augusto Leite.
Deodalo Maia.
J. ~eabra.
M:U'qllCS dos fieis.
1Jl'isco Parai:::o.
Clemente l\Ial'iani.
l\Iagal hães ;.: eUo.
Arlindo Lconi.
Medcil'os l\ctlo.
ArtlluI' l\"eiva.
Edgar'tI SanclJes.
AI1'I'('(10 Mascarenhas.
Leoncio Galrão.
Attila Amaral.
Pacheco de Oliveira.
Homero Pires.
Ncgl'cil'oS Falcão.

Aloysio Filho.

Fl':l!lej"'(~{J
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rtoclla.

j'au!o .!'iJllu .
•\rllllld ~il\'a.

La li 1'0 I' assos.
Fel'llalldo de Abl'eu.
Cat'los Li ndembul'g.
Hl'llt'iqllll J l')(!sWUI·th •
•\01al'a1 Peixoto.
Migud Couto.
:-;alll/Jaio COl'l'eia.
h'reim Cal'neiro.
"'ui<krnal' Molla.
,)Ic:gal'io l\lal'ianllo.
~i:() de Alvarenga .
•JU;lfl (illÍmarües.
)'rwJo helly.
l,alll Fel'llandes.
CIIl'i"(o'"iio Barcellos.
Alipio Cos/allat.
AC11l'cio TOl'res .
.Ferllando i\lagal hães.
OSl'ar \Vcinsellenck.
Jcsl: Edu<ll·do.
Fabio ::;0<11'<:.
Soares Filho.
lkarque l\azarelh.
C~ll'd()w de Mello.
Lcmgl'ullel' Filho.
Bias Fortes.
Antonio Cndos.
tlJeilo Franco .
•JUS(l Bl'az .
•\deJ;o l\Jaciel .
. Palldiú i:ologcra:5.
Pedl'o Alei:-.:o .
•\llg'ustO de Lima.
l\'egrão de Lima,
Gaol'iel !'HSSlJS.
Augusto Viegr,s.
Matta l\'Iacll'IlJO.
JO;;j', Alkmin.
Odilon Braga.
I:lemen{o !\ledl'ado.
naul Sa.
Simüo da "unha.
João Heraldo,
Ful'lndo de M{\nezAs.
Pf)I\'CUlPO Viotti.
Daniel rio Carvalho.
Alelxo Paraguassú.
\Valdomil'o Magalhães.
Bcncdieto Valladares.

Lycurgo Leite.
Celso Machado.
Bueno Brandão.
Hioeiro Junqueira.
Chrisliano Machado.
Cnmpos do Amaral.
l\Iartins Soal'oi"
Belmiro de Medeiros.
Lovindo Codl10.
A!cantarH Machado.
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Thcolonio ;\Ionleiro de Barros.
Carlos.
Hodrigue:s Alves.
Barros Pcnle..do.
?líol'ac:; Andmde.
;\lario \Vhalc!ly.
"cré)uciro Ccsar.
Zorou:;ll'O Gouveia - Para uma Constituição deIHOcl'úlica e liberal, assim o promelo.
Jorge Americano.
H~'1Joli lo do !tego.
vuuracy ~ilveira.
Jo,;é Clpiallo.
Cinc1llalo Braga.
Cul'1ola 1..111eiroz. /
J\lmeidâ ·'Camargo. .
.\hreu :-5odré.
Plinio Ct)rrl~a de Oliveira.
Mario Caiado.
.
José HOlloralo.
Domingos Velasco.
j,Cl"O úe ?llacedo.
Generuso Ponco.
João Villas-Büas.
Alfredo Pacheco.
Franc isco Yi !Ianova.
Plinio Tourinho.
.
Lacerda PinLo.
Antonio Jorge.
ldálio Sarüemberg.
Simões Lopes.
Carl05 :\laximiliano
Annes Dias .
.FrcdcÍ'Íco Wolfenbutell.
Joiio :;implicio.
Helialo Harbo:"a.
Dcmctrio Xavier.
VicLor Rllssomano.
;\,;canio 'l'ubino.
Pedro Vergara.
Fan ia IUbas.
i\lauricio Cardoso.
All.wrLo Dmiz.
Cunha Yasconcellos.
AC\T :\lcc1cil'os.
GiiberL Gal/eil'u.
Vasco Toledo.
\Valdemar Heikdal.
Francisco l'Ilollra.
\ /' Anlonio Pennaforle •
./'- João :\li ô llcl Vilaca.
Alberlo Surek. .
Armando Laydner'.
Edwald P05solo.
Guilherme Plaster.
Eugenio Monleiro de Barros.
Edmar Carvalho.
Mario Manhães.
FerreIra Nela.
Antonio Rodrigues de Souza.
Milton Carvalho.
Ricardo Machado.
Jo~é

~
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Waller James Goslíng.
Augusto Corsino.
João Pinheiro Filho.
I-Iorucio Lafer.
Alexandre Siciliano Junior.
EU\'aldo Lodi.
l\lario de Andrade Ramos.
Pacheco e Silva.
Rocha Faria.
GasLão de Brito.
Roberto Simonsen.
Teixeira Leite.
Pinheiro Lima.
Lc"i Carneiro.
Abelardo Marinho.
:\for'aes Paiva.
:\'ogueira Penido.
2

o Sr. Presidente
que vai ser lido.

Acha-se sôhre a 2\fesa um ofício,

. O Sr. Thomaz Lobo (I- Secretário) procede á leitura do
seguinte
OFíCIO

"Exmo. '-I:. Dr. Ant.ônioCarlos Ribeiro de Anrlrada,
D. Presidente da Assembléia :\'acional Constituinte Tenho o prazer' de comunicar a. Y. Ex. que o Chefe (lo
GO.... I~rno 1:('501vel1 comparecer á se;::;::ão solene de instalação
(1~5sa :lUf;usl.a "\ssembléia. Atenciosas 5al1daf;õf~s. .4.ntlmes
Nadel. "
- Inteirada.

n.

O Sr. Presidente - Diante deste ofício, em o qual se
anuncia que o Chefe do Govêrno Provisór-io comparecer,i á
sessão de amanhã, darei a palavra a qualquer dos Rl:s. Deputados que queira propõr a fórma por que devemos receber
S. Ex.
O Sr. Christovão Barcellos - Pec;:o a palavra.
O Sr.J. J. Seabra - Peco a palavra.
O Sr. Presidente Chl'istovão Barcell05.

Tf'm a

palavra

o Sr'.

Deputado

O Sr. J. J. Se abra - Sr'. Pr'esidente, cu .já havia po.lido a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Não havendo, em sessões preparatórias, outra forma de 'se usar da palav.ra sinão "pela ordem", e, tendo eu .iá concedido a palavra ao Sr. Deputado
Christovão Barcellos, que a pedira em primeiro lugar, dei-a
também a V. Ex. O Sr. Christovâo Barcellos, entretanto, se
assim entender, poderá cedê-la ao nobre Deputado.
O SR. CHRISTOVÁO BARCELLOS - Faco-o com o maior
prazer.

-38-

3

o Sr. J. 1. Seabra (Pela ordem) - Pedi a palavra, senhor Presidente, para insistir nas observações que venho
fazendo desde o primeiro dia em que aqui entrei, isto é,
desde a primeira sessão preparat6ria.
Ontem, apresentei requerimento para qne a Assembléia
J\acional Constituinte aprovasse, provi!\óriamente, o Regimento expedido pelo Chefe do GovÓrno Provis6rio. V. Ex., exllutol'ilate, .resolveu pô-lo em vigor. Não podia, entretanto,
fazê-lo. V. Ex. não submeteu á decisão lia Assembléia o
meu Requerimento. Assumiu a posição de ditador e. ditatocompreende que ° meu Requerimento ueixasse de ser subRequerimento de V. Ex.
Com o respeito que lhe devo, peço permissão para dizer
que V. Ex. assim não podia ter agido. Na verdade, não se
compreende que o meu Requerimento deixasse de ser submetido á decisão da Assembléia.
O Sft. SOUTO FILHO - Conforme os próprios têrmos do
Requerimento de V. Ex.
O SR. J. J. SEABRA - :Não ouvi V.Ex. anunciar
!'ua resolução e me retirei do recinto apenas como protesto
á declaracão de que se ia proceder á eleição dos Vice-Presidentes e Secretários da Mesa.
Parece-me que, si o Requerimento vale alguma coisa,
deveria ser sujeito á deliberaçiio da Assembléia. (.~fuito
bem.)

O Sr. Presidente - A decisão que, ontem, dei ao Requerimento .dI) Sr. Deputado J. J. Seabra foi a de que,
impliciÚlmente, a Assembléia já havia aprovado o Regimento .expedido pelo Chefe do Govêrno Provisório, urna vez
que, de acôrdo com o mesmo Regimento, realísára votações.
Não faco dúvida, porém, em satisfazer o desejo do Sr.
Deputado J. J. Senbra, consultando a Assembléia sôbre si
aprova, ou não, essa decisão, dada ontem pela Presidência.
Os Srs. que a aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovada.
4

Tem a palavra o Sr. Deputado Christovão Barcellos.
O Sr. Christovão Barcellos - Sr. Presidente. V. Ex.
acaba de inteirar esta Casa do elevado e patriotico propósito do Exmo. Sr. Chefe do Govêrno Provisório, de
comparecer pessoalmente á sessão de instalacão desta ilustre
Assembléia que vai romper novos rumos, em busca dos grandes e gloriosos destinos do Brasil.
Essa alta e excepcional distincão merece da nossa parte
uma medida que demonstre ao honrado Chefe do Govêrno
Provisório o nosso sentimento de aprecoe subida consideração pela pessôa de S. Ex. (Muito bem.)
Daf eu requerer seja nomeada uma. comissão de dez
membros, cujos nomes ficam ao critério do Sr. Presidente,
para receber o Sr. DI'. Getulio Vargas, que tão fielmente
tem encaminhado o espirito renovador da Revolução. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Se nenhum outro Sr. Deputado
quiser usar da palavra, v~u submeter a votos o requerimento
do Sr. Christovão Barcellos.
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Os Senhores que aprovam o requerimento, no sentido
de ser nomeado uma comissão de 10 Deputados, indicados
pelo Presidente da Assembléia, afim de receber o Chefe do
Govêrno Provisório, queíram }(~V~(lt&.r-se. (Pausa.)
Foi aprovado.
O Sr. Presidente - De acôrdo com o reliuerimento quo
a Assembléia acaba de aprovar, nomeio, para a Comissão
que vai receber o Chefe do Govêrno Provisório, os~cguin
tes S1's. Deputados:Christovão Barcellos, Cunha Mello, Pereira Lyra, Alfredo Carnara, João Guimarães, João Albct'to,
Medeiros Netto, Jones Rocha, Levi Carneiro e Deedato Maia.
Vai-se proceder á eleição para terceiro Secretário o
respectivo suplente.
Suspendo a sessão pelo tempo necessário afim de que
os Srs. Deputados "e munam das respectivas cédulas.
5

O Sr. Presidente - De acôrdo com o Regimento, vai-se
proceder á eleição de 3° Secretário e 1° suplente, em segundo escrutínio.
Vou suspender n sessão por. 15 minutos afim de que
05 81'S. Depul.ados se mutlam das respectivas cédulas.
Está suspnnsa r, sessão.
Suspende-se a sessão ás 14
nutos.

horas e 45

O Sr. Antonio Carlos, Presidente, reassume
dência.
Reub!'e-sc a sessão ás 15 horas.

mi-

a presi-

6

O SI', Presidente - Está reaberta a sessão.
Achando-se na ante-sala os Srs. Leitão da Cunha e Sebastião de Oliveíra, reconhecidos e proclamados Deputados, convido os Srs. 3° e 4° Secretários para, em comissão, introduzirem no recinto S8. EEx., afim de prestarem
o compromisso regimental.
Compraecem S8. EExs., acompanhados da
respectiva comissão, e, junto á Mesa, prestam
o compromisso regimental, tomando assento, em
seguida.
'/

O Sr. Presidente- Vui""'se proceder á chnmada para a
eleição de 3° Secretário e 1° suplente.
O Sr. Thomaz Lobo (1" Secretário) procede á chamada
dos Srs. Deputados.
E' int.errompida a chamada depois de haver
votado o Sr. Deputado Henrique Dodsworth.
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o Sr. Presidente - Achando-:-se na ante-soJa os
Sl·S. Ruy Santiago, ,Jones Rocha e Oliveira Passos, reconhecidos e proclamados Deputados, convido os Srs. 30 e 40 Secretários ram, em corni.'i.'1ão, introduzirem S8. EExs., afim de
prestarem o compromisso regimental.
.
,

Comparecem' SS. EExs., acompanhados da
respectiva' comissão. e, junto á Mesa, prestam o
compromisso regimental, tomando a5sento, em
seguida.

o

Sr. Presidente -

Continua a chamada.
9

o Sr. Fernandes Tãvora (2· Secretário, servindo' de 1·
Secretário) continua a chamada, a partir do Sr. Deputado
lluy Santiago.
Durante n chamada o Sr. AntÔnio Carlos.
Presirienll'. deixa a cadeira da presidência, que
I~ ocupada pelo 81'. Pacheco de Oliveira, 1° ViceP1·I!sidenle.
.

o Sr. Presidente Deputados.

Re~ponderam'

Vai-se proceder á

á chamada 198 Srs.

contage~

das cédulas.

Proecdc-sc á contagem dae cédulas.
O Sr. Presidente - O lotaI das cédulas recolhidas não
confcl'C com o número que ha pouco declarei, de 198 Senhores Depulados que responderam á chamada. Isso se explic:l
pelo mlo de terem três Deputados, que ainda não haviam
tomada posse, depositado na urna as respectivas cédulas logo
após o compromisso, feito durante n. yotação.
Vai se p.roceder oi apuração.

São cncontrildns na urna 201 cédulas e que,
apuradas, dão o seguinte resultado:
PARA 30 SEcnET..\fUO DA ASSE:\IBLÉIA

NACIONAL

CON5TlTUlNTR

Votos
Clementino Lisboa ......•....•.....................
l\Iário Ca iado. .
.
Em branco, 35 cédulas
Inutilizada, 1 eMula.
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O Sr. Presidente - Proclamo 3°· Secretário da Assembléia Nacional Constiluinte o Sr.' ClemE\ntino Lisbôa, e 1° suplente o Sr. Múrio Caiado, o imÉ.diato em votos, de aCÔrdo
com o Regimento.
' '.
"
.
!.'iada mais havendo a tratar, vou levántar a sessão. convidando os 81'S. Deputados para a instalação solene da AsseIl'íbl~ia, amanhã,. ás :1.4 horas.

Sessão solene de Instalação, em 15 de Novembro
de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, ~residente, e Thomaz
Lo:ho,1" Sacretârio

..\5 f.í horas. o Sr. AntlJnio Carlos, Presidente,

a~:,;ullle

a presidência.

o 5:-.

ludo.~ o.~

Presidente - (De pé, no que é acomp'lIlilarlo por
presentes) -Está aberta' a sessão.

O Sr. P:osidento - :\leus Senbores, levanto-me para o
alo :iolellc de declarar instalada a Assembléia :'\aeional
COllstituinte. Ao fnzê-Io. devo reafirmar, em \'0550 nome e
no meu. r, nos;:o compromisso de nos consagrarmos, devotada, o1Jse.;:adarnente. ao hem da Púll"Ía. E devo, ainda, em
\'0550 nome c no meu próprio. tlolninado
corur;âl} pelo;
muis fCr\'ol'oS05 sentimentos ele patl'iotismo e na I leu:!
consciêp.::ia da:; l1o:::sas l'espon~abil idades, dirigir as mai.';
ru10l'osas congr:ltulac;ücs á :"acão Brasileira por êss~ auspicioso acontecimcnto.
~cnltores, declaro ínstalada a "\ssembléia :Xacional CullStHuínte. (.11ai/o úem; muito bem! Palmas prolollgadás}.

°

O Sr. Presidente - Anuncia-se a chegada do :;1'. Chefe
do Go\ú'no ProYisórío.
Convido n Comissão nomeada para receber S. Ex. a
desempenhar-se da SUa missúo.

2

o Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala o 81'. Cesar Tinoco, reconhecido e proclamado n~nutado.pelo Estado
do Rio de -Janeiro. convido oS Ses. 30 c P ~ecretários, para,
em comissão, introduzirem no recinto :~:. Ex., afim de prestar o compromisso regimental.
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, preslu o compromisso regimental, tomando assento, em seguida.
O Sr. Presidente- Achando-se na ante-sala. o ~r. Asdrubal Gwyer de Azevedo, reconhecido e proclamado Deputado
pelo Estado do Rio de Janeiro, convido os 81's. 3° e 4° Secre-
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tários, para, em comissão, introduzirem no recinto S. Ex.,
afim de prestar o compromisso regimental.
Comparece R, Ex., acompanhado da respectiva cornisilüo c, junto á Mesa, presta o comprümisRU regimental, tomando assento, em seguida.
3

Chega ao edifício da Assemblpia R, Ex, o
!-ir. (;hel'e do Gon\l'no Provisório, que é recebido,
no 1 lance da escaf\a principal, 1)1'10 Rr. Dil'el.01' Gel'al, ~";ecretário da Presidência, Vice-Dirdor da Secretaria da Assembléia e demais chefes
de serviço.
Ao assomar S. Ex. o 8egundo lancn da eilcadaria, é conduzido pela Comissão d~ Dnplllados
nomeada pelo Sr. Presidente da Assembléia, até
ao recinto, onde é recebido pelo mesmo Sr. Presi(jente, tomando assento á !\lesa, ao lal.1o de S. Ex.
0

(Prolongada salva de palmas).

O Sr. Presidente - Senhores! A Assembléia Nacional
Constituinte sente-se desvanecida com a presença, em seu
seio, do eminente Sr, DI', Getulio Vargas, digllO CheCe do
Govêrno Provisório.
Afim de Que lhe sejam prestada8 as tievidas homenagens,
vnu dar a palavra ao SI', DCllutado Raul }<'ernandes, ilustre
bl'asileiro, que dl'stn Ass('mb\l'ia faz parte, pal'a que, cm
nc:ne de S('us colegas, saúde ao honrado Ch('fe de Estado,
O Sr, Raul Fernandes (J[olJinllmto de atenç(ioIJ -- 81', Preapós tl'inla e cinco anos de assiduidade nos trihunais
e quinze de vida pal'1amenlar ativa, não Sf)i si estou suficinnI.C!lwn( e encoUl'açauo contra a emoção empolgante que se
apodera de meu N;pírilo, no SUbiI' a esta tribuna, pai' delegação da Assembléia Constituinte, com o encargo honrosissimo de saudar o Chefe do Govêrno Provis(lrio.
1,'alo, SI', Presidente, por delegação da Assembléia, Devo,
portanto, esforcar-me para exprimir tão somente os sentimontos que animam a unanimidade dos componentes desta
augu~ta corporacão .
Si o nobre Chefe do Govêrno tivesse vindo a esta ASSI\ry)bléia, ní'sta hora Sloleníssima, tão somente cumprir um dever
de corlezia protocolar, nossos agI'adecimentos lhe deveriam
ser rendidos. Sua presenr:a, porém, tem significnci'io milHo
mais alta: vale por uma homenagem aos I'cprcsentnnlf's tia
soberania popular, aos mandal.arios da Nação Bl'asileirll.
Tem sentido ainda mais transcendente porquê, complll'(~C(~ndll
a esta sessão memol'ável, o Chefe do Govêrno oferece no País
o símbolo tangivel da sua solidariedade á obra constitu~i()nal
que ora empreendemos, e dá a todos os brasileil'os o penhor
mais sólido de que os trabalho!! ingentes, que tem de sei' levados a cabo pela A8sembléia, serão executados numa atmosfera de calma, de Irllnquilidnde e de seguran~a absolutas,
SI', Chefe do Govêrno Provisório, a melhor reCOmll()ns:!.
que V, Ex, poderia colher, vindo a esta Assembléia pral.icar
um ato de tanta magnitude e transcendência, estaI'ia muitl)
menos em quaisquer palavras que eu acaso pudesse prol"~l'ir
do que no próprio espetáculo que se oferece aos nos"lo:;
olhos.
~irJente,

-
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P.ln é c.reação dr V. Ex.; ó creação ela lealdade jndef·~cU
vel com quo o Govi!rno Provi;;ól'io 1'10 dl~Stm1[lenhou do p:'imeiro e do mais grave dos compromissos que assumiu PUI'U
com n Naçíio,
Foi gl'acai'l á orirnt.açíio do OovtH'no Pl'Ovi;;Mio, fir'mr.
nl}sso l'lImo, que sr. elahorou e pr'omulgllu o C6dijll) J':If'i!.oral,
esf,abelecnnílo o voto sewI'l'lo /) 1)l'Oporcional, IH'ol'orido mediant.e qualificação c pr'ocesso nntregue,; á guarda vigilant.f!
do POdfll' Judiciário, f' f1e;;;fllchanrlo no eSIJfJláclllo empolganl. p
Lie lima Asscmblt'ia, legil i maml'nt~, Imramentll t:1oita, de
como não há exemplo em no;;sa hist.6ria do 107 anos dfl regime representativo, SI! niio rl'montar'mos ao.'; l'pmotos lf~m
pos em quo o GabineLe Suraiva fez, com o mesmo exit.o, experifmcia análoga.
Mas o Conselheiro Raraiva, ao Umlar aquela fl,'ova, jogou a sorte de um gahinl'le, I' V. Ex" Hr, DI', /.>1't.1I1io
Vargas, jogou a sorte de um ri'giml" a ROl'to da IlPVOlllÇão;
jogou-a, com abnpgaçfio, com dlmôdo, com cor'agem o com a
Iralrfadn n mais perfeita, O I'f!sull ado aí está patent.e aos
olhos de V, Ex., e ::I'rá o melhor ele todos os galardiil's que lhe
pOS:'1am Sf.'r t.ril.lUtarlos no fim no seu agitado e diffcil (ll'rlodo rle govêl'Oo, Anll's (11' maiR nada, há dI' ser' eHI)of áC\llo
confortador' ao Chl'fe rio (iovêl'llo - o cUI'aflm' naLo ria Nação,
sentir nesta Assembléia a villl'acão cívica, a mais int,cnsa quo
já se viu no Brasil em QUf1 os retlrl~sf'ntantes do Povo, irmanados num só llensaml'nto, com a vont.adr tl'nsa, a int.l'ligf.~ncia aguda e o patr'io!.i"mo alto, como um ílcJ homem, só
pensam em cumprir, com devotamento e lealdade para com a
Na~ão, os graves r1cverrs que pesam sóbre os seus ombroil.
É para o CllI'fl' do Estado um ei'lpetácl1lo confort ante,
digo eu, porqlll~ a ~aeão PI'OVOl} a sua maioridade política,
sabendo escolher \lma Assembléia digna dú suas tradieões e
cultur'a, tão depressa Ih(' ol'ram um Código Eleitoral (,xf\culado fielmente C com lealrlarll'. Ela demonstrou qUI~ üstá madura para o exer'cício do;; g'l'aves devl'res da cidadania,
Pouco importaria, conl udo, a fl'cnica do Código Eleitoral,
se não o anima;.;sf.~ na :'\la ('xrclH;ào o alto espírito dI' imparcialidade, de honesl irlade polft ira, a mais indefecUvl'1 com
que lhe infundiu vida e vigür o noure Chefe do Govêr'no
Provisório.
Feita a experiência rias I'll'ieões puras e livres, como de
iguais não há n1PmÔl'ia no Brasil, surge uma maioria, \lma
forte maioria, urna t'"magarlol'a maiDl'ia que, a dl'speilo dfl
divergências sóbrl' acirlenll':'1 ou pontoi'í de vista secunflár'ios
da obra do ~ovêrno Provi;;ót'io, com êle e com a Rl'voluc;ão
está, intimamentc, indl.'fl'ctivelml'nle ilolidáriu.
É o batismo da legalidade vindo eobr'ir' com o manto ria
sua majestafll' a obra de ftll'l;a realizada em Outubl'o de 1930,
para rl:ivinrJicar as liberdades públicas, esmagadas pela corrupcão do l'l'gime,
Os govêrnos ditatol'iail'l, mpllS Senhorús, além das vicissitudes próprias á .'lHa nalureza, t~m, not6r'iamenLc, uma
grande dificuldade na passagem para o regime legal.
Os ditadol'os hesit.am, alguns recuam definitivamente e
organizam a autocracia, depois da qual é um enigma insolúvel apurar se a Na~.ão aderiu ou não a essa organização do
Estado. Outros tergiversam, adiam, c, por fim, fraudam a
manifestacão da opinião pública n cobrem-se com o voto fal··
si ficado para obter a l'atificu~ão do movimento de fôrca de
que nasceram. Mas todos, por um ou por outro modo, procuram a sancão moral da legalidade, porquõ, a despeito das
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·teodas, segundo as qunis a fUI'CU ainda é, em Direito Político,
a fonte mais abundante do Direito, nunca, nem mesmo a Alc~
manha, pálria <los leorístas do Direito Público Moderno.
nenhum d(~les abriu mão da sançfio Ijopular para os regimes
criados revolucionáriamente.
Essa. experÍ(mCÍa, entre nós, está feita, a prova foi tirada, e como a ~ar;iio, por esmagadora maioria, c livremente,
elevou a esta Assembléia Deputados par'tidárÍos do golpe de
Outnbt'o de 1930, é licito dizer, de hoje por diante, que o
poder, comecando de fato, apoiado na força. passou a ser um
poder sancionado pela .JustÍl;.a- pois a Justiça, em Política,
é a adesão do Povo soberano.
AI~m disso, 81'. Chefe do Gov(~rno Provisório, a sábia
lei q1le V. Ex., com exemplar lealdade, pôs em vigor, exccutr.da, ('om precisão, pelo Poder Judiciário, sem interferência do Govêrl1o nem de facções políticos, produziu, como estamos vendo, a r('presentaçâo de todos os matizes da opinião
lJolíl icn organizaria no PaI:; - nüo só os amigos da Revoluf::: o, niin ~.; 05 Pal'LitlúrioJó; do GOyt~rnn. m3~ 05 qu~ llw são
intl i fel'ellles, c. até. os seus advers.íl'ios de hoje e fie ontem,
aqui f'~t.ío [Il'Clientes pelos mandnlários de sua escolha e
confin lII:n,

1;; ,:slc um l'e~lllt<1rlo quI" gl':mgeoll do País em pêso o
respeito e a admira(:üo-- direi:' a gratidiio, para com o
.
Chefe do Govêl'no Provisório,
E csf ou certo de que, nêste concerto, os primeiros que me
hão de aplaudir c acompanhar são justamente aquêles que
não comungam nas idéas do Governo. porque foram 05 mais
diretamente benr'ficíado5 pela lealdade e correção com que a
Revo!tll;úO de Outubro se de$empenhou dêsse gravíssimo
den~r cjvico.
Eis ai. Sl'. Chefe do Oovêrno ProvisÓrio, o motivo de rcconfêl'lo e:'atisra~ão. haurido ao contaclo da Assembléia, e
que vale mais do que palavras, para que V. Ex., ao sair
dêsle recinto. leve a convic~ão de que tem hoje a seu lado,
para junlos levarmos a bom lêrmo a obra da conslitucionalisa('i'io do País. toda~ ~s forças vivas e ponderáveis que devem legitimamente cooperar néla.
Xfio quero deixar a tribuna sem uma pala'Ta especial
de louvor- e agradecimento ao Chefe do-Estado, no momento
em que falo. diante dêle, frente a frente, de poder a poder,
com a autoridade de representante do Povo, pelas altas qualidades morais com que êle tem dignificado o seu alto
cargo, mantendo-o na altura em que sempre pairou c deve
pairar.
Lembro-me. emocionado ainda, de que, nos dias convulsionados de Outubro. depois que o Presidente Washington
Luis cle:,ceu as ~s::ada5 do Palácio 6Uailabara, pesadamente invectÍvádo por seus enormes eITOS políticos, mas l'~
lado, l.manimemente, pela sua inatacável probidaãêCie homem pÚblico, um diplomata estrangeiro, dos que melhor
conhecem nossas cousase nossos 11omens, me dizia confidencialmente:
- Vocês são homens felizes. Um país que, através de
sua história, de suas =\'icessit.udes poHUcas, não p6de nomear
um Chefe de Estado, que ténha manchado as müos com os
dinheiros públicos, possúe urna reserva de forca que lhe
permite encarar o ·futuro com desassombro.
Comovido, em silêncio, recordei-me de Campos Sales,
que saiu da Presidência com suas terras de Banharão hipotecadas; de Nilo Pe<;-anha, cujo testamento patético conta;
vintém por vintém, a origem e a formação de suas eco-
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ilomias; do Marechal Hermes, tão caluniado, mas Lão (: Ígno, após deixar o Govêrno, na sua mediania - e de todo;;
OS outros que, se entraram ricos, não aumentaram o seu
cabedal, se entraram remediados saíram empobrecidos, se
entraram pobres saíram arruinados,
V. Ex. soube manter inlacto ê5se tnouro inapL'eciável
e soube ainda acrescê-lo, exercendo o l'oIJcr com moderação
? justiça- virtudes sempre difíceis no Poder, e 1Jeroicas em
tempo de poder discricionário, quando o Governo é o guarda de si mesmo e em túrno tll~le ululam, desenc:ldeada~, ns
paixõcs, reclamando vingança;,:, pedindo desforras, ~~ 1',""'r:a
da alma, a moderal:ão c a pacil~ncia de que Y, Ex, deu eX 1!;,1pIo, conduzindo o Pai:" U'anquihlIllcn!c. a e"Les dias de pneificação, constitúem um aC!lll'no a mais na cor'oade \'irtud..~s
cívicas a que me acabo de refm'il' c l!lc assinalam um IU:;<li'
li parle, inconfundível, na bisllÍria do:; nossos Chefes de Eslado.
Graças a essa mode1'ação, Excele;;fi5simoSenhor Getulio
Vargas, no momenlo em que se instala a Constituinte Bras:leira, fJOJemu,; \'.:-1' irmannl!os Iodo" 0" Bl';1sileÍl'o;;, incI!lsive nossos Íl'mãos mais ....clhos de São Paulo, que re::uUl'am
as fronteira;; do Pais e ,lhe deva;;sararn ú:o< sl'l'lúe~. E ni\o ,.roi
a quem mais adimirar: se a\', Ex, que soube enll'l~gar-Ihc5
o govêrno de sua terra, num gesto de p11I'O palriotismo e de
snbedoria política, se a êles, que souberam esquecer o 1>a5sadol'ccenle, para trazer a colaboral;1io rlcdicada I' sem reservas aos lJ'uhalhos da Consti tuinle. ')allllas j)l'o[ollfJetdas,)
Eis aí, meus SenhOrf'5, em fJ1'llVCS e Wscas fJalaVl'n", 1)01'
que reputamos, todos, justa a homenagem prestada ao Gl:d.!
do Govêrno Provisôl'io, ao q nal, em nome desla ASSI~:11hl~;ia,
rendo o tributo da ma is :"incCl'a \"clll'l'al;ão, do ma i,.; viYII
reconhecimento. como In'<lsilpil'o, :<r':npl';' pnlllnoradn '{':'SI1<\
terra, com us ilho;; l'ilo,; no S"ll !l'):":::': 'Pd/lll/" jJ)"o/':!!(jIt(ltls no 1'ccinlo c nas !JI/krio.q

o Sr. Presidente - O Sr, CheÍl1 do GO\'ê1'nO Provisório
vai proceder á. leitura de sua :\Iensagem.
,

O Sr. Getulio Vargas,

CHEFf. DO GO\'l~nxo

PnOVISIJRIO -

(Prolonyada salva de palmas, Jlovíllicnto {/c1'al de atençúo.)

. Lê:
81'S,

membros âa

~\~:sembléí:J.

:'íacíonal ConsLiluinLe:

Comparecendo li solene instalação da Assembléia :'íacional Constituinte e em pl'csenr;a dos legítimos repre:senlantes do PO\'O Bl'asileiro, aproveito tão excepcional oportunidade para dirigir-me li ~ação e pl'estar-lhe contas dos meus
atos; como Chefe do Governo Provisó1'io, inslituido pela revolução triunfante em Outubro de 1930,
.
Convocados para dar ao Pais novas instituições, tereis
bem avaliado a SOllla de rcsponsalJilidades imposlas pela
magna tnrcfaque \'05 cabe realh:a1'. Para levá-Ia a bom
termo, contais certamente com abundantes reseI'Vas de patriotismo e ausculta1'eis, atentos, as cxigenciasdo momento
nacional, sem esquccer as lic;ücs da nossa experiência política.
. .. A alta significação do acontecimento de que participais
tessnlta, de modo evidente, ao lembrarmos ser esta, no decurso de mais de um século, a terceira Constituinte c11a-
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macia a assentar os fundamentos legais para a vida e o 00vôrno da Nação Brasileira,
O exame do nosso passado polftico, feito com s~rena
imparcialidade, oferece ensinamentos preciosos que não devemos desprezar,
A LICÃO DO PASSADO
Os povos, como os indivíduos, jamais conseguem realizar integralmente as suas aspirações, Na ansia por atingir
o melhor e o mais perfeito, consagram-se a experiências em
que o ideal só é alcançado aproximativamente, através de
lutas repetidas e ingentes,
Estudando o processo da formaçtio política do Brasil,
duas tendências se apresentam, persistente.~ e definidas,
ernel'ginno da época colonial para as pugnas emencipadoras:
a federar;ão e o govôrno representativo,
As condições em que se iniciou e desenvolveu a nossa
C'olonização esboçaram desde logo essas tendências, Num
vatíssimo tel'l'ilório de litoral também vastíssimo, disseminaram-se núcleos de povoadores, quasi isolados entre si e
da metrópole. Para se organizarem e desenvolverem, num
meio desconhecido e hostil, precisavam prover as próprias
neces!'lidades de economia e defesa. :tsses núcleos evoluíram
espontaneamente para a autonomia e acabaram criando para
si um govêrno de certo modo original, cuja forma definida
e precisa vamos encontrar no funcionamento das Camaras
Municipais, que administravam, ditavam leis, proviam a justica e chegaram, com o tempo, a entender-se umas com as
outras e, ás vezes, diretamente com a Metrópole, sObre assuntos de interêsse público local ou da Colônia,
Não adimra, portanto, que, proclamada a. Independência,
consolidando uma situação de fato, viessem refletir-se no
seio da nossa primeira Constituinte an!\eios declarado~ e
persi"tentes pela implantação de um govêrno de forma democrática e federativa,
O nto político da nossa emancipação colocou, por fatalidal1e hi~tórica, nas mãos de um príncipe estrangeiro, os
destinos do Brasil, operando-se uma espécie de enxertia
dinástica, cujos interesses haviam, fatalmente, de colidir
com as aspirações nativistas, já orientadas no sentido liberaI e de franca descentralização.
O conflito verificou··se logo de inicio, quando a Constituinte delineou, dentro daquela orientacllo, a estrutura institucional do País. Dissolvida intempestiva e violentamente
num ato ae inequlvoca roação ás suas tendências, a con&tituição outorgada impõs n forma unitária e retirou da Camara, pela criação do Poder Moderador, o contr61 do 00vêrno, enfeixando-o nas mãos do Imperador.
Estava abl'rto o dissídio, cujo desfêcho foi o movimento
reivinl1icador de 7 de Abril de 1831, verdadeiramente admirável como demonstração da vitalidade de uma conciência
nacional e que deveria ter produzido, com a abdicação, torlus as consequl\ncias poilticas que a Independência frustráI'a.
Estabelecida a Regência, reacenderam-se as agitações em
prol do ideal federativo, refletindo a crise da formação políticn d!l País. O Ato Adicional, que modificou o regime unitário da Constituição de 1824, não foi mais do que uma concessão ao federalismo, Cl'iando as Assembléias e aumentando as atribuições dos presidentes das Províncias, extinguindo o Conselho de Estado e retirando da Re~ência a faculdade de dissolver a Camara,
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Dentro da lógica dos acontecimentos e de aCÔl'do com
o nosso passado histórico, o movimento de 7 de Abril, com
antecedentes claramente orientados, devel'ia ter realizado,
no mlnimo de efeito, o Império Federativo; o Ato Adicional
condescendeu, apenas, com os pendores de descentralização,
burlando-os com disposições conten.porizadoras, Soh o aspPlo l)olllico, póde ele ser considet'ado, por isso, como um
segundo desvio do movimento emancipador, que nos teria
dado a República, se não ocorresse a transplantacão da dinastia bra~antina, com a qual fizemos a Independência,
As lulas desencadeadas durante () perlodo l'egnncial,
não liVCl'am o caráter generalizado de simples motins; contrariamente, além de revelarem espírito cívico, vigilante e
combativo, traduziram, quasi todas, o impulso de um movimp.nto de idéias, expressando aspirações populares, que não
haviam conseguido enquadrar-se na organização política
dada ao País,
Com a sua formação eletiva e temporária, a Regência,
tão agitada e discutida nos seus atos, mais se aproximava
de um Govêrno de molde republicano que propriamente
monárquico, Explica-se, assim, em grande parte, a crise
da sua estabilidade: contra ela investiam, mais do que as
correntes extremistas em rebelião, para assimilá-la, os interêsses da dinastia incipiente, procurando empolgá-Ia para
manter e garantir o estado de coisas, criado em 1822, O
golpe da Maioridade antecipada, taracterizando um expediente político, foi a solução encontrada para evitar o pl'Olongamento do dissfdio que, ameaçando em primeiro plano
o rej;time monárquico, parecia capaz de quehrar a unidade
nacional,
Vista á distancia e apesar da mediania das realizações,
a década l'cgencial constitui admirável afirmaCão de vitalidade clvica, marcando distintamente uma época da história polít Icn do Brasil,
É corrente afirmar-se que a consolidação das instituições monárquicas, resultante da Maioridade, obstou o desmembramento da Nacão e o advento do caudilhismo,
Evidentemente, a vitória do Centro c, portanto, do poder monárquico muito conCOl'rcu para manter e fortalecer a unidade nacional. Comtudo, ni'io é de rigorosa lógica concluir
que, genel'llllzado e triunfante algum dos movimentos de cal'áter regional e de tendências fcdcI'alistas e até r.epublicallU!'!, fl\ilS(l o Pais, incvitlÍ\'elment(l, al'l'n:;;tadn. ('omu consl'!'ql1~ncla Imperiosa, á degagl'cgacão, 'fornados nacionaiS e
"nanimes poderiam garantir da mesma maneira a integridade da Pál1'ia, sacrificando, embol'a, a continuidade do Impé1'Io,
l'Saindo da Maioridade, vencida a revolução liberal de
HU2, encerrado o dec~nio farroupilha e sufoOada a insurreição l)\'aif'i1'8, o Império estabilizou-se num longo periodo de apaziguamento intarior e de prestígio internacional,
Esse pCI'(odo foi ausorvido pela experiência do regime
parlamental', que nunca se praticou realmente, pela falta
de uma opinião pública organizada e preponderante, capaz
de exercer a representaçi'io com conciência e vontade livre,
Supl'ia~a artificialmentp. a interferência do Poder Moderador
nas mãos do Imperante, provocando as crises polfticas a
seu alvedrio, a quéda dos ministérios e, oonsequentemente, a substi tuiçAo dos partidos no Poder,
O progresso da Nação, nesses cincoenta anos de tranquilidade. não foi fruto exclusivo do regime, como prooura-
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ram fazer crer alguns historiadores do tempo. Avançamos
no terreno das realizac:ões maleriais, porque as fÔrças criadoras da ~ação nos impeliam P:J.:';l a ft'ente, e por ser condit::ão de vitalidade incrente aos jlfiVO;"; jovcns, ricos em recursos naturais inexplorados, p:'og'l'er.iil', ainda quando mal
governados ou dirigidos.
Enquanto a vida política do País se ajustava, desajeitadamenle, a um morlêlo copiado, marchando e eontramarchando ao riLmo do rotativismo fictício dos partidos desavindos em turno da Corôa, continuaram a agitar-se subterraneamente as aspirações recalcadas dn. nacionalidade. A ação
pessoal do Imperador, temperamento patriarcal e comedido
no uso do Poder, influiu, sobr'emaneira, no prolongamento
do regime, subtraindo-o aos choques violentos com a opinião
e condicionando-lhe a duração á da existência do Imperante.
A de~acJência das ínstituicões monárquicas era tão evidente,
nos últimos anos, que se generalizara a convicção de que
não sobreviveriam á pessoa do l\Ionarca, impossibilitando,
natural e fatalmente, o advento do Terceiro Reinado.
Apesar de meio séCulo de paz interna e das adaptações
políticas experimentadas, o País não recebera ainda uma
organização completa e eficiente, capaz de dar rllmo definitivo e propício á expansão das enerl;ias nacionais. A administracão pública desenvolvia-se no sentido burocrático.
baseada no processo simplista de nrrecadar pura gastar, por
~'ezcs, improdutivamente..-\. economia da Nacão. desenvolvida á marr;em da influência do Estado. tinha com éle apenas o contado da aparelha~em fiscal. mais ou meno.. absorvente. conforme as exigências das suas finanças, auasi sp.m'Ore deficitárias. Socialmente. n:l0 se co~itál'a de valorizar
CJhomem. nem cOn1oentirlade políticn, nem como fator m~n
nômico. Oferecíamos o cspelúculo de uma minoria c:11hp.'bida de cultura humanista, fazendo polHica li europüia. vivendoreflexamenle a vida dos gl'nnr]es centros de ciyiliznl;ão. em contraste com a massa ignorante das populacõc..
rurais e urbanas,
O problema da escravaturn. encerrando o da orJ:aniz:l~ão do trabalho. fundamental para o nosso desenvolvimlmln
~conômico. não teve a solucão que mais convinha. Retm'dJl-.
-:la, procl·asLinada. erigida em ponto nevrálgico da existência do regime, atuou alé como fator de pertnrhaçâo, pela
forma hrusca e pelo ambientl~ de exalta<:ão poWica em que
Se operou a subsLitl1ic:ão do trabalho escravo pelo lr..balhn
livre.
.:\. campanha abolicionista foi, indiscutiYelmpn/~, um
tjf)S nossos grandes movimentos de opinião. Empolgontnlnllllente o País numa solidariedade admiràvel de todas as ~\1~"
t'ôl'ças pspirítuais. Vitoriosa, os resllltados surpreenderam.
?ntrelanl'o, aos seus próprios paladinos. 05 ('.t>tllros prn f ]'lfl'\res,principalmenle os da explora<:ão agricf' l a, caíram ~m
colnnso, ante a desordem e o cxôdo das maSSDS trnbnH:a~:()
ras. pntre({1.1es repentinamente á inexperiência da lil~~!'dade.
DOIl"inaà()s pl')!a idéia generosa, os pro-homens do aholicjl'\nism"l não haviam cogitado sequer do que convinha e cnrJl;'!'la fazer dos escravos libertados.
, Se o !)roblemado trabalh<> escravo teve solução, aindl;\
:}ue defeituosa e tardia., o mesmo não aconteceu com o d~
eaucacão popular, quasicompletamente esquecida, até n(l
à~t1 aspecto mais elementar, o ensino primário. No projeto
da Constituicão de 1823 fôra. êle encarado de frente e pra~lcamente, estabelecendo-se a criação obrigat6ria de aulas.
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públicas nos têrmos e liceus, nas sedes de todas as comarcas.
A Constituição outorgada eliminou, porém, essa súhia dispo:llCfio, que. adotarIa e cumprida, teria, pelo menos, r,viladG
os males do analfabetismo"
Em resumo, o Impérío encerrou a sua atividade deixando insolúveis os dois maiores prohlcmas nacionais: o dr~
organizaç.âo do trabalho lívlre e o da educacão.
Por outro lado, a centraIízação impo!;ta pelo rcgime,
tanto no sentido pl)lítico como no administrativo, agira sôbre
as províncias, refreando-lhes o desenvolvimento c crinnrln
uma espécie de heliotropismo que as retinha voltada!; para
a corr'la.dencnrlcntcs do seu arhitrio e dela tudo nl'.n;írlen·
cialmenlc éSpl'l"anrlo. Os efeHos rle scmel!wnt(> CflUI rn lizal;fio atuavam eomo entorpecentes sljhrc ns iniciativas e eW!rgins locais, presas á rotina e ao favor oficial.
Tal era, a largos lraço". o panorama ria situnçiio do
País em iR!)!). Para detcrminar-Ihe os conlorno!; com mais
precisão. acent tlemos uindn: aos abalo!' ecou(imico~ prl)r!uzidos pela ahol itão aplical'am-:"~ reméllios de em(>r~l~nria.
visando principnlmente rennimnr n explol'nt:iio agrfcola rlesorgnnizada; definirá-se a política prolecioni!'la. de"linarla
a estimular o;,; primeiros surt.os de industrializaefio, f> qne
deveria. mai~ tarde. expandir-SI"! até ao ahu~n: I'm''''I'(lfl011se p(>lo caminho tenfanor do inflacian ismo monf'lá t'io com
as sua" ahundancias fictícias, que, refletidas no campo dos
negócio:,. gCl'aram o espírito de aventura, dll P~pPCI1J;f(:fjo e
cac.a ao IUCI'O fácil. culminando. afinal. na derrocada do
"cncílhamf>nlo" .
ADYEXTO DO REGIME

REPUBLICA~O

Foi nl':'\51"' ambítmte de inquiet.!ufe generalizada que a
propaganda l'Ppnhlicnna comcc:ou a ~anhar lel·rena. apl'oveitando-se dos ro!'cilos perftfrondorcs rIa nboli~iio (> rl'('olhendo
05 d(>5~asl(';;; do:' partidos monârquieos rleliquescenfes. Xiio
cnn:,1 ilUir'lí. ainda a:,:,im. o quI' se por1f>I'ia ('hamal' llma f,',rça dI' opinião organizacla. com poder suficiente para atuar
por si c nrüyocar a qUl~da do trono vacilante.
O irlC'nl republicano tinha l'aízC's profunrla!' na viria política do Paí". Definira-se em movimentos cívicos memorávci:-. emhol'n fracn~~nrlo~. e. nM c!'r/o ponlo. comnpnrlinv:L
as aspirac:õc" nacionalistas, desatendidas desde a Indepenflt~ncia. Basl 11 l'I~COr(I:II' a pxol'I.:tC:i'io (li' .To:'l' (-:ll'n1l'11t P. no
apl~lo ff!ito no príncipe D. Pedro nnra ficar nn Bl'a~il: "Vnssa A. R. não iIWOl'U qne o partirlo repnhlicano aí está. e
fnrá po;, si a IndepcnMncin.se não a p-mpolgarmos".
,\ prol'lamac:fio da Repúbl1cn, 'apr'ecinrla l'igorosampnte como fato histórico. foi. entretanto, uma antecipação rlo:o;
acontecimentos, precipitada pelas questõe~ militares. TaIs
circum,tancias não lhe tiram. eontuno, () cnráter rle alo nftidamente revolucionário. Como tal, deveria importar em
mutação obrip:atória de vaIare!' e influir também no sentido de profundidade na vida política do País, para não se
tramformar em mera substituição de normas teóricas de
govêrno.
.
Precipitada pelos acontecimentos ou obra de um!} minoria resoluta, como quer que seja. a revolução se fizera.
,.\. falta de uma corrente de opinião, fortemente organizada e diri/;rídn pDr nm núcleo db home\J~ jdeológicamente
identificados, viria, porém, desvirtuar·lhe a finalidade.
Acresce, ainda, que, vitoriosa sem luta, não provocou rea·
4
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Cão capa... d'J delerminar uma indispenslivel seleção de va~
lores, suscitando, ao conll'ál'io, o adesismo Opol'tutlista em
gl'úu lão absurvente que a qual'la presidência. dl1 República
já foi exercida VUI' uma menlalidade formarja na polític!l.
monúJ'qüica
O movimenlo de 189~, de feição l'acionárlb, plorluziu·
Sfl tr(!s anos dflpois da proclamação, quando o conl'llI'lllis~
mo arJesista se consolidal'a, galgamlo posições, Ainda a8S1 m,
vt'I'iI'icoll-se "lO tcimo do (ioV(!I'1I0 conRLi tuído, umu 110100~enizacão de elementos mocos e idealistas que, embora consagrados á resistência ofel'ecida, não conseguiram })I'edominar na dit'cção da vida púulica do País. Faltou-lhes a atuaçüo do um montol' providencial, com visão de estadi,<;la e e1lph'WJ agremiadol" qualidad~s que não possuía o depositário legal do Podei', grande figura histórica, pelo caráter e
energia inflexível, mas que, acima de tudo, soldado e chere
militar, s6mente desejava ser, ~onsolidando as instiLuições,
garantia da ordem e do lu'eslígio da autoridade, cuja :.;uprema magistratlll'a lhe cumpria manter e fazer l·espciLafla.
Esses c outros fatores influfram para o desvirtuamen~
tu do J'egime republicano, constituído sôbre ruínas (lrecoce.;,
esuol,;os abandonados e interrompidos do passado.
Muitos }))'obJemas pertinentes Já ol'gani~Jção naclonal,
que se impunham pela mudança radical da forma de goVel'nO, ficaram in1ac\,08 ou foram resolvidos de modo incom~
pleto. Administrativa e financeiramente,. reatámos a tradlcào rlo JmpI\/'io, A nova distribuição de rendas, resultante
da rJescéutl'alização, foi péssima, refletindo-se desasll'adamente nu vida dos Estados, para deixar uns na opulência e
o .. tl'v=, na misél·ia. Proveill daí, em parte, o estabelccimllnto
das oligarquias locnis, tornadas endêmicas e voltadas palOU
u cenh'o, como 110 lr>mpo da Monal'quia, e dêle pedindo 01'dem; ~ mendigando favores,
Cl'iou-se, mercê desse estado de coi",as, uma e~llécie de
casla governamental, instalada no podei', com o privilégiú
de Ulll'ove it aI' e distl'ibuir os seus pro\'cnLos.
Os ol'çamentos, de pura estimativa, transform:lram-sc
Duma liquidacão fmal de ajuste&, estoura.ndo á. pl'cssão das
deS}HJ8a8 não catalogadas e dos créditos exll'alll'úinárius.
Adotou-se, como norma regular de administrac;ão, o expediente de passar dI:! l.1m exercício para outro avultados defiei/" e ele contrair empréstimos para solvê-los, enfraqneccnrlo o crédito do Pais, sobrecarregando de onus as gerações t'utlll'as e agravando, contra nós, o desequiUbrio da
balsll<:a de pagamento no intercambio internacional.
Com a abSOl'vente predominancia do Executivo sôbre
os demais porteres, fal8eou~se o equilíbrio inerente á estrutura do regime, O Congresso era produto de um processo
eleilol'al profundamente viciado, e os seus membrol:i, com
raras excecões, não representavam a opinião nacional, mas
a vontade dos oligarcas, lodos criados pela mesma máquina de puro artificio, montada pela fraude, e ~oligados na
defesa de uma política de favoritismo pessoais que se exercia, ás vezes, escusamenle e sempre á revelia dos inleresses
nacionais,
}t'p,chado num circulo de interêsses restrilos que se con~
fundiam com os da pequena minoria instalada nas posições governamentais, o Poder público tornou-se, a08 poucos, alheio e impermeável ás exigências soclais e econômicas da Na(lão. Adveiu-lhe, em consequência, uma situação de desprestigio e de isolamento, Espessa atmosfera
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do illeJift!N'nça ~;elJarava da política profissional as 1',)1'(,'u:; vi va:; do Puí:;,
Renovura-se, afinal, o diHsídio clássico cntl'e as aspil'ações vitais da nacionalidade e a IJrganização do .Estado, aberlo desde a Independência, e l,ue poderia ter on·contrariu solução no advento da Hepúbl ica,
A reação linha de vir, illevit.ávelmente,
FOI'am-lhe
pl'illll'il'l\:; munil'l':;lul;fjl'''', a:; 1'l'\'ollaR dI' 1!I2:! I.' l!J:!~, Daí
por diallte, o mal-estaI' e a hostiliúade do País a semelhante estado de coisas revelaram-se crescentes e indisfal'çaveis, A úllima sucessão pl'esidencial, h'azendo o desentendimento enh'e as classes govel'l1amentais, já foi rel'lexo
dêsse descontentamento genf'ralizado, A luta eleiloral, ao
1I1'llll'pm' mai", lima \t'Z a vOlltadl' ,.;olwrllnll rio Povo, dl'lllhe pretexto para reagir pelas armas, 1100'qlJe, nas conciências e nos animos, a revolução estava feita. Explica-se, assim, que o movimento de outubro de 1930 pel'desse o caráter de simples pl'ommciamento partidál'io pal'u desencadear-se como ffjpça de ação social, assumindo o aspecto de
verdadp.ira insurreicll.o nacional e impondo, consequentemente, conquistas amplas e profundas no terl'eno econl)mlco c polft.ico,
IlEVOLUCÃO DE 1930

o movimento revoluclonál'io de 1930, pela sua amplitude e 1l1'ofllndidade, não tevt' similal' em nossa histlJl'ía
polllica. ~ão há cxagiko em afirmal'-se que a Nação mobilizou-se de ~orte a Sul, levantanuo em al'mas legiões ue
comhatentes disl}ostos a intel'vÍl' entusiástica e al'dul'Osamente na luta, As fÔl't;aS al'madas, repl'oduzindo atiluues
tl'adicionail'l, em momentos de crise seUlelhante, colocaramse, patr'iolicamente, ao lado do Povo, solidárias com a causa
nacional, A vilól'ia deu ao País uma sensação de alívio e
desafl'go, ~a realidade, êle se libertara pelo próprio esfôr\:0, anulando a prossão da atmosfél'a de insinct.ll'idade e ludíbl'io que lhe entol'pecia os movimentos e lhe asfixiava as
aspirações,
O Oov{\I'no instilufdo pela Revoltlf:üo, apesar de instaul'ado pela t'fkf;a, baniu da Slla atua\:üo a pl'epotencia e o
lll'hill'io, O ~U'I\ Jll'irneiJ'o áto foi uma eSllont.unc'a Iimitacüo de llolJ('I'('!c! e a Obl'S de l'econsh'uç.üo, a que se
~'onsa@'I'al'a, I'pulizou-a, I'(l!c!peilandu ali nOl'mas jurfdicas estabelecidas e sl'm agl'avos a diJ'citos legitimamente adquil'ltJOII, GO\'~I'no nascido do choqlle bl'USCO das velhas tt'ndl\lIcin Iibm'tadoms da nacionalidade, com o E'goi!lmu da
'I'ei Ol'gnnizadn durante decênios para dominar o País, cabia-lhe, antes de tudo, destruir um estado de coisas invetel'aeJo, conjunto de hábitos e interêsses contrários á sua finalidade, El'u natural que os donatários da situação derrocada proclll'assem reagir pela passividade e falsa compreensão das idéias em marcha contl'a o predominio avassalador
da Revolu(.'ão, O benigno tratamento dispensado aos principais responsáveis pelo descalabro nacional muito concorreu para isso, Afastado do País, usufruindo amplas garantias, deixaram dispel'sos pelo ambiente ainda contUl'bado os
l'emanecentes da sua política, os quais procUl'al'am infiltI'al'-se e exp.rc{'J' del'l'olismo, por intermédio de elementos
pOl'turbadores, levados alguns mais por motivos pessoais
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que por divergências de idéias, outros, por incompreensão do momento que atravessavamos, e quasi todos mais ou
meno.., com pretensões a mentores do movimento que não
lhés satisfizera a ambição e a vaidade.
A Revolução não fôra ohra de um partido. mas, sim,
um movimento geral de opinião; não possuia. para guiarlhe a a(:ão reconstrutora. princípios orientadores, nem postulados ideológicos definidos e propagad05. Dela parlicipal'am e surgiram várias correntes de difícil aglutinat;ão. O
Govêrno Provisório procurou colocar-se acima das competit;ões partidárias ou facciosas. para não trair Oi> compromissos assumidos com a Xat;ão. Em movimento de tal envergadura. a autoridade constituída pela vitória não pod~
transformar-se em simples executora no programa de um
partido; deve ser, npena;;, uma expressão nacional. O mais
que se lhe pode conceder. nesse terreno, é a fun(:iio de coordenar as aspirações gerais, com o fim de estabelpcer o
equilíbrio das cOl'rentl's que as representam. Es:"a funt;ão
dpsempenhou-a o Govêrno Provisório com inteira serenidade. pm constante {'sfôrço de acomodação das direitas e
esquerdas revolucion;írias. O desassossêgo dos extremados
e a afoileza dos ambiciosos foram fafore5 dp pel'ttlrIJa(:ões
e descnt('j1dimento, eXIJ!OI'ados para atemorizar o Gov(}rno
e impt,r-lhe rumos exclusivi:;tus.
REORG:\XIZ:\Ç:\O POLíTICA

o pl'olJlemu da reorganização política do País, prevista
e iniciada logo npúsu instalação do Govêrno Provisório.
com o preparo da reforma eleiloral, foi o pretexto mais
utilizado para ag-itar o ambiente e para rotular a obra reacionária dos despeitados. ~tJhre 05 propó"itos de l'('"labeIl'cI'1" a 01'C!e111 con:"liluciona1. não era lícito alimentar dú,'ida,.:. diante do,.: compromi:,:,os espontam'a e solenemente
assumidos pelo Govêrno. Decl'elado o Código Eleitoral. 5('guiram-se todos os atos indispensáveis á execUl:ão rápida
do alistamento, marcando-se até o dia para a ('leição dos
Constituintes. Comprova a sinceridade das deliberações e
providências tomadas o fato de se ter realizado o pleito na
data pl'éviamente estabelecida. apesar de perlurbada a
tranquilidade do País, durante três longos mc:"es.
Ao assinalar'mos esta circunstancia, nüo nos anima a
intenção de recriminar fatos que devem ser esquecidos. O
Govêrno tem o dever de utilizar medidas excepcionais, enquanto necessárias á manutenl;ão da ordem e na defesa dos
ideais qne representa. Aplicando-as, não póde. porém,
ab!'Ígar ódios nem intuitos de vingança. sentimentos neg-ativos e contrários á sua finalidade construtora. A função
de governar é. por natureza. impessoal e isenta de paixões.
Cumpre exerce-la sobrepondo-se ás lutas e dissídios. quasi
sempre estéreis. para só ter presente os superiores interêsses da Pátria, que está a exig-ir a cooperaeão e os esforcos sinceros dos seus filhos para que se 'uHíme, num
ambiente de tranquilidade e confiança, a grande obra de
reconstr~lcão nacional. Dentro de tão elevado espírito de
tolerancla e leal entendimento, todos os brasileiros encontrarão abertas as fronteiras do País e. igualmente, francas
garantias para o livre exercício das suas atividades pacíficas.
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REFORMA ELEITORAL
A composição do Estado, como aparelho polflico e administrativo, pressupõe, nos rf'gimes democrálicos, a lf'giUmidade da representação popular. Conhr.ce-se, sobejamente, em que consistia essa represenlação, antes do movimento
revolucionál'io: alistamento inidôneo, eleÍo;.úes J'abas e reconhecimentos fraudulentos. Ora, o que legitima o Poder
é o consentimento dos governados; logo, onde a repr'esclüaCão do povo falha, êste poder será tudo, menos órgão legal
da· soberania da. !'acão.
O govêrno revolucionário, responsável pelo saneamento
dos cOi'tumes poIílicos éontra os quais a Xação se relJelou,
não poderia cogitm' de reorganizá-la consLitucionalnwnle.
antes de aparelhá-Ia par'a manifeslar, de modo seguro e
inequívoco, a sua vontade soherana. A reforma eleilo:'ai
que era, para mim, compromisso de candidato, quando cnncorri á suce:'f'áo presidencial, lornou-se imposit.:ão inadiúvel ao as:mmir a Chefia do Governo revolucionál'jo. D,'
como cumpl'Í t~"se comI)J'omisso de honra, resistindo c sobrepondo-me á pres,,1io dos acontecimentos, atesta-o o Cl',digo Eleitoral, já qualificado "enrla de alfOl"J'ia do Povo
Brasileiro", e o pleito de 3 de :\Iaio, do qual se di:sse, unanimcmenl e, ser a elcir:üo mais 1íne e honeslu, n~al izada
aLé hoje no Brasil .
.\ reforma foi radical. Começoll pela organizacão Jl~
novo alistamento. anulando complelamenle o exislenle e
criando corpo eleiloral selecionado, pela inclusão ohr·igaLc'.ria dos elementos idôneos, ativos e capazes da sodcc13de.
Como vigas me:3tl'as de Lodo o aparelho instituiu o "otl) secreto e a revresentac;fio pr·oIJorcional. Todo o processo, d(~,.de
a inscr'iciio do eleitor até á apuração e ao reconhecimento.
foi enlregue á magislratura nacional, atra....és dos diversos
institulos em que ficou organizada a Justiça Eleitoral. O que
a reforma significa para o san('amenLo político da Xac:iio
l'evclaram os primeiros resultados obLidosno pleito que elegeu a Assembléia Constituinte. A adoção do voto secreto foi
conquista de Lal magnitude que, a ela se referindo. noLúyel
professor da Escola de Direito de Silo Paulo chegou a dizer:
"se mais não fizesse. valeria a pena ter-se feilo a HC\"lJllH:ão,
para implantar o yóto secreto'"
O ESTADO l\IODERXO
O mom('nto L'm que vamos reformar o arcabouço inst.i(ucionnl da Xação é de perspecti....as inquietantes e excepcionais, diante uas perturbações políticas e econômicas que o
singularizam. Abalados na sua autoridade, os go....ernos procuram rpugir. adaptando-se :ís contingências sociais. Aponta-iH' comi) falor precípuo da perturbação alarmante o desequilíhrio econômico mundial, definido com lanta precisiio
nas palavras recentemente pronunciadas por Cordel HuIl,
Secretúrio do Govêrno Norte-Americano, perante a Conferfmcia Econômica de Londres: "É opiniüo universal que o
Jlagelo econômico do presente, com o séquito de prejufzos,
sofrimentos e sacrifícios, sem paralelo em nosso tempo, aflige, há três anos e meio, toda a Na<;üo e o mundo em geral.
Tesouros exr..ustos,qlléda de precos, quebra das fínancas e
do comércio internacional, baixa considerável na pl'orJucáo e
no consumo nacionais, trinta milhões de operários sem trabalho, uma agricultura anómica, instabilidade universal de

-154mopdaf; dp ramhios. actlmulo de t1fvldns e f'XCf'f;!lOS dp im110st 0:<. rOIlRt it uem algumas lias experiôncias 00 h'cmendo
Jlaniro dos (,1Iimos anm;".
Pais moço, na nll'nitnde de snas fIlrças pm expansão, felizml'ntC' nfio nOf; atingrnl com a mpsma intl'nsidnoe os m<lI,." C/ll1' assoherham outras nações. Seja~no!'l provpitosn. en1I'l'lanto. n ohl'lf'rvacão. para pl'pC,l\\'ermo-noi', a tempo de
1'\'ilú-I(lR OIt minorar-lheR aR efeitos.
O ERlarlo. qualquer quI' sf'.in o RNl conceito segundo as
tl'OriaR. nnda mais é. na realidade. do IlUP n cOOl'rlenador (l
rliRriplinarlor dos inler(\s!'lps colpti\'os OH R !'loeipd:v1e organi?arla romo porler, para dirigir e nS51'gurar o !lNt progI'N:sO.
TorJa f'sl )'nhtra con!'1 ituciona 1 implica. por isso. na pslruIlIl'a rins fl1n(:c1('s rio Est.arlo. Ao emprppnrirl' tão trancendenlI' lal'('fa. r!('\,('mos rRlar atf'ntos ás nos~,;ns realirlarleR políI iras f' f'('onl'rmicas (' sohrppllr os I'nsinnmf'nlos rias nossas
I'xpPl'il'ncias á sNhlÇftO rias idPias rOl \'oga ('nlrl' ol1tros po\'os, I'xpt'l'ssno. ('Jllasi s('ml1r('. df' f('nlimenos sociais f'sp<>cialIssimns, llU(' se morlifiram rle l)afs para pais. pm inlensidnrle
f'

('f('ito~.

Rf'\'f'lanrlo a slla constante prt'octlpaçno rle rerondtlzir
o pnfi' (I (II'lil'm constittlrional. o gO\'~rno rey01uriomírio co~ih)\l. ao ml'~mo tpmpo. rln elnhoração rip tlma lei ·~Ieitornl
rapa? df' aSi'I'g'ltrar n y('rrlnrle rlo sllfrngio pop\llar f' rlp um
:mtl'l)l'o,if'I,) rll' Cnn~lillti<,iio. rlpslinarlo n I'l'ryjr de l'Itlhsfrlio e
fnriliflll' os traltnlhos ria Assembléia Conl'lit\lintp. SE'mplh:mlI' iníriati"a tinha anlN'l'rll'nfe!l, não só no Brasil. romo em
o\ll1'os nai.,;!.'s. Ent re os prorpssos mais comtlmenlfl arlotarlo!l.
)1l't'ferill-sP o rln rolahoraefio r!11 I'lf'ml'ntol'l rrpr(,sl'ntath'ns
rIos r)jwr!"os sl'torl's rla ativlrlarle sorial. Assim. n comissão
noml-'nrln para orgnnizUt· o nnlenro,ieto reunht em seu seio
fll'rsonalirlarlps nC' alio snher jl1rldico (' rlell'gnrlos rios órgãos
rias r!assns dirC'tamrnl(' lill'arlns no proA'resso rlo Pafs,
() ato rlr instihliçi'io rio Oov('rno Provisório prt'rpilttotl
(1\11' "a no"a C:onslitltiç,no Ff'rlprnl manlerá a forma repuhli('ann frrlerativn p nno poril'rá rpstrlngir os rlirpitos rios mltnirínios (' rios ririarlnos hrasilpiros l' as garantias inrtivirhlais
ronstnntl's ria Constituiçno rll1 2.\ rle feverl'iro rle 1891 ". Esta
dii'pnsiçfto consall'rn. ('m pss(\ncia, as lenr1flncias históricas
ria fnrmnCÍln polflica brasileira e o nnteprojeto orienta-se
nf'SSf' senl ido.
A ('omissão inrltmhic!a dr> elahor:i-Io. romposta dr homl'nf; <>mlnl'nlf's. r1esempenhol1-se rln tarl'fn ram granrle
7.,'10 e patriolismo, apresentando trahalho digno do mRior
aprf'l':o. Trata-se de uma cont.ribuição valiosa, l\til. como
llnsf' rlf' lii!'lrussiio. ao desempenho da relevantl' mi!!'5(io Que
VOR I:'l1mprl' rf'l\liznr.
O nntf'pro,h>to foi ultimado poucos dias antes dn inslnlnriío dOIl "0~1l0!l trnhnlho!'! P. remeto-o, sem altp.racõNI. ahstf'nrlo-m<, rir> opinar a rf'llpAlto. Cabe li Assemblêia ;\illrional
c.:ol\!'ltihlinte manif(,lltnt'-llfl livremente sôhre êlo, usanrlo fio!'!
nlto!'l I)O(I('rl's quo lhe outorgou o Povo Brasileiro para ellthorar o pacto funrlo.mental dA. Nação.
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
A atividade do Govêrno Provisório em maMl'I:\ 1p.1l'11'l1atiya o rle política interna exerceu-se largamente ntrn\'tis
do Minist(lrlo da Justiça. Afora a absorvente tarefa administrativa. g'1'nn l !l'ml'ntf' nr·rl''lridn ppla inRtllufCfto linM Tnl<,rventol'ins, 1)01' ::;ou intol'm('tiio ol'ganlzarn.m-sc dlv(1I'~n~ 10il
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e rrgulnmrntos, diretamente intervindo na clal..lOfucilo o
aplicaçüo do Código Eleitoral.. J<;ntre aR iniciativas de mai~!'
importnnrin, destncam-gc o Coctlgo dos Intp.rvrntores, as .ClS
sohre ac,fles preferenciais, n de extinção dos impostos interestnrillais. fie redllcilo progrflssiva do imposto cIp. f>xpOI·taçãl)
e várias ouh'as, alem ctn reforma do Supremo Tribunal c da
Justiça local do Distrito Fecteral e o ctecreto institnincIo l\
reprpsent,llçáo rie classes na AssemblMa Nacional Com;',itllinte.
As morlific:lçôes introduzidas no aparelhamento da nossa
mais aUa Côrto de Justiça c na Justiça local S{' imp mham.
'
com carátrr de urgôncia, para mplhorar-lhes o·, scrviçM
~
nhrcvinr os julgl):mpnlml. Nilo foi, entretanto, reforma r!1-lfinitiva. A que dcvprá ter liste caráter, remodelanrlo a Justiça N:wional. está consubstanciarla num ant,(·pro,Íptn em p<:f.\ldos r drprnrlimdo. até certo ponto, da rrmorlelação institucional do Pafs.

RF.PRF.8F.NTAÇÃO DF, CLASSES
Ass\wlo de viva atualidllrll'. em matéria fi f) orR'anizaciio
do podrr plihlico. a rC'prl'sentaçiio rlf\ classps ou grupos sociais foi lUrifl1rfa, onh'o nÓR. ao cogitar-se de rlar nova Constituir:iio ao Paf!';,
O mom!'nto era oportuno para tentar n E'xperi~ncin. e o
Oov\'rno Provisório, ntpndenrio n.os reclamos ria opinião,
nrf'viu. primpiro. no Córligo R1f'itoral. P. 10R'o denois. insUtuhl psta morlaliril1rlf' cIo roprp!:;rmtação para colahorar com
a nronriaml'nte política nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Nilo fornm POUMS as r1ificulrlarll's encontrarlas para asSe~llrfir fi forma prática r1(\~sn inovac·fio. quI'!. emhora com sólidos funrlam('ntos naR tranRfot'macõl'R RocialR rlos lilt.imos
t.l'mno!l. tf\m Rirlo rlivprsaml'nte PRtntnfrln. ora sob asppclo
mixlo. !.p.cnico e rlf'liherntivo. orn simple~pnh'1 técnico e
cons\1lfivo. em C1onselhos allli'momoR ou pm cooperação com
as cnmnrRR polftlcas.
JU!'otifica-se. a!lRlm. a solução arlotnrln. fim carMer rle enRaio. pelo dpcreto que rl'll"\\lou o proc{'RSo rlp rliRtrihuição dos
grupos Rociais para f'scolhl'r os Sf'\lR rpprpsentan!.eR. nl'sta
AsspmblfSia. que l'esolVl'rá rleflnitivampnte sÔbre o assunto,
atenta li sua importancla e oportunidade.

ORDEM PÚBLICA
As convulsões políf.lcas de forte e profunrin t'l'percu!lslto
cost\lmam provocar pC'rt.urhacões gravps e prolongacIas. aHeranrio a orctpm p,'blien p exh(inrlo mfllilrlas df' l'f'\1rf'!'s~o mais
ou m(lnos vlolf'ntn. FI'Ii?:rn!'ntf'. fi RpVO!tl\:l'(o rle t9::10, ha"l'nrlo !'ll1llnhrnllo tolnlnwntl' o Pnf~, nill1 nl·nrh\7.il1 l'~~r"
larnpnll\vels (lfeit.os. Após a Instituição rio p:ov~rno revolucionário. a tranemillrlade rl'sl.ahl'lecl'\I-Se normnlmpnte. cIispensnnrlo provld~ncias excepcionais cI!' carát.l'r permanente.
Merecf\ consiJmar-sl1 êsse fat.o. Q\1e nno testem\1nha 1l'Ímenf,e a orient.acão tolerante mantirla pelo Govêrno. mas
tamh,srn a fndo)" ordeira rlo nosso povo.
Na Cllnilnl da Rpnt'hlica. onrle pm perforlolõ! mpnolõ! agitll/10l'1 a nt ivirladfl pol icinl costu mnva exceder-se, foi aSSf'guradn fi trllnquilidade da populnçilo com um I'lerviço normal
de vi~ilal\cia e de simpll'Js prevençAo. Contribul\1 n1t1\t,o
para isso a reforma realizada na Pólfcia Civil, que,
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afastando-a das velhas práticas de compressão e prepoténéia,
modernizou completamente o seu aparelhamento e métodos
de acão.
Há trinta anos, a Polfcia Civíl do Distrito Federal não
experimentava qualquer transformação capaz de adaptá-la ao
meio em qne estava obrIgada a atuar, Sem urientação segura e eficlente, os seus serviços falhavam a cada momento,
pela incapacidade da maioria do pessoal e, principalmente,
pelos pre0ários recursos utilizados.
Em vez de apresentar-se com a pstrutura de uma organização técnicamente aparelhada e inteligentemente conduzida, parecia antes o reflexo da mentalídadedos que a dirigiam, Como consequência do desmantêlo dos servicos, firmara-se no espírito público a certeza de que a ação policial
~Ó produzia resultado3, quando lançava mão da violência,
deprimindo o prestígio da autoridade. Com tais métodos,
a polícia deixava de ser preventiva, transformando-se quasi
exclusivamente num terrivel aparelho de coação.
A rllnovação que se operou, com o decreto n. 22.332,
de 10 dI' .Jmwil·o do eOl'I'PJ1tf' ano, antes d,' cnn"ti1 lIir medida
destinada a enquadrar a Policia na sua missão, era necessi(Jade I'cr.lamada pela cultura e pelo progresso da Capital da
Hepública,
Entre os melhoramentos introduzidos podem destacar-se,
como l)J'incipais: a Escola Policial, base de qualquer organizaçiio jJolicial; a criação de Comissariados; a delimifac;âo de
funr:úp,; entre a policia política e a polfcia criminal, tornando (',;ta ne carreira; a organizaçãu da Diretoria Geral de
Inve,;Ugal:õe:". como departamento técnico de largas finalidades, e da Inspelor:n Gl'ral de Polícia, paI'a centralizar os
serviços d~ tr:ífego e policiamento. da cidade. A' Delegacia
Especial rle Scgllranr:a Política e Social confiou-se a proteção rios interesses políticos e sociais .e a responsabilidarle
da manlltclll;âo da ordem pública. dentro rlêsse setor de nti\·idades. onne a vigilancia r1eyese fazer sentir até nas 1;I'anues medidas ne exceção, desdobrando-se, c0l13equenlemcnte,
na esfera administrativa, em polícia educativa e de costumes e envolvendo-se, em matéria de ordem públiea, na regulamentação do trabalho, na fiscaliza.;âo das indústrias e
!las rela.;ões do comércio em intima liga.;ão com o ?l1inistério
do Trabalho.
Com as modificações operadas, coordenaram-se as ati"Idade,;; policiais de diversas organizações, submelendo-se a
uma chefia central. Ficaram, assim, snhordinados á Inspetoria Geral de Polícia, órgão técnico 1)01' excelência: a
Guarda CiYil, 3 Inspetoria de Veiculos, a Polícia 1\larílima,
a Polícia Especial. a do Cais do Porto e a Inspeloria Geral
de Vigilancia Xolurna, num tolal de 2.834 homens.
Denlre a:oi secções que hoje formam a Diretoria Geral
de I:1ye;;Uga.;ões, cumpre destacar, como iniciativa das mais
felizes e das mais oportunas, a organização do Instituto ,de
Pesquisas Cientificas, perfeitamente aparelhado para satIsfazer ás suas final idades,
O serviço geral de rádio, centralizado na Polícia, por
uma poderosa estação receptora e transmissora, foi desenvolvido com o de "rádio-patrulha", feito por motocicletas e
autos e destinado a facilitar os trabalhos de vigilancia policial.
E' esse, em linhas gerais, o aparelhamento atual da P~
lícia do Distrito Federal, colocada em condições de garantlr,
estayelmenle e sem inúteis demasias, a ordem social,
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ECOXOMIA E FINANÇAS

Ao dirigir-me ao País, em 3 de Outubro de 1931, assim
resumi a situação econômica e financeira encontrada pela
Revolução:
A HERAXÇA RECEBIDA
.. As contas do quatriênio passado encerram-se com um
deficit de 1.323.000: 0008, agravado pelo indesculpável deslise moral da afirmação, por parte do Govêrl.o, de constantes
saldos orl,;amentários.
P~ra

êS5e total concorreram:

O exercício de 1927, com o de{icit ve-

rificado de . . ..............•....•
O exercício de 1928, com o de{icit verificado de . .
.
O exel'cício de 1929, com o de{icit verificado de . . ................•...
O exercício de 1930, com o dc{idt veri ficado de . . .........•.........

155.517:532$183
145.774:513$999
189.876:537$159
832.590:506$196
1.323.759:089$537

Pam atf'IHlel' a (~;:fe r/,f'fit:it realizaram-se as seguintes
operações cxtraordinál'ias:
1927 -

Empl'c;"limos di!

f.: 41.500.000

f: 8.750.000

e

,

.

Emíssão de apôlices !líquido)
.
1928 Emi,.:são de up,)Jiccs
.
1930 - Encam)Jução da I!mb,.:ão do
Banco do Bra:,i!. cl'(!dilarla em conta do Tesouro
.

i02.2H:!s56SG03
H .123 : 186$07·'1
75:000$000
592.000:000S000
1.338.430:9138277

O Govêrno passado, portanto. aumentou a dívida interna e externa do país em 1.:338.430:94:3::-277. A cil'culação do
papel moeda tcYe um l1Ullwnfo de 170.000:0008. parte da
emis;:úo de 300.000 :0008. autorizada ao Banco do Bl'asil, e a
responsabilidade do Tesouro, na circulação total, aumentou
de 592.000:000:;;, pela encampal,;úo das notas do Banco do
Brasil.
Convém não esqueCI!l' que. apesar dos. recursos obtidos
por essa encampação. então recente, o Govi!l'no passado legou ao atual cêrca de 130.000 :000$ de dívidas apagar.
Quanto ao cambio. cuja estabilização constituía a pl'C'ocupal;ão con~tante daquela administração, as taxas puderam
ser mantidas, gra!:as, principalmente. á entrada de ouro ob-...
tido por empréstimos externos da 'Guião, dos Estados e de
diversas Prefeituras. na importancia de 1: /13.678.500 e
$ 1-1.2.780.000. Xos úllimo5 tempos, porém, n despeito desta
enorme afluência de ouro, e de remessas, igualmente vultosas· de emprêsasparticulares, a situação tornara-se precária, e foi necessário passar ao recurso dos expp.dientes.
Fizeram-se, então, consignações de café. por intermédio de
duas firmas, uma de Santos. outra do Rio, não ostando ainda
apmado o prej uízo total de tais operações. Remeteram-se
em ouro nmocdndo ou em bUl'l'llS 1: 26,448.662. A esta soma

-

58-

é,I~liás. pr{'ciso .iuntar as reml'ssas de ouro que o Oovl'rno
P~dvisório

foi olwigaflo a fazpr em conseqllf\ncia fie compromissos do Tpsollro ou rio Banco do Brasil. assumidos p{'lo
GovI~rno anfprior. inarliávril'l. r que nfio podl:'riam ser cump1Ü1os de oulra maneil'a. Tais rrmcssa::; foram:
Doi OovI'rno Federal (Caixa de 1':sla11' bilização)
e 3.164.258-0-2
DoI: Banco do Brasi I. .. . .. .. .. . .. .. . .. .
;C 4.376.980
E 7.5.111.238-0-2

A .som~ tolal fie ouro rpmrtirlo 11Ul'a snstentação 00 cambIO fOI. POIS. flr f: 33,989,900.
I: l'õfio haslou. por"m. I'SSf' duplo sacri ffcio. O Ranco rio
Brasil tinha crt>rlilos. no rxf.(,I'ior. somando cl'rca ele
1: 15.000.000 enfio Slj os ps!Z'ofon como ainda lal'gampnte os
eXCefll'll. Em rlpfprminarlo pprfnrlo. mais pl'rcisamrntr... em
Abril de 1930, o débito externo cIo Banco chegou mesmo
a !lJ.lingil' a soma in\'f'l'osfmrl rlp ~ 18.211.000. Quanrlo o
Govl'rno Provis!'J"io ass11miu o pol!Pl'. n rll'scohrrto I:'I'R rle
i: 1:7.32.'1. ORG. Comprarias no mPI'car!o cambial ('f~rca rle
~-e ,800.000. l'pstavam. ainda, ,~ G.i500.000. f' para saldar {\ste
d~bito Ilwe o Banco quI' conl,'ai., ÚS PI·(·ssas. sob a rf'sponsabiliflafle fio Oovprno Fpfleral. 11m rmpl'rstimo fie ;C 6.550.000
os sellS corresponcIentl:'5 rle Lo...r1res - X. :\1. Rothschi1l1
&oi ISons,
I1
:f.:sll' (\mpl'l"stimo. quI' rll'wria coml'çar fi 5('1' amortizarlo
em junho, tp\'l' as snas prf'staçües Tworl'ogarlas por mais rll'
, I'
.'
I 'l'd
Se;'S
mflSPS carI11 uma. l' p.' h'
O.IP. a 11111('a
1'e;::ponSa)1
1 a oc. cIas
que resultaram da polfl ica rle rsl ahilizar.:ão. do Oovêrno
l>as~ado. qll(\ l'esta liqllirlm' - a (mica. nno falanrlo nas Opl'~~cõ('s do cafr acima me'ncionaflas e cujo prejufzo niío está
apurario.
I] nl'sla fOl·ma. fi eslabilizaçiío tinha oe fracassar. romG
1;l.lcassou. principn Imenlc. pl'la !'ua má t>x(>clll,:iio. ;\los úl~irmos tl'mpos rio OovI'rno rlf'{'af(lo. j~so se 100'nara e\'irl(\nlr.
Mas. a mrnt ira oficial porfiava ('m ma!'carar a rralirlafle.
·SemPl·C fl1giflia p impl'l'('pplf\'f'l. nas !1lensagrns e rl'lat6rio~,
~ Naçnn conl inuaria iludifla. aI" 1i5 rle novpmhro de' 1930,
se a rt'Vohlr;:iío niio explofliss(\. N'l'm turlo pllrl€' s(\r e!'clarecido ao iniciar-sl' o 00VI'I'110 ProvisÓl'io, ('. ainda, hoje, restam ocorrências e compromis!'o~ ob~cllros".
II A dfvida llühlica I'xterna, COl1vl'rl iria;:: as várias moedas
ai dinheiro ingl~s. pela paridade da época, somava Lihras
237.262.553 pxigindo o 5l'U sl'rvico anual mais de f: 20.000.000.
1\ divida interna consolirlarla. fia tTniiio e (los Estaflos. atingia a 3.419.8{\2:3001!\ (\ a flntnr.nll', também da rniiío l' dns
Estados, a 1.982.867 :333MOO.
Além dêss(\s tolais l'm mONla nacional. al1ml'nlarn nossa
Idívida externa. l'm franco~. pl'la rll'cisiio rle Haia. l' sUl'gi!ram várias reclamações, apresl'nladas ao Trsol1,!.'o. de conlas
~ão escrituradas. como a sl'guir se discriminam:
Em contos de réis, ouro .. ,.,.........
65,642 ;331$000
.•1'

51de

epro

I:

IEm

libras esterlinas.,

I~m

dollars , ." .. , .. ,...............

I

,.

,Em francos franceses..................

- -

~ 2.013,3~4-19-:

, 297_.593,18
Fs. 755.427,98

Em franco:> IJI'lgas
Em fl'ancu:,

~;uil;\I~

Fs. 2.516.80

.. ,

Em pC'SOH ul'gr'nl inos
e mais, em l'apel

, .. ,

.

,.,.,.,

,

,

.

------F~. 338.663,20
-------11.518,2R

----,----

38i .033 : 4(;6~OOO

--------

As I'"nda,: púlrlira,:, a pxporlllr:iio, U irnpOl'ta\,'fío, n comlll'cio intpl'no p a IIl'lHllll:fltl sofl'l'l'am \'Pl'darlr'i1'u colapso,
aCl1Sandl1 1'(,IItIl;'Ô(," dl'~Clllllll'eitlU~ lI\1~ 110";";0': unais finallcl'i1'0,-:. O nlllllH'lltu I."'a alal'IllHntl' pal'u o" ('npilui~. dI' ll1i~l\l'iu
l.Ilu·a a pl'odll\,'ÜO, di' all~ú;;l ia pal'a o coml'!I'ciu. dI) em!Jul'!\r,:os
dI' tudu "l.ll'tl' pal'a a,.; ali\'idatlt'" PIl1 gl'l'ul.
O OuvI'I'no dl'lll).-:Io havia collll'l itlo nUIllI'I'O':IlS l'r['OS, os
ma io: ;:;t"l \'1';; I' illCI'í\'l'i;;, na podia dI.' defendol' LI Ill'og'l'ama
til' I' . ;tahiliza\,'ilo, quI' lan\,'lll'u com IHls;;ilJilidades inicialllH'nI,.. l'xeq11 í\'l'i...., I' l'lIlmin:mt.!o nos dl'sace['lo5, al'raslam o Pais
:lU I'XI['1'1I11I dt.' \'el'lladeil'a rU\lla eCllll(,mica e financeira.
:\11 afan dI' ;;a1nll' 11 plallll 1l1ll1l1'1ül'itl, p['atit'oll atu,.; liill
1I1';;I'IIC')I)II'llllo,.; l' cl'Íoa lal conl'u5ãu, (jue. ao chegar a Revo11Ir,:illl Hu pud"I'. I'['a dl' lJalbúrdia, de anarquia, de quusi banI'Url'lIta a Silllal.'iill do DI'asil.
O 'IIn'u ('migram, L1..wxandu o ônus do" empréstimos;
o car,;, dl'ixamlu o slut'/•• u :;:ulJ-cOn811mO e a sl1per-pI'odul;flO; 0.:-; illc,hblrias p~laYam )HH'alisudn:;; u la\'Ulll'U l'lll I'l'ise
1l'anCll; u eapilal em Ilunico e u lJ'llhalho sem pmpI'('go: u
mil l'l'if, ~1'1l1 "alol' r a "ida 1)(01' Ill'PI;;O (\Il'vaflf~:;imu. Fize\',Hl' influr,:flo. dcflú\:ão e reinflaçflo, ludo no r.urlo período
de lJ'c~ allos.

0:-; OBJETIYOS DA REYOIXÇ.\O

A rC':;:isll'ncia do País revelou energías poderosas, que
\'iel'an. fal'ililllr a al;;iio l'onslÍ'lltOl'u da Re\'ohlc;:ão.
ElIfrl'lltundo rr:;olutamenle as flificuldac!f's encontradas,
rl'fhlZimu" as d('spl':;a:; púhlicas de 423.114: H89$, no ano de
1!131. lIa l'lIiiio, c de 221. mIO :0008. nos :Estados, e adolámus
as IH'Uyilh'ncins consideradas inadiáveis I1UI'a reslabelecei' o
ril.ll1o da "ida nacional.
,\ 1H'l'stal;'iio dr l'onlas fpila em uma pllblicac;:iío dI' alio
inll'l'I'''';;e, ('OI'I'l'sponrlente ao I)eríodo de sua gestão, pelo Minisl1'o da Fuzl'nfla, Dl'. JOSf' Maria Whitaker, mostra a ação
f{,clllHla e os largos benefícios h'azidos para a economia brasileira \leia Ol'it'nlnl:iio do GO\,(lrno I'evolucionãrio, definindolhe os obj('li"os l's:;('neiais de ordem financeira:
"Reslilllil' ao País a liberdade econÔmica, comprando,
11I'imoil'anwnlt', o slo"'; dI' cufl" (,lIlão relido. e :;llJ1rimindo,
I'm seg:11 ida, grada t i\'umPIII ('. as m('d idas p(,1'1 urbarloras ou
COmlll'('s;;i\'us qUl' dl'l'lJ1'ganiza\'um. lIu mundo inll'iro, o coml'I'cio do pl'incipal arl igo da nossa produção; atingir e ass('gura[' a 1l0rllHl.lizul:iío finullc('ü'a, realizando e mantendo o
('qullibrio dos orl:amcnlos; cslabeccler uma organização b:mC1íriu. cl'ianrln li Banco Cenlrul de Res('l'vas e efl·tuundo, em seguida, a )'l'forma do nosso sislema monetário; instituir, afinai, o rréllilo ;l.grícola, fundando o Banco Hipotecário Nacional.
'l'l'nrio enconlrnfio l'xa\lslos o Pais, o 'l'('souro Nacional e,
nh\ me!l1l\O, o Bnnl'o do Brl\sil. todns as medidns que tom~l
Il(ll'[\ 1'('Rolvf'r aR q\lnlldinnns dificuldades de umu situaçl\o
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de constantes aperLuras ficaram, entretanto, contidas naquela orientação geral, ou, pelo menos, nunca a contrariaram
de maneira irreparável.
}'ouco importa que circuntancias inevitáveis, agitações
políticas inccssanieme1Jte ~enovada5 e depressão econômica
\lrofunuu. e universal, tornassem impossível a realizMão integral dos objetivOs visados:
certo é que o Govêrno a que
pertenci fez o que lhe cumpria fazer, c que, com exceção
do l"ll'ojplo de instítuir.ão do crédílo agrícola, que dependia
da instaiacão prévia !lo Banco Central úe Reservas, todas as
medidas foram a tempo tomadas para assegurar. normalmente,um sucesso completo".

°

l';m manifesto que dirigi á Xacão em 3 de outubro de
1931, lracei:'me e ao Govêrno da revolução um programa

claro, que já havia esboçado na campanha da Aliança LiDeral:
"Como mais d~ uma "ez U"e en':)\!-jo de acentuar, o 1woblema que a todos os outros se sobl'ele\'a, na tarefa de re(;(JIIsLrw.:úo a que nos dedicamos, li o econômico-fimmceiro.
Bm grave momento oa ,'ida nacional, semelhante ao
que aUave~samO:i, o eminenle homem de E8tado, que foi
LamjJU8 :-_'aJJc8, expressou, com outras palavra::;, idêntico pensame)Üu. l>clcn(\clH10 a patriótica ol'ienuu;ão que se ts:açura em face das ll'emendas dificuldades a vencer, confessava: -Entendi UC\'Cl' Col1:<ugl';ll' o nwu govêl'no a uma oura
lJUl'UlJlc:nte ue ail111inish'<lC;u.o, sepur::mào-a d05 iuterêsses e
tJu:. LJü ixües IJDrLidáriu8, paru só cuidar da solUCão dos complicadus lH'OOWIn:lS que constituíam o oncroso legado de um
longo vn~:<aúu. ~omlJl'CClldi que não sel'ia ah'aves da vivacidade illcande:;cl.:llte das lulas políticas, que eu chegariu a
salval' o:; créditos da Xac;ão, comprometidos em uma concoràata com 05 Cl'~dOl'~ externos".
COl'l'u!Jol'ando na mesma ordem de idéias, notável cCOnomblu já acentuara: "As ques!Üp-s financeiras dominam
todas as oulms c são o ponto de partida dos grundesmeihoralllelllos econumic08 e administrativos".
E:stamos sinceramente empenhados na reorGanização
econômico-financeiru Je todo o paí8, isto é, da l,;nião, dos
Comecemos,
Estadus e d08 )lunieipio8, simultaneaUlente.
pois, pela l'egu]nrizaCiio dos nossos compromissos eXleroos
federais, esladuais e n1Unicipai8. O meio mais prâlico pura
atingir1l1os resultado ~atisralório, no mclindl'uso assunlo,
.seria a L nião assumir a l'esllonsahílidode dê8ses compromissos. l'etendo, como garantia" determinadas l'endal'5· dos
Estados e LIas àlunicfpios, :;ul'iclénte:! no cumprimento dos
encal'go:; assumido8. A contl'ilJuic:ii.) em penhol' poderia
consliluÍl'-se com o produto do imposto de exportacão, que,
de qualquer nlUncirlJ, dc\'c ser progressivamenlereauzido
atü :;lla total ext.inção. Imposto êssc anLicconümico por excelencia, além de gravar prejudicialmente a nossa produção,
colocando-a em situação de desigualdade, na concorrência
aos mercados consumidores, tem ainda
inconveniente de
variar no limite de sua taxação segundo o lugar e as necessidades dos orcamenlos locais.
T.ão complexo problema já se acha confiado aO estudo
de uma comissão, especialmente instituída, para prOCurarlhe a soluçâo mais adequada e examinar a possibilidade da
criaçiío de out.ras fonles de renda, capazes de suprir, ao monos em parte, a arrecadaçãõ condenada a desaparecer.

°
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o aparelhamen!o administrativo-social•. nos molde~ em
que o possufmos. nuo corresponde ás necessIdades c eXIgências da vida do país.
Em matéria propriamente financeira. o que existia era
confllsfio e desperdício. :'ião se Unha mão nas dcc;pesas, e.
para cohrf-las. todos ?s. expedienles se ju .;tifi~avaf"!1' Tornara-se inw·terado o habIto. ([ue deve ser abolIdo. lrregovalmenle. de recorrer a empréstimos externos, para execução
de obras suntuárias ou para cohrir rlcfidt.~ orcamcntário:;,
Recurso excepcional. por natureza, transformara-se em meio
ordinário de ocorrer aos gasto:; púhlicos, sempre exagerados.
Para evitar os ruinosos efeitos dai resultantes, não 56
é preciso rr·funrJir. sistematicamente, dentro de um critério
geral, o plano das leis r1c meios rios Estados. como instituir
ainda, em norma inflexível. o equilíbrio entre a receif.a e Do
dcs[le:-a e o controle rigoroso da arrecadação das rendas e rio
scU f'mprl!j:o.
O complemento des;;n meriída rlcve consistir no trabnlh')
de rf'visiio do nosso :-i;;lema tribulário. Existem anomalias
fiscais flar;r·antps. originadas na falta rle discriminação uniforme c clnra rIns rendas. O mal maiormente se reflete .nas
nossas lahrlas larif;írias. 1\0 terreno da trihutação arluaneira,
envf'I'f'(l:ímns por 11m caminho de franco e desatinado prof.~
cioni:o'mo. T,.mo:" cf'rlamenl (' nllmcro!"Us indústria" nacionais,
que meI'f'Cflm ampáro. mas l~moi' também numerosvs indú:-Irini" ar! ificiai:-, sem conrliçôfl:- rlfl re:-istüncia própria •. O
protf'cionismo. tal como ;;fl o praticava. favorecia a torlas illdisl inl (lmf'nlr·. O nprovf'i! am('nlo industrial de matéria:;
primas do pní~ é falor decisivo. sem dúvida. ao nosso P:'o~re:-so eeon,imico. É .iusto. por i:-i"o, que se o estimule. medianf e políl iea. conduzida sem excf'SSos. As tahelas das alfnnr!pgn;:; devem ref1elir f~;:;5e criff~rio. Sl'm pre,iufzo da nó:.;sa
economia. Cllmprl' torná-las mai" flexívci", suprir-lhes as
defi('if~ncias, expurgá-Ias das wlharias, enfim. atualiz:í-Ins.'
.-\. AÇ.'\O DO

GOV1~R:'iO

PRO'\'1SóRIO

T(·nllO procurarlo, ('m ml'io dos acirlenles políf.icos inE!rent.l"s a todo pl'rforlo rlf' arlapl nção revolucionária, manter
êste nrOj:I'ama e r(lalir.:'i-l0 !'f'm transi~(>ncias.
0:- nos:-oi" orçnm(lnto;õ eram fictício". n551'ntando sóbre
hip6tl';;e;õ ou 5tlhre darlo:, imprpcisos. A reforma rll' que ~a
reciam, l'TI\'olvf'ndo n rlfl(,f'PCiío rll' um regime consolidado nas
prMica::: hl1rorrál ira:-. não porlm'ia "cr improvisada ne.m imedialanwnll' flxiç:-íw1.
O ano de 1931 leve rluas lei" orcampnlárias. A primeira,
pnhlicarla l'm 2(j de janl>iro dfl 1931. e:-tahl'lecia grande redurão na:;; rle:;;pf':'\us. mui:;; nwlór!ica previ:-ão da receita. e
adotava rl'gra:- salutares, em forma de instruções, para a respec/h'a (,xN'l1çiio.
No decurso rIo primpiro trimest.re do exercício. verifiCOU-SI" qUf' ôl receita prcYista não correspondia á realidade
da arrecadação e. igualmente. que os c6rtes efetuados na despesa eram insuficientes para assegurar o equilíbrio procurado.
Já, então. Sir OUo Niemeyer iniciara seus estudos compendiados. ap6s. em substancioso trabalho sôbre os 'nossos
problemas financeiros, e chegava á mesma conclusão do Govêrno, ist~ é, ela necessidarie de efetuar-se a revisão do orçamento. afIm de aumentar as rendas e reduzir. ainda mais,
as despesas.
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Rlnhoroll-~e o novo Ol't,,:amenlo, publicado em 8 de :máio
de 1931, com a redução de 423.114:989$707, na despesa, e
uma IH'cvisão de 376.570 :000$, para mais, nas rendas.
Os l'('snltaclos furam os mais pl'omissores, apurando-se,
finrlo o exel'cfcio, uma diminuição de 37.980 :541$, ouro, e
538.513 :3:J08, papel, slllJl'e a despesa do orçamento anterior.
O mesmo não iria suceder com a receita, que ficou aquém
da pl'pvisão, vislo não ter a arrl1cadaçfio correspondido no
nCl'l:'scimo calculado para alguns impostos.
O l'xel'círio encel'l'ou-se, graças aos recursos de réis
28.116 :992$, ouro, da Caixa de Estabilização e com a emissão de i 33. 38 ~ :000$, papel, ('m obrigações do Tesouro,
Em 16 de novembro de 1931, o Minislro José Maria Whital\l'I' l'l'solv('n dl'ixar a pasta, depois de ter prestado relevantes !'el'viços no Pais.
Sl1lJslill1iu-o o atual l\Iinistro, Que procurou executar a
mpi'oma !,olHicn (lconômica e financeira que, desde
o infcio. !'p tl'a.,;ara n (lovc\l'lW Prllvi,;tÍl'io.
~a gestão do novo lilnllll" esforçamo-nos })or manter
irl,'nl icas nOl'nHl5 dI' sallranwnt I) ol'çanll'ntúl'io, ull imar as
eombinaçõl's rio f'lIllrf!:l1rJ. \lagar o ('o1lit. consolidando a a.;ão
govprnamelltal atl'U"és de ontrns medidas e providencias
adpqlHHln~.

O pXP1'cfrio financeiro de 1931 PRcoara-sc, Quusi lodo,
1)('la tal'Clfa (IrdllU du rccompcJr a lldministrnção
fau'ndlil'ia, de 1'('Pllt' " Cl'l~r1itO externo pelos acorri os pura
liquidação (los \'ultoso!'\ nfra!"aflo!" banc~írios, de fazel' ramessall Ilal'a cobrir as l)J'e:;taçõe~ das r1f"idns e de coorrlcnar a
viria :ntct'na, amencnda em todos os campos ria sua at.ividarl~,
O rafé exigia mp/lidas que não podf'riam ser Ill'oteladas,
sob pena de nfllll/flll'-sc com n rtt fna dêsse produto a economia paulista c, talvez. a do Pafs .
.\ sitllllção da In\'OI11'a, da indústria e do comércio eram
efet ivaml'nte anguRI iosa~.
nh~nr\'ido

}<~m

seu RelatlÍl'io, clizia o Ministro Whital;;er:

"Formara-lIc, então, ('m São Paulo, um g'rande lilock de
que impedin. romo umn muralha d(l barragem, a livre
sairia da prorlnção dl'sse E!'\tarlo, At I'ás des$u mllrulha delmt ill-~'W fi laVOlll'll na lIilllUção terl'ivpl dI' não Ilorll'l' nem
v(lndl'l' o !'cll Ill'odnto, que só chegaria n Santos dl'pois rle
dois nl101; (' meio dI' rl'lenc;:ão, nem levanhll' sôbro l'lp qualquer quantia. Que os Tlnrliclllare:-; lhe negavam e os inslitutos oficiais já lhe niio porliam fornecer. Em consequen(',in
dl'stn siluncão cessaram de !'er pago!'\ regularmentc os pró]>l'ios colonos, e, como, com is~o. não rcc<!bessem os com(ll'ciantes do interior o qlle já Ihc~ tinham adiantado, r1elXal'am,
!lO l' !WIl Im'no. de pagar aos atacadistas e impnrtarlores, reflet inrto-~e, naturalmente. ta iR clificuldudes \las indústrias,
q\\(' ficarnm inteiramcnte parai isadas,
Resolvida, }leio OO\'I'rno, a rll'moliçí'io daquela lJnl'ragem,
iniciada, por olltras palaVrA!!. 1\ compra do .~I()c/., n p;'odll<:ão
plide ('seoar-se normalmente, rt·sl.nbelccendo-se, ll.,sim, o
ritmo intrl'rompitio da vida econômica em todo o País."

cafl~,

Nilo hnstal'ia, entrotanto, n aqu isição pUl'n e simp!Nl do
t'xi!'\tente, Outrn!! }lro\'idl~neias tornarnm-!lc necessáriu!! e furam ntiolnrlas. ('orno medidas compll"lnenlal'cs, CIIII1IH'indo ml'l\cionul' 1'1111'0 elllR, n operacAo com HU1'r) Ranli
&. r.nrn() .. rir urlinntllmenlo sóhre car~. e com The a"(I;n Stllbili.~ali(}n CorplJl'lllilJ'I. de troca de café 1101' trigo, n lei Sl~brc
,~t()('''
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conhecimentos comel'ciais, a crcação do Conselho Nacional
do Café e a il)sLiluicfio de uma taxa oUt'o para as exportacües,
O cambio exigiu, igualmente, ação vigilante, O Oovêt'no
tentou revogar o seu contrôle, estabelecido pela Junta 00vcrnaliva, mas, leve que a êle voltar por motivos imlleriosos,
A llUr disso, o Banco do Brasil e o ci'érlito interno reclamavam atenção especial. O Banco dn Brasil tivera seu
encaixe, superior a 500 mil conlos, reduzido a 13:! mil, sendo
que, em curto período, emitira 170 mil contos, A:ssegurada
a posiçiio da nossa muim' instituil,;ão bancária, cu,jos encaixes
liohl'arum tlm anu a\l{l~, cabia l'l'slíl\lÍl'-lhe 11 funçflO de centl'O lH'o\Jul::,ul' UI) el,,',tlílo nacional, alravé:i de lima Carteira
de H.edeseonlo, l'eslabelecida e ampliada em Guas ulméficas
fi na Iídades,
O ano de 1931 fôra, como ficou demonstrado. de reajuste
cum o passado, cuja pesada herança havlamos l'cceoido a
oenefle lO de invenlúl'io, IJ de (Jl'eparo (Jara realizarmos os
}1ronósitos econômicos e financeiros da Revolul,;ào.
O EXERCtCIO DE 1932
O exercício de 1932' came~arl1 sob os melhox'cs auspícios, Assinado o 3" Jo'lluding, iniciados os l1agumenlos (lo desl'obel'lo vancúl'io, em franca e animadora execução a )lullticu
de COm(H'u, do stock de café e de normu!izllCúo dos seus ncgúcios, denlru de um plano estudado e apt'ovado por técnieos, l'e~tubl'lel'Ídu a atividade dns indústrias, da ngl'icultUl'u
e do comél'cio em geral, tudo era de espel'ur do (JOV'~I'l\O \.~
de sua alua~ão recul\sh'utora,
O orçamento de 1932 reduzira ainda mais as uespcsus e,
refletindo a experiência do eXCl'clcio anteriol" a receita,
A aplicaçüo dos recut'Sos orçamenlúrios (ranseOl'ria segundo as mais severas regras de vOa gestüo, qnandu sUl'gil'um as necessidades aa sêca do Nordeste, impondo gaslos
cxl1'aordituÍl'ios, e, por fim, a rebelião paulista, exigindo despesas 8vultlldlssimas.
Agt'll\'lllldo os efeito:,; desses acontecimentos inesperados,
l;ubl't'veiu, l'orno conscQuência, Q decréscimo em massa <.Ias
1'1'1lr!ns,

Os Ministérios miliLal'cs gastal'am, a mais,
u. (lUt!'rt'l\

.

. . . . . • . . . . , .. , . . . .

, . , ,,,,.,,,,,,,,,,,.,
e o da Vlaçilo " , " " " " " ' , . , ' , . ,
l\ ~ll\rlnhl\

413,401:769$000
60. Ú 23: 111$000
ljG,6!/6:34~$OOO

1''''IClstrnndo- 8'" um del'l'éscltno nu IU'I''''cneluc;llo el",

,

,

,

,.,', .. " . , . " . , .. ,',.

4;6,70&:608$000
1.132.326:337$000

O ex:er'cfcio de 1932 acusol\ um defidt de réis
1.108,877 :991 $/100 Que nflO se Vel'il'icllria, comI) evidpn111('l1le demonstl'nm ns algurismos, se não sUl'gisst'tn est.as
qlla!t'o pal'celas, índices de pel'lm'bal;õel; impl'l.. visla~, que
aller'am plll' completo o ritmo, já nOl'mali~ad\l, lia nscen\:üo
financeira do País,
Para cancelar tão vultosos P. inadilÍ\ eis compl'omissos,
emitiu 400 mil conto::" que llutomá.ttcamente irão dl~SIl\lllt'(l
cpndo, na medida da colocacüo tios Ululos cOl'I'esponr!plltN\
lia dívida )lublica, aos juros dI' 7 '7e, pI'azo dI' 10 anos, já
havendo sido illcin«'I'udus 50 mil cont.Wl, e emitiu mnis l1'l)S
letl'as de 200 mil contos contra o Banco do Bl'asíl, das quais

-64já resgatou, por pagamento, a primeira, na data do vencimento.
Em meio de acontecimentos de tão profunda repercussão na vida nacional, pôde o Govêrno, contra a especlaUva geral, manter o crédito externo e interno e até prosseguir na execução de seu plano de restabelecimento da nossa economia e das nossas finanças.
Firme na orienUu,;ão alJotalJa, continuou a compra d03
cafés, invertendo nas repeclivas operações a imporl,mcia de
2.359.957: 6486060, pela f!lrma a seguir discriminada:
CAFÉS Cü:lIPRADOS

Por fôrça do decreto
n. HJ.688
Em Santos . . . • , •..
Em São Paulo .•....
~o Rio de Janeiro .•.
Em Vitória ....•....
Em ParanagGá • • •••
Na Baia ......•....
Em Recife ...•...•
'rotal . .

17.982,693
13.002.896
3.862.91.'1
1.91.'1.117
682.093
125.182
2.000
789

1,019,169:7598800
898 .168 :601~100
2H .624: 4658GOO
H 1.2.1G :594$070
39.610:41108190

37.572.714

2.359.957:6488060

9.970;1758400
14.G:000SOOO
51 :6118900

Z\O terreno financeiro, cumprimos iulegralmente os encargos assumido:;: realizámos os depósitos em mil réis do
Fundiny, tendo no Banco do Brasil a imporlancia de réis
731.965 :0938; mantívEímos o serviço da divida externa em
dia, na parte do FundinQ, hem como na dos alrasados de
Haia e. dos empréstimos do café, empenhando nêles e em
outras necessidades a soma de 1: 12.561.804; pagámos todas as presta~'ües 005 descobertos do Banco do Brasil.
A economia pa"licular, que (leveria sofrer as graves
consequências dessas comocões políticas ~ econômicas, sem
precedentes lia nossa história, ficou l'csguardada, acusando todos 05 indices- 05 da indústria, da lavoUl'a, do comércio e do cU:Slo da vida ~ fl'anca melhoria, :.'\ão surgissem 05 dois poderosos fatores da peI·turba~ão acima indicados - a sêca do Nordesle e a rebelião de São Paulo - e,
'Como resultante, a quéda das rendas publicas, e por certo,
o ano de 1932 teria sido o da iniciacão da volitica financeira
de saldos efetivos e o do restabelecimento da prosperidade
da nação.

o EXERCíCIO

DE 1933

o ano de 1933, começado em uma atmosfera de paz e
de reconstitucionalizacão do pais, está apl'ometer uma era
de consolidação financeira e de rcerguimento econômico.
O orçamento foi elaborado sob bases mais seguras e
com reducão ainda maior nas despesas e até na previsão das
rendas.
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Ouro

Ano
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1n;l:?
11'::>3

fJ}'ill1l'il'lJ

!n

{)()O

100.5:W
8i.7:;li
':1'1111',:11'"

do

(,xI'I'deio

:1l·t1,:a

1':11"'1

1.:{;;i .011;
j • ~!'"

. 21'15

1 •R(i 1 .!J7 5
HllIlH'lIfo

da

l'"el'ila:

Ouro

JCl"ncl:u.

ltt:nfla:<

(1{}~

ÍlnlHt~.:to~

..

lm!J{J:{to

d ..-

('OIlMUnIO

...

J.nJJO};lO

~"·Jhre

lojr"uJ:t<;iil't

liH.

..

1 • ~:l::: 1 ~'~$(fflO
:':.j';' • s~~ ::\:J2$HOI,

~:,:,;r,$(f(JI'

1 4 ~. 2S 1:7:::1$111)1,
H .::1 1::U!JS$o(lU
:' .:!:;:::f;::.2$fJOO
2.1)21::7;'1$1100
-1.H:::Ol\:i$óJ()()
11 fi.;':: 1 ::i07 $OOu
%.SIG:2Ii2$0/JU
Sã. S::1 :!t::S$()úO

Im!JlJl<to l<",!lrt· a renda ..••
lmpol<to "t,I,rc loft·rlm. . ....•

:i :11 211$ ltOlJ

Dh'crMll< renl1ul< •.•••.••...•
Rendas J'atrlmonlnh. . •.••. ;.
TIcndnH Jnl1ulItrlalH •••• , ..•.•
l~('ndal< extrnor111narl:rl<
, .. , .•

1 . ].I:: :;;!lfi$/JljtJ

llcn.lal< n ('lal<lIlfkar
Total

.

.

1'11."'.

1 Xíj: ·l-!::~"'fíI

::;'2 :SOIJ$t)IJO
::;;j:~,:;(I$OOO

77 :2111$1100

7;;11. 1';lj'; :041;$01/0

.

CompHI'ad" I',"''::J :JI'I"'C:III:ll;iío (~1I1l1 a dt, i~!I:li 1':"';0,10 di'
J932. YI!l'iricam-",· o,: alll1l1'nlo;; di' 21.R7S: J:!7$. na ",u'L' fIUl·O.
I' 100.39" ::352:;;. na pal'll' pappl. 011 ",..iam. 1'''':1 lI'l:li\·".lI1e11l I',
:15 (! 13 0 de <l:U 1111'1\ [o . ,~l.Ínr1a no 111"':1110 ;:1·J1w,:II·... alllll'a-,:c
uma real cOOlpI·"",:iío no,: ga,;l o,:.
~
DE~PEf;A

EFETL\D,\ :';0 PRDIEIRO 8DIESTRE DE 1933
0111'0

.T II,;U..-a • • ••.•...•
Exll'\'Ím' . .
.
:\laJ'inlta • . •......

1.590:210~OOO

(i\1PI'I'a

27 :71O~000
39:792$000
L OH) :51-1$000

•

•

..

.\gl'iculll1l'u . .
Yiaçiío • .

.,

.
.

Educação . .
Trabalho . .

.
.

Fazrncla • • "

.

Agentes p::igarlore;; ..,

871 :90Ü$000

2.007:817$000
32: 127$000
J2. 3JO :(;o5~OOO
18:2538000

Pallf!i
;) 1 . 1~i7 : :?O1$OOO
(i. 1:iK :Si:3$OOO
i8.7!.l:>:051$UOO
1iO. Si(i : O:! 1~OOO
1:1 .H:l: : 'I :!5'::000
15fJ.l í í : :;K:i$OOO
11 .211 : i \(;$1100
7 .O!H ::'.83$000
:30ü.90J :817$1)00
181 . J 7(i : 820$000

17.98J:291$000 J,OIG.li07:iG5$OOO
Conl'roJ1l.ado~ ê~se;; números com os da dl',;pl';:a. 0111'0 {'
papel, em igl1al pel'Íodo dr 1932. apre;:cntam dil'erenr;a,.;. para
menos, em 1933. de 782:382:3, ouro, e 190.280:3958. papel.
Os coeficientes do cnslo da vida são auspiciosos, como
comprovam os darias estalísticos referenles á Capital do
país.
5
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Ê oportuno sublinhar que as g (j. 500.000 tomadas ('m
1930, pruduziram, a 40S a libra, pelo cambio da éPOCl" muito

menos do que seria necessário, 'agora. em mil réis, para paga-Ias. Devido, entretanto, á orientação cambial do Governo.
a liquidação processou-se sem o menor ônus para o Tesouro,
uma vez que a diferença, tendo sido apenas de 29 mil contos,
foi compensada pelos juros. Não fora essa orientação e o
cancelamento do "Consolidatíon Credit" custaria, como aconteceu com a de consignações de café Hal'd Rancl & Comp. e
l\Iurray &; Simonsen, feitas ao GOVel'nO deposto, mais de 70
mil contos, a liquidar.
OUTRAS OPERAÇõES E PROVIDÊNCIAS
Afora as operações citadas, financiou-se o recolhimento
dos bonus paulitas, antecipando ao governo estadual, sob
promessa de pagamento em títulos através do Banco do Brasil, a importancia de 180 mil contos. Tratava-se de providência necessária e inadiável, uma vez que a emissão, realizada. durante o movimento rebelde, vil'ia criar situação de
maiores sacrifícios ás populações, já provadas na luta, e
desorganizar a economia estadual, com funda repercussão na
do País. '
Executaram-se, ainda, por intermédio
do Ministério
da Fazenda, medidas de alto alcance, entre as quais a reforma das leis fiscais, a das Loterias, a revisão das tarifas, a
da lei de seguros, a do Domínio da União, a da Casa da Moeda, a do Imposto da Renda, a da Recebedoria de São Paulo,
a de Isenções, a de Vendas l\Iercantis, a do Imposto de Consumo e outras. Procedeu-se ao relacionamento da chamada dívida passiva, cuja liquidação fiai autorizada peló decreto n. 23.298, de 27 de outubro do corrente ano, satisfazendo-se, assim, um reclamo constante dos credores do Tesouro Nacional, por vários títulos, e expediu-se o decreto
n. 23.150, de 15 de setembro de 1933, estabelecendo novas
regras de elaboração e execução orçamentária, grande e fecunda iniciativa de prometedores resultados para a ordem
e segurança das finanças nacionais.
Iniciou-se, finalmente. a ref'orma do Tesouro sob bases
racionais, capazes de renóvar esse arcaico órgão central de
administração, ajustando-o ás suas crescentes atribuições de
direção e controle dos serviços da fazenda pública.
Cü:\IPROl\I1SS0S EXTERNOS
A ol'denação financeira não seria possível sem a regularização das dívidas externas. O Fnnding, a que foi coagido o Governo na liquidação do acervo recebido, é mero expediente financeiro, que posterga os pagamentos, aprovando as dívidas. Não se poderia considerá-lo solução definitiva. Pretender prorrogá-lo seria de efeitos c)esastro:õos. material e moralmente, para o País.
'
Estudou-se, por conseguinte, a retomada dos pagamentos, envolvendo em sua proposição a dos Estados.
As combinações feitas. sob a direta autoridade de Sir
Ofto Niemeyer, podem ser éonsideradas 'como aceitas e resolvidas, decorrendo delas a obrigação de pagamentos externos,
gerais, de nossas dívidas, dentro das possibilidades cambiais,
e mais o levantamento do depósito especial em mil réis, q'le
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o Govêrno vinha, por -conta do Fmuling,efetuando no Banco
do Brasil.
A vida financeira nacional jamais chegaria a consoliáar-se se a dos Estados continuasse a se processar em desacôrdo com as normas estabelecidas para a restauração do
crédito federal.
Assim entendendo, procurámos sempre adaptar a ação
dos Interventores á orientação central e acreditamos que esta
política de unidade financeira, proveitosa sob todos os aspectos, quer ás dividas externas,quer ás interna, será consagrada como uma das melhores conquistas da Revolução.
De nada valeria a ordem nas finanças nacionais com a anarquia nas estaduais.
OPROBLEi\IA DO CAFE
Afim cie ultimar a execução do programa governamental relativo ao problema cafeeiro, houve necessidade de modificar a organização do Conselho Nacional de Café, que foi
substituído pelo Departamento Nacional do Café, diretamente subordinado ao l\linistério da Fazenda.
Os objetivos do Govêrno ao defrontar o cl'ak do café, legado do regime deposto, podem ser considerados como atingidos integralmente.
Propusera-se adquirir os stocks, os cafés acumulados,
as sobras das safras, com o fim de restabelecer o equilíbrio
estatistico e restituir êsse produto basilar da nossa economia á liberdade comercial.
Em casos similares, outros países viram fracassados
seus planos, corno ocorreu com a borracha, com o algodão,com o trigo e até com os metais. O Brasil fez um supremo
esfôrço e conseguiu retirar dos mercados, ao fim de três anos
de açâo tenaz, 49.524.514 sacas de cafe, tendo incinerado
23.592.9!Ül.

A safra última, a maior de toda a nossa produção cafeeira, adquir1l1a a quota de sacrifício, escoar-se-á sem deixa!" sobras.
A safea futura será inferior á nossa exportação normal.
Poderá, então, volver o café á liberdadE> de comércio, livre
de taxas e de ônus, para reconquistar os mercados perdidos
é entrar, vantajosamente,
na concorrência com os demais
produtores.
SI'l'UAÇÁO ATUAL

A política 0ambiul, a Caixa de Estabilização Bancária,
a ação central do Banco do Beasil produziram efeitos salutares para a economia e as finanças do País.
O crédito alargou-se, os negÓcios movimentaram-se, as
iniciativas retomaram aplicações, as indústrias volveram á
plenitude de suas atividades, a produção, sob todas as suas
1'ormas, multiplicou-se, e o País usufrue, hoje, ambiente desafogado em comparação com outros povos.
A moeda brasileira mantém o seu valor de relação com
tiS demais moedas, melhorando,
francamente, o seu poder
aquisitivo intel"no e permitindo, assim, o aumento da importação, da produção, do comércio em geral.
(J crédllopúblico, conforme evidenciam as cotações nos
grandes mercados, externos e internos, europeus e america1iOS, vem sendo fortalecido por uma maior procura e crescente valorização dos nosos títulos.
é
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A situação financeira do Tesouro desafogou-se com os
recursos provenientes das operações dos atrasados comerciais e do novo acôrdo sôbre as dívidas externas, permitindo liquidar todos os ônus dos exercícios passados, 'sem novos g1.'avames, antes deixando disponibilidades de quasi meio
milhão de contos, restantes dos depósitos, á ordem do Governo, existentes no Banco do Brasil. Graças a êsses recursos, criar-se-á o Banco Rural, complementar da Lei de Usura, atendendo-se á mais preterida e indeclinável das necesidades da economia nacional.
Não podia encerrar êste capítulo da atuação do Governo Provisório, no que diz respeito á economia e finanças,
sem aludir ao nosso comparecimento nas conferências de
\Vashington e Londres, cujos trabalhos já foram amplamente divulgados.
Quando o mundo atravessa crise sem precedentes que
perturba profundamente a 'vida das nações mais ricas e organizadas, ao Brasil cumpria cooperar, na medida das suas
possibilidades, para o estudo e solução dos graves problemas do momento econômico mundial.
AmIINISTRAÇ.W E FINANÇAS DOS ESTADOS

Parece supérfluo dizer que o Governo revolucionário encontrou a maioria dos Estados em péssima situação administrativrt e financeira. U descalabro no emprêgo dos dinheiros públicos não tinha limites e os clefi.cits se acumulavam
de forma assustadora. O balanço global das finanças estaduais, procedido no ano de 1930, apresentava um cleficit de
472.450 :0008, conlra o tolal de 423.951 :000$ em 1929, época
considc,rada. de desafôgo e prosperidade. As dívidas internas e ext8l'naS atingiam a 2.941: 0008 e 885. 9!18 :000$, respectivamente, não incluídos réis 1.107.000: 000$ de dívida
flutuante, conforme as apurações verificada:l até 31 de dezemLro de Hl::lO. As recei tas arrecadadas no mesmo ano somaram L 012 .177 :000$, para uma despesa realizada de ....
1.484.527:000$000.

Q1.H!si nada se liquidava da dívida consolidada, enquanto a flutuante tendia sempre a aumentar. Em alguns casos,
as despesas mais elementares, inclusive os vencimentos do
funcionalismo. tinham o pagamento retardado por longos
meses.
Para salvar as aparências, muitos Estados esforçavamse pul' eswnder a realidade da situação, ocultando uns aos
outros as dificuldades em que viviam e do mesmo modo á
União, á qual apenas se dirigiam quando precisavam de endôsso para operações financeiras externas ou auxílios do
Govêl'no central.
A análise procedida nos balanços financeiros das unidades federativas evidencía a preocupação, de que a própria União dava o exemplo, de desorientar a opinião pública c(m~ resultados propositadamente alterados. Verdadeira
balbúrdia administrativa existia por toda parte, agravando
as consequências da desorganização financeira.
A acumulação de cleficits era tão alarmante, nos últimos anos, que a adminislração revolucionária julgou indispensável decretar o chamado Código dos Interventores, com
o fim de reorganizar a vida econômico-financpira dos Eslados.
Apesarcla rigorosa compressão efetúada nas clespesa~,
em 1931, apresentava-se o cleficit tolal de 312.411 :0008000.
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Confrontando as cifras referentes aos dois anos anteriores,
apura-se nos gastos 221.990: 000$, para menos, e, ao mesmo
tempo, a diferença, nas receitas. de 11 O. f1 50: 0008, também
para menos, relativamente a 1929.
É bem possível, se não ocorressem, em 1932, perturbacões da ordem, que muitos Estados conse~uissem ating-ir' o
equilíbrio orçamentário. A SOIlla total dos deficits no ref-3rido
nno baixou a 178.297: 000$. convindo observar que só o
Estado de São Paulo absorveu. neste cômnllto. a parcela de
164 . 000 :0008000. Por outro lado. as despesas efetuadas
não ultrapassaram ele 1.260.312: 0008000.
Para dar uma idéia da política de compressão a que
foram submetidos os Estados, basta referir as importancias
globais das elespesas correspondentes aos cinco últimos
anos:
1928 - 1 .381.631 :000>':000
1929 -1.072 .690 :OOOF;OOO
1930 - 1 .484.627 :000;':0.00
19:31 -1.'150 _700 :OOO~OOO
1932-1.260.312 :0008000

Estas cHI-as testemunham eloquenl.emente a atuação
proveitsoa do Governo revolucionário. O Código dos Interventores começaaprodl1zir. nesse terreno. salutares efeitos.
Compare-se o defeçit ele 1929, época desafogada e de paz interna, com o ele 1932: o primeiro atinge a 423.951 :0008 e o
segundo a 178.279:000$000.
Com a preocupação de encobrir a verdade, chegou-se, na
administração passada, a majorar as receitas com parcelas
provenientes de fontes impróprias. deixando-se. ao mesmo
tempo, de consignar gastos realmente detu::tdos. O expediente produzia o efeito desejado, isto é, equilibrava. aparentemente, os orçamentos. O abuso não p::trava aí. Recorria-se
ao ouro estrangeiro, contraindo compromissos avultados e
ruinosos eujas consequencias funestas estão se fazendo sentir
na siLuacão :CinanceirD elns Estados e ela União.
Poss'ni-se Htualmente nm levantamento completo elos emI1résl.imos externos dos Estados e das ?lIunicipalidades. Foi
j)re~iso muito esfôrço para realizar esta tarefa. Os dados
eram sempre incompletos e vagos. Com o auxílio dedicado
dos Inten"entores. a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos pôde ultimar o balanço respectivo. prestando inestimáveis serviços ao País. O total dos empréstimos contraídos pelos Estados -3 i\Iunici'palidades, desde o Império, atingiu á soma de L 202" 083.865. Resgataram-se L 107.479.460
e a circulação atual {.)Ieva-se n L 94.604.405 ou sejam
3.78!t.'176:000S ao cambio de 6 dinheiros.
A vida-administrativa da maioria dos Estados e !'\lunicípios muito lucrou sob o regime das Interventorias. Foi regra
geral, observada pelos delegados do Governo Provisório, a
compressão das despesas c a aplicação rigorosa dos dinheiros públicos, melhor arrecadados e utilizados. Entre os tributos anti-econômicos enraizados nos orçamentos, os de mais
lamentável repercnssão eram os impo::;tos interestaduais e
intermunicipais. Para eliminá-los, expediram-se providências já conheeidas e cujos resultados ref!:'tem grand-] diminuição neS,3aS taxações, condenadas a desaparecer, em breve
tempo.
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RELAÇõES EXTERIORES
A atividade do Govêrno Provisório, no que se refere ás
relações exteriores do Brasil, caracterizou-se, nestes três anos
decorridos, por um trabalho constante de solidificação da
paz com todos os países e demais estreita cooperaão inter.americana.
Vitorioso o movimento revolucionário de 1930, cumpria
ao Govêrno por êle instituído esclarecer devidamente a opinião internacional acêrca dos seus propósitos, para desfazer
a impressão falsa que se procura crear em t6rno da revolução. Tão firmes e satisfatórias eram as nossas razões,
que, no curto espaço de 72 horas, a maioria das nações reconheceu, de jure, a nova ordem política que passava a reger
o País.
Resolvida auspiciosamente esta preliminar, entrámos,
desde logo, a tratar dos inúmeros e complexos problemas que
se nos deparavam e ele cuja solução dependia o êxito dos
novos rumos ela nossa política externa.
REFORMA DE SERVIÇOS
A ação do Govêrno, ná órbita internacional, pressupunha,
entretanto, a existêm·ia @ um aparelhamento capaz de torná-la rápida e eficiente. A experiência demonstra que a Secretaria das Relações Exteriores, como estava constitúída,
não preenchia perfeitamente os seus fins. Pela organização
existente, ainda elo tempo da Monarquia, o :Ministério era
servido por três corpos de funcionários: o diplomático, o
consular e o burocrático, própriamente dito; os dois primeiros, formando classes distintas, independentes, com todos os
defeitos inerentes á sua feição rotineira. Na realidade, a
nossa situação internacional pedia. órgão mais plástico, dotado de pessoal com maior capacidade de trabalho, suscetível
de adaptar-se, quando fosse mister, ás variadas contingências
do serviço.
Corrigiu-se a lacuna com a reforma que suprimiu o chamado quadro bmocrático, refundindo-o nos quadros diplomático e consnlar. ,\ Secretaria ganhou a mobilidade de que
carecia, ao ter o seu pessoal, recrutado entre os funcionários
do serviço externo pelo sistema de rota:tividade. Chamados a
trabalhar no Brasil, por períodos regulares, diplomatas e
cónsules ficarão, por sua vez, familiarizados com a economia
interna da repartição, emprestando-lhe o contingente de sua
experiência nos postos e recebendo, com uma melhor compreensão das nossas possibilidades, conhecimentos indispensáveis para atuarem eficientemente no estrangeiro.
INTERCAl\IBIO COMERCIAL
Os três últimos anos coincidem com o período de maiores dificuldades defrontadas pelo comércio internacional.
Após o tratado de Versalhes, vCi'ificou-se acentuado retraimento nas trocas internacionais, refletindo a ansia de bastar-se cada povo a si mesmo e a tendência para o isolamento.
.As perturbadoras consequências dessa atitude se fizeram
.senLir na queda brusca e crescente das importações e exportações, que desciam á medida que se elevavam as barreiras
ali'andegárias, de· confinamento financeiro. Definindo sintéticamente essa siluação, de certo modo paradoxal, eminente
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economista acertou dizer: "As nações que, no ambito da economia mundial, haviam fomentado mútuamente sua requeza
de modo tão admirável, preocupam-se agora, com anhelo,
crescente, em acelerar, mediante reCÍ'procos obstáculos, a
ruína de todos".
Do entrecruzar desses interesses contraditórios resultou, para a humanidade, uma crise generalizada que se caracteriza pelos sintoma's mais graves e variados: desvalorização de todos 03 produtos, levando á ruína a lavoura e
as. indústrias; aumento contínuo de desempregados, agravando ao mesmo tempo o proble,ma socíal e econômico; desequilíbrio dos orçamentos nacionais, determinando majorações de tributos aduaneiros e internos, que ainda mais reduzem o movimento dos negócios; limitações e proibições
de toda espécie, traduzindo-se pela diminuição contínua do
comércio internacional.
Situação mundial de tamanha gravidade veiu encontrar
o Brasil sem um estatuto internacional de comércio, que
pusesse a noss[\ produ<:;ão ao abrigo de surpresas. Não possuíamos uma políbica de Convenio, mas apertas uma dezena
de tratados e acordos, alguns celebrados pelo Império, há
quasi um século. outros mais recentes, forçados por circumstancias de inomento, todos sem uma diretriz homogênea, e. fora désses poueos atos. a áusência de qualquer,
compromisso ou entendimento que pudessemos utilizar em
nossa defesa, perante a grande maiol'Ía dos países com que
negociamos.
A faHa de uma política comercial tornura-se tanto mais
sensível quanto a remodelação política da Europa, consequente da grande guerra, determinou o aparecimento de
'Países novos, cujos mercados nos estavam práticamente vedados, visto as respectivas alfandegas só concederem os favores da tarifa mínima aos produtos dos que a eles se
ligaram por convênios internacionais.
Tendo em visla esta circunstancia n ainda a necessidade
de atualizar as nossas pautas aduaneiras, instrumento para
negociação de acordos. o Govêrno Provisório promulgou o
decreto n. 20.380, de 8 de setembro de 1931, em que estabeleceu novo regime tarifário, mandando o Ministério da Fazenda proceder á revisão das tabelas em vigor, ainda de 1901,
salvo alterações parciais, e encarregando o Ministério das
Relações Exteriores de entrar em entendimento com todos
os países com representação no Brasil, para ajustar com eles
convênios comerciais.
A orientação adotada no referido decreto prevê duas
fases de negociações. A. primeira visa garantir aos produtos
nacionais, em todos os mercados que nos possam interessar,
tratamento não menos favorável do que o 'concedido aos produtos similares dos nossos concurrentes, com a segurança, a
mais, de que os favores e vantágens, que se lhes concedam,
serão estendidos aos produtos brasileiros independentemente
de qualquer concessão pelo Brasil. Pondo em prática a medida adotada. o Ministério das Relações Exteriores celebrou,
nestes dois anos, tratados e convênios com 31 países.
Como consequência dessa vasta rêde de ajustes. que encerra a primeira fase das negociações previstas, ficaram assegurados três resultados imediatos: nos países que nos dispensavam, de fato, o tratamento por nós pleiteado, essa
situação deixou de ser uma concessão da parte deles, para
se tornar direito exigível, em caso de ameaça; nos países
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que reSelTayam aquele tratamento ás partes ligadas por
convênios, entre os quais figuram todas as novas e prósperas
repúblicas da Europa Central e do Báltico - Polônia, Tchecoslováquia, Austria, Hungria, Finlandia, Lituania, Letônia e
Estônia - abrimos meTcados que nos estavam interditos pela
diferenciação das tarifas alfandegárias; em uns e, outros, já
entrftmos, efetivamente, no gôzo de algumas vantágens ou
favores, concedidos aos nossos eoncurrentes, independentemente de negociações ou concessões de nossa parte.
Examinamos, atualmente, a possibilidade de melhorar a
posição já conquistada pelos acôrdos celebrados, obtendo que
sejam removidas quaisquer dificuldades que, sob ,a forma de
direitos da importação excessivos, limitações ou proibições
regulamentares, se oponham á entrada dos principais produtos da nossa exportação. Concessões dessa natureza, é
certo, não se obtêm senão em troca de outras equivalentes.
O 'Governo precisa, por isso, usar de muita prudencia e discernimento nas regalias a conceder, de modo a não provocar com elas, apreensões á produção agrícola e industrial
do país.
A segunda fase, que consiste em "negociações suplementares, para protocolos adicionais, relativos a quaisquer
facilidades ou vantagens comerciais, que não importem em
favores particulgtrizados a qualquer nação 'I, já foi praticamente iniciada pela inclusão de clausulas aduaneiras nos
tratado., com o Uruguai e a República Argentina. Apenas,
por estar convencido da repercussão que as concessões tarifárias podem ter sôbre o complexo da produção nacional, o
Govêrno agiu, em ambos os casos, com a indispensável cautela, deixando de imprimir a esses atos, de alta importancia
política, toda a amplitude que desejaria dar-lhes: no caso
da República Argentina, reduzindo as trocas de concessões
ao mínimo de produtos; no caso do Uruguai, dando á tentativa de intercambio livre caráter experimental, pela possibilidade de revisão anual das cláusulas relativas ás permutas de mercadorias.
K oportuno assinalar que o ajuste e celebração de atos
intel'llacionais não têm sido a obra mais árdua, nem talvez
a de mais imediata eficácia, da nossa diplomacia comercial,
nestes últimos três anos de crise mundial, durante os quais
teve de exercer constante e solícita vigilancia, na defesa do
nosso comércio exterior, contra medidas de toda natureza
que vêm ameaçando ou atingindo cada um dos nossos principais vrodl.ltos: aumento de direitos alfandegários, limitação, suspensão OU proibição de importações, regimes de quotas e de licencas prévias, sem falar no sem número de pequenas exigências regulamentares, que entravam, cada dia
mais. o desenvolvimento do intercambio das nações. As nossas
recl,ill1ações no exterior, como as que, por outro lado, recebemos, contra medidas de igual natureza, constituem tarefa
absorvente e delicada a cargo da nossa diplomacia, embora
tenhamos encontrado o mesmo espírito de conciliação por
parte dos países com que negociamos, permitindo solucionar
favoravelmente quasi todas as dificuldades até hoje surgidas.
POLíTICA CONTINENTAL
A nossa política na América continua a merecer especial e constante atencão.
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o Brasil terIJ vivido b quer continua~ a viver In mars
estreita união de vistas com o Estados civilizados. Nem pode, mesmo, furtar-se a Êsse dever de solidal'iedade humana.
Dadas ag coudições políticas e econômicas do nosso tempo,
c impossível a qualquer país substrair-se ao convívio internacional, cooperação e assistência mútua impõem-se, cada
vez mais, como fatores essenciais para a e"tablidade da. paz
entre os povos.
Sem esqnecer êste;; imperativos de solidariedade internacional, é, entretanto, para o 'Continente Americano que se
voltam de prefer.~ncia as nossas atenções. Somos parte não
pequena da grande família americana, e esta fórma, em todos
o;:: sentidos, pela origem, evolução, necessidades e objetivos,
um mundo inteirarr.ente distinto, em que nos cabe uma parcela dê responsabilidade histórica, que não podemos désprezar e impõe o prosseguimento da nossa política tl'aclicional,
sintet.izada, há mais de cem anos, na e:.\.-pressão - ' sistema
americano - de José Bonifácio, e objetivada na gestão gloriosa do segundo Hío-Branco.
A atitudes de isolamentG ou de simples desinteresse pelas
di1'iculrJades 1,olilicas e econômicas, em que se debatem :11gun!' paüie-s dt' Continente, poderá ser cômoda; não s6rá,
p'orem, a mais humana, nem, seguramente, a que o destino
nos reservou como Nação mais extensa e populosa da América do ~ul, c'Jnfinando com quasi a totalidade dos país~l5
que a compõem.
Ao iniciar a sua administração, o Govêrno ProvisórJ',
impl'eSSIOnOu-se com o lamentável desentendimento qU0 meses antes interrompera as relações entré o l'erú e o L l'Ug'lla i.
Aceitos os seus bons ofícios, graças a.fJ espírito de eoncilia(;ÚO cios dois IJalses. e correspondenclo '10 nosso ernpenlw.
retaDelelliu-se, pouco depois. a amizade que sempr& os uniu.
Não fOI menor satisfação ver coroado de êxito o nosso
tI'abalho tendente a reconciliar a Venezuela e o México, cuja~
I'úlações estavam suspensas dêsde 1'923.
, Há quasi dois anos, esfórça-se o Brasil, em completa {j
eetreita colaboração com outros 'países americanos, por con;,<:lguil' que O Paraguai e a Bolívia encontrem uma base df;
acôrdo amigável para a solução do conflito do Chaco. Até t
meiado do COl'l'cnte ano, o estudo da qUr>,;t:io esteve entregue
~ uma Comissão de :'Jeutros,
especialmente constituída eIL
'Washington, da qnal faziam parte, além dos Eslaods Unidos
da América, o Uruguai, Colômbia, Cuba e j\[éxico. Estranhos,
embora, a essa con:.issão não deixamos de pre;otar-l11e, durante as suas atividades, completa assistência, no sentido de
faciUtal'-lhe a tarefa de Iharmonizar as duas n<lçàes dissidentes. Continuamos, além disso, a atuar sem intenupção,
isolada ou coletivamente, por sug'estões próprias ou em
apôio ás de terceiros, interessados como nés na paz do Cor:tinente.
Pareceu possível, em dado momento, chegar-se a acàrd(l
sat.isfatório, sob a base de arbitramento. ao firmar-se, na c~
dade de Mendoza, uma ata de mediação entre os Govêrnos
do Chile e da Argentina. Solicitado, por ambos, o Brasil deulhes inteiro apôio. Infelrzmente, desapareceram log'o em seguida todas as esperauf.)as de acomodação pacifiea. Apôs laborios::!s negociD,ções, o lamentável dissídio entrava no seu
período agudo, com a declaração de guerra entre a Bolívia
e o Paraguai, e a d.?cisão, tomada pela Comissão dos Neutros,
Re considerar findos os trabalhos de conciliação.
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Colocando-se na posição jurídica de m·ntro, o Brasil não
se desinteressou política mente do assunto. Ao dar por encerrados os seus trabalhos, a referida Comissão E\lltregara a solução do conflito á Liga das Nações. Apesar disso, não hesitamos em propor que S·3 tentasse ainda uma ação conjunta
dos países limítrofes com os contendoreb, no sentido de estudar e sugerir um meio capaz d& decidir púcíficarnente a
luta.
Não sigrMICavu a iniCIativa cto BraSI! falta de confiança
na intervenção conéi!lUdora do institut u de Genebra, com o
qual eoJa.borarnos durante várIOS anos e cujos esforços para.
preservar fi paz no mundt sempre reconhecemos. A questão
do Chaco assumir!. par&. nó",. àêstlb (, mício aspE~k genuinamente continental, e sentiamos, em conciência, a obrigu')ãf<
de tentarmos, uma vez mais, antes que se procurasse solução em outro ambiente, resolvê-la no quadro exclusivamentE' americano. iJmitadG, embora, ás nações do A. B. C. P.,
por suas condições geográficas, tinham, como é fácil compreender, interêsse primordial em dirimir a contenda. :Mau
grado não chegamos, dessa como das outras vezes, ao acordo
definitivo de paz por todos desejado, tornaram-se evidentes
os resultados conseguidos pela ação conjunta do A. B. C. P.,
afastando muitas dificuldades que mantinham irredutíveis
as nações desavindas.
A presença, nesta Capital, do ilustre Chefe da Nação Argentina e o alto significado dessa visita para a concretização do espírito pacifista americano, ofereceu oportunidade
para dirigirmos apêlo em comum aos dois países irmãos,
justificadamente esperançados em restabelecer a paz no ContInente.
Outro acontecimento que também nos preocupou foi o
conflito surgido entre o Perú P. a Colombia com a ocupação,
por forças peruanas, da cidade Cili Letícia, cedida anteriormente á Colombia, em virtude do tratado Salomón-Lozano,
firmado, na cidade de Lima, em 1922.
A gravidade do novo incidente consistia, principalmente. na circunstanci<l de haver ocorrido ás portas de nossas
fronteiras, na região banhada pelos rios Içá e Amazonas,
quasi á vista da povoação brasileira de Tabatinga. Isto obrigou, sobretudo depois que o incidente assumiu caráter de
verdadeira luta ai'mada. a tomar as medidas necessárias para
guarnecer aquela região, de forma a eútar que o conflito se
estendesse também ao nosso território. Paralelamente com
essas medidas acauteladoras da soberania nacional, empenhám03 esforços juntu aos contendores, no sentido de obter que
() território litigante fosse entregue provisóriamente á administração de delegados lm:i.sileiros, que no prazo mais curto possível o devolveriam ás autoridades legais da Colombia,
seguindo-se, imediatamente, uma conferência, a realizar-se
na Capital do Brasii, e na qual os dois países considerariam,
tom largo e3pÍl'ito ele concórdia, o tratado Salomón-Lozano.
Não foi possível, porém, chegar a entendimento satisfatório, Verificou-se, posteriormente, a interven(:.ão pacificadoJ'a da Liga das Nacões, quando se ássentou entregar o território a uma comissno por ela designada, que o administraria
durante um ano, esperando-se, fundaclamente, que, no decorrer dêsse prazo, se chegasse a um acordo pacificador.
A comissão r.eferida consf.ituiu-se de três delegados, um
hr'asileiro, um norte-americano e um espanhol, e cumpre a
missão que lhe foi confiada, enquanto os delegados dos dois
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pai:,!:,; il1tel'f~:,~ado", atualmente rcunidos ncsla Capilal, estudam Il11Jll sohll:iio enncil iul.6ria,
(j11ll1110 ú Iiolil ica americana, a nO:,:'lt atividade se fez
senti", ainda, lia:, l'(daçücs de ol'dcm cconôrniea e :-õocial, atl'u.... ~" ri,. tratado:; c convl~nios celebrados com vál'Ía" nac:õcs do
Continl'nl ,~, UII!'I, já firmado", outros, em pleno andamento:
acol'l.lü" de cOlllércio c navpgação, com o Crllgai e a Argentina: de eOIIlI;I'ciu, C:UJIl :.1 Col!)mbia, com o :'Iléxíco c com o
Canadú: cOl1\'cnc:au fluvial, com o Paraguai, l'f'gulando a navi?gal;iio na,.; :íguas jurisdicionai,.; do:> dois pai:;c:>; convcnf;ão
suhre d"litü" de ')1'dem social, com a Argentina; dc extradição d,· ('riminos l )", com o uI'l1g11ai c a At'gentina: dcmarcaCiio da:' I'rontejt'as, com a:s (itlianas Holandesa e Bdlanica .
.-\
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Com a República Argentina, al.:tn dos a(o" acima citado",
a""in:illJIl." mais UlJla :,ét'ic r11~ uIItI'O", a)ll'o\'eilando, pal'u isso,
a oTJ(l1'flmidade :lllspieioi'a da visita com que no,; honrou o
ílu:::!l'p. Pre:;idenle (,em'l'al Agllslín P. Justo. 8implc" cnulIWI':t'.:iio dcmon:-õll'a a illl)JOI'lancia e alcanc(~ da" q\ll'"lüe" 1'1.'gU1:lli:I": in!prealllhio m'tbj ieu e inlelectual, pet'lIlula de Pllhlic:II:i."i',!'(·\j,;i'io dI' texto,; de en."ino de Hi,;I.~Il'ja c Gcogl'afia, 1lll,Jllwnln do tlll'i:-õIIHI, c'xpo,;iI;iio de amo:,t!'n:, e vcnda de
pl'o,)IlIIJ." n,u'ilJuais, 1"'("'l'lll:âo (~ 1'1'1'1'1',;,;ão do contrabando c
1'('gnl:Ull!'ntac:i'io d:1 na\,Péwt;iio ;1(.)'(':1. Ao lado de:-õ"as iniCiativa", ('U11111l'C dC:-Õ!:leat·, pela alta e l'xc1'pcional cxp1'c5são de
S(1l1" ol ',i I'ti\'CJi'. o II'alado anti-hélico que, con"ulidando a amiz:lIlP !l'nd j('ion:11 I'n 11'" o BI':l:,il I' a Arg(!ntina, ina ugl1I'a no\'a
fn",~ lia !,olil ica a lIl:'!'Íl::lIln, Cl1.ió:, l'f':mltados não tardarão em
sr'l' f('(,lando:, pal'a a 1"1';' continentai,
,\ edphra'.:ân dI' taÍ:' alos !Ja,;tal'ia para tomar hitól'ica e
nll'nH')',Í\'pl a 111'1'''''111::1, .'1111'1' nô:" do preclaro Prc5ic!ente da
:\:II;il" .\1'1,:1'111 illa, 1'l'la :,c'gunda \'I'Z, nu (lecur~o de cem anos
(lI' vida i nt!('JH'ndl'ntl'. Inu chefe df~ E"lado argentino 3faslo11se para lrazl'r-nIJs o penhor da amizade do seu Pais, :\50 é
nelllll !:t'illll'nto ('OIUHlII. O Guverno Provi,;(írin compt'(,l'ndl'tl1f1l' o akancl! f' ,;igni!'icac:iio, dispensando no ilustre Yisitante
hO"Jt'nÜg..~n" eXt'o'Jleionai", a que se a5socioll entusiasticumeTl1" n Púw. HI':t~i1eil'(j, err, mnnifeslnc:ões de franca e carinho"a ho~pilalidade, Póll'a na~ões com as responsabilidades
da .\t'!;pnlina .' rio 131'a:-;il, compenetrada:; do papel histórico
qw' Ih.·;< roi 1'1'''1.'1'\':1110 nus destino:> do Continente, essa vi:odla "\'jdt'llcía. foxlIIJcl'all!Plllf'nle. o forte espírito de confrótlel'lliz:u;ão e cun"lanle dc;;cjo que as anima no :sentido de
coneOl'l'l'l', com us lJl'úp!'io:s exemplos, para a ma!1utcnl:âo da
paz, d" progresso c do I)clll-eslm' da América,
l>.t::\L\RCAÇ.'\O DE FRO::\TEIR.\S
.\ alua'.:âo do GOVêl'I10 Provisório fical'ia incompleta i'e
não L'o:npl'eendeilse tatnbéma demurcac;ão da nossa extensa
linha de I imites com os pa iscs vizinhos, Xão basta marcála nIJ:illmpu:,; Cllll1lJl'e, principalmente, fixú-Ia no solo para
torna I' ef('UVOl n posse, O trabalho de demarcação, complexo
e nlOl'OSO, nâo se restringe apenas á colocaçâo de marcos
diyislÍt'ios, devendo aLI'anger, ao mesmo tempo, o levunlumentu lopogr:í rico das zonas de fronteira c sua Cat'ucterizaçüo.
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..\:< ('olní:<:<ljl~:< de lilllÍly~, ('Ol1Jl)o"la" rlí' ('1\,1" e 1I1ililal'e,:,
dr'':l'llljJl.mIHll1do tiío patl'iMíca e úl'dlla l:ll'cl'n. dl',:pl'r'oe\lpadas dus ri':l'II" quI' ~iío ol.Jl'igadas a r~nj't'('llIal', lOIl;;:-" do
('OIlI'Ol'lI' da ei\'jlízar:iío I', )JOI' veu·". \'íUmas das rmdl'lllias
1·l'illillltf'.,. na,:, ;wnas inlllÍ:'lJilus que rJ(~I'C(JJ'I'cm,

'of~lll
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m: . \LTAS

PEIlHOXALfDADES

..\cllnl eCill1f'nt(J~ de l'clt~\'o em no,:s01,; re!ar;õe;; intcrna/.'Íuna i,: fUl'al1l a:" \'i,:ita...; de aHas personalidade,; oficiais C51.1'angeil'a,:, YI'!'jl'ieadas 1'111 eonrlir:ücs que mllito no,: df',o;vuT!I!CI'I'alll. C('II'IJl'<ÍIIIIJ,; com l'fu,:i\'as manifeslar:õí''' de entu:<ia:<1J1O a \'inda ao Ika"il do (ienel'al Halo Bullm, )Iini:stro
d,' .\el'ol1tluliea ria Itália, eOll1anrlando uma e:"quadl'ilha de
I~ uviúr'". ))J'inlf'il';J Al'llIada Acrea que atr'aye,.sou (I AlIan1Íl'fl, 1H1111 v(,o magnifico de al'l'l\ío e eficil~ncia IJ1'nj'is"iona I.
jJOll('O df'poi". elwga\'a a ei'ta r:apifaJ. em h0I11'u..;a \"i"ila
I1r' cOl'lI'r.ia. ~lIa Alteza lt(~al o Príncipe rll' GaBe", !lt'I'deiro
da Cr l/'tia Brita n ica. acolJ1pan hacIo de :<ell i /'miio. fi J> J'Íncipc
,Ton;:l'. AIIIIJfl.'; fOl'all1 h(':')Jer!es pa/'ticulal'/JlenLc gl'atu:, aos
!'elllillH'nlo:, 11I'a"iIM/'o":, como ('O/lIpl'o\'aram a,.; eX)Jl,,.,,,,ivas
1I0/l1l'IHlgl'n" qlle lhes ll'iJlIllá/llo:". penhor da fmte I' \'elha
('ol'r1ialirlnde que nos liga ao povo inglês.
Hf'cI·),t'mo,.;, I aI 11 I ":111, a \'i"ila da Sl'nhol'a Euze/:i ll .\yala,
...-po':;] do Pl'c:<idl'nle da Hepúbljra do P;u'agllai. I' dispen:</1T110"; :í i!II"II'1' dama, além do acolhimento ofieial qlll~ lhe
COl'/'/':-,pondin. ilH'lIUí\'ocns })1'ovn,; de conside/'ação sorial.
Call<' l'/!fl'l'i1'. finalnH'111c, a IJI'c,.;en(;a, "ntl'c 116,., numa
f':<lar:iío dI'! fé/'ia,.:. de ~Ít' .John Si/lIon. eminente Chancelerdo:' Xc'gcício" E,.;II'/lng"Íl'o:, da Inglatcl'l'a. J~/l1bOI'll a i'l!il \'iagem niío rl'w,.;li:<:,c carúter oficial, pI'cslúmos-lhe significati\'ll"; hOIlI/'nllt,rl'n,.; de :õilnpalia e apl'êco.
I lI' fOl'll1n "ucinta. deixamos exposto o lrabalho I'calizado pl'lo (io\'I!I'nO Provisório no campo das relaçúei' interllaciOl1ai,; •
A :<illlples enuncincão dos fatos demonstra que n 1I05sa
política pxtl'rna cnll'ou em franco renascimento.
A/l1plianclo n esfera dl~ nOssas atividades comerciai", reafirmando o" no,.;,.;os ani'l'io,.; rll' paz e prolJ()sit05 de coope)'aç50 .' fon1l'nlando o intercambio das grandes conquistas
da inteligl'ncia I' do pensamento. murcúmos novos rumos de
ac;ão construtora para, sem veleidades de hegemonia e soIIwn!p fil'mudo~ 110 l1iL'eito, elevar o conceito do Brasil pe:'anll' a,.; dl'mai" nal,'õcs e nos con::elhos da política continental.

EXÉHCITO

o Ex,~r'cito. fiel ú sua trudic;iio histól'Íca, depois úe cOlaiJol'ar decisivamente com a Nac;.ão, para a vitória do
gl'anrll' mo\'in1l'ntn reivindicadol' da sua soberania, continuou
inteil'umC'nLe dcrlicado â SUa missão precípua de manter- a
ordem interna e de garantir a integridade da Pátria.
A organiznc;iio atunl das furças de terra não propOl'ciona, no entanto, o rendimento que é dado esperaI' elas nossas atividades mililares, A falta de dotações
orçamentúrias suficientes obriga li concentração dos fracos
efetivos disponíveis, impedindo, por consequencia, a disse-
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rninal~iill 1:I'lI\"'ni"nl,~ du,; I/!'lll'fíeiu." da ín""tl'lll:iio lnilif.:ll' e
da n/mw;!'I'I'a .11' "'..ol\l·anl;a qllf' ela )Jl'ojJOl'eiuna, As I'(~giõe"
Illl'll/J." J"a\'l1l'i'l:ldn:", .lu pai:- (!lll l'ecur'so" f'rlueati\"(},;, onde a
oq;allil.a\:iiu IllilHar' lJodl!l'ia 1"1' 11llHl aeiio l:Í\'iIÍi:adol'a, faeilil(wl1u. «(I) l/I,·.. lIW tempu, u Po\'OUfI!f'nto f' 11 culonizaçiio,
vi'lJl-:," privada" dl'''''c:", llt'nl'l'ícíos, Gt'(lI1d",: zona" afa"tadas
I~ i:'llla:la,; do:'" cI'rlll'o,; til' "irla inlen,;a, ond,. a oll:,adia do
mai:, 1"UI'le "'~ :'lIh"tílue ú \'igílancia da uutol'idad,.: núclcoiS
dI.' jJOjJlll:ll.:;io, \'íVl'llflo I'ud illlcnLm'lI1cn te', ,;1.'111 Ilu(:iio de díl'('ito,.: e df'V('I'f'''; 1.1Il1u e"lá a pedi!' uma di:,ll'ibuiçàu mais
razoá\'d e !Jl'oveílo:'H du,. I'fl'tivo;; militare", de modo a '1(11'0\'eitú-Io;; C0!J10 falol'l':; UI' atll:H;fío educalh'a e de prugrcs:,o
"oc ia J.
Pal'a alíngíl'lllO:' 1.''':'''41 fínalidaul', tOl'lll1-"e ncce5sY1l'io,
"('m dlÍvida, cl'ial' no'"a:'" unidades c e5tacioníÍ.-!:I"', de pI'Crl!I'l\nda, na:' lona:'" rl'lmtcil'il:a:; mais índicada:, c nu "hintl'l'1and", "\lt~IJl da ill:",tl'UI:iío IllilitaJ', mini:"'lrariarn ensino e illcutil'i:lln húhílo,.; dl~ ordem e U'ubalho, tran;,;fol'Jnando os
cOI1:'l:l'illl:-' 1'111 eidadiíos útf'jS e concienlf\s. Com os rC"lllta(/0" I't'con!ll'(:idos á:õ .untíga:õ colônias milital'cs, tudo acolI:-elha r,-'lolll:.tl·lJlo,,: a expcl'it\ncia, naturalmente. 1.'111 moldes
Inai" pnitÍl'll" (' lIlodernizado::, As circun:\tancias aluais de
tl'anquilidadl! inlernaciunal na.-\.mél'ica do Sul, afiant;ada
pela no:,:",a política pacil'bla e pelos aLos muis recentes de
IJom "l1tt'llilillwnto l·cciIJl'OCU. !>f!I'milelll ampliar o apl'Ovcilamento da ea}lacidadc edllcativa do" milital'e". fazendo-a
llt'llf'fieiar l'.'l'anto" afa:,lados do país, onde 05 quurteis deveriío ""'1' p:",cola fil' tm1Ja lho e de civismo,
5t'lllt>llwnll' ol'jcnhll:ão SI.' harmoniza, aliá:"'. com u nova
Lei d" SI'I'Ví,;o ~Iilitar, que oncrou grande uPCl'1'cÍI;oamento
no "i:,tl!llla d,' conscrit;1io. sem onerar a" classes alistáveis
l'! g('n('l'aliznndo a,:; obl'ig'lI:úcs Il?gais. Ê5:'ll cl'ilél'io de cquidadt'. alllplíando U sOl'leio, Yirá, nece;;sariumcnte, exigir nuva
dislrihu íc.:iio de núrlcos instrulOl'cs C concorrer para intensificar' a IJI'I'PaJ'ul:iio da mocidade em lodas as l'egiões do

pai:<,
Ap.j" a vitól'ia d/~ lU30, enquunfo restabeleciu em seus

lugar'f''', na e:'cala hiC'rárquíca. valoros05 oficiai" dela afastados I' auxiliares decisivo:, llam a transforma(:ão política
operada, o Governo 11I'ocm'uva .:?5timulal' 05 elemenlos dos
quadrus que, P01' alas (lI' boa vontade, coerência e capacidade profissíonal, demonstravam aptidõe5 para a carreira
mililal'. 8em lanl:ar má,., de medidas tendentes a delimitar
a a.-.:ão dos militares na POlítiCH, podemos comprovar ~ existência, no s('ío da clusse,do desejo predomínante de manter
o Exércilo afa"lafio das competi{:ões partidárias, fiel aos
5C'U5 devet'/':", ('Í'"icos e atento sempre, dentro da esfera de
Slla pa rticll la r a t ividar1(', aos superiores interesses do País.
Julgo nalural que, como qua1qller cídadão, () militar
eX('I'{::l alividarit' política. d~5rll~ que para isso evidencie
compelt'~ncia e pendore"especiais, podendo, também, atunr
com l'ele\'ancia na administração púbiíea, Perturbador scria,
em e(mlrasli', a interferência coletiva dos militarcs, como
corpo1'u.;50 OU classe. na vida Dolílica do país, sobrepondo-se
á conciencia cívica nacional, para instituir o regime militarista que, felizmente. nunca se tentou imD1ant~l' no Dl'u:lil,
onde ai'· forças armadus foram sempre bl'al..~o executor da
vontade civil ela Nação,
Visando a homogeneizar;ão da cultura geI'al e especializada dos quadros, facilitou-se o ensino, aperfeiçoando-o:
os Colégios l\1ilHat'('5 tiveram a açüo educativa ampliada; u
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Escola Militar é hoje, exclusiyamente, um instituto de ensino profissional; as escolas de arn1\).s, com as noyas unidades-modêlo, estão corrigindo e atualizando os conhecimentos
ele oficiais subalternos, capitães e superiores, mediante preparação prática de resultados já comprovados; as escolas
técnicas de Engenharia, de Intendência, de Aplicação do
Serviço de Saúde e de Veterinária funcionam com real
aproveitamento para o Exército; a Escola de Estado-Maior
mantem e desenvolve, satisfatoriamente, os seus trabalhos,
preparando os futuros chefes militares.
Tal o aspecto do problema do pessoal do Exército, para
cuja ó'olução muito tem contribuido a Missão Militar Francesa.
A par do desenvolvimento técnico, os quadros do Exército exig·em uma revisão equitatiya das condições de acesso
e remuneração. Enquanto, para alguns, a carreira militar
se faz com facilidadB, para outros, sofre retardamentos que
pí'ecis.am ser cOlTigidos. Quanto aos quadros de sargentos,
já se estudam providências, destinada;;, em parte, ;l sanar
erros administratvios, a aproyeitar os inferiores de vocação militar comprovada e a manter a alimentação dos quadros de reserva, de acurdo com as exigências e normas dos
exércitos modernos.
O restabelecimento das antigas escolas preparatórias,
a melhoria proporcional dos vencimentos dos sargentos efetivamente arregimentados e a reorganização dos quadros de
escreyentes, instrutores e empregados, são iniciatiyas oporhmas que, feitas com critério e segundo os ensinamentos
decorrentes de longa experiência, Yirão contribuir para satisfazer justos reclamos e estimular, ao mesmo tempo, o
aperfeiçoamento militar.
O problema máximo do Exército. já o declarei em outra opol'lunidade, é o do material. Sob certos aspectos, a
sua penúria atingiu a limites que não podem ser ultrapassados. Fora de qualquer preocupação armamentista, que não
temos e estaria muito além das nossas possibilidades finaneeiras. é necessário admitir um mínimo de aparelhagem
bélica indispensável ao exercício normal da funç.ão militar.
O progTesso formidável dos meios mecanicos ele ataque aconselha a aquisição ele elementos, quando menos, defcnsiYos,
e sem os quais seria impossÍ"vel dar relativa eficiência ás
fÓI'ça;; armadas.
O (;·ovêrno esforça-se por estimular a fabricação de
algum material no paí;;, embora conyencido de que o problema só poderá l'esolYer-se cabalmente com a creação da
siderurgia nacional. Ainda há pouco, enYiou á Europa uma
eomissão incumbida de Yisitar os principais centros de indú;;tria militar, eom o fim de estudar-lhes os aperfeiçoamentos e melhorar a produção das nossas fábricas e arsenais.
Conhecidos os yaliosos serviços que, num Pnís vasto
como o nosso, presta a aviação, deyemos considerar notável
progresso de ordem militar a' organização definitiva da
quinta arma. Embora se encontre em início a constituição
de três unidades aéreas, já são bastante satisfatórios os resultados obtidos, no treinamento dos pilotos, com a utilização de alguns aparelhos modernos ultimamente adquiridos.
Para isso também muito conCOlTeu a creação do correio militar aéreo, que. familiarizando os ayiadores com as condições geográficas e meteorológicas do pais. facilita o estudo
das rotas mais illdicadas e do regime dos YOOS de longa du-
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['atiío. n dl':':I'IlVolvilllf'nlo d" C'IlJ'I'I'ÍlHl';]'1'1l jú dl'n lngal' á
f,wm:ll:iío d,' int'1me'\'p,,; c:am!IOS tlf' ··alpl·)·i,.;ag(· ... l!!)(! anmenI a:'ijO. 11 "('I'':''ú I' i an1l'1l l f', :í li1l'd ida '1t//' O" govl'!·l!U." locai;;
nlf'illlll' (~Uillld'f"'lllluJl1 a lltilidadr' ria iniciati"a,
li E,.;iadtl-:\laiol' do l:::x';I't'i!p f'"l.lIda, ellm ('ii5l1rll.,:O cf'i1{~I'ill If;('nÍl:o f' l'"píl'Ílo di' p(~lll1omia, a I'(·ol'l;nni:l.'\l;i'io coml)]pln da,.; J"c'lI'ça,.; df' tPITa, ~fill ,.;/' l!'ala dI' allmfmfal' " Exér('i/o 11I!J1l rlp alll'l':lI' as linlw,.; g;~·l'aj,.; I'm qlH' I',.;l:í r 011"; ( ill1ído,
!JI·o;.'lI1·a-"'f', apf'na:" U!:I'o"l'i Ia I' mf'lllOl' o:' l'f'eIU',HJ"; ,>xi,.;len11''';, impl'imír' maior Itl'ilem au:" :':l'lI"; f/lladl'O,; /' :O-('j'viços,
eLJmhalp]' vício,; admini,.;ll'alívll"; f' 1'01'1 a1 1':'1'1' o líl'giín rlif'Ct OI' !':ll'a q lU' II r,!ndinll'I1!" gf'I'a 1 Cll!'('p,.;ponl!n ao,.; sac'I'i ricins
1'l'ilo,: P"1a Xat;i'in • .\ 1'l'fcJl'ma 1'Ianf'.inda, a,.,.pgl1rand'J a fixidl'z ,!n,; 1'1'(,ln''';o,,; cll'çanwnt:il'io,.; p nwl1l0l'anllo a ol',km admini,.;lrali"l!. ,',.;lal,,'I"!'I"'ú Ilfl)'ma,.; :,al'a o d"";l'n\"ol\"inlPnlo
da ai h'jd,H!1' militai'. all'a\"'"·': dI' di"I'I',:a,: l"i", C/111' 1"'l;lllaf'iío
il ('''111 i/lllidad(" lO ,I I'X"('II,:iin do,: PI'/lgT,1fI1Ll";, ,:omando (,,.fol'1,:0': a ti: L1f;lIl'a d ;";1"'1''';0'';. Como ennlpJl'nl/'nlo. pJ'OI'/'tl"I'-':"-lÍ,
aiuda. :i l'I'\'j"ii" do,. qlladl'o,: dI' orieiai:<, do:< !p'adllado,: (' (lo:fllnci"n<ÍI'in,. I'm gi'l·al. vi,;ando mai,.; 1l1'l'1"'ila al/l1plac:iio a(/.~
l·"";]Il'eli\"o,.; mi,.;l,'re,; I.' :i,. inl!lO,.;iC::1ll''; da l'fi('Í'~n('ia IIl'f1fi..-

sional,
{J,.; qWltll'O"; ol'lJjmil'io /' ,.;npll'nwnlar rmi':"rtl';Il' a (er .1
fllnc:iio 11(11'lllal pnl'n C/til! fOI'am cI'/'ado", ,\,."im. ,:c'l ,II'\"('riio
fnZc!l' I'a I'f I' do qlladro Ill'd i IHÍl'io 0:< nfieia i,.; fOrl'l Í\'a nwnLI"! arl·pginwnlado,.;. l'OJlIiídio 1',.;la a ";1'1' lInifOl·n1l'Il1l'nl.· impo,;ta
ao:< pl·omo\:ído,.; pnru o nll',.;mo qllarll'o, cuja,.; 111'0(101'(:;;(':< Ip.riio dI' cOI'I'I''';!llmdl''r, em l'igol', lÍs tlnidad('''; I' fl'al:cjc':o; dt' lInilIadC',; (':od,.ll'n!p,.;. voltan'lo lamlH;m a dominaI' o ,.all1L:u' con('pilo cléÍ:<.,:jeo (h' que niín podf~m l'xi,.;ti(' uuit!Hlle,; do Exél'eilo alivo :'('Ill um. mícl,'o pprlllmwlll,' ti.' "fieiah: para mini:o;li'n:'-Il!l''' comando {' in.~tJ'lll;;jo,
}, COInIJl'C':",.;iio ria,,; dl''';[ll'sa:o: a qlll' ohl'igam :1:< Jlt'I'C:lI'I3i'
eond:l;iil''' fimwl'pil'as do paí,. vem ,.l! fazendo ,;('n ti I', lambém, no,.; Ol't;anwnl u,.; mi I i Ia 1'/'''. cujas vel'ba!' l'l'dl1zitlas não
cOl'I'e"p o lllll'm á,. I'f'a i,.; 11l'('l'ssidadf'~ do EXI~I'ei [o. Apesar
df'sla inC"iL;ívl'! limilac;fio de reCI1l',.os, a ohra ri:' sua recons!J'lIçiio desf'nYolye-,.;f' ItI'omissol'anwnte, gra(,'as ao zl~lo e
!Iult'inlismo de sell:, sct'\"idoJ'e5 qtW, compr('cndenr!o fi reIe"anIl' mi~5iio qUi' lhes catH' no engmndecimcnlo da P;ítria,
em[Jl'l'gam amplo i' solidúriu i'Sflir'CO pelo }WOgl'CS"O moml e
t(~('niel) do Ex,'rcilo,

:\L\RI~HA

Xo manifesLo ,Iit'igido li ~açiio em 3 de ouluhro de 1931,
refel'indo-mc ;í :-'farinha. Lh'e ensêjo de expender as seguintes considl'J'açô(,s. que julgO inl.eir'umellt(' opf)J'tunus:
"Tanto ql1anlo fi EX(:l'cilo. (~5fe denul'Lalllcnto ela der...sa na('ional rl's:,('nlc a faHa de maLerial mclerno e ad<,qllado ao
desempenho da :m:l út'c!ua míssfio,ql1e tl'm por objetivos nítidos e df' alta responsabilidade o domínio das comunicações mar.íLimns e a defesa do comércio externo do país, den11'0 das exigl~ncia5 da nossa yasla zona liloranea f' da orienlur;íio de nu5sa política estritamenLe defensiva.
Infeliznwnt<', a siluucãofinanceira, a ('xigir inexorável
C'ompressíio nas despesas públicas. níio pel'míte promover,
no momento, a renov:lI;íio rio nosso poder na\'al. A})C5UJ' de
decaído. SI' ainrla existe. é milagl'!' da tenacidarl,~ e ('sfôrço
rIos oficiais e pessoal da Armada, na conservul;ão das unidades componenles da nossa eSCluadra,as quais, todas elas,
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já ullrapussuram, hú muito, o tempo predeterminado para
a sua dura';ão eficientc.
Diminuídas as dolaç(;c:'\ d(;ste Minisl.prio, em cêrca de
89 % na rubrica ouro e 15 % na dcspesa I ~pel, aind.l assim,
notável rem sido (I trabalho para (I apcrf(~i(;(Jamcnto da instrução do pcssoal e conservação do seu '\'elho material.
'l'ambém na Marinha, (I SÔPI'O renovadur. trazido pela
revoltu;ãn, deu ao "eu corpo de oficiais novas ener'gias c disposições para o trabalho. Concienles da gravidade financeira.
do me;mento, com os parcos rccur:'\osde que dispõem, empregam, in! eligentemente. o seu esf(jr(;o para que 06 ar~e
nais. as fúbl'icas e 05 estabelecimentos navais, elevando o
coeficiente da sua produção, consertcm, fabriqucm, produzam c não sPjam apcnas simples l'cpartições hUl'ocr'áticu5
de manuseio de papeis (! despacho de expedientc, defc!'inrlo
a estabelecimentos pal'liculat,c" a funçiio pl'ecípua 11a1'a a
qual foram criados".
Consider'ando atentamenl.e esfa silua(;âo, () Govêrn.) Provísôrío nfto se mantf!\'c em alilurh IHI:-;si\'a: procurou, ao
conll'iÍl'io, melhorá-Ia cem,) illida I iva~ adequadas, de alcanc'~
seguro e prático, ainda quc lentas ('Dl smls l'cslIltados. Em
primciro plano, apresr'l1tava-se a ncecssidaf1('. scmpr!~ adiada, de renovar a eSl\uudl'a. Enfrcnfou-n. instituindo um crl;dita anual dc 40.000 :000$. dUl'anf c doze exercícios financeiros consecutivos, que d':!verá ser nplicado de aclirrlo com
o progr'ama naval cstabelecido. tenrJo-"e em "isla a média.
das dcficit!ncias da csquadra e 0:'\ l'cCllr50S dc que a Nação
podcria displir. Estudados os meios dc satisfazer os encargos decorrentes da realizat;ão do plano fixado, abriu-sc, logo,
a indispensável concorrl!ncia. aguardando-se apenas a apl'cscnlaçfio de propostas das firmas construtoras para, r1cpoi5
de cuidado:,:o exame, fixar a escolha c dar início aos tra-.
balhos.
.
Esta pro\'idência não ficou isolada. ~egniu-sI'-lhc a
criação do Fundo :Xuval, formado com os saldos das vcrbas
orçamentul'ins do l\lini;:tério. as rendas dos arsenai." capitanias c labOl'at6rios. impostos de faróis e outras. As economias acumuladas já atingiram em 1932 a cl;rca de oito
mil cúnlos de réis e dcstinam-se. como torJos os recursos do
Fundo Naval, a proveI os mt;'io" necessários para a nquisição de material flutuante auxiliar e custeio dos serviços de .
defesa do liIoral, dc socorros marítimos e balisamento da
costa,
Entre os atos do Govêl'no Provisório gr,lndcmente proveitosos, para atender ás falhas da nossa aparelhagem naval, cumpre lembrar o prosseguimento das obras ·do novo
Arsenal, na Ilha das Cobras, sob a direção exclusiva dos engenheiros da própria Marinha de Guerra. Os trabalhos que.
dadas as dificuldades financeiras, estavam ameacados de
paralização, continuaram, embora lentamente, até que' se
torne possível imprimir-lhes maior impulso. O antigo Arsenal, apesar de possuir inst,alações mais ou menos complef.us e suficientes para realizar os concertos exigidos pela
conservação dos navios, limituva~sc, últímamente, quasi que
ao papel de Intermediário entre o Govêrno e as emprêsas
particulares, com as quais· se contratava, geralmente em
condições onerosas, êste serviço, fornecendo apenas o material. Esta anormalidade foi· imediatamente corrigida, dispensando-se o auxilio da indústria particular e restituindo
o nosso estaleiro ã sua verdadeira função. Como consequência dessa medida, quasi todos os navios; da esquadra
6
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carccerlorcs de reparos passaram, no transcurso dêsles três
anos, {leias suas oficinas, merecendo destaque, entre os trabalhos executados, a remodelação do encouraçado Minas
(Je7'ais, ubra de vulto c responsabilidade técnica fora do
comnm .
.t\Ielhoramcnlo insistentemente reclamado para completaI' o preparo profissional dos quadros navais, a construção
de um navio-escola era iniciativa que não podia continuar
procrastinada. 'rão grave lacuna, foi, afinal, corrigida com
a construçüo, iniciarla, nos estaleiros Vikers Armstrong, do
navio que receberá o nome dp- Almirante Saldanha.
Tratando-se de melhor preparar a Armada para o desempenho de sua missão, não era possível esquecer a importancia da avial;ão como fator de defesa naval. O reconhecimento <lesta circunstancia impunha a criação de um corpo
de aviação na l\lrtrinha. A iniciativa já produziu auspiciosos resultados, com o aumento do número de aparelhos e
pilotos, cujo aproveitamento se tem evidenciado, satisfatóriamenLe. através de repelidos cruzeiros ao longo da costa
e de exercícios combinados com a esquadra.
Para assegurar a eficiência das furças navais não bast(l.
apena.s o aparelhamento material; é indispensável pessoal
apto para utilizá-lo. Nesse sentido, também não faltaram
providências. Para 05 oficiais, criaram-se, e estão funcionando, diversos cursos de especialização, e, para o pessoal
.subalterno, instituiu-se o ensino técnico profissional, completando-se a medida com a regulamentação do ingresso e
acesso, mediante concurso, no COl"pO de sub-oficiais, o que,
dando maiores garantias, facilita, ao mesmo tempo, a seleção.
O result.ado das atividades da Armada, no decorrer dos
último;.; anos, e amplamente satisfatório e promissor. Pode-se dizer que a Marinha renasce e retarna ao seu antigo
prc!'Lígio, sob o estímulo de iniciativas que vieram atender
ás suas necessidades· mais prementes e reac-ender, no seio
da classe, a confiança e o entusiasmo. Alravés dos frequente!' exercícios, em que a esquadra se tem movimentado para.
executar manobras com programas prévia e cuidadosamente eslabelcddos pelo Estado-Maior, comandos e guarnições
demonstraram preparo e ardoroso interêsse, sobrepondo-se
á p~'ecariedade do material flutuante, composto de navios
na maior parte (·nvelhecidos e gastos por longo uso.
Possuímos 1.600 léguas de costa e mesmo como instrumenlo ele vigilancin marítima a nossa esquadra está longe
de satisl'azer os seU5 objetivos. Melhorá-la, renovando-lhe
as unidadp.s, é ato de previdência e dever de patriotismo.
Num País de escassas vias internas de ecesso, como o
noss(}, tpndo o~ núcleos populosos mais importantes espalhados ao longo do vasto litoral, a Marinha de Guerra, "além
de gal'antir a eslabilidade.das comunicações, constitue meio
fácil para levar, quando necessário, o auxilio da União e a.
pl'csen(;a da sua soberania a qualquer par-t.e do territôrio
nacional" .
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
De máxima relevancia, não s6 para o desenvolvimento
econômico, como, -principalmente, para a aeão civilizadora
do Esla{jo, o pr-oblema das comunicações e da.s obras pública!; de utilidade coletiva, a cargo do Ministério da Viação,
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mereceu do Governo revoluciol1ÍLl'Ío at.enção solícita, apesar
do crítico pel'íodo atraves5aclo pelas fínanl;as nacionais.
A orienLal;ão administrativa e a capacidade construtora
dêste importante departamento a.,;sinalaram-se, sobretudo,
pela mais rigorosa compl'essâo das despesas, na superintendência dos serviços que lhe são subordinados.
Os informes que se seguem comprovam o asserlo e demonstram que foram suprimidas todus as despesas supél'fluas, ampliando-se, igualmente, aS economias aos serviços
industriais do Estado, com vantajosos resultados.
O movimento financeiro dos Correios e Telégrafos resUIne-seda seguinte modo:
1930
Receita
Despesa
DrtJl'lt

1931

1932

75.960:125$100
13:1.547 :393$800

77.207:800$000
110.309 :534;700

64.597 :666$100
110.263:266$200

57.587:268$100

33.101:134$700

45.665:600$100

A maior elevação da renda global, em 1931, foi devida
ao recolhimento da importuncia de 16.699 :287$360, pela
solução do caso das taxas terminais do serviço de cabos
submarinos. Se se computasse, aa mesmo modo, o recolhi·.
menta da imporlancia de 10.308:082$806, divida da mesma
origem, depositada no Banco do Brasil, em conta especial,
para melhoramento das instalações postais-telégraficas, o
de{icit, em 1931, ficaria reduzido a' 22.793 :651$894. Esse
de{icit apurecería ainda mais comprimido, em 1931 e 1932,
se não fOra a a.centuaf~a redudl0 de tarifas determinada
para ambos os serviços.
Sur'pl'cendl!Ote se mostl'U. sobretudo, o movimen;.o financeiro das ~5tradas de ferro:
Receita
Despesa
JleCf.. lt

.

1930

1931

204.544 :110$300
2·18.0::3:768$4CO

199.628 :379$:;00
212.223 :409$900

196,::48:5::1$60"
20::.778:732$50(;

43.4S!I:65S$JJ)O

12.595:036$400

7.430:200$900

1932

Cumpre acentuar que, para. conseguir ~sse resultado, o
Govêrno Provisório nüo majorou nenhuma. tarifa, tendo
observado, ao contrário, uma política inflexível de barateamento de tran8porles ferroviários.
Mais comllensadol'a seria, ainda, a administração dos
servir;osindustr'iais, se não OCOL'ressem 05 violentos reflexos da seca do i'iOl'dc5tC e a l)tll'alisur;üo do tráfego de algumas estL'adas, deter'minada pelo levante cle São Paulo .endl1
sido de ceL'ca de ;' 000 contos, nu CentL'al do Brasil. em r~
lação á média do primeiro semestre, n. diferença pal'U menos, mensalmente, nos tl'ê~ meses correspondentes áquelo
movimento. Sem tais pCl·tlU'baçúcs, o deficit tenderia a
anular-se.
Além das receitas consiS'nadas, arrecadaram mais as estradas, no ano de 1932, a importancia de 7.211 :8l>2$800 de
taxa de viar:ão e imposto de transporte, a qual, deduzida do
deficit indicado, o reduz a 379 :528$900.
O movimento, já divulgado, do primeiro semestre, assegUl'a um regime de saldos nas estradas da União, a iniciarse no· corrent0 exercício.

-84Quanto ao de{icit dos Correios e Telégrafos, por sua
vez, terá mais sensivel decréscimo.
Tão :o;evero espirito de economia não iml.'\)diu, entretanto, ti execução de obras uteis e produtivas. Os movime1'lto;; revolucionários d'J 1930 e 193:! perturbaram grandemente (J~ ,.;ervil;os públicos. A este;; fatores de influência
nega li \'<1 para (I desenvolvimento dos trabalhos junta-se o
flagelo das SI!CUS, fJer.sistl'nte durante três a.nos. ~ão h011ve,
contudo. paralisul:ão de esforl:os e, como resumidamente se
"el'á, alJl1I'a-~e valioso ativo de obras novas e melhoramentus.
E5TR:\DAS DE FERRO
Sf'm contar com os lt'eclJos por concluir. houve construdf' linha,.;. inicio de rama i:,. prolonga.mentos e conclusão dI' 01111'0:<. com o aunwnlo da rl~de ferroviária nacional
de 5:!likm.8R"> IIU úlLimo hiênio. em confronto com a média
anual de 22!ll,m. 110 quinqutmio anlerior á revolução. além
da cOII:<1 rução de uma granele oficina em Belo Horizonte;
eletri ficac;ão de novos trf'chos da rêde mineira de viação;
propo:,ta já aprovada para elE'lrificação da Central do Brasil, da estação Pedro II ú Barra do Pirai; concessão da rêde
~ul de :\Ialo Gros:,o; aprovação de grandes melhoramentos e
ouras flUl'a a vial:ão férrea do Rio Grande do Sul e construção
de pontes slibre os rios Parnaiba e Pelotas. Os trechos em
conslruc;ão das estrada,.. em geral atingem a. 1. 179km,9GO,
em fmuca atividade. Com esludos já aprovados há mais
7,4G2km.G1G.
t;ÜI~S

COXSTRt'(~õE~

FERROVURIAS

As conslt'lll:ões fel'I'oviál'ias não obedC'ciam a uma orientar;ão léL'nica c econômica. Constiluiu-se. por isso. uma
comissão de enl;l."nheiros de notória capacidade. para elaborar um plano geral de viMão, trabalho atualmente quasi
ultimado. A referida comissão foi incumbida. também, de
estudar:
fi) a situac;iio financp.-ira das estradas de ferro
pertencenles ao Govêrno Federal. por mC' administradas. arrendadas ou concedidas. para conhecimenlo das
modificações que devem ser introduzidas nos processos de adminislracão e das providCmcias de outra ordem, necessárias para que não haja perturbação dos
transportes;
b) a legislação na parte relativa ás tomadas de
contas das estradas arrendadas e das que gozam do
favor da garantia de juros, afim de se introduzirem as
modi ficações aconselhadas pela experiência;
c) o regime de pagamento mais conveniente a ser
adotado nos trabalhos de. construção dos prolongamentos e ramais, Pl'lo Govêrno Federal, inclusive o que
diz respeito ás normas em vigor para o cálculo das
tabelas de preços elementares;
d) as cláusulas e condições gerais a que devem
obedecer os contratos de arrendamento das estradas de
ferro federais aos Estados e companhias particulares;
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e) O regime tarifário, atualmente em \'igol' na,;;
estradas de feno federais, para esclarpcimenlo daí!
reformas que convém introduzir e das providtmcias
que compete ao Govl)rno tomar. no sentido de, sem
. prejuízo do cqllil íbrio das mc;;mas cstl'ar1as, inct'cmentar o des('nvolvimpn!.o e a cil'culaeão da pl'odur;ão,
AIJl~~ar rlc SI' IC1' <"nconl.t'arlo o "funrlo l' 0 l'!'oviú,'io" eomplclament.e c:,gotarlo, pI'omo\','U-SP fi rc~qal'l'lhanwnt.o da
maioria das estradas ria f'nião, qllP se achavam ('m (.,;/ urJo
prccarfssimo c aumpn!nu-:,·::, a zona dI' inflrl,\ncia dI' oul l'a".
Cogila-:,I'. finalnll'nle, da :,ollH;fio 111' v;"tl'io,; pl·ohl.'mas
alincnl",; ao,; s:'l'vi<.:o:" rJe víal:ão, como :,l'jarn lIi1il'ic~\f;i!o, na
medida rio po,.;"ivcl. das (';;;I.I'arJa,; dI' I'm'I'o d(' carla l'cgiiio do
país. amplia<.:ão rios despacho,; pm 11':'il'l'g-o múlllll ti..; I.'mpI·t~
sas de 11av"gal;ão mal'Ílíma (, adol;ão definilh'a rio intl~l'~am
bio dc matprial rorlanl c I'nll'(' a,. (',.ll'adas rln m!~Sma bit.ola,
para uma cOOl'dr'nal;ão d... lodos /),; ";(,I'vic;o:" dI' ll'nnspnt'l.e:'
ferl"OviúI'ios, l'luviai" I' mal'Í1 imo,;,
~o inluít o de reduzir a:'i (k-)lf':,a" dns p,d l'ada,; dI' f:'I'I'O.
entre as quaís figul'a a aqui,;i<.:iio do c3l'\'âo ..."ll'ang('ü'o, facilitou-:;;e o apro\'{'itamenlo 110;; c01l11m:,tivci" nacionai:" como
o cal'Yiio, u chi:'t" h!'tllminoso (. a If'nha,
A:,,,im, alr'm da concc':,:,âo d.. di\'PI'"o:;; I'a\'ol'e" :'L indú"lria
do carvão nacional. eslaIJelccell-,.(' qnl' o dl',;l'miJal'lH;O alfandegál'io ele qnalqlll'J' carvão p:,ll'anf,..il'ü, l'm IJI'\1to ·0\1 NO
"hríqnetl e:ol". fica dl')H~ndl'nll, da pI'o\'a lll' 1"1' "ido adqniridn
pelo imp0!'ladOl' o pl'odnlo nueinnal CIll'l'I·:')lOlld.·nle a 10 rlt
da quantidade a importar, .-\lltOl'i7.flt!-Sf~, ainda, o Lloyd IkasileÍl'o e a Cent.l'nl do Bl'asil a conll'atarf·m, com as comllanhia~ na':ionai,.; dI' car\'ão, t.od~ a 1)l'ol1lll;ão dí"lwnívcl,
}>osl eriol'mcll!l', lH1\'cndo "ido demon"lrado jlOl' nma comi,5.5üO qllL' p,..;llltJIJIl, p."}JI'cin!nwnl (~, o a;;;slInlo, a \'<1nl agt'll\
do empl'l~gO do ch isto heI umino:,o, el11 misllll'a, na 11I'O!llJl'/;ãu
de 20 % lJara 30 % de carvão nacional e 50 % de cUI'\'ão 1'5t.raDgeil'o. 1'1'.'WJYI.'II-Sf> lol'n<ll' I'xlf.'n...;i\'os a e,,:'ia indú.'ill'ia os
fa\'01'cs e "anl agens concpdit(o" ao car\'ão nacional.

CEXTRAL

no

BRASIL

Den! rI.! as ll'ansfOl'mal;Õ(',; po!' qnl' pas,:aram a" t'mprC',:a,;;
oficiais, convém salil'!1(ar. por seu maior vultu. ti atual "ituaçiio da Cenlral do Brasil,
Essa Csll'3da tomura-se pl'esu da devastação lJlJifLica. que
lançollno maiol' dp5cr{>dito a moralidade da Sua administração e a l'l~gularidade rios s!'us serviço:,. como COm!H'OVal'am
a.., sinrJicancias mandada;:; proceder pelo Governo Revolucion.lr.io,
Anles da reol'ganizacão técnica e administrativa. que se
impunha, lomaram-se inlÍmeras providências para a regula1'izar;ão dos serviços, de modo que a compressão de despesas, de janeil'o a agosto de 1931, apresentou uma diferença.
para menos. em relação a 1930, de 8,443:7218~"9; oulras restricões de despesas, como dispensa de engenheiros contratados e com diárias, proibiçüo de passes de favor, volta aos
cargos de muitos funcionários quP na jlrúpria estrada estavam comissionados como diaristas e diversas medidas moraliz::doras, produziram economias computadas em !·éis
4,055:000$000.

-

86-

As consignações subordinadas ao Utulo "Pessoal" que,
no orçamento de 1930, ascendiam ao total de 128.685: 160$,
no orcamento definitivo de 1931 passaram a 113.164 :210$,
reduzindo-se, em 1932, após a reforma e apesar da incorporação da Rio ri'Ouro, ri. 111. 735 :600$000.
A despesa realizada baixou de 128.116 :657$971, em
1930, para 108.236:0-11$492, em 1931, e 105.589:414$251,
em 1932, sem embargo da incorporação feita nesse ano da
Teresópolis á Central do Brasil, que passou, em consequêncía, a ter a seu cargo mais duas estrndas.
Na redução dos quadros de pessoal, houve neccssidade
de dispensar 1.337 empregados. O Govl~rno, porém, não
ficou indiferente á situação dêsses scrvidores. Aos que
contavam mais de 10 anos de servico, assegurou os benefícios da disponibil idade. Aos dispemiados, pagou o abono de
dois meses de vencimentos, sendo qne uma parte dêles percebeu mais llm mês dêsse auxílio, pela situação precária
em que ainda se encontravam em dezembro de 1931. A
uns e outros, ficoll, também, atribuido o direito á readmissão ou ao aproveitamento em cargos que se venham a vagar, tendo precedência os postos em disponibilidade.
Apet<ar dêsse programa de economias, não Se descurou
a execuçúo de obras e melhoramentos necessários á regularização do serviço e á seguranç,a do tráfego, salientantjo-se,
entre outros, a retificação da linha do ramal de São Paulo
e a sua tran:-formação com a mudanca completa dos. trilhos,
que, em grande parte, deveriam ter sido substituídos !lá
dez anos.
Embora l'ecorrendo á indústria parli~ular, com gl'ande
sacrifício de suas rendas, pal'a conservac,:ão e reparac,:ão do
seu material l'odante, n Cent ral do Brasil, desde 1926, abandonava, nos desvios, inúmeros carros e vagões que exigiam
con~ertos imediatos.
Com 05 recursos concedidos para o aproveitamento
dêsse material, deverão voIlar ao tráfego. até dezembro,
ma~s de 50 carros.
Entre os maiores benefícios públicos concedidos pelo
Govêrno Provisório, SObl'(~leva-5e a redução de "assinaturas
mensais" nos subúrbios aos pa:-sageiros nos trens de pequeno
percurso, favorecendo o escoamento da população do Distrito Federal e do Eslado do Rio, para várias cidades ào interior que se ressenliam da falta de comunicação. O aumento
de passageiros de subúrbios, na cslaCão Pedro n, em consequência dessa pl'oyidência, compuluu-se em 156.659 passa~;ens, sôbre o movimenlo de 1931.
ESTRADAS DE RODAGEM

o Govêrno Provisório encontrou o "fundo rodoviário"
com o deficit de 11.962 :629::;475. Acresce que o produto do
fundo especial, em 1931, de 19.624:1046220, ficou desfalcado de 13.480:0008. correspondentes ás despesas de juros
e amortização de titulos emitidos.
Os recursos de qne podia dispôr o Ministério da Viação
mais se reduziram com a extinção do "fundo especial", em
cuja substituição foram concedidas as verbas orçamentárias de 5.946:389$897 em 1932, e 6.000:000$ em 1933.
Além disso, por não estarem aProvadas todas as despesas das administrações anteriores, deixou~se de aplicar
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existente em dezembro de

7.207:950$809.

19:H,

no

toLal

do

Sobrepondo-se ás di ficnlrlades que se lhe deparavam,
a administracão revolucionária emfJcnhotl decisivos esforços para não deixar em segundo plano um dos ponLos fundamentais do seu programa de ac;ão.
Comecou-sc por dispensar especial cuidaria á consúrvação das estradas Rio-São Paulo c Rio-Pell'ópoli5, qUB haviam
custado ao Tesouro 107,551 :((78$'186, alc>ra dos ,juros dos títulos, que só em 1932 se elevaram a 7 mil contar-;. Nessas
estradas eXecutaram-se vultosos serviços, inclusive dc~ I'cconsl1'lu;ão. o mesmo acontecendo com a rnião e Indústria. e 11
de São João-Barracão, onde j:i se haviam invertido
14 .719 :237$9;)6. Outros serviços apreciáveis foram também ull.imados, podendo citar-se entre êles: a estrado. da
Fábrica de Pólvora da Estrêla. continuação rios estudos da
Petropn.lis-Teresópo!is e constl'uc;ão da estrada de Curitiba
a Capela da Ribeira, a cargo do 50 Batalhão de Engenharia, que se encontra á disposi(;ão do l\finíslérío da Vial;ão.
Os principais trabalhos rodoviários eslão confiados á
Comissão de Estradas de Rodagem Federais e áquele batalhão, já se achando iniciada a construção da Tcrcsópolis,
ponto de pal'Lida da ligação Rio-Baía. que se articulará
nesse último Estado com a rêde rodoviária da Inspeloria
de Sêcas, permitindo, cóm a conclusão dessa rl}rle, a junc;ão
com 'ferúsina.
Conquanto o objeLivo lJrincipal da Inspetoria FcdCl'al
ue Obras contra as Secas seja a ac;udagem, não cra possível nem aconselhavel abslrair da sua aLividade as obras rodoviál'ias, consideradas meio pl'ático para alender á transformaçâo econômica resullanle da cullura irrigada e campo
mais vusloao emprego da enOrme massa de t'lagel:ulfJs que
careciam da assistl~ncia oficial. abrangendo as diversas zonas alingidas pelo fenômeno climal~rico.
O novo plano regulamentado fixa, rigorosamenle, os
traçados básicos de tais obns.
05 tI'abalho não puderam cingir-se s/Ímenle ás linhastroncos: desenvolveram-se em diversos ramais para atender ás zonas alingidas pela seca.
Das linhas principais, na extensão de 1.600 !{ms.,
achavam-se construidos 1.705 Kms. até fevereiro do corrente ano; das linhas subsidiárias, no tolal de 1.885 Kms.
estavam terminados 695. na mesma data. ConstrllÍl'am-se
por conseguinte, 2.460 Rms. de eslrada, sendo 350 .de reconslrucão, restando a construir ·í.020, para a realizal;ão
complela desse plano rodoviário. Foram execuladas Uit)!)
obras de arte. sendo 1,365 boeiros e 302 ponles, com 2.609
mel1;o,;, todas consll'uções em concrelo al'mado. Quanlo ás
eslradas, são todas de (H'imcira classe, revestidas de material saibroso, conveni{!nlemcnle compl'imido c satisfazendo as condil.(ões técnicas.
ConfOl'me relatórios da Inspelol'ía de Sücas, até fins
de 193U haviam sido ullimados 2.255 !{ms, de eslradas de
rodagem e 5.917 cal·l'ol:á\"cis. A falta de conservação de
algumas. a ausência de obras de arle em oull'as, a. constl'uCão descuidada em quasi todas tiveram, como consequência, a inutilizacão de grande número delas, muitas
desapal'cccram completamente, a ponlo de ser necessário
reconstruir quasi 400 !{ms, de estradas antigas. Em geral,
as carrocáveis conslayam de simples faixas roçadas e des-
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tocadas, sem preocupação de arade, nem de obras de arte.
Serviam até ás primeiras chuvas, depois do que, ou sofriam
grandes reparos, ou se tornavam de todoinaproveitáveis.
.
Com pulsados êsses elementos e submetidos a rigoroso confronto, verifica-se, auspiciosamente, que o Govêrno Provisório, dentro de ponco mais de ano, realizou um
plano de constrw;ões rodoviárias de maior extensão que a
obra total das administrações anteriores.
Xote-se, além do mais, que, afora as rodovias executadas diretamente pela Inspetoria de Sêcas. muitas outras
o foram com verbas fornet:idas aos Estados do Nórte para
aux"ílio àos flagelados, sendo construídos, reconstruídos ou
melhorados cêrea de 5.700 Rms. d~ estradas de rodagem e
carroçáycis, acrescidas de numerosas obras de arte.
Considerando-se o que. significa como poderoso fator
de progresso, num Paí:'! vasto como I) nosso. a expar.,..ão das
comunicações rodoviárias. constitue dcliberacão assenlada
do GO\'I!rnO Provis{ll'io organizar o Departamento Nacional
de Estradas de ROflagem. ao qual se atribuirão as segllinlps diJ·elivas. já df'lineadas: divisão da com peLlmcia da ~nião e dos Estados, meios especiais de financiamento; normas fundamentais de conservar;ão e bom uso
elas cstJ'adas; facilidade dI' circulação interestadual de an- tom6w·is, e. finalmente. as relal;ões de direi to dêsse meio
do comunica;;ão terrestre, evitando as confusões prejudiciais ao seu de:'!envolvimento,
PORTOS E TRAFEGO MARITIMO
() aparelhamento dos portos nacionais, não l~ supérfluo
obsel'var, tem sido encarado até a;ora com lamentável desaíenr;ão. Possuímos. certamente, grandes ancoradouros, dis·pondo de instalações completas e atl~ suntuosas. como as dos
grandl's portos abertos ao intenso tráfego da navegar;ão internacional. Não se póde ~hamal' a isso, porém, obra completa de organiza~ão portuária. principalmente num país
de extensa costa e com toda a arliculação da sua economia
dependente das comunicações marítimas.
]~xistpm. ancoradouros em alguns Estados totalmente
desprovidos da mais rudimentar aparelhagem. Por eles.
entretanto, se escoa a prodw;ão local e se faz o intercambio
com os demais centros comerciais espalhados ao longo do
nosso vasto litoral. E' de necessidade, portanto, torná-los
utilizáveis e accessíveis á navegação, dotando-os de recursos
e inst.~lações· adequadas, .embora com rigoroso critério de
economia e fora de ql'alquer preocupação grandiosa, como
é de hábito entre nós, sempre que se ·Lrata de empreender
melhoramentos públicos.
As inicialivas do Govêrno Provisório já süo conhecidas,
no que diz respeito ao assunto. Entretanto. as informações
reproduzidas a seguir esclarecem e evidenciam como tem
sido encarado, através das providências de diversa natureza
determinadas a respeito.
Como medida preliminar, começou-se por fundir as antigas Inspetorias de Porios, Rios e Canais e a de NnvegMüo
visando estabelecer a unidade de diretrizes desses serviços.
Vários assunt.os dp. caráter geral foram logo examinados,
com o fim de elaborar novos regulamentos: atracaçüo obrigatória nos portos organizados, situação da navef;'acão de
cabotagem subvencionada, e outros.
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o Departamento de Por'los executou, por sua ....ez, di'versos estudos de obras contratadas e por administraçüo, e
resolveu numerosas questões de ordem técnica, rlestacandose as mais impol'lantcs: conclusão e exploração do porto
de l\;atal; constrLlr;üo do cais e atêrro do porto de Cabcdelo,
faltando apenas as obras complementares em andamento;
estudos completos dos portos de Fortaleza, Maceió e Corumbá, com os projetos pm elaboraçiio para próxima execução da>; ohms; revisão do plano geral de obras do porto
de Sfio Salvador, dos estudos do pôrto de Behnonte e do
projeto dos portos de Vitória, Recife e Paranagllá, recncetando-se as obras do último e do pürlo de Angra dos Reis,
assim como a dr'agagern do rio Sergf, melllOI'aIlIlo o aces:;o
ao prjrlo de Santo Amaro, no recüncavo da Baía; aprovação
do projclb das obras do pôr'lo õe Torres, no Rio Gl'ande do
'Sul; execuçiio do programa redm:idu de obras da baixada
fluminense e instrur:õcs, já aprovadas, para o pI'úxinlO es'ludo dos rios Araguaia e Tocantins,
/\. extensão das 110;:5as costas c a deficiência dos transportes \.erre;;;tre;;; não )wrmilem cogitar, como parecel'ia natural. ria COl1l'clltl':t,:iio do tráfego em alguns por'tos, devidamenle melhOl'ados, ahandonando-se outr05, Para enfren. lar definilívmnente o problema, est.udaram-se duas soluc;:ões:
.primr:ir-a, a consl1'llI;ão de molhes e a realizaçiio de dragagens, o que asseguI'al'ia a permanência das ))J'ofnndirlades
ncce:"sária:õ; H'g 111 111o, a alH'I't.ura de canal pl'ofundo, alravés
das ]J:ll·ras. pelas drngagcnspl'rifJrlicas. As primeil'Us obras
s6 se just.ifirarialll. pelo s,~u elevado cuslo, em portos de
. grande tráfego, .\ :'I'gunrla 50lur;iio apresenta-se. portanto,
mais aceitável, pUI' exigir, apenas, a compra de uma drngn
. de ~;ucr;iio c :Il'I'ast.o, auto-transportadora. com as ncce;:"úrias
condÍl.:úes de perfeita navl'gabilidarle, afim de poder atender,
sucessiva c gradat ivamcnle, ao melhoramento de torlos os
:pequenos POI'toS.
:",\YEcUC;,,\O J.>'LCYL\I.

A Iw:,sa "I'ande I'.;d,' de vias nallll'a is de navegac;:ão interior CSpCI'U ainda apro\'eitament.o completo c inteligente.
Os rio,;: siio f'x,'e\f'ntcs ('"tI'arlas, rle custeio geralmente módico. Apl'sal' di,,:,o, at'! hoje não conseguimo;;; ulili1.á-\os de
modo regular ,~ )Il'uveitoso, 1'01' falta dI' I'sludos continuados
e melódicos, deixaram de ser conjugados com o problema
fcrroviár'io. im[lossiuiliLando exploraI' a navegação fluvial
COmo meio barato I' df'finiLivo de transporte.
Diante da ahsoluta falta de elementos de orientação.
cxistenLl's a rf':')l(dto, o t.r'abalho a realizar nêsse sentido é
enorme. Está, porém, iniciado e o Gov.}rno não deverá
medir esfOl'C;:oS para empreender as obras de melhoramentos
considerados maii'i eficientes, de acôrdo com o programa já
estudado,
Visando ';:iSI' obj('tivo, o novo regulamento do Departamento dI' Portus e ~avegação estabeleceu as fiscalizações
de São Luiz e Corumbá e ampliou as alribuicõcs de todas
as oulras. A tarefa a execut.ar consumirá, certamente, longo
tempo até completar-se em todo o Brasil. mas chegar'à. sem
dúvida. a termo, se nüo faltarem os reClll'50S nccé8sários,
persistência e método.
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MARINHA MERCANTE

A administração pública não pode ser indiferente ao
destino da marinha mercante nacional. Ao seu desenvolvimento estão ligados múltiplos e relevantes interesses de ordem econômica. O importante problema apresent;J. duplo
aspecto: material e pessoal. Cogitando do último, úmpliaram-se os meios de proteção ao trabalhador do mar e estuda-se uma medida definitiva, capaz de satisfazer o objetivo
colimado e de remover exigüncias ociosas e prejudiciais.
Quanto ao aspecto material do problema, a solução se apresenta mais complexa.
Como forma de atenuar 05 ônus da administraciio e deaproveitar no tráfego as unidades mais eficientes da escassa
e velha frota disponível, tentou-se a fusão de todas as companhias de navegação. Depois de prolongados entenôimentos; fracassaram as possibilidades dessa fusão, devido, principalmente, á dificuldade de se encontrar uma fórmula conciliadm'u dos interesses das emprC!sas e á precariedade financeira em que todas se acham.
Em vista da desorganização em que se encontrnva o
Lloyd Brasileíro. ao instalar-se o Govêrno Provis6rio. julgou-se de inadiável urgência intervir na sua administrnção,
nomeando-se um s6 diretor para enfeixar as atribuições dos
três, previstos nos estatutos da companhia.
Em 1930. a J'ecf'ita global da empresa, compuLada a subvenção, f«ira de 1H;' 953 contos. Em 1931, assinalou-se surpreendente melhoria. elevando-se a receil.a apurada a
162.200 contos; em 1932. desceu a 130.898 conlos, decorrendo essa quéda. em relatãn ao ano anterior, de causas inelutáveis, como diferença de cambio, diminuição de taxas de
frete, especialmenle do café e cacau, mIngua de expoI'tacôes e importações. diminuicão do número de viagens e finalmente a revolução de São Paulo, com o fechaménto do
pÔI'to de Santos.
Os aumenlos. sôbre o ano de 1930, elevaram-se a 451.237
contos em 1931 e a 13.935 contos em 1932. traduzindo-se os
resultados em cada um dêsses anos, deduzida a despesa. pelo
deficit de 17.514 contos, em 1930, e pelos saldos de 14,37·i
contos. em 1931, e 7.290 conlos em 1932.
Para melhorar semelhanle silllação. pl'ocuroll-s.~ libertar a empresa de quaisquer infhl.~ncias que não envolves-·
sem seu interí'sse induslrial, confiando-a :'i rliret;ão de .técnicos e deixando a estes absolula faculdade de escolha quanto aos agentes c auxiliares.
Outro índice não menos expressivo da melhoria de
condicões do Llord. nos dois últimos anos, em relac:.ão aos
de 1930. é o que ressalla da comparação dos saldos das responsabilidades com qUfl as suas contas foram encerradas em
cada um c/êsses exercícios. Os compromissos da cmpresa~
que eram de 133.4G7 contos, em 1930. caíram a 83.:i71 contos, em 1932.
O maior obstáculo, porém, anteposto á aeão governamental para enfrentar o problema da marinha mercante nacional, provinha dos vultosos encargos das questões judiciárias, recebidos das anteriores administração do Lloyd Brasileiro e que ameaçavam transformar os 110V05 sacrifidos em
responsabilidades ainda maiores.
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NAVEGAÇÃO

A~REA

Os transportes aéreos, que se vem de'3envolvendo tão
auspiciosamenle e cujos benefícios não pI'ecisam ser encarecidos, tamlH~m mereceram a melhor aLenção por parte dos
poderes públicos, Criou-se o Departamento de Aéronauticn
Civil e traçaram-se normas para os serviços de aviut:iio civil
c comerciaL Em fuce das nossas condiçõlls especiaL" cumpria atribuir exclusivamente á União, COl;;O se fez, a compc(encia para regular tais ser\'i(.'os em todo o território
nacionaL
Considerando quc o matcrial de vôo, por ser adquirido
no esll'angeiro, dificulta a intensificação do transporte aéreo, resolveu-se estudar as possibilidades de instalar no país
fábricas de aviões, e pal'aesse objetivo abriu-se a necessária concorrencia.
O surto promissor do tráfego das linhas aérea., existentes justifica o interesse dedicado llclo Governo a tudo
quanto diz respeito a esse empreendimento, Basta, na verdade, ressaltar 05 I'esulLados atingidos nos dois últimos anos,
quando o movimento de passageiros chegou a cêrca de 14
mil. sem um desasU'e pessoal. clemndo-se o transporte da
correspondência a perto de 117.000 kg.
Diante elas vantagens da escolha do nio de Janeiro para
DOnto terminal lia:; linhas de dirigí\'(!is do tipo Zeppclin,
tOl'nando a nossa Capital centro de convergência das linhas
aereas dos demai:; países sul-americanos, não se hesitou em
auxiliar a iniciativa da emprê~n exploradora, com o empréslimo ile 12,000 conto:'. amnrlizáw'l a longo IH'azo C! de:;l inado
á. construção da sua base no Brasil. Quanto á aviação militai'. que vem executando vuos semanais para o nosso ltinterlalld, foi eslimulada, no seu patriótiCO empreendimento,
com a preparação de diversos campos de aterrissagem e
hangal'eS no Ceará e Piauí.
Sobreleva, porém, a todas essas iniciativas, a construção
do aeroporto do Rio de Jimeiro. nos terrenos constituidos pelo
alêrro feito na ponta do Calabouc;o. Dentro em pouco in iciar-se-ão as obras projetadas com a aplicar;ão do crédito
aberto de 3.000 contos. até ser possível dispor dos recursos
do fundo especial constituirIo pela venda do sêlo postal correspondente.
CORREIOS E TELE:GRAFOS
A' semelhanca dos demais servic;os· industriais do Estado, os serviços postais e telegráficos encontravam-se em
completa desorganizar;:ão. Falhavam, ora pela escassez de material, mal distribuído e até desperdiçado, ora pela funesta
intromissão da política, que fizera dos Correios e Telégrafos,
com sacrifício da sua eficiência e dos servidores dedicados,
reduto de explorações escusas· e favoritismo dcsresgrado.
As medidas reclamadas eram de diversas naturezas.
Urgia, antes de tudo, restaurar o tráfego telegráfico
que,· de retardamento- em retardamento, entI'ara em deplorável decadência, sofrendo, ainda, a concurrência das empt'êsas .particulares. Conseguiu-se, em pouco tempo, restabelecer a pontualidade c reconquistar a confiança pública.
Quanto ao serviço postal, o trabalho a realizar apresentava-se mais árduo, pela complexa e imperfeita organização existente, tanto sob aspecto material como pessoal.
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A iniciativa Que se impunha foi adolada sem demora,
centralizando-se num sb departamento os serviços telegráficos e postais. Os resultados já se fazem sentir, pela maior
eficit\ncia e economia com Que sião mantidos. coordenadal11('n(('. mnhos os ~I'l'vil.:os. O aproveitamento do pessoal das
antigas l'l'pal'lit;õl!'!'\, nas scccões de expediente e contabilídadt" d.,u lugar a uma melhor sistematização dos trabalhos,
ao l)a~so Que as inslalal,;õc8 unificnda:'! dispcmaram duplas
dl'Sfll'Sas, ofcl'('cl'ndo maior comodidade ao público.
A I'\'forma rl~alizada dl'lllonstrou também a necessidade
illll)('I'jo~a de l'on~ll'ucão de edifícios apl'opl'iados ao serviço,
pl'im'ipullnl'lItl' na~ capilais dos Eslados que ainda não os
pOSSlIt'r11. Aplicando-se a importancia de 10.308 :082$806,
tlllt'I'\'S\lonl!\'nle a lIma" pal'tl·- lias laxas ('11l ali'uso, recolhidas
1)I'la$ l'tllllpanhins .I., ,'aho~ suhmarinos. levanlam-se nlual1111'11(1' ('in('o I fi '(;.-1 i o,.; dp~1 inado$ ~tS Sfl.-ll'S dt"' dil'l'lorias regionais I' al'h:lJn-se pl'f'parados os ('dilnis de ('oncurrcncia para
3 l'Onslt'lI~'ãn 1\., ollll'OS cilll'o. f' pl'oj('lada, em l'sludos, a de
ma is f I'(~S , :\ fOI'a l's~a~ fl,li fi(,lll;ões, 11l'ollIO\'el'arn-sl' Qub'as
f'1l1 algllmas d"arll's do intl'1'íol' c 5~ agências poslais-lelegl'MÍI':lS pa""ollilarlas, nos Estados norrll'stinos, com as verims tia InO:\lctol'ia de Secas, pal'll h'aiJlllho aos flagelados.
Clll\l(lulalla~ as 1','dlll:ÕCS das desllI'sas iniciais, resultantes da I'('llll iãu rio sel'\" íl;o l'1Il UIIl só pré<l io. o lotaI das economias 1'111 alllglwl /lIonlal'á, ail1.1a no COI'I','nte nno, com as
l'ollsIIW:(;l'S ('/li andamento. a t. 064 :050$000.
:'iüo 1111\1\'('. 1101' olll!'o lado, aUlIlI'nto de pessoal. Ao
l'onll'ário. vl.'l'ifirOIl-H' l'l'lhlÇão, COllllll'o\"arla pela difl'rent,:R
df' OI'spl'l'1a 1'1111'1' 19:10 c 1932, quI" impol·ta em um dt:'l'I'ésl'imo .-11.' mais d.' 10 mil l'unlos,
All\'sal' da \'sraSl\l'7, \1,\ 1'\·('\\I'SO:'. nÍ\o foi d('~rul'ada a ampli:u:iio da
(I'Il'gl':Hil'a, Consll'ulJ'l\l1I-Sl' 306.122 melrns
til' pxlt'n,~ãn (' Ri5, 900 rl(' ('onl1ulol'I'''. :\ I'i\üe tolal comprl't'l1llc. hoje, l'espertivallH'lltl', t:'m melros, !l9. 281. f 00 e
U5, :mt. o:n, l""1ll ""sal,'ntl"l' iltlS Il'ahallws dI' ('11 11 S('l'\,lu:nll,
"OIllI'I:oll-SI' a 1':\:I'I'lltal' 11m plul10 ",' l'('statll'al:ão da,.; linhas
:';01'1,'. ti" :ll·,....do ,'111\1 li JlI'oj."o ol'anil.atlo " <IUI' all\'allgPI'í,
iguahu('nt4' as linhas tlII ~lll,

1'1' '"

"(I

J)fl "al' ('UIlI ('sln:, pI'o\'i""IIC'ia,.: tll''':/ ina"a,.: iW 1Il·'lhOl'anwnlu dll '1':\f,'gO. II'nIOIl-~l' du ullI'l'fl'it:llalll"nlo " amplia(:.iu da 1"',1,, 1':ídio-I"I.'gl'úl'it'a, l'lljll." Il'ulialhoo: O:''l'iill "m
11\"'\'1' illÍl'illllns l'OIl1 a til ilizat;iin do C 1'('11 11 11 alll'l'lo d,' :"'js
mil ,'01\10::',
t:IlIllU lllim'1l'ia eapaz dI' l'\'itll'lU'ial' u:-; IlI'O\'I'íllls da llllifil'lll.'<io tios :'t'I'\'il,,'o:, pO~lll i:, (' Il'lc'gl'líl'il'OS, f" Ilpul'f 11 11 ti 1'1'fpl'il' IIIll I'a t li I u'm ra l'Ul'Il' l'ís I iell .101\ \Il'll('\':I:<o~ adm i1\ i sll'l\t i\'o~ 1I.".ulo.o:, Exilll i:II11 <lnlOnloado.o:, h:i t'i1l1'0 allO,O:, ;>0,000
:;:''''-'1 \S \111
t \':11\:0;\ \01'\1' ti.' l'tll'l'\'~I"llll""Ill'Í a .
I)" t "I'im'adus,
"IH PllI'l", apOdl'l'l'i:11ll I' "I'am jugadll~ au I\HU' , ~iio oh~ll\n
il'. \I." Cl('I.'HlIl' 'lIlo,.: Cfllll illlla\'lllll Il ,'ollsigllUI', 11IlllahlH'nll',
uoís mil cllnt U~ para $('I'l'lll i11 \'1' I't illo~ na nqllisi~ãll d,\ss\1
nlnl,el'jnl. l\ll'diallh' diminuiu dl.'~I)P":I1. l'I'Il111'UI'UIII-Il" lolill$
l\$ malu:, IHI,.;13i~ dl!ll'l'iol'uda~ que \'ollul'mn a l'il'clllul' ('O'
núnwl'O (\ COIll 1'1'~f'I'\'a$ SI1 fiel·nl!.':;. eapa:ws de 101'nal' dl'snpcl'~sál'ia!' um'UH nqllisi<:'I('~. dm'ante dois unos. l'l'sullundo
daí l\ l'l'onomin de Quatro mil conlos.

1''
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OBR"~ t:O~TnA

AS 8Êr.AS

Como 11l'IH\I'laml'nlo 111' a~ãll ('011';( 1'1I(lIl'a 1111 ('lImhal!'
aos flnge'lo,.; )lPI'iütiiro" da" ";';l~as 110 ;'\;0\'."',,1,'. a In,;III'IIII'ia
1It' ~(\ca;, (m'lHlI'a-sp qlla:<i ilwllI'l'anl,', fultrlida li l'lIlina IlllI'ocl'àlica I' Í1,: ('OnVl'nil;lll'ias lli,.;",hl\'l'nll''; lia Ilolílira oligíll'quiea. E,.;I f'1'iliza\'n-sl', há milito. I,'m 1ll'qw'na,: olll'u,,; dispf'l'siva,.;, 1'01' falia, "Ohl'P' lido, IIt' UIII plallo 11.' t'on,julIlo,
nu n la ('lpI·tH\ ';l\l\~"ia dll 1'1':i!'io 1'1'1 hlil'O, ';1'1Il 1H'lIh 11111;\ possihilillucll' dI' alrullt:al' a ':OhH::"1O df'finil ivn do pl'ohll'nHL
llai a ""c",:"idad(' da 1'1'1'01'111:1 apl'o\'ada 1\1'10 dl'('I·,'lo
:!n dI' f1'\'1'1'1'11'0 d,' Hl:ll. fixando a,: 1I1'("''';';líJ·ia,.; dil'l'l "izl''' pllI'a a I'XI'('I\\:;,o dI' gl'alld,~ I'lIlpl'l','nolill1l'lIlo
dI' ,.;al\'al;iio do :'\ol·dl'"ll'.
A I'al:llniolatll' "úhlh'a Il'an,;;fol·IIl(111. POI'I"IH. IIIl1 plano
di' 1'I'aliz:H;ill'''; ('IIIII'\'l'la,: I'IH 1I\l\'a ti,· a,:"bft\\\I'ia,
\)1''';'''' o alio til' l\l:!ti. 11 :'\1I}·dl''';\,· \'illha ""~lI'an,I'1 ':lIa,:
l'I''''I'I'\'a,: na! IIl'ai,: " d,' I!l10 li l(l:1:1 ~nrl'l'lI 0.< 1'I"'illl"; dI' lima
fI:-1 iU!U'lll I'I'olo:lI,::ltla " ,"'''' \I1""'l'tll' 11 I1'''' •
1':II'a "yjlal' a 1IlIlIli:h:lI'iio lia 1''''l1l1lla I' 1'1'llIIIIZ1t' oh"a ti"
('lI('li"'I' 1'1"'\"/'111 h'o, 11'''', ';111' .• .. 11,.; lt"'lo'fit'ill" 1"'\'11I:\1)0'111,'''.
I 111\1 \Ia,:",,, li p\lllllla,:i'ill "'I'I'\lllll'ja :\ ilH'id,\nria tio f1ar;:-"!II, illl1'IIIIIIa-".. 1I1'E,t"lIt" .' \a-I a 1I1'~all iw.;i'ill til' I I'allal 1111 •
:,\;"in f\li p",.:,.;j\"1'1. ti .. III011 lo' 11 I o, apl'II\'l'ital' I"da a \l'~ir,n
til' 111'1'1' "'" it a 010"', ","11("'111010 1"'la falia d·' pl'I1.i,·III.• dl'l'illiti\"11. t' dI' lIIal"l'ial 01" (''''''''\I'\\l'i'i" ,;\1 fit'il',,1 " , TIII'IIIIII-"" ill"i"I"'II,.:ü\""I. IWilllPi(·all1l''''I'. rll';'l'a"al', IIn Co'UI'Ú, lI"tI .. a ('('i"'e
al"''''''l'lIla\'a Illai,; Itl'a\'I''' pl·III'OI·...tll·,;. "I'rl' ('HIIII"''': ",' \'IIJ1I'I'''II·m::'II. '1\11' ('hl'l:.:Jl'lIlII a 1'1'('1'111'1' ai.' 10!í,OOO Iw,.;"t'a,:,
))1'1111'11 ,(,. 1"1\11"1 1"11I1"1. jií ha\'ia. ",', lia 1""'\'I'IIII'ia dI'
l'1'\t'll"',' "11I t'1I11"II'lIl.'iil''' fl'l·I'(wiál'in,.;. ar'l)';l 01111'11"; "'·I·\'i';II".
('1Ill1n a~'I1"I'''' \lal·lit'llla\·,,~. 1'11I ('OOIIl'I'lll;iill t'ulll 11 1;0"';1'11\1.
('lln",Il'l\l:iill'''' \ll·,'·dill'" pal'a \I'" ,',11'1'" i 11'; " (t'lI'~I':ifll':. 1'11' ..
:..'711,lll10 11 I!" 1';"11' i 0,-, 1/11,', ('lIl11plllaola n 1II,"·t!ia d.· ql'all'lI \1""'~lla", \"11' falllília, \'t'(lI"'''''lIla\"alll I, O~O, 000 I"·<""'a,.; .-,"'111'"ida,; .
1':II'a di,;,;ohl'l' o,.; ajllnlam,'nl",: \1l'llann~ ql1l' I'lIn1l'l:a\'alll
a ftll'IIHU'-"". flll'lII'('I'I'alll-"" lO, \ Ir) pa •.• ;i~""" .., 1"11' illl.·I·-

n. In, i:?ti, d.·

n,,;dio do,: IIIIt'I'\"l'nll1l·'·';. Iodo,.; o,.; ('('('111'.<0. para

li

1·,'('l'hi-

n1l'lIlo, hll"'J1l'da~"ll1 I' IlIl'alizat:iio do" l'l'fil'alll"", «:1111111 1l1l''';mo oh,i1'1 h'o. 11"011I0\'1'11-';1' a ti i"ll·ihllil.'iill til' II'ahal hall(1I'''': I'
II 1'II111n i1.aI: 1"i0. apl'II\'I' i Iando :i l'l'a,.; i";"IIIIH tllI,~ {.1'1'i t 11" dll flagl'llI. ql\l' fm'nm lt'an:<f,lI'mnrla~ ('ll1 \'1"\'datll'1t·o", nlo(II'III,; df'
OI·glllli1.lIt,.'iio li,' II'nhlllllfl agl'Í\'I,la,
COllquulllu u:o; ("'I'c1i1f1,; ahl'l'lo,. ,.P df'.• lilln~";1'1ll n amparaI'
lllt \'H im:\:l «lll l'lllllmilhl,It', 11I·udll1.iu-,.;t· ('0111 ,;11''; tl lllaiol' ('lllpI'",'n,linwlllu 11111' aI,' hojl' ",.' I't'alizo\\ lltH'a II ~Oll\l.:iill do
IlI'lIhll'nHl da:\ :l,'cn,;,
u~ llla1l1l'(':\ 1'(':lt'I','nl{lI'io,: ('On"ll'uic1os ai" I U:lll não I in'-

rum. a hl'1ll ,li li' I', lWllh\lll11\ illll'l·\'('n«.:üu t'rullllmil'a Ill\ "cllllt,.'iio dos ('''pilu:'! c1a úllimn ~ti(·:\. Rl'llI'l'spntu\'I\Ill, llIII'IlU~, gl'l\lldes dt'pt'Jsitos dá@·IIlI. ~(>m fllllti'io il·l·jgntÓl'ia.
Antes dI' Indo, l'l'a nrel's",úl'io cogilUl" (lOl'lanto, du sistcmatizllt,.'ilO da cullnl'll irl'igada,
'
A capacidade dos açudes públicos conclnhlos (' ('m ll11damt'nto. 11a atual administ.I'UCiio, atinge a mais du IllIplo
da dos consl1'Uidos até t 930, sendo a l!1hI Ill'i me h'os de
1. 290.129.000 metros cúbicos e a dos últimos de 620,622.000

metros cubicos.

-94Incentivou-se, por oulro lado, a conslrução de açudes
em coopel'ucão com particulares, sendo os EsLados e municípios auxiliados com 70 % e os particulares, individualmr.nte ou associados. com 50 % do~ respectivos orçamentos.
l'as administrar;;úes passada:". o sistema de cooperação
fracassara, pelos processos adotados. Preferiam-se os favoritos pa política local e o recebimento dos prêmios dependia
de formalidades hurocráticas infindáveis e dispendiosas.
:Com os novos métodos de distribuição e fiscalização dos
trabalhos voltou a confiança. Os resultados obtidos são pro~a disso, como se vê do seguinte quadro comparativo:
AÇVDES COXSTRCfDOS
,-2!;;.;31_ _
QU.DL

VollUlle

----

~O

CEARA

1932

QU.DL

Volume

QuallL

3.635.000 45.455.000 4Açudes em andamento em 28·2-1!l:3:t '"
7

TotaL
Açudes concluídos at~ :31-12-1930

.
,"

Volume

(i.i;64.000

Qu.DL

lfl

Volume

:~ti

17.654.000
f1R.4'0.8OI1

;,1
:5G

7Ii.12·1.800
:>0.727.000

A perfuração de poços desenvrJlveu-se, também, com a
intensidade possivel. embora prejudicada pelas dificuldades
resultantes da própria sêca.
O quadro abaixo mostra o volume de servi(io execuf.ado,
em comparação com o que foi realizado até 1930, nos Estados do Nordeste:
Apro....
Aband.
Total de 1931 a 1933 .
55
31
210
Idem até 31-12-1930 .
661

Para demonstrar a soma dos esforcas empenhados pelo
Govêrno Provisório, na salvação do Nordeste, numa fase de
rigorosa política financeira. basta referir que foi dispendida, nesses serviços. por verbas orçamentárias e créditos
especiais, a importancia de 233.521 :818:5566.
O emprêgo de tão avultados recursos jmtificar-se-ia.
simplesmente, pelo precioso capital humano. liberado da
trêmenda calamidade. Se fOsse necessário avaliar a despes.l
com a medida da. utilidade. o cálculo apuraria. mais ou
menos, a ninharia de duzentos mil réis pelayida de cada
brasileiro 8alvo do flagelo.
Além da ampla assistência ás yftimas da sêca. as grandes obras simultaneamente realizadas no Nordeste. obedecendo a seguras diretrizes técnicas, constituem, fora de
qualquer dúvida, passo definitivo para a soll1l;.ão do angustioso problema.
AGRICULTURA E PRODUQ.1.0 NACIONAL

Não constitue novidade afirmar que a estrutura de eco·
nomia nacional assenta sObre a exploração agrícola.
Toda a nossa e"port.a~ão está absorvida pelos produtos
da agricultura e matérias primas, O simples exame das esta.tísticas referentes á producão agrHcola e ao comércio exterior evidencia o asserto. Era natural, portanto. que so-
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frêssemos as consequências da crise generalizada, traduzidas
nas oscilações depressivas do nosso intercambio comercial.
Para agravá-las, contamos áinda com os male5 internos,
principalmente os que decorrem da pés.ima organização da
lavoura e da precal'idade do erédi lo ag:·ícola.
A êsses males procuramos dar rcmédio, atravlís de iniciativas e providências referidas nos diversos capítulos da
presente expo5kão sôbre as atividades do Govêrno Provisório. Quanto ás perturbações de ordem externa, o poueo
que nos era permitido fazcr não foi p;;;quecido, como se poderá verificar, examinando a constante e firme vigil:mcia
mantida para garantir c ampliar os mercados estrangeiros
abertos ao consumo dos nossos produtos.
As dificuldades a vencer. nesse terreno, não se apre$enLam fácilmenle remoYí\'(~is. ;\ respeito, é bem eloqllenLe
o testemunho do primeiro !\1iní5tro da Fra.nça, quando afirmou. na recente Conferência ?!lonetária e Econümica de
Londres: "Dois tprl;05 da popullU;ão do mundo vivem da
~gricu1tura e da producão de matérias primas. Os pre~os
'dos produtos alimentares e das matél'iasprimas desceram
em alguns meses de metade e em alguns casos de dois ter·Ç05. Como podem centenas de milhúes de agricultores, que
foram privados l·epenunamenta do seu poder aquisitivo
e de sua capacidade de consumo, continuar como clientes da
indústria, dos bnnco5 e das finanças?"
DuranLe oS últimos :mos, mantivemos mais ou menos
estável o nivel da nOSsa produção. Para facilitar-lhe o escoamento não medimos esfor!:Qs, a começar pelo café, principal
produto da exportação. l'Ião nos limitamos .somente á in-centivação das vendas. Procuramos, também, melhorar a pl'O-duCão, estimulando-lhe o desenvolvimento dentro de condi-ções mais racionais e de mais seguros Tcsultados.
As prúvidências adotadas sôbre a borracha e a caslanha,
isentando-as do imposto de exportação de 10 '70. e favol'~
cendo as emprêsas que se obrigassem a fazer o plant ia, o
cultivo e o beneficiamento dêsses produtos, do caucho e rla
balata; a criac;ão dos inslilutos do açucar e do cacau; a,; IlUmerosas medidas de proteção ao aleool; a defesa do carvão
nacional; as reduções de direito para importação dos materiais destinados á indústria da carne; a designação de comissão especial para o estudo do cultivo do trigo e outra
para estudar as condições para o fabrico do cimento com o
-emprego de matérias primas nacionais; todas essas pro\'Ídênciase muitas outras dizem alto da preocupação de ·valorizar e defender a produção e a exporlação pelos meios racionais de seleção e melhoria dos produtos, postergadas quc
foram e devem ser as valorizações artificiais qne estimularam gi'ande, mas desordenado desenvolvimento, sem cogitarem, porém, de conquistar mercados permanentes e remuneradores.
OS· SERVICOS DO ME'HSTÉRro DA AGRICULTURA

Num País, como o nosso, de extenso território de zonas
climatéricas variadas e de recursos naturais, na sua maior
parte, ainda inexplorados, o::; problemas atinentes á agricult.ura, á indústria animal e á exploracão do sub-solo, exigem,
de parte do podeI' público, constante estudo e preocupação.
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o ilfinistério da AgricuILura, depal'tamento administrativo destinado lt atender a êsscs problemas, ressentia-se, há
muito, da nect:!5sária eficiüncia,
Constituído em moldes que não mais corre"ponrliam ás
exigência:; da :'ôUü finalidade, tornara-se, como já tive ocasião de dizer, "um aparelho rígido e inoperante"; burocratizara-se em eX(;c;:;;,;u, com sacrifício das funções técnicas,.
cujo desenvolvimento devl'ria corresponder ás necessidades.
crescentes da nOssa expansão econômica,
A organização e o desenvolvimento da produção nacionaI
constiturm tarefa de sua impOl'tancia, que deve encontrarno Ministério :Ia Agl'Ícultura o seu órgão especializado.
Pura adaptá-lo u ('ssa finalidade impunha-se. desde Ioga,
imprimir-lhe nova Ql'j('ntac;âo, remodelando e ampliando, em
moldes U'cnicos· c racionai:-. os serviços distribuidos pelas
diversas ~(!CÇÜl'S que lhe centralizam a atividade. .
Comc!;ou-:w 1101' deslacar. para oulras ~ccl'elal'ia::.de EsLado. ]'cp:lrtic;õf's (\W'. dada a nova ol'jr'nlw;:ilo a adotal\ não
muis s(' ]'í~laeionavunl. iliretamente, com os IJl'ohlcmas agricolas, Es:<a cir'clInsl:mcía í! a imperiosa necessidade de reduzir os gastos púhlico!;. -leram margem a uma remodelat;:iio purcial, levada a efpilo na ge:'ltâo do ministro Assis
Brasil. que, chamado a (]I':,wn1ppnh:ll' importante missão 110
e:-lrangciJ'o, não teve oporlunidade de levUl' a cabo a reforma geral que se impunha.
:f: oportuno )'egislar, a Tn'opósito, a observação feita pela
primeil'o )Jini:;lro da AgricultUl'u. ao relatar ao Chef~ do Governo, quando assumiu a pasta. a situDt;ão em qlll~ ('ocontrara 05 servir;"s do 1\1 inisl "rio i' as economias realizadas no
respectivo Dr\:amento da despesa: "nuas coisas se impõem
com a mesma Wrça e com a mesma Ul'gencia: dotal' o :\linisfério da Agl'icultm'u com os meios indis}lensáveis â obra formid:Lvel qUi' lhe incumbe e Ol'ganizá-Io de modo que ê1e possa.
realizar tal obr'u".
Couhe ao novo ti lu1ar da pU5ta II'!YU l' a efeitu tã'O rélcyante iniciativa,
A REFOIUIA IXICL\JH. E .\. SUA .FINALIDADE
A refot'ma iniciada pelo alual Ministro, logo U})ÓS haver
assumido o cargo, teve por fim aparelhar tão importante
departamento administralivo, de modo a permitir-lhe a realizacã{) da seguinle tarefa que, pm linhas gernis, resumc1l
SUa verdadeira finalidade:
.

a) estudar o aproveitamento racional das matérias prima.s min'~l'ai5, vegetais e animais, padronizando e fiscalizando os tipos de producão;
b) estender a l'éde de pesquisas geológicas c mincralógicas, de forma a eslabelecer um cadastro tão
completo quanto possível da riqueza mineral do pais;
c) avaliar as disponibilidades da energia utilizávol 1}(~la indústria, determinando a potência das quédas dágua, ti. capacidade das jazidas de carvão e a

existência de dep6sitos pctrolfreros;

d) aperfeiçoar nossas condições agrícolas pela seleção de espécie e escolha do I~abitat mais favorável
ao seu desenvolvimento;

-
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e) estudar a adaptação de plantas e animais exóticos ao nosso meio, transformando-os racionalmente
em navas fontes de riqueza nacional;
f) aperfeiçoar os meios de combate ás pragas e
enfermidades que prejudiquem o desenvolvimento das
plantas e animais;
(J) e, finalmente, modificar, pelas instruções técnico-profissionais, - racional e cuidadosamente ministradas - a mentalidade do nosso meio agrícola e
pastoril.

Tendo em vista êsse programa, a comissão de técnicos,
designada para organizar a reforma, propôs uma remodelaCão geral dos serviços, adstrita á. dotacão do orçamento em
vigor. cuja distribui~ão ficou assim feita, em virtude do
decreto n. 22.339, de 11 d~ janeiro de 1933.
1 - SECRETARIA DE ESTADO:
a) Gabinete do Ministro b)

doria:

Serviço de Publicidade;
Diretoria do Expediente e Contabilidade - Paga-

c) Portaria.

2-

DIRETORIA GERAL DE A.GRlCULTURA.

a) Secc:iio de Expediente e Contabilidade;
b) Diretoria do Fomento e Defesa Agrícola:

Diretol'ia -do Ensino Agronômico;
Diretoria de Plant;2S Téxteis;
e) Diretol'ia de Frulicultul'a;
f) Diretoria do Sindicalismo-Cooperativista.

c)
d)

3-

DIRETORIA GERAL DE I~D(;STRIA A~I:\JAL:

a) Sec(:iio de Expediente e Contabilidade;
b) Instituto de Biologia Animal;
c) Dil'etol'ia de Fomento da Producão Animal;
d) Diretoria de Defesa Sanitária Animal.

4-

DIRETORIA GERAL DE PESQUISAS CIE~TiFlCAS:

Secção de Expediente e Contabilidade;
Instituto Biol6gico Federal - Jardim Botanico;
Ini'títuto Geológico e l\linera16gico do Brasil - EstaçãoE~1>erill1ental de Combustíveis e Minérios;
d) Instituto de Química;
e) Instituto de Meteorologia, Hidrometria e Ecologia
Agrícolas.
Na justificativa apresentada ao Govêrno, depois de ressaltar a oportunidade e significacão da reforma, em face do
relat6rio da referida comissão, o Ministro aduziu conside_rac;ôes em turno dos pontos mais inlportantes e explicou a
nevaestruturaç{ío dos serviços do Ministél'io.
Essas considel'acões vão transcritas a seguir e esclarecem perfeitamente os objetivos visados:
..A. atual organizac;ão estrutural do Ministério da Agricultura, isto é, o agrupamento e subordinação de seus órgãos funcionais. ê, sem dúvida, uma causa importante de
deficiência no funcionamento de seus serviços.
a)
b)
c)

7
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De fato, os órgãos

t~cnicos

do Minislerio, agrupados em

:l3 dirt'tol'ial'1 autônomas e três secções isoladas, não têm

uma Iiga«;ão direta com o gabinete do Ministro, ném se subOI'dinalll, POI' afinidades funcionais, li orientação de aparelhos técnicos, ficando todos diretamente subordinados a
uma Diretoria Geral de AgricultUl'a - órgão burocrático de
expediente - e ainlla, lateralmente, a uma outl'a l'eparti(;ão
bUl'oCl'i\l ica - a Dil'etol'ia de Contabilidade,
São cvidentes as dcficiências de uma tal estruturação
funcional, pois:
.
a) as atividadcs técnicas sofl'em o l'el:1\'I1amcnto
conseqlll'nte de urnu dupla filll'agern através ue apal'l'lhos bUl'ocráticos;
b) a excessiva cenl ralização dêsse mecanismo
bUl'OCl'úlico il1l\lol'la numa desnecessária sobrecal'ga
de sel'vicos PU1'U os órgãos incumbidos de desempenhá-los, dando motivo ao congestionamento de papeis
em transito:
c) os ,'AI'ios serviços lécnlcos, a cnrlro de dil'etorias c secções autônomas, carecidas da orientacão
de aparclhos cspccializ.ados. a que se subordinem, por
afinidades funcionais, constituem um mecanismo cal'O
e ineficiente. pela consequenle dispersão de esfol'COS,

ne modo geral, a l'eforml1 consagra OS selulnles pontos:
a) libl'rla\:iio, até onde fôr possivel, dos servlcos
tÕl,'nicós da dependência imedi:lta do orannismo buroCl':\tlco;
b) simplifica\:iio máxima dêsse organismo;
c) agrupamp.nto dos \"ários órgãos lécnicos, de
acôl'do com suas afinidades funcionais. e subol'dinacAo
dos grupos, assim tOl'mados, a dil'etorias Rerais téonicas;
d) am~\liaçüo, denlro dos Iimiles do orçamento
global do l\Iinistél'io, das verbas corespondentes a cerlo~ serviços, de maior significação ecollt;ll1ica, nm
dcl1'illlCllto de oull'os llllsslveis rln \'ndução no molIlClltu,

a) l'nfelxamento dos serviços distrlbufdos ás duas
atuais dir'etol'ias gerais de Agricultura e de Contabilidade nUlIla ~Ó l'c()llI'li\:iio blll'ocrúlica: - a Dil'etoria
de Expediente e Contabilidade;
b) agrupamenlo de todos os órgllos técnicos, de
acôrdo com suas afinidades funcionais, em três diretorias genia - uma de Agricultura, uma de lndllstria
Animal e outra de Pesquisas Científicas - a que ficarão diretamente subordinados esses órgãos;
c) Iiga«;iio direla ao gabinete do Ministro, dessas
tl'OS diretorias gerais, cujos papeis só lransitarão pela
dlrelorla burocrática, quando fOr Mo indispensável
• sua I'cgular tramilaçAo;
cC) 01'18010 imediala de três diretorias: a de Fruticultura (que deixar' de ler 88001.0 téonioa do Fo-
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mento Agrícola) e as de Zootecnia e Laticínios e de
Veterinária, em que se desdobrará o atual Servir,:o de
Indústria Pastoril;
e) crinr,:üo posterior - quando o pl'rmitirem os
recursos finnncl'i1'os - de mais três diretorias: Sindicalismo-Cooperativista, Instituto de Genética e Ensino Agronômico;
() sllpI'essão das seguintes direl.Orias autônomas
atualmente: Instituto de Óleos (de que, parte se 10corllOl'ará ao ln;;tilllto de Qufmica, e parte á Escola
~upl'rior de Agricultura"
Esl.nção tio Minérios c Combustíveis (que se fundirá COtn
o Servil:o Geológico e MincI'alógico);
Jardim Dotanico (que sel'á incorporado ao Instituto Biológico de Defesa Vl.'gctal),
A regulamentar,:üo do decreto que estabelecer esta 1'1:fOI'ma, isto I', a f1istl'ibuil,'ão legal de fUll\:ões aos atuais
óI'gàos do Ministél'io c l;llU SubOl'dinnr,:iio, denlt'o da nova
esl!'utura gl'l'al dc s<'u mecanismo - deve seI' objeto de
decl'<'tos postel'iol'cs, calcados na observaçlio critel'iosa de
seu funcionamento,
Julgo, enlt'etanto, de bom alvitre fixar, dêsde já, a~
seguintes normas ou tendêncln!l o que deverá SubOl'dinar-sc
essu delicada tarefa dl' reajustamento de funr,:ôes:
a) I'('ulizlu' a múxima ~conomia po!'!sfvel na "erba
"Pl'ssoal" pam obtel', dentro do atual orcam('nto,
maior di~ponibilidnde na "crba "Material";
b) confiar o desempenho de funções técniras a
funciolllirios especializados;
c) apI'o\,('itar, denlro dêsse critério, pl1ra Ol! cargo~ de dirl'tor(':, de serviços, técnir.os que estejam
dC:'l'ntpf'nhnndo runt'ões em alguma das secr,:õcs da
reslwct i\'a dil'('toria;
d) distribuir e loralizar os servir,:os técnicos do
Ministél'io, de acôl'do l.'om as necessidades peculiares
ás \'lÍl'ias ZlIllll:' lin pUls, abandonando, dI' \,(11., " ('\'ilc'rio Oll'rUnlf'ntl' pollt ico, n que até lIgnrll sI:! h'm :m\lllrdinado;
(') c1I'srl'nll'a Iil.ar, ri" )lrl'fl'rl'llrill, a atllll inislrllçiin Iln!! :w\'vic:ns - rl'Ill\Il1l'I'nllClo, Illnlo qllnnln 1'(1:01,!lfvl'l, o Ill':l:lonl dl'ln 1'Ill'nt'I'l'lfllllo, 1\l'ln I\Ullt'lin til' vidu
loru I - turlo sl'm Il\'eju f1.ll da nect':lsIÍl'in c<'nl !'Uli1.11c:iio técnil'u;
() tOl'nal' l'f(ltiva n cOOIH'rat'iio do,' todo~ O!! ~f'I'
vicos cntre si, di' forma a garantir-Ihl's, 11(l!n SllIlIa
de torios os csfol'\:05, um maior rendimento \Ui\.

Quanto ao aprov('itanwnto l' seleção do pessoal:
a) atender a qUl' o Ministério devc tel' all{'nns os
funcionários de quc esll'itamente necessita pal'a o
desempenho regular de seu!'! serviços:
b) estahelecer a obrigatoriedade do COlH'ur~u, 0\1
pelo meno~ da prova de habilitação pessoal. para o
preenchimento das vagas que se verificarem no qundl'o do pessoal, subentendendo-se que os novos I'unrio-
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nártos ingressarão sempre para o cargo mais baixo
C\Q l'e~peçtivo qt1adr();
cj· criar uma comissão de promoções, escolhida
enlre os próprios funcionários técnicos e administratlvps do l\Iinistér~o, á qual" ipcumbirá a aprecírll;;ão do
mereClmento dos candidatos â promoc;ão, evitando, de
um 'iadó o arbítrio da autoridade superior e libertando-a, de outro lado, do assedio de interferências estranhas aos interêsses do serviço;
rl) aplica,r !lo pe,ssoaI e~cedente caso lbSO s.,
verifique com a execução da presente reforma - os
dispositivos do decreto n. 19.552, de 31 de dezembro de HI30."
"
Util1zaml0

a

suplementação

orcamentária

Ii~

réis

11.0G8 :000$. concedida no segundo semestre do exercício cqr-

rente, pôde o Ministério da Agricultura ampliar e melhorar
todos os serviços reorganizados pela reforma e criar mais
os seguintes:
'
A)

Xa Secretaria de Estado:

1. 1'\a Diretoria de Expediente e Contabilidade:
a) criacão da pagadoria su.bordinad~ a uma nova seccão de escrituracão;
b) criaciio da secção de material, superintendendo rJ aImoxarifpdo geral.
2. Criacão da Diretoria de :h:statíslicll. e Publicidude.
3. Iucorporação da Diretoria de Sindicalismo-Cooperativista, transferida da Piretoria Geral de Agr-icullura, com
o nome de Diretoria de Organizacão e Defesa da Prociução,
e criação. Ilessa diretoria. da Seccãode Geof,Tafi:L Econômica, Stoc'.s e :\Iercados.
B)

com

Xa Diretoria Geral de Agricultura:

1. Criacão da Diretoria de Defesa Sanitária Vegetal,
a)
b)

Secção de Vigilancia Sanitária Vegetal;
Seccão de Defesa Agrícola.

C) Na Diretoria Ceral de Indústria Animal:
1. Criação da Diretoria de Fiscalização dos Produtos
de Origem Animal.
2. Criação da Diretoria de Caca e Pesca.
3. Transformacão em Diretoria, com o nomb de Laboratório Central de Indústria Animal, do antigo Inl:itituto de
Biologia Animal, criando-lhe mais uma secção de parasitologia e a êle incorporando a estacão de agrostologia e o Posto
experimental de avicultura e apicultura de Deodoro.
D)

Na Diretoria Geral de Pesquisas Cientificas:

1. Criação do Instiluto de Tecnologia r.om o acervo da
antiga estação de Minérios e Combustíveis.
2. Criação do Instituto de Biologia Animal.
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E) Organização, com os elementos antigos do fnstituto
Geológico e l\1incralógico e Cl1r~o anexo á E. S. A. !\l. V.
da Diretoria Geral de Produção Mineral, com as seguintes
diretorias:

1. Diretoria de Minas.

2.
3.
4.
5.

Dir'etol'ia de Aguas.
Instituto Geológico e Mineralógico.
Lahoratório Central de Indústrla Mineral.
Escola ~acional de Química.

A ATIVIDADE DO

l\n~ISTÉRIO

E~I

1931-193Z

A atividade do Ministério, durnnteos anos de Hl31 ~
1932 e os proveitosos esforços empregados para mantê-la a

altllra dns exig,}ncins dos st.·rvíçoJi. flOde ser aprecindaal:':lvés da exposição fpilo pelo Sr. :\Iario Barhoza CarneÍl'o, ao
transmilir. em 2·'1 de dezemhro de 1932, ao novo :mmstro. H5
fUIII;;ões que vinha exercenrlo como encarrl'gado dI" '~xrw
diente. na Utlsf!llcia do I ittllar da pasta. ])e;;;sa w;:posíçâo
trasladamos para aqui as partes mais importantes:
..SerlJiço de lnspeçlio e Fomento A(Jrír.oTn.~:

o

no;;;;;:.)

Ser"il;v rle Inspeçâo e Fomento Agrícolas manteve o ,'m.'ino
prático e itinerante nos Estados, no Território do Acre e
nu Distrito Federal por meio dos campos de coopera~ãt) que.
no:;; dois anos de 1931 e 1932, funcionaram em nútn~ro
de 330.
OS Sf>US campos de semf!ntes produziram. no mefolOlO P(~
ríodo. 1fl<IlS (11-.. (j/J/J toneladas de dlversas esnécies.
.-\ sua e5tnc;ão de pomicullura. em Deodoro, distrihulU.
em 1931. 3 L 000 mudas de plantas frutíferas, em 1{)32, ct!rca
de 200.000.
Em vários municípios dos Estados de Goiaz. :\Ial.o
Grosso, Santa Catarina, São Paulo. Baia, Alagôas. Pnraiba e
Amazonas, foram le\'anLados interessantes quesli()l1úrios
agl'Ícolas que vieram enriquecer II importante coleção de
trabalhos dessa natureza. há anos iniciada.
Em várias regiões do País fez o Fomento Agr'ícola valiosos inquéritos e estudos sôbre as culturas da batatinha.
do cuco. do cacau, da castanha, da cana. da cehola. do arrol'o
do feijão, do marmeleiro, oa vinha. da mandioca, da soja, do
mate. do fumo, da banana e do abacate.
!Jara intenl;iflCUl' alruticultura no Distrito Ferlrral (;
éI11 aiB'uns municípios do Estudo do Rio foram des!oeado5
mais de 20u hectares e lavrados mais de 700, sendo beneficiadas cêrca de 200 propriedades, com o tralamwto de
arvores, fornecimento de enxertos, adubos e inseticidas, e
com a extinção de formigas.
O serviço. a sen cargo, de expurgo ~ beneficiamento de
cereais, trabalhou. em 1931. 63.065 sacos e no corrénte ano,
até agora, 118.311, sendo a retida de 1931,60:692$605.
A inspeção de frutas pará exportação, só no purto do
Rio de Janeiro, abrangeu 1.21b.815 caixas de latanjns.
46~ .17;J cachus de bananas. 29. 3i! caixas de abacaxis, tende.
arrecadado. por esse servi<:o, 203 :054$700.
o pusto de embalagem de lahmjas de 1\;o\'a Igutlssü, qUI;
pode selo apolitado como pm estabelecimento muclrlar, m..
sua especialidade, beneficiou, em 1931, 97.21:$0 caixas de laranjas, e, em 1932, 127.322 caixas. produzindo, no prim(~iro
ano a renda de 77 :557$GOO e no segundo a de 113 :8666400.
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A sua secção de propaganda de cooperativismo trabalhou intensamente, uão só colaLol'tmdo na organização de
várias associações, como fiscalizando as registadas no l\lf..
nistério.
As sementes selecionadas, distribuídas pelos agricultores dos diferentes Estados, atingiram o pêso de 863 toneladas nos dois anos de HJ31 e 1932.
Serviço de Indústria Pastoril: A Indústria Pastoril instalou nos dois últimos anos 357 estações de monta provisórias, com animais puros de seus plantéis em 16 Estados e no
Território do Acre, tendo também distribuírIo, a título precário, 311 reprodutores para melhoria das raças.
Prestando toda assistência ás suas dependências zootécnicas e ás fazendas de criação, nelas possúe um rebanho de
animais puros de mais ele a. 700 cabeças.
Sob a inspeção áos seus técnicos. foram rrbatidas
1. 213 .167 caLeça;" CúIr, 11 pl'odução de 100.4.83.676 kg., para
e~[Jortac.:ãú.

l\as xarqueadas registadas e inspecionadas, a produção
exportada atingiu 130.315.181 Kg.
l\Iilhares de análises fiscais foram executadas em seus
laboratórios, para controle dos serviços de inspeção e fomento das zonas de produção, no interior.
Nos laboratórios do Posto Experimental foram estudadas as principais zoonoses que assolaram várias zonas
do País. procedendo-se em cada caso á verificação da natureza do virus, mecanismo da trans;missão, preparo dos Sôros, vacinas, etc.
Em Santa Catarina, Mato-Grosso e Alto Rio Branco,
continuou intenso e coroado de êxito o trabalho de combate á raiva, tendo-se elevado já a mais de 200.000 os animais vacinados.
O serviço de registo de fábricas foi organizado: realizou-se a padronização dos tipos stancla1'Cl de banha.
No nordéste foi coroada de absoluto êxito a organização da indústria do xarque, principalmente no Ceará, onde
foram ultimamente instaladas quatro xarqueadas, além de
demonstrações outras de xarqueamento em vários municípios.
Para fomentar a criação nacional e instruir os criadores, distribuiu, neste biênio, mais de 6.500 revistas e livros, concedeu transporte para cêrca de 900 animais, meIhol'OU o serviço goenealógico e de marcas de animais; aparelhou e aperfeiçoou as suas instalações rurais; incentivou os estudos agrostológicos em diversas regiões do país
e fomentou a avicultui'a, não só na Capital como nos Estados, sobretudo no da Baía, onde orientou a instalação da
secoão de avicultura do Campo de Experiências e Demonstrações "Antônio Muniz", na capital do Estado.
Se1'l'iço do Algor.lão: Produziu em suas dependências
374..156 Kg. de algodão em caroço em 1931 e distribuiu
148.667 Kg de sementes pelos agricultores.
Em 1932, de janeiro a novembro, foram colhidos
303.800 Kg. de algodão em caroço e distribuídos 157.624
Kg. de sementes.
Atualmente a área plantada nas estações, fazendas de
sementes e campos de cooperação, é de 12.775.410 metros
quadrados.
Acham-se em funeionamento 33 estabelecimentos
agrícolas.
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Em HJ3i, o volume tolal de nlgoo11o classifica(10 subiu
11 88,268,933 kg" maior do que o verificado ctn i 930, que
atingiu nllflnns 67, 2~ã,
kg,
A I'('nrln do !l('I" ir,:ll no nno de 193 i cbE-gol\ l\ réis
553 :~R582li8,
.
:'in lWl'fOflo de jnneh'o n no\"emhrn de i 932, n renrla
foi dr' 8(1.\:253$287, sf'nrlo 53~:i90$~03 p.'ovenienlf!s de tll.:'\M flp. {'\n~si firac;ãll, 2GR: 587~58', "f, Yf'fllln.
'Ie (lt'odutos
Dgrfl'o!n~, (' 1: ·i7M300, de Ol'igf'ns div('rsas,
O númeJ'o lotai rll' C'(lmb~(ifl~' dI' rIa;;,. i fjrac:ão é l1e H.
nlCom dI' 7 pll;<lo;; flr' in:Õlwc;i'io, nlll'ungenrlo lorJo;; os Estados
p,'or!ll!m'pl'i ,
n., jllnpil'O ri nllflllJl'o de t932, foram clRssificados
33,570,977 Kg, dfl nlgOlliio,
FIl1':\ IH \'f\ll(l\':UirN m: fl(,.it'rlos rOIH O~ go\'ernos estll··
rlllais rio PllI':i. nin fil'llnd.' rln NOI'I .. fl Pnrnfhl1. assinados
\1'1\'1\-: nl'lkdns rlltll 11;; l"-:lnrlns do l\Inrnnhiio (' ~erlotipe, e
l',.:l:ill 1'111 \'in rir !,,..'~i:Hl!lll'n ar.il'o!ns fl'rl,'rali7,adns com os
1':,.: :\lll1S do Cr'llI':í, PPI'llnlllll\wo f' "ln~('las,
E.~'n~';n ri,. CflJtlhmf(1'"i,1 p.11inf'rimr,
A F.sfa('ão d~
romllI1;:! ;"I'is (' Min'\"in,.: It",,, R'I':!n.}.' Ilnl'll' lIa ~\H\ nlivi~
d:>r;f' ~i'lir;\lla 1''1) I';:I\uJu,.: 1,.. r"I'(lI1I(1S no nl('ool-motor.
:'\0\,0;: I' 'rnt'tlt iplos Tll'ohll'ma'l, Ql1l' 1llI'I'f'rf'm I:l'r df'!'ltRrarlos, fOl'lun 1101' ela :l hfll',lnrino: f' J'I';:ol\,itln;:: o l'flnrlimfllllo flll-: \'.iJ'in!'l flírll1lllns dI' ral'hllrntltl's n1t'ooli('o~ f'mJll'('p:n,lo~ .. m mnIOl'(1s: Rtllili~f' tios Ili\'",'~os; filln!'l r1r~ 01('001010"11' fnh1'irurlos no rnf:o;: '°f'I'iri"Rçiin dn qunnlirlllrff' fI" I.orlo
o 011'001 n,lquirill.. 1)('lo~ inlllortRf)Ol'I'~ rI(' gn!'lolinn, num
totnl ri.. ('I'I'('n ri!' 5 mllhiif's dI' llh'o!'l: in~tRlnçno rias homhas IIfit'illi.,.: ,li' ole'ool-molor 1\1';:In CunHai, rnhri<'o ri.. cnrhmntlll's tI('lu!> wncllfto!l R IlRI't ir' rl,' iO I'Ift oul.uh,'o \\11 imo,
num lolnl rll' mni~ OH m('lIo~ 250 lIlit litl'O!l. In~fl('<:no Iln!l
\1sinn!l ri" nll'ool: ,'('riftt'nt:iio riR qllnntirlarle e da ql1nlltiali.. rin gR!'lllinn !mrOl't nfla n fl','nnl'l no flní~. num total rio i 50
m i1hi)..!'l d(' 1iI1'0i~: r('gll Inp:('m rlO!\ cn rro!c que (lns~nrlU1l a
cmp1'('gnr o RI('ool-molor no RIO dI' Jnnf'iro. ele,
Di\'f'!'.":o;: minl~I'ill~ rll' l'ohr.. f' rll' Ollt'O, rio Rio Orande
do SlIl, foram \'\\irhlllo~l\'n..nt" (,!lhulntlo!l, nflm fll' !If' rlf'fprminor' o Illf'lh nr' l'I'n('l'l'~n plll'n o :-t"lI 111l1"\\'I'ilnlllt'1l1Il, 0\
l'oO\'f'nil'llffl uI ililmtúo elo l'R1"'UO nnrionnl foi Ift'ttnlm('nte
ohj",o 111' 11I11t1"I'O!ll\!l Ilt'!lqlli~:l~ ,fI' ~1'1I~ lnbor:tfório!l e fie
l'ons! nnl f' f' I'srlnl'f'f'irln rolnhol'Oçito ('om n C'omi!lsão para
,',;;:" fim rl'ia.la \11'10 (1f1\"I','no p"O\'iS'\I'io,
A "'nn~rormlll.'i,o inrhl~tJ'inl ,lo ('nrl~ ('xisll'lllo
nos
grnn"l's odn"'t',~ Il.,:;;timHlo~ fi dl'!llt'l1ir,:itn foi ali ('xnmlnntin,
Q\ll'l' 1'", lnhOl'al.',rio, qll"I' ('In f'l:raln sl'mi-intl\l;:lrinl, vhmntiO-~I' l'!lpN'inlmf'flll' Sflll 1'l'Ilflimf'nlo flm r\lf'o:;; fi I'm gnl n
a ui il i7.nçi'in 1'1ll hl'iql11'11'!l, Fomnl flf.'lllllflll!l ao forloi68
lHllílisl'~ qttfmit'/l!l, l/llllo rll' mill'~I'in!l ('orno ril' romh\l!llf"pis r' oul 1'0;; I'I'ori\1lo~ fll' 01'ilZ'NTI minflt'nl, R... inirinrnm-se
f'. (I~fftll I'm vins ri!' ronrlttsiin :l!" ohra!l til' in:;;lfl 11lt:.lio de InbOl'aIAll'!!)S, Il'nhitll'll's, I'lr .. qlll' aS:;;(1!tllrllriio 1\ F:stnr,:iio Ex:Ill.'l'inwnlnl nll\'O :;;\11'10 n :;;('11:;; rli\"fl1'sO!l 81'1'vir,:08,
/'I,çlitllto rf~ dtt'fls: O Institulo de óleos tem visado
orif'nlnr fl I'x{llorll<;iio inrl\1sh'ial de nossas plantns oleuglnO!lllS f' o pl'~f1uisn cll'nlffirn dos produtos agrícolas e con(':tos, no intuito de crinl' novos hOl'izonles pllrll n economia
nac ionul,
No P1'Op'\8ltO dI' restringir, quanto pOMfvel, a l1OlJortar.;lio ainda vultosa de Cel'lJS óleos, pl'incipalmente do azeite
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de oliveira e do óleo de linhaça, já fez o Instituto as pesquisas necessárias á sua integral substituição pelos óleos
ue amendoim e de oiLicica, ambos nativos e extremamente
abundantes em nossu terrItório. O problema da utilizacão
industrial da oiticica mereceu especial atenção pelas dificuldades que apresentou e que foram finalmente vencidas,
tendo-se alcançado resulLados definitivos com uma técnica
original de polimerização, que tornou possível o seu e.mprêgo para tintas e verlllzes.
De 1929, até aquf, foram dIplomadas três t.urma::, de
técnicos especializados em matérias gordas que já prestam,
em difl'I'enles l'cgiõl's 110 País. o roncllrso eSClnl'I'I'ido rios
m,ltodos científicos ao surto industrial das substancias olp,aginosas. Em viagens anuais ao interior do EsLado de ~ão
Paulo e de diversos Estados do norte, vem ê'5te Instituto
colhendo impressões e dados sôbre as principais neclT55idueles da cultu!'!!, do beneficiamento, do consumo e da PY.porta'.:ão de nossos produtos oleaginosos, levando aos goveJ'nos e nos interessados os resultados dos diversos e~
tudos que I'mpreendcu, e da documentação biliográfica qtle
reuniu. Fnmiliarizam-se assim os alunos com as neCc~s;
durles objetivas a que Lerão mais tarde de atender, quando
tomarem soh sua responsabilidade a direção dos estabelecimentos industriais para os quais se desUnam. 'Nessas
viagem; (Ie estudo. são ao mesmo tempo colhidns amostras
de produtos novos ou pouco e:tplorados e que parec;am
susce!h'eis de promissoras UI)licac;ões. Pôsto dêsse modo
em constante contacto com as realidades do país, (!nt'iqu·~ce
o Instituto seu museu e fornece a seus !Jcsquisa(Jorci matéria útil e nova de f.rabalho.
.-\. Secção de Pesquisa~ Industriais Agrícolas, depois,J(:
instalar durante o corrente ano o seu laborat6rio, inicii111
uma série de trabalhos de ordem cicnt1fica :sObre plantas
oleaginosas de aplicac;.ão alimentar e terapêutica. Considerando a gravidade do problema da lepra no Brasil e a exif=,'Uidade dos meios de combatê-la, a Secção de Pesquisas ('15tuda neRte momento as diversas variedades brasileiras de
Sapucaínha (Carpotroche Brasilien.~cs), no intuito de selecionar, pela riqueza em óleos e pelos atributos fisiológicos
deste, a variedade que melhor convenha a uma cullura.
intensÍ\'a, capa? de substituir o óleo de Chaulmoogra, importado a um preço que dificulta em extremo a sualnrga
distribuição.
Certos alcatoides, de lIlltureza ainda indeterminada, de
diferente!'! pla~tas lmlsileiras, estão sendo ao mesmo tempo
examinados, quer do ponto de vista de sua estrutura química, quer de seus efeitos biológicos. A indústria do carvão vegetal ativado, de emprego corrente como descornnte
e desodorizante, é objeto, também, de estudos que prometern substituir os carvões importados para o branqueamento do açúcar e dos Óleos. por carvão obtido das cascas
de indaiã, babassú, dendê, etc.
O Instituf.o de óleos tem-se tornado ao mesmo tempo
um centro de consultas de industriai!l e agricultores. aoa
quais oferece uma cooperação eficiente em todas as dificuldades que encontram na exploracão das plantas oleagiíl.osas. "
Cdmo se verifica, os traballJos do 1\finisiério, nos dois
primeiros anos do Govêrno Provisório, além de correrem
normalment6, foram produtivos e apreciáveis, apesar do regime de economias adotado.
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EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA
Ao balancear, na primeira parte desta l\lensagem, as
realizur;óes do regime monárquico, deixei acentuado que o
País, df'])Ois de meio s(~rl1l0 de vida po1fl iea indclll'nrJf'nte,
estava ainda com os dois problemas capitais da sua organização pura resolvcr: o trabalho e a educação. Apresenf.ase, agora, o ensejo de abordar o segundo - .L educar;ão pois do primeiro Já tratei no capítulo reservado ás atividades do Govôl'no Provisório, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nova Secretaria criada Juntamente coma de Educ:l\:âo e Saúde Púõlica, refletindo
ambas a preocupação de encarar sériamente a solução dêsscs dois importantes problemas nacionais.
Jlllgo illteil'n.mente oportunas ,e devo transcrevê-las, as
cOTlsideraçüc:o: que o magno assunto me sugeriu, quando,
em recrmle discur:'D pronunciado nu capital da Baía, procurei focalizá-Ia em toda sua. complexidade, relevancia e
aspecios:
"Todas as grandes nnr;Üf'5. nssim merccidamente considerudns, atingiram nível 5upel'ior de progr(~sso, pela educação do po"o. Refil'o-me :1 educação, no significado amplo
e social do vocábulo: física' e mor'al, eugênica e cívica, lfldustrial e ag1"fcola. tendo. por base, a instrução primêirla
de letras e a técnica e profissional.
Nesse sentido. até agol'n. nada temos feilo de organlCO
e definitivo. Existem iniciativas parciais em alguns Estados,
emhora incorrrpleins e sem sistematização. Quanto ao maIS,
p'!l'mnnecemos no domfnio lfleol6gico dns campanhas Droalfabetização, ele resultados falhos. país o simples conhecimento do alfabeto não destr6e a ignorancia nem conforma
o caráter.
Há profunda diferença entre ensinar a ler e educar.
A leitura é ponto inicial da instrução e essa, propriamente,
56 é completa quando se refere â inteligência e á aLividade.
O raciocínio, fôrr:a máxima da inteligência, deve ser aperfeiçoado. principalmente por sabermos que o trabalho manual lambém o exige, pronto e arguto. Não deixa de haver
certo fundo de yerdnde na afirmação do psic6logo: "O homem que conhece hem um ofício, possue. s6 por êsse fato,
mais lógicn, mnis raciocínio e mais aptidão para. refletir do
que o mais perfeito dos retóricos".
A instrução que precisamos desenvolver, até o limite
extr(~mo das nossas possibilidades, é a profissional ~ técnica.
Sem ela, sobretudo, na época cnracterizada pelo predomínio
da máquina. é impossível trabalho organizado.
A par da instrução, á educação: dar ao sertanejo, quasi
abonrlonado a si mesmo, a conciência dos seus direitos e
deveres; fortalecer-lhe a alma. convencendo-o que existe
solidariedade humana; enrijar-Ihe o físico pela higiene e
pelo trabalho, para premiá-lo, enfim, com a alegria de viver,
provéniente do confôrto conquistado pelas próprias mãos.
No Brasil, o homem rude do sertão, sempre pronto a
atender aos reclamos da Pátria nos momentos de perigo, é
matéria prima excelente e, se vegeta decaído e atrazado,
culpemos a ilossa íncúria e imprevidência, Por vezes, o seu
aspecto é miserável, mas, no corpo combalido, .aninha-se
a alma forte que venceu a natureza amazônica e desbravou
Acre. Em· algumas regiões, Yêmo-Io quebrantado pelas
moléstias !rovicais, enfraquecído pela míSéria, mal ali-
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mentado indolente e sem iniciativa como se fosse um autômato. D~i a êsse espectro fart.a alimentação e tr.abalh~ compensador; criai-lhe a capacidade de pensar, mstrumdo-o,
educando-o, e rivalizará com os melhores homens do mundo. Convençamo-nos de que todo brasileiro poderá ser um
homem admirável e um modelar cidadão. Para isso con.seguirmos, há um só ~eio, uma só terapê~ti~a, uma só
providência: - é preCISO que todos os brasIleIros recebam
educação.
Relembrai o exemplo do Japão. O imneraàor Mut.zu-hito, certo dia, baixou um édito determinando "fosse o saber
procurado no mundo onde qncr que existisse, e a instruçã t)
difundida de tal formà que em nenhuma aldeia restasse
'uma s6 faroma ignorcante e que os pais e irmãos mais '\'elhos
tivessem por entendido que lhes cabia o dever de en:sinar
os seus filhos e irmãos mais moços".
_
O imperador foi obedecido. O mila~e da insLL'nçi'í.o, ('m
·pouco mais de 40 anos, de 1877 a 1919, fez com qu~ a I~xpor
tação f' a importação do país centuplicassem; o Japão vencia a Rússia e entrava pm'a o 1'01 das grandes pof.Ôttcw:,;.
É dever do Govêrno Provisório interessar toda a :'{açiío,
-obrigando-a a cooperar, nas múltiplas esféras em que o st"',u
'poder se manifesta. para a solução dêsse prohlema.
A.lda em moda afirmar-se que a educa~:lO I~ c.orlll:h'lO
da riqueza. quandc' o cG!1t:!'ár'io expressa maior Vi~rdad"J.
T-;xrmplificam ,crJnl o 1':1:;0 do!> Estados Unidos, ',.nrJ<l :l. (hfusfon do ensino pL'in:ár::) cn::N:,me orçamentos an'.13.is que
al5r;gc,m cerca de 2& milhões de contos da n03Sf:f. moéd~. e
C(l'1clu~m, que, entre nós, a questão é insolúvel pelo vultú,
(hs ó('spesas qne exige, incompatível com a no~s1. carência
'de recursos. Em resumo, sustentam: - educação completa
só pode existir em nações opulentas. A. argumentação é süfística. A nossâ vitória. nesse terreno. consistirá '11m CIIllIeçal'mos como a granrlc nação americana começou, e continunr,mos. resolutos e tenazes, como ela prosseguiu, até o fastígio
de hoje.
A verdad~ õ dura. mas deve ser dita. Nunca, no Bra'sil. n erJucncão nncional foi encarnda de frente. sistcmali·znda. erigida, como deve ser, em legítimo caso de salvação
pública.
É oportuno observar. Aos Estados coube velar pf:la
insl.rl1cfio prim:íria: Cluasi todos r.ont.rníl'am vultosos empréstimo!'. ncimn das suas possibilidades financeiras. Da
nvnl:mchl1 (Ie ouro com que muitos se abarrotara.m. abusando do crédito. «unI o nllmérário distraído para ampliar ou
-nperfeic:,onr o ensino? E!'hanjavam-no em obras suntuárias,
em orgnniza(}ües pomposas e, ás vezes, na manutenção de
exércitos policiais. esquecidos de que o mais rendoso emprégo de capital é a instrução.
Sem a nec~ssidade de vastos planos de solucões absolutas. porém. impraticáveis na realidade, procuremos assentar em dispositivos eficientes e de aplicação possível to,do o' nosso aparelhamento educadoz·.
A inl;trução, como a possuímos, é lacunosa. Falha no
seu objetivo primordial: prepa.rar o homem para a vida.
Nela devia, portanto, preponderar o ensino que lhe désse
-o ~nstinto da acão' no meio social em que vive. Ressalta,
eVIdentemente, que o nosso maior esfôrço tem de consistir
-em desenvolver a' instrução primária e profissional, pois,
:em matéria de ensino superior e _universitário, nos moldes
existe.ntes,posstiímo-ló -em excesso, quasi transformado em
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caça ao diploma. O. doutorismo e o bacharelato instituíram
uma espécie de casta privilegiada, única que se julga com
direito ao exercício das funções públicas, relegando, para
segundo plano, a dos agricultores, industriais e comerciantes, todos, enfim, que vivem do trabalho e fazem viver
o país.
É óbvio que para instruir é preciso criar escolas. Não
as criar, porém, segundo modêlo rígido, aplicável ao país
inteiro. De acôrdo com as tendências de cada região e o regime de trabalho dos seus habitantes, devemos adotar os
tipos de ensino que lhes .convêm: nos centros urbanos, po··
pulosos e 'industriais - o técni<.:o profissional, em forma de
institutos especializados e liceus de artes e ofícios; no interior - rural e agrícola, em forma de escolas, patronatos
e internatos. Em tudo, com
caráter prático e educativo,
dotando cada cidadão de um ofício que o habilite a ganhar,
com inrJelll'nclência. a vida ou transformando-o em um produtor inteligente de riqueza. com hábitos de higiêne e ae
trnbaIllO. coneiente do seu "alor moral,
AtiTJgimo~ ao pÜfltU üodc os pessimistas habituaram-se
a encontrar dificuldades de toda sorte. Refiro-me aos recursos inclh::pensáveis para organizar e manter semelhante
aparelho educativo, cujo'> desenvolvimento pode ser graduado elCl acôrdo com as possibilidades financeiras do país.
Nesse terreno, mais do que em qualquer outro, cOIlvém
desenvolver (I espírito de cooperação, congregando os esfôrços da União, dos Estados e doS" Municípios. Quando todos. abstendo-se de gastos suntuários e improdutivos, des··
tinarem. elevada ao máximo, uma percentagem fixa de seu!
orçamentos para prover as despesas da instrução, teremo!l
dado grande passo para a solul}ão do problema fundamental
da nncionalidade. Comprovando o interesse do Govêrno
Provisório, a respeito. é oportUtlo ressaltar que o decreto
cJest.inudo a regular os poderes e atribuições dos Interventores det.ermina que os Estados empreguehl 10 %. no mfnirno. das respectivas rendas na instrul}ão prim:iria e estahelece a faculdade de exigirem uté 15 % das reCéitas municipais para aplicação nos serviços de seguranca. sltúde
f! inst.rução públicas, quando por êles exclusivamente atendidos.
Concertada a cooperaç.ão dos poderes públicos ferlcrnis,
('I:f.:uluais e municipais. restaria apenas atribuir li União, o
direito rle organizar e superintender, fiscalizando-os, todos
os serviços de educação nacional.
A ação isolada dos gO\'eI'mmf.,cK não basta. para tral/s: mudar em realidade fecunda, emprrcndimento de tal alctlocf.l
e t.amanha magnitude. É pl'ecisCJ criar urna ntmosfér&. propicia e acon'cdora. pr.~l'TIIitindo a coltlbor:u;fio dEl todos os
brasileiros nesta obra!'> eminentemente nacional.
O GovêrTrú Federal pretende inst:llar a Universidade
Técnica, verdadeira cidade e colmeia do saber humano, de
onde sairão as gerações de professores e homens-de trabalho,
capazes de imprimir á "-ida nacional o sentido realizador
das suas aspirações de expansão intelectual e material."

°

ENSINO PRIMARIO
. Devemos repetir que· educar não çonsiste sómente err.
ensinar a ler, O analfabetismo é estigma de ignorancia, mas
a simples aprendizagem do alfabeto não basta para destruir
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a ignorahcili. A massa de analfabetos, pêso morto para o
progresso da nação, consUtuemácula que nos deve envergonhar. É preciso confessá-lo corajosamente, toda a vez que
se apresentar ocasião. Cumpre fazê-lo aquí, não para 1'6criminal' inutilmente, mas 'apenas para nos convenCermos
de que o ensino é matéria. de salvaçúo pública.
Quero refei'ir-me, evidentemente, ao ensino primário,
básico para qualquer processo de instrução. Substituindo
as palavras pela evidência dos algarismos, restrinJO o comenlário sôbre a sua tremenda deficiência e desorganização
aos dados e confrontos estatísticos mais recentes.
Sóbre o en5ino primário, os infor.mes obtidos pelo 1\finistério da Educação, correspondendo a 1931,assinaravam
o seguinte movimento:
Ensino geral, 20.918 escolas públicas e 7.632 particulat'es, com 51.3.37 professoI'es, 2.020.931 alunos matriculados, 1. 56.~. 522 frequentes e 122 • .158 que terminaram
o cu!':;o. Além dC:isas. havia mai" 620 escola" d~ ensino semi-especializado e especializado. com 3.960 professores,
59.·~Jlj alllnos ma 1riclIl:ulo.." h9.521 em freqtll~ncia e ·L980
que concluíram o Clll':iO.
Levando r1l1 eonla :-:ómenl{> o que diz respeito aos alunos rlo~ clIrsos primários de ensino geral, que é o assunto
lll'pcípuo de:oiln:oi cOIl:oiir!Pl'ul;ôes. wrificam-se os seguinles resul Lados l)rO})ol'eionais. de aclirflo com os elemenlos definítivos de 1931: habitantes - por escola 1. H8, por docente
763. por aluno malt'iculado 21. por aluno frequenle 27, por
aluno que concluiu o curso 338; alunos por escola: matriculllfla:oi 71, fl'eqUl'n(cs 55. qUfi eondniram o curso 4; d~ LODO
alunos malriculados. foram frequenles 774 e chegaram ao
final do curso 61; de 1.000 alunos frequentes, foram aprovaelo:o: apenas 78 nus exames finais.
:'ias conr1i~ões aluais. a capacidade lrórica do nossO
aparl'lho escolar, para o ensino primário, não pode ir além
ele 10 % da massa demográfica. Sl'gundo o cálculo de 40
milhões para a nossa população, deveriamos contar 4 milhões de ('(Iucandos. ;\::: eslalfstícl1!ol. consignando a malrícuIa dl' mais de 2 milhõe!ol. demonstram um desenvolvimento superior a 50 % da populac:ão total, como eurva represent.ativa do esLudo das primeiras letras.
X'ão é Ino favorável, no ('nfanto. como poo€'ria parecer,
á primeira vista. a significação exala d.~sse íllflice.
05 dados eslatístlcos veem conlrabalaMá-lo. patenl('ando dolorMas surpresus: de lodos os all1nos matriculados
apenas 77 % aufl'r(>m, de falo, 05 benefIcios da escola e
conseguem a completa educar;ão do primeiro grnu. ainda
assim tão falha e rlp.::;igttnt na insignificante quota de 6 o/é.
Os restantes crné freqll\'nlam as escolas não vão em geral
aléll' do se~nndo períorlo de estnrJoos.
Dp morlo mais frisnnte. podp.-se determinar que. entre
1.000 brasi1eiros aptos para receberem a educacão cultural
e1emenlnr. 513 não ingressam na escola e dos 487 restantes
110 matriculam-sc, mas não frequentam os cursos; 178
freCJuentnm o primeiro ano de esludos, não chegando bem
a !~r; 85 frecTllcntam sóinenle até o se~undo ano. alfabeti?nnrlo-5e muita sl1prrficialmenle; 84 vão um pouco além,
mas não chegam a concluir os estudos; P. apenas 30 adquirem integrnlmpnll' a instru~ão elementar comum. assim
mesmo em conrlÍl;ôcs dI' grande dcsigualdade rle aproveita-
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ensino, que não se prolong~, em média, além de Lrê,. anos,
eom toda!l as lacunas pedagógicas dn maior parLe das esco'la8 do interior.
DISTRIBLIÇ,lODAS ESCOLAS DE ENSINO PRIl\IÁRIO
Unld:ldes polftlclllI dll Fcderllçao

Públicas

Dií:frilo Federal
•......
Alagôas.
.
.
Amazonas
.
Baía
.
Ceará
. . .........•.....
Espírilo Sanlo • .. .....•..
Goiaz
.... ,
'"
.
Maranhão
,
.
:I!nto Gro:,:,o . .
.
:\Iinas Gerais
.
Pará
..
.
Paraíba.
'"
"
"
Paraná
" ....•.......
Pernambuc'Ü
.....•....
Pinllí ~ . .
Rio de .Tanpiro
.
Rio Grande do Norte .
.
Rio Grnnrle (lo Sul
'Santa Catarina . .
.
Siio Paulo . •
..
gprginr
...•..•••.•..•.
Terl'iLório rio Acre ...•....
11.

328
377

348

P,lrtlclllllrell

586
170
93
531
133

Teta1

914

547

145

7

1.536
264
3.073
958

::115

488
211
1. 4-1::1
::113
1.576
52

80

11

441
2.074
885
846
222
804
299
3.420
888
540
1. 264
2.019
152
2.024
475
4.516
1.271
5.111
367
91

21.064

8.106

29.170

L54~

752
778
204
40~

68

18
401

186

113

2.007
593
427

813
295

1.143

121
550

1. 469

3.ll35

113

Dinnfp dn rpl\li(larle dp,.tn5 ("irra:,. não ("nhem conjeturas
", Po!;;,.Í\·el pnsinar sem escolas. O número
das pxi:o:trnfr:, rstá muito aqn{>m (las npt'es5irlnrle,..
O prnhlema rIa erluca~ão rio PO\'o C'ontinn:l a Sflr. ainda
e 5('mpr·p. 11 nMM ma;::-nl1 prohll"rnn. ~o rnOrnf'nto em que
se "ai rflor:;rnnir.ar a virIa polflica rio paí,.. tornn-sfl rl~ e\'idl'nll' onorfnnirlarll' Il'mhrá·lo e tra1.I~-I(l á consirler:u:ão da
A~5I'mhJI~ja "arional Conl'litnintl'. (f 11 1', certamenfp. proeurará daT,-lhl' :o:olttd10 C'omnl"tn (' rll'finifi\"a .:Xão temo!' o c1ireito rll' pO!'fC'I'll'nr inrlpfinirlamenll' (>!'sn SOhldio. A rlolorosn
w!'dadp n f ('sl:i. d(lsrlnhrarla oflrnnfl' 11 nnriío. nesnfianno,
("OfT'l toda n fI'ama rln snl1 complexirlnfle anS'tlstinnte, a nossa
maior :,oma rll' hoa vonfarle I' energia.
()timi~ta~. ~iio

E~8IXO

SECUNDARIO E SUPERIOR

O ensino secundário. nos seus diversos graus, comporta
semelhanle. Enlre nós. falhava pelo caráter de
excl tlsiva preparação para o ensino superior. A func;ão de
natureza educativa, que lhe é essencial e consiste em preparar a inteli~ência f' o espírito crítico para o estudo e solucão dos problemas imposlos pela vida, roi sempre relegada
a seA'undo plano.
Tendo em vista corrigir essa deficiência, o Govêrno Provisório eluborol1a reforma que se acha em vigor e que tem
ol'ientn~ão
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por fim integrar o ensino secundário na sua verdadeira fi.nulidade, isto é, na função de formar a mocidade a sua aticom eficiência, no meio em que tiver de aplicar a sua atividade .
.-\. remodelação foi radical e atingiu, também, ao ensino superior, estabelecendo as bases do regime universitário. O Conselho Nacional de Educação, instituido simultaneamente, deverá, atuar corno órgão cooperador e orientador de toda atividade oficial concernente aos problemas
de educaçãu.
As principais modificações da reforma introduzida na
organização do ensino secundário podem ser apreCIadas nas
seguintes enunciações
a) revisão e remodelação dos problemas e planos
de ensino;
b) maior duração do periodo letivo, que passou a
tel" 8ete anos, em vês de cinco e seis;
c) maior desenvolvimento na parte educativa;
d) seriação mais racional das matérias e melhor
graduação do ensino;
e) divisão do curso em duas partes: a primeira de
cinco anos, comum e fundamental, e a segunda, de
dois anos, constituindo a indispensável adaptação dos
candidatos aos cursos superiores e dhidido em
três secções, com as matérias respectivas agrupadas de
acõrdo com a orientação profissional do estudante,
SI;!m prejuízo das destinadas á cultura geral, extensivas ás tres secções.

Cuidou-se, ainda, do seleciollamento do professorado e
da uniformização dos métodos pedagógicos.
As vantagens da reforma são evidentes e a sua execução já produziu, nestes três anos, resultados plenamente
satisfatórios.

SAúDE PÚBLICA.
Questões interdependentes e correlatas por natureza e
finalidade, as referentes á educação e saúde públicas - já
tive ocasião de dizer - só admitem solução eoml1m. O homem valoriza-se, é certo, pela cultura da inteligência, mas
não poderá atuar no sentido de eficiência social, si por efeito de causas congênitas ou adquiridas estiver fisicamente incapaz ou encontrar meio hostil, impróprio á vid~ saudável e
sem condições de adaptação produtiva.
A aeão dos poderl::s 'públicos deve desdobrar-se incessantemente para bem atender ao problema da higiene no seu
duplo aspecto de sal1eamento e assistêncul.: O progrtlSso de
qualquer país exige-lhe solução pelo menos parcial, traduzida em medidas capazes de assegurar a defesa sanitária das
populações. É o que temos feito, utilizando os recursos permitidos pela compressão geral das despesas públicas, sem
prejuízo doI' serviços respectivos, mantidos com segura e
completa regularidade;
c
A atuação· do .Departamento. Nacional da Saúde Pública
continua a exeI'Cer~se normalmente.
A assistência sanitária da capital da República tem sido
mantida com toda regularidade e segurança.
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As organizações especializadas, a cargo do referido DeImrtumento, prosseguiram sua atividade em defesa da higiene infantil e no combate á tuberculose, ás doenças venéreas,
á lepra ~ e ás moléstias contagiosas comuns.
.
A profilaxia da febre amarela não sofreu continuidade,
mau grado a acentuada redução feita nas despesas com
pessoal e material necessário ao serviço. PHra estender ao
resto do país os benefícios da assistGncia sanitária, obtevese que a Fundação Rocl{fclIer, há anos trabalhando no Brasil
com reconhecidos proveitos, ampliasse, ainda mais, o S,3U
raio de ação. Tornou-se possí'rel, assim, distribuir vasta
rêue de profilaxia anti-larvál'ia, compreendendo numerosas
localidades dos Eslad05 do Rio, Minas Gerais e Espírito San.to. Quando á pl'()fi1ásia anti-amarílica, a mesma fundação
àeseIl\'ol\"C:~u grandemente seus trabalhos, instituindo novos
postos nos E3tz.dc5 d::l B:da, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grand::l do :Norte e Ceará.
lD;evido ás difiCUldades financeiras e ao máu funcionamento do Serviço de Prafiláxia Rural existente nos Estados,
·que nU-Dl de não produzir resultados práticos, absorvia verbas elevadas no custeio de ,pessoal excessivo, com pre:juizo
do apareLhamento material, resolveu o Govüno Provisório
suprimir a contri·buição que)he era destinada at.é ser possivel
restabelecê-la com aplicacâo mais eficiente e proveitosa.
Cogitou-se, dêsd'3, logo, de estabelecer um fundo permanente
para custear a~ despe:5as necessárias, criando-se, para isso. a
-taxa de educa,·ão e saúde, da qual dois terç05 serão aprove:t.udos paraap2rfeiçoar e desenvolver os serviços de" saneamento rural no país, obra justamente considerada de grande
alcance social e econômico. Enquanto não se leva a t;~rmo
a reorguniza~ão necessária desse importante serviço, o Governo Federal tem auxiliado os Estados que mais precisam,
suprindo numerário para atender aos trabalhos de ,profilaxia que vem mantendo.

°

:\TIVITHDE DA NOVA SECRETARIA
Criado pelo decreto n. 10.402, de 14 de Novembro de
1930. o :Ministério da Educação e Saúde Pública entrou logo
em atividade.
No decurso de 193-1, enquanto se prccurava completar a
.estrutura administrativa do novo departamento, várias fo~
ram as iniciativas levadas a efeito para reorganizar e imprimir maior eficiência aos servicos de educacão e saúde Pl1blicas.
Assim, no que diz respeito ao ensino, criou-se, pelo decreto n. 19.850. o Conselho Nacional de Educactio, estabelt1cendo-se as bases estatutárias que devem presidir o regim~
universitário introàuzido no sistema educacional brasileiro.
O decreto n. 19.852 deu nova organizacão á Universidade do Rio de Janeiro, ampliando-lhe as possibilidades com
a inclusão. no respectivo quadro, da Escola de Minas de Ouro
Preto. ria E!'cola Nacional de Belas Artes e do Instituto Nacional de Música, e pelo concurso de várias instituieões culturais independentes. tais como o Instituto Osvaldo Cruz. O
Museu Nacional. o Observatório Nacional, o JServil;o Geológico e Mineral6l1;ico e outros estabelecimentos que. em virtude dos mandatos universitários, passaram a cOoPerar no
desenvolvimento do ensino superior, facilitando os curSOi!l
especialização e aperfeiçoamento.

-112 Em rcla<;ão ao ensino secundáriu, cumpre citar a reforpromullguda pelo decreto 11. 19.890, á qual já nos referimos pormenorizadamentc. Completou-se essa reforma com
disposi(;ões complementares aprovadas pelos decretos ns.
:W.49G e 20.630, o úlLimo dos quais modificou as condkões
para o regisLro provisório de professores.
ensino comercial pnssou pela ref6rma consubstanciada no decrclo n. 20.158, de 30 de junho de 19-31, que fixou
novos padrõe:. rclali\"O~ á organiza~ão dos cursos, e as exigências indispensáveis pnra o reconhecimento oficial dos instiLULos destinndos á preparação de candidalos ás atividades
IJI'oficionnis de carátcr comcrcial.
Ainda no ano de 1931, deram-se novos regulamentos ao
:\Iu5eu XacionaI, ao Departamento de :\Icdicina E"..perim~r:fal
(lnstituto Osvaldo Cruz); promulgou-se ato que permitiu o
ensino relIgioso na5 escolas e aprovou-se oficialmente o
acôrdo que, vi5ando a simplificação ortográfica, fôra firmadoenlre a Academia Brasileira de Letras e a de Ciências de
Lisboa, e regulou-se o ser.·iço de rádio-difusão educativa.
Por iniciativa e sob o patrocínio de Govêrno. reuniuse, nesta Capilal, em setembro último, a. Conferência Nacional d~ Proteção á Infancia. com a presença dos represelllantes oficiais de todas as unidades federativas, Com subido
empenho e alLo descortino. revelando ao mesmo tempo notável intcrês~e pelo complexo problema, a Confert'ncia realizou obra de inestimável mérito, eonsubstanciando, em cláusulas precisas. sugeslõp.~ prática::: a indicar aOs poderes públicos 05 métodos e diretriz n seguir na. obra de proleção da
infancia brasileira.
mil

°

TRABALHO, I)i,DlJSTRIA E COl\lÉRCIO
A complC';drInri~ rlC)ç tlI'oblem3t: moraiç p materiais ineação do Estado, obrignndo-o a intervir, mais diretamente,
como ór~üo de coordenação e direção. nos diversos setores da
atividade econômica e social.
Quanto fi maior ou menor amplitude r!essa intervenção,
podem divergir as doutrinas. na realidade. porém, ela se
apresenta como imposição iniludivel. diante da crescente
preponrl,:rancia dos inlet'ê:":ses da coletividade sôbre os in~!l
rêsses individuais,
Todas as atividades humanas são fõr.~a:; sociais agindo
negativa 011 ,positivamente. O Est.ado, que é n sociedade organizada como poder. não lhes deve ficar indiferente, sob
pena da falhar á sua finalidade. Impae-s,?-lhp, conLra'rimnente. discipliná-las e dirigi-las, Dai a sua inlerven~ão no campo social e econc'lmico, regulamenLandoas relal;ões entre o
trabalho e o capital. fiscalizando as indústrias e ocomél'cio,
ordenando a producão, a circulacão e o consumo e, finalmente. desenvolvendo providências de diversas naturezas
para prover o bem comum.
Em face da inquietude que domina a vida contempoI'anea, abalada fortemente por uma crise econômica que se
projeta sôbre o plano político, não se pode dizer que nos
aflijam, em f6rma aguda, todos os males que tôrnam nugusOoso e apreensivo o amanhã da maioria dos povos c.hama.
dos civilizados.
A nossa situacão. relativamente ao desequilíbrio generalizado de outros países, é de maior soss0go. Dispomos de
abundantes reservas de matérias primas e somos, simulta-
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o.penas absorve pequena parcela da nossa atividade produtora. Em consequCmcía, a densidade da massa proletária industrial não acusa índice elevado, restringindo-se a núcleos
urbanos que dispõem de margem suficiente para empregarem a atividade com fácil e compensadora remuneraçâo.
ORGANIZAÇÃO DO 'llRABALHO E

ASSIST:f:X:CIA SOCIAL

Apezal' de tudo, em matéria de organizacão de trabalho,
nüo podcl'íamos permanecer no estado de passividade e 1'0tÍl,u em qU~ ViVIalIlOS.
Já tivemos, ensê,jo de acentuar que (j Impérío, ao desmoronar-se, deixara intato &s5e problema essencial 11a1'<1 a
nossa econômiu. A e:;cruYidão viera até ás pOtotas da ll-::publica e o trabalho livre instItuiu-5e completamente desQL'ganizado.
Aos probomens do novo regime a prem"mcia do problt1ma muito pouco preocupou. A Constituição ele 18!H apen:!5
garantia o livre exercício de qualquer profissão moral, in!.~
letunl ou industrial. Era um dISIHJsitivo que cúnsagrava simplesmente o principio da liberdade de trabalho. Só em 19:!G,
35 anos depois, reformava-se o texto constitucional para autorizaI' o Congl'es"so a legislar sobre tão importante mawl'ia.
Cristalizara-se a menlalidade política, predominante na
oriental;âo governamental, que julgava o problema operário, no Brasil, simples caso de policia. Era natural que, em
ambiente tão pobre de visão social, não encontrassem 1·'CO as
reivindicacões trabalhistas, mesmo as mais elementares, que
constituíam conquistas incorporadas á legisla(:ão da maioria
dos países cultos. Ainda constituíam, entre· nós, vagas aspiral;õcs as garl1ntías mínimas asseguradas ás classes trabn1haooras. Existiam algumas, dessas garantias, raras, displicent~mente enfeixadas em leis sem aplícacilo ou aplicarlns a
retalho; as outras, em maior número, não cheg-drlInl a 5'J:
objeto d~ exame por parte do poder púbHco, Mais explícitamente, tudo qua.nto se legislara, com ref~r.}ncia á matéria,
consistia em dispositivos sõbre acidentes do trabnlho, caixas de aposentadorias e pensões, concessão de férias aos
empregados do comércio e protecão de menores.
Muitos dêsses assuntos. arrastaram-se, por longo tempo.
através de tentativas frustadas, no seio do Congresso. Assim
aconteceu com a legislação sõbre os riscos do trabalhl).A lei
existente, incompleta e inexequível em várias disposicôp.s,
somente vingou em HH 9. Vários projetos transitaram pela
Camara e Senado, assina.1ando etnpa~ bem características:
um em 1904, outro em 1908, ainda outro em 1911 e o últi..
mo em HH5.
A protel;âo aos menores foi olhada com maior intel'êsse.
Já em 1891 aparece a primeira medida e em 1918 instituemse os patronatos agrícolas, destinadOS a recolher, educar e
ensinar. no aprendizado dos trabalhos rurais, os pequenos
abandonados ou deJinquentes. Não se tratava de medidas
propriamente de assistência á infancia. O objetivo visado
era afastar do contato pervertedor das vias públicas e dos
centros de contaminação viciosa os menores desprotegidos da
fortuna e sem lar estável, onde a 'vigilancia paterna lhes fôsse amparo e escola. Afinal, compendiando a legislacão disS
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persa em leis e regulamentos diversos, organizou-se o Código
de MelLores, que ampliou e consolidou dispositivo:> amparadores dos menOres entregues á guarda do .Estado. A aplicação do Código de Menores prevê, entretanto, a existência de
mstitulos de recolhimento e educação, aparelnados em condições de satisí'azer os fins a que se destinam. É sabido qúe
êles escasselam por todo o pais, quasi exclusivamente atendidos pela iniciativa particular, conduzida por sentimentos
cal'lUOsO:;;. .l:'ode-se afIrmar, por isso, que, salvo no Distrito
Fedel',ll, onde se organizaram estabelecimentos apropriados,
o Código de Menores somente se cumpre muito elastlCamente e apenas na' parte judiciária, falhando a de vigilancia e
educação.
Relativamente á previdência, economia e assistência
dos tra'balhadores e das classes pobres, o pouco que se fizera não representa nada de organico e prático. ;::somente em
1!:12~ aparece a lei criul1do nas empresas ferroviárias do pais
as caixas de apo:;;entadorias e pensões, lei mais tarde remodelada para estender seus benefícios á classe dos portuários
e submeter ao mesmo regime as estradas de ferro a cargo
da Uniãu, dos Estados e dos -Municípios. A classe dos marítimos, tão merecedora de proteção e assistência quanto as
outras, ficara á margem excluída do amparo do poder público. Coube ao Gov'~rno revolucionário reparar a lacuna,
incluindo-a no regime adotado.
Não escaparam aos males da imprevidência nem mesmo
os funcionários públicos. Suspendera-se o montepio federal
e os admitidos posteriormente passaram a ficar desamparados diante das incertezas do futuro da família, 'em caso de
morte do seu chefe. O substitutivo do montepio somente 'apareceu em N}~7, quando::se organizou o Instituto de Previdência dos lt"'uncionários Públicos da União, cujQ a:pal'elOamento e benefícios foram tornados mais eficientes na refórma que ~he introduziu o Govêrno Provisório, em janeiro de
1931.

No terreno da organização do trabalho, estava tudo por
fazer. A revolução teve de começar pela providência inicial:
- a criação do órgão governamental incumbido da importante tarefa - o Ministério do TrabaliÍlJO, Indüstria e ,Comer.ClO.

O Brasil como signatário do Tratado de Vel'!\alhes. assl1mira a obrigação de observar e executar as nórmas nêle estabelecidas para regulamentar as condicões do trabalho, Sl.1bordinando-as, embora, ás necessidades e costumes, tradi,ção industrial e oportunidade econÔmica do país. Essas 1101'.mas podem ser assim discriminadas: regulamentação das'
horas de trabalho; giLrantia de um salário conveniente; pro.teção dos trabalhadores c.ontra molesUlLs ou acidentes do
',trabalho; protec-ão á infãllcia, aos adolescentes e ás mulhe:res; pensões á velhice e á invalidez; defesa dos trabalhaao;res no estrangeiro; liberdade sindical; organizacão do ensino
llrofissional e técnico, além de outras medidas úteis.
Para orientar a ação governamental nêsse terreno insl.ituiu-se em 19,23 O' Conselho Nacional do Trabalho. Deu-se
:~o novo aparel'h'O caráter meramente consultivo, marcando:se-lhe vasto programa. Os seus serviços' não foram sequer
:contemplados 'nas larguezas orçamentárias. Recebia, apenas .
·uma pequena· subvenç,ão como qualqUer mstiiuiçã'O particular.
'Como era de prever. ,por maior dedicação .·que tivessemos
seus merilbios, jámais chegariam-a' àbsorver-se, disiraindo·se
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de snas atividadl's, na vasta obra programática que Illes rorá
assinalada. Durante muito tempo, perduruu a impn~ssão de
que a existência do Consf~lho Nacional do rrrabalho se ex}llicava pela necessidade de cumprü'1l10S, pelo menos apal'enf,('lIwnte. o C01l11H'omi,,;:io internacional re"ullan!e do Tratauo de Versalhes.
A nova Secretaria de Estado tinha corno se vê, ftlnção
preestabelecida e lJerfeít'l1nenle justificável. Como se tem
desenvolvido sua atividade, demonstru-o o resumo dos atos
do Govêl'no Provisório, contendo numerosas iniciativas em
mat.éria de organização do tJoalJalho:

.'

a) a regulament.!lção do trabalho nacionul, disciplinada pela disposição conhecida por "lei dos dois
terços";
b) organização das classes em sindicatos prnfissionais;
c) a duração do trabalho nas indústrias e no
comércio, est'1belecendo, definitivamente', p.1l1 lodo o
País, o regime dos "tl'ês tempos", ou uS oito horas
IHU'a o tl'abalho, oito para o l'epCJllSO c oi tu para as
eloctlbrações inteleetuuis Oll l'cl'l'eaçào do espíl'ito;
d) convenções coletivas de tl'abalho, p::t1'a interessar elllpregadores e emlJl'Cl:;adus na melhor forma
de estipulal'em, dentro de um regime de perfeita
harmonia, as condições em que devam remunerar e
executar o trabalho;
e) as comissões mixtas de concilia~ijes e juntas
de julgamento, estabelecendo, entre nós, os conselhos
parItários de tão bons e úteis resultados no estrangeiro, como aparelhos destinados a solucionar, amis';'
tosamente, os dissídios entl'e as classes, órgãos que
valem ainda como preparo seguro para a instituição,
no Brasil, da justiça do trabalho;
f) a condiCão do trabalho de menores, procurando cercar êsses pequenos operários ou empregados da
proter;ão que exige a sua condição social e da assistência aconselhada e reclamada pelas boas normas
da higiene e eugenia;
g) ao trabalho das mulheres, igualmentc defen·
dido, não só por o.lgumas prescrições citadas para o
caso dos IlwnOl'CS, como ainda amparadas com cuida"
dos espcciais, segundo a situação eo estado em que
se encontram.

XACIONALIZAC"iO DO T.RABALHO

A pl'ovidêncin inicial, julgada urgente, consistiu em limitar a enh'ada no País de estl'angeiros, despl'ovidos dos
necessáI'ios recursos para as primeiras despesas e sem colocacão assegurada. Era uma medida ac:mteladora dos males do problema dos sem trabalhos, felizmente inexistente
entre nós. O livre acesso, em momento de crise, de elemen-'
tos alienígenas poderia agravaras condições, senão angustiosas, pelo menos precárias do trabalhador nativo. Como
complemento, tornara-se, tambénl, inlprescindível reservar
ao .trabalhador indígena maior margem de aproveitamento
na exploração das indústrias,· sem forcar o desemprego dos
e$tI~~ngeiros já . localizados no pais, ~á muitos anos, com. fa';'

mÚia constituída, integrados na população nacional e in teI'cssados em nossa economia,
Vi:;ando e,;,;c ühjetivo, arlotámos o salutar JH'incipio da
nflcionulizução do traiJalho, só ago!'a illcol'lJUl'lHl0 ao texto
das nossas l>J'ilwij)ais If~i:,. l'as:,ou-,;c a exigir, (~m virluuc
do mc:sl1lo uC::l'ellJ, llllC l'l.glllou a enll'aúa de estrangeiro:>,
que lodos u,; indivíduus, C01ll1JaIlhías, elllpresu,; oU firma,.;
que cxplol'cJJ1 ljllalllllC!' ral110 dc indú:>lría ou comércio,
llJantcnham, cOl1:;lanlcllIcnlp, nos qUfldl'o,; do llc5soal dos rcslJí,ctivu::i e5LalJcll~ci/llcI11os. dois térl:o:-; pelo menos, de brasileiros nato::i,
~üo inspirou a adoção úessa medida qualquer I'en/.imento egoista e de hostilidade ao trulmlhadol' c,.;ll'ungeiro,
l<:la se desLiIl'l, lógica e lialuralmente, a Ul1llJaral' o operariado nacional cios centro::i urbano:::, pura onde afluem os
ímigl'anles de I>!'ufi,.;,.;j'jcs idênlicas, at'astados cio País de
origcm pela t'allu de trabalho, Re";:"l!vando os itltl'rês:;cs da
lJO";S~ eXIJallsão ugl'Ícoln, noio it:vantafllus ,,/J,.;táclIlo$ li penetra~iio, !lU::i zonn.o; du interior, lius COl'l'Plllcs imigratórias,
fOL'nccedora:-; de l)1'al;o:; arlc,.;t1'udus no cultivo da lerra,
Assim, as exigência:, du lei não prcmlecem IJ:1l'a a entrada
do trabalhador eSlrangl'iru chamado }>clos sCl'VÍl:OS de agl'icultura dos Est~.1dos 011 llclos prolll'idúl'ios de lerras ou de
emprêsas de Colollizal;ão, As facilidades cuncedidas, lJara ()
caso, fOl'am amlllíadas expressamente, í:-eatando-se a lavoura, a pecuál'i~e a=, indÚstrias extrativas da exigência
de dois têrço,.; de brasileiros natos. Quanto aos agricultores
com destino certo, foi assegurada entrada fl'anca no território nacional. CUllllJl'C nular que, a,pesar dqs limitações
criadas á Penctr'ação de e~ll'angeiI'oi' no País, não apI'esenta
maiol' decl'escímento, em seU volume, a imigração, pois ~lll
1932 entraram 34,653 1111Ígrantcs, contra 31.410 em 1931,
As restrições IC\'antadas ju~tificam-sc.. Xão seria aconselhável deixar, 1101' mais tempo, abertas á imigração de toda
origem as fronteiras naciofi!lis; ao contrário, o que ~e impunba era precisamente o selecionamento d,os e~ementos
alienígenas, tendo em vista os seus bábitos e tendências.
condições etnográfícas e políticas e as conveniências do
nosso progresso econõmico e social.
SI~DICALIZACÃ()

A organização do trabalho, no sentido que se lhe deve
dar, num momento conturbado e de profundas transforma..
ções ,sociais e econômicas, como o atual, não pode. realizar-se com proveito Pll1'(l as classes palronais e benefício~
para os opel'ários, senão mediante inteligente, lHJndcrada e
sistemática coordenação :para conciliar e garantir os seus
mútuos interêsses.
O fundamento sociológico da vida econômica é hoje a
solidariedade, O principio da livre concorrên('.ia cedeu ao de
cooperat:5.o, As tendências siJlidári~s propiciam a 'formação
dos agrupamentos coletivos, cada vez mais fortalecidos para
a defesa dos interêsses de grupo, sob o contl'ole e em colahora~ão com o poder público, Entramos na fase construtora do movimE"n to sindicalista,
N o Brasil, onde as classes trabalhadoras não possuem a
poderosa estrutura associativa, nem a combatividade do proletariado dos países industi'iais e onde as desinteligências
entre o capital e o trabalbo, não apresentam, felizmente, aspecto de beligerancia, a falta, até há bem pouco, de organi..
zações e métodos sindicalista3, determinou a falsa impressâo
de serem os sindicatos 6r6ão de luta, quando realmente o·
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são de defesa e colaboração dos fatores capital e trabalho
com o poder' })úhlico.
A sindicalização das classes cstá facultada nos dispositivos de um decreto que rrgula a matéria c garante a05 ,.;1ndicatos, lr~galmenfe conslitl1ídos, o direito de defender perante o Govêl'no, e {10I' intcrmédio rio ~Iinistério do Trabalho, o'
seus interüsscs de ordem econômica, jUl'Ídica, higi(~nica e
cullu~'al cabendo-lhes, ainda, fi incumboocia
de cooperar.
pelo vaLo dos seus delegados nos conselhos mi:dos de conciliação e julgamento, na aplicação das leis destinadas a dirimir os conflitos suscitados entre patI'úes e operários.
RELAÇõES

E:\'TRE E:\IPREGADOS E EsIPREGADORES

Xão é demais rcpeliI' que a legislação trabalhista, tni
como a Cnlf!lHlem05, tem por objetivo daI' ao trabalhado!' d•.'
todas as classes um padrão de virIa compatível com a dif,'11idudc humana e as conquistas sociais e políticas do n05:,0
tempo.
O contrato ou convenção coletiva do trabalho não é SI)ment(~ uma conquista mOl'ul c jUI'ídica em favol' dos traha··
lhadol'es; con:;titue também norma imprescinuível a toda
organização industrial, visto condicionar a luta dos inler(!5ses individuais e patt'onais a um conjunto de regms resultantes de um nivel comum estabelecido para as condil;úe,;
da producão. Ao legislarmos a respeito, orientamo-nos !H!los princípios aceitos mais ou menos pacíficamente em todos
os pai:,cs civilizados, procUl'ando, entretanto, realizar obra
nossa, dentro das peculiaridades econômicas e sociais bl'asileiras.
l'ião .devemos esquecer que, no Brasil, o problema se
reveste de complexidade toda especial, em atenção a fatores
de diversas naturezas, princip:únente a extensiio uo País e
variedade dos índices de subsistência.
O regime dos contratos coletivos representa a substituição do princípio individualista da mais ampla liberdade
contratual, pelo principio da regulamentação coletiva das
condições do trabalho, cujo estatuto é fixado pela vontade
conjugada dos contratantes.
Instruída pela experiéncia de outros países, a recente
legislação brasileira na matéria, isenta de preconceitos de
escolas e amoldada á realidade nacional, do mesmo passo que
ampUI'a indiscutíveis direitos dos empregados, atende aos
justos interêsses dos empregadores.
As ~onsequências da gtleI'I'U imprimiram feição nova ao
trabalho das mulheres e o elevaram a uma perfeita equivalência com o trabalho masculino. A nossa lei&. respeito ratifica o principio geral consignado no item 7 do art. 427,
parte XIII, do Tratado de Versalhes, de que a todo trúbalho
de igual valor corresponde, sem distincão de sexo, salário
igual.
Consubst.ancia, além disso, o amparo especial que se deve á mulher e demonstI'a o cuidado com que se procurou resolver o pI'Oblema, nos seus diversos aspectos. Não há nesta lei, como não houve nas outras, nenhuma inovação perigosa adotadas, que o tOl'aJI" COrb e~1J1l"1tlJ rlgorosamel1te nacionalista, regras mais ou menos universalmente aceitas.
A criação de uma justiça do Trabalho para dirimir os
litígios de natureza individual qu~, de momento a momento,
surgem das relações entre empresado,; e empregadores. vem
dar soluCão satisfaf.nria a êsses: '}onflitos, que não encon"
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travam ampáro eficienle, lnnLo na organização judiciária.
federal, como na dos Estados. Era hábito, até bem pouco,
encarar-se tais litígios como e11ROi'l de polícia, resolvidos arbitrária e sumariamcnll' P(~lll!l nutoridades policiais.
A instit.uição da!" COl1ll~Mõ('8 Mixtas de Conciliação e
Arhitragem resolveu 111TJ 110M ))on{,os da questão pela criação de órgãos que SOllldollllnl M ('onflitos coletivos de trabalho. Pel'rJurnva, pm,(orn. 11 l\~rll'Ct.o individual do problema, em fuce do qtlltt u lJl'nMit, nfio obstante ser signatário
do Tratado de Y(mmllw~ o membros do Bureau Internacional do Trabalho, se COMfll'\'1I1'n em munifest.a inferioridade,
ante a maioria dn:-; nnl:lj('~ cllHus. A legislação decretada,
eriando as Juntas ele COlwili:lC;iio e Julgamento para os dissídios individuais, l'epal'on n falha de modo completo e satisJl'.tório,
rNICIATIYA~

COMPLEMENTARES

A Reyoluçiio :li::"IlI:)i! I /I ('1l111promisso de 110111'J. de introduzir- nns ]eis do }la f:-; n~l 1'l'n\'id'~ncins aconseliHl'l:\s n~ru

amparar o trabalho o fi It'nlmlhnrlor, assegurando-lhes' garantias e direitos ql1e n!in lhf'~ haviam sido reconhecidos,
Êsse compromisso foi Clllll\wido, como acabamos de ver,
através da enutlcincãfl rln nl.(I!,! praticados por intermédio do
Ministério do Tl'uhnlho, frll'mando uma legislação organica
sàhre os problemas IIOf·lnll'l, Mas o Govêrno Provisório não
estacionou nessas inlr.fllfl\'n~. Prossegue, serenamente, o
programa que se It'nl,'!lll. OI1! l'ns medidas estão em estudo
para' oportuna adociio, contando-se entre elas:
Il)
n r(lfOl'rnn da lei contra acidentes no trabalhf}, feita de mn1ll'1l'n n poder satisfazer, de modo
completo, afiM l'(lclllmO~ provocados pela deficiência
e falhas úpontmlnll na lei vigente;
b)
a 1'(lmnrll'lIl(,llio dn lei de férias~
c) a l'('R'ulnmontllt1ão do trabalho nos pôrtos,
com o fim li!.' nno 146 aiterar o estatuto em vigor, reconhecido corno Impraticável e por isso sem execução, como o dl.l OI'dennr a extensão dêsse serviço,
êxistente s6!Twnto no Distrito Federal, a. todos os Estados do Brnsil:
d) a elubot'n~l'io do estatuto do trabalho marítimo;
e) a regulamentação do trabalho dos jornalis~
tas e gráficos:
f) a regt1lnm~ntnciio da locação de serviços,
para fixar os di1't!ito~ c deveres de empregadores e
empregados;
g) a organizacüo n sel' dada ao trabalho agrícola;
h) a elaboração do CtSdigo do Trabalho.

Considerado em seu conjunto e alcance o programa
desenvolvido pelo GovêrnQ Provisório, em matéria de trabalhO e organização social, orienta-se num sentido construtor e fugindo a experiências perigosas. Resultaria absurdos
concluir que o inspira a intenção de hostilizar as atividades
do capital, que, pelo contrário, precisa ser atraído e garantido pelo poder púbHco,
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o melhor meio de garanti-lo está, justamente, em
b'unsfol'mar o proletariado em fôrça organica, capaz de cooperar com o Estado, e não o deixar, pelo abandono da Lei,
entregue á ação dissolvente de elementos perturbadores.
Faz-se mistér, aos que desfrutam o beneffeio da riqueza e
do confUrto, reconhecerem também que a essas prerogaUvas correspondem deveres, convencendo-se de que todos
quantos cooperam, com o seu trabalho, para semelhante re~
suitado, possuem, também, respeitáveis direitos.
POVOAMENTO E LOCALIZAÇAO DE TRABALHADORES
o Brasil conlinúa a ser País de imigT8çi'io r; (I!' ril~,(~<t
da nee(:ssldtlde áe povoar o seu vasto b"rrHório. Precisamõs
de braços numerosos e adestrados, principalmente no cultivo rJa ter'l'a. A nossa política imigratória não podia prosseguir, enLi'etanto, com a orienta~.ão que se lhe imprimira
de longa data. A livre entrada de elementos de toda origem
n;to respondia ao objetivo de povoar para produzir. O seJei.:il)namento se impunha, sobretudo no momento em que
deflufam, espontaneas e 'Wlumosas, as correntes emigratórias dos grandes centros europeus á procura do trabalho
que lhes faltava e acossados pela miséria causada pela crise
econumica.
A:-; restríoões criadas ao desembarque de estrangeiros
no território nacional, em virtude do decreto n. 19.482, de
12 rio c!ezen1bro de 1930, reflete a necessidade de evitar a
imi;:;'l'al}ão em forma contrária aos nossos interesses de ordem economica, étnica e política. A ag'lomeracão de bracos
em nossos centros industriais viria ser fator de perturbação
e constituiria ameaça para o trabalhador nacional e estrangeiro, já localizado no País.
A medida adotada não foi obst:i~uio para 'que o movimento imigratório destinado á exploração agrícola se desenvolvesse normalmente" mantendo os índices dos anos anteriores.
Se foi julgada imprescindível a precaução de evitar
o acesso de imigrantes que não satisfizessem determinadas
condições, não faltou, também, a iniciativa de melhor aproveitamento dos nacionais, amparando-os e fixando-os convenientemente. Com o serviço de fundação de centros e
núcleos agrícolas e localização de trabalhadores, o. Govêrno
despendeu,' desde 1931, diret.amente e em virtude de auxílios concedidos aos Estados, a quantia de 4.493 contos, dis:..
tribuídos da seguinte forma:

Estados
Território do Acre . .
.
,An1azonas
.
Pará.
.
.
Piauí . .
.
Ceará . .
.
Kio Grande do Norte
.
Paraíba .. .
.
Baía . .
.
Esp írito Santo . . ....................•..•
Paraná . .
.
Mato Grosso . . .....................•...

bnportancia

350:0003000
850:000$000
300:000$000
500:000$000
500:000$000
300:000~OOO

600:000$000
300:000$000
50:0tlo$OOO
443:000$000
300:000$000

4.493:000$000
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PflI'sistinfio na orientação que se impôs, vem o Govêrno
desenvô]vcndo duas iniciativas que julga realmente proveito!"as: aR obras do Centro Agrícola de Santa Cruz e do Núcleo Colonial de São Bento. Tratava-se de extensas áreas pertencentes ás antigas fazendas do mesmo nome, onde poderão
ser localizadas centenas de pequenos agricultores, resolvendo-se o proh!cma do povoamento da zona rural próxima á
Capilal da República, mercado certo e de fácil acesso para
os produtos, de consumo diário, da pequena lavoura.
TNSTITCIÇõES DE

PREVID~NCIA

A lei das Caixas de Aposentadorias e Pensões, a que tivemO!" en:<e.io ele fazer referência anteriormente, teve os seus
benefíciM :impliaelos com a expf"r]i~ão do decreto n. 20.465,
(11' 1° de outubro (le 1931, elevanelo-se o número nesses estabelpcim('ntos, (Ie 52. em 1930, para 168, atualmente. O movimento financeiro das C:aixns é bem significativo. A receita
estimadn suhiu a 97.714 :021$9101, representando-se por réis
59.728:623$614 a sorna que estão autorizadas a dispender em
1933. d~ acôrdo com os orl;amentos aprovados pelo Conselho Xacional do Trabalho. Os saldos disponíveis, invertidos
I'm Iit 11 lo" ria divirJa pública. atingem, por sua vez, réis
176 .OfI5: 000[0;000. O mo\'imento dos recursos dessas institllic;ões de previdência melhor poderá apreciar-se através das
imporlancins destinadas ao custeio dos benefícios por elas
prestados:
Aposentadorias ordinárias . .
Aposentadorias por invalidez . .
Pensõe" aos herdeiros . .
Serviços médicos e hospitalares . .

.
.
.
.

24.544:47li$128
5.008:159$912
5.918:825H88
6.161 :090$928

Em 1930, o número de associados era calculada em
142.442; já em 31 de dezembro de 1932, elevava-se a 191.343
e, tudo indica, breve ultrapassará de 300.000 com a incor-

poracão dos marítimos, cuJa Caixa se instalará dentro de
poucos dias. O patrimônio dêsses institutos, representado em
Utulos federais, pelo seu valor nominal, elevou-se de réis
167.111 :900$, em 1930, para 209.882:400$, em 1932.
Cumpre mencionar separadamente a atividade do Instítuto de Previdência dos Funcionários Públicos Federais,
cujos beneficios se distribuem atualmente em forma de pecúlios e de empréstimos a longo prazo, aplicáveis á compra
e conslruç50 de pr~dios para morarlia, mediante condições
bastante módicas.
O número de novos contribuintes subiu. em 1ft32. a
L 55-I, eom pecúlios constituídos no valor de 20.619 :000$000.
Em seis anos, o Instituto ,já pagou aos beneficiários de contribuintes falecidos 18.478:66219120 de pecúlios, COrrCS{lOndendo ao ano de 1932 a soma de 5.243 :293$045. No mesmo
período, as pensões pagas a 2.620 pensionistas somam a
quantia de 867 :073$665.
A situação do Instituto é sólida, econômica e financeiramente. A arrecadação geral eleva-se a 22.200: 000$, sendo
14.700 :000$ apurados em folhas de vencimentos no Distrito
Federal e 7.500: 0008 nos Estados. As reservas e fundos, que
no ano de 1931 foram superiores a 29.500:000$, em 1932,
alcancaram a cifra de 40.700 :000$000. Dessa última importaneia, 32.938: 030$ constituem reservas técnicas, represen-

-121 tando o restante parcelas separadas para formação rle fundos
e outrasl'eservas que aumentam as garantias das responsabilidades do Instituto. Contando sairias disponíveis c dando
empl'()go absolutamente seguro ao capital sob sua guarda e
direção, tinha o Institui o em disponibiLrlade. na scde, no
mês de dezembro do ano passado, a import.ancia de réis
10.400 :9G28718, sendo 8: 136$51 6 em cofre na tesourul'ia e
o restante em depósilos bancários. Além de"tas quantias,
ainda dispunha o Instituto cê;'ca de 1.500 :000$ depositados
nas sucursais do Banco do Brasil.
ATIYIDADE I::'\DCSTRIAL E COMERCIAL

o nosso movimento comercial, durante os últimos anos,
reflete os efeilos da crisf! geral experimentada pelas atividades produtora:; em todo mundo.
O comércio exterior sofreu considerável depressão, em
confronto com 05 resultados apurados nos anos anteriores.
Esta depressão se fez sentir, tanto no volume das mercadorias
compradas e vendidas, 'Como nos valores que as representam,
e se mostra mais sensível se fuI' apreciada, comparativamente. através das cifras de exportação, até 1928.
Yerifica-se, com efeito, que, em 1931, imporLámos
3.552.278 toneladas de mercadorias diversas, no valor de
L 8tSO. 934: 0008. papel, ou 28.756.000 libras, contra 3.335.927
toneladas, 1.518.705:0008 e2L744.000 esterlinos em 1932,
ou ~eja a diferenl;a para menos de 216.351 toneladas, réis
362.229: 000$, papel, e 7.012.000 esterlinos; na exportacão,
ao contrário, a diferenr:a é muito mais coonsiderável, porquê,
tendo-se elevado, naquele ano, a 2.235.988. toneladas, no
"alor de 3.398.222:0008, papel, ou 49.515.000 esterlinos, as
cifras de nossas "endas aos mercados estrangeiros, em 1932,
S~ expressaram,
apenas, por 1.631 .816 toneladas, réis
2.536.298: 0008, papel, ou 36.622.000 libras, donde a redução
de 27 % no volume e de 25 % no ....alor, tanto papel como
ouro, como se vê dos quadros seguintes:
IMPORTAO·lO
Tonelagem
bruta

Ano~

1928
1929
1930
1931
1932

..........................

..................... ....
'

..........................
............................

..........................

5.838.625
6.1.08.996
4.881.379
3.552.278
3.335.927

Contos de
réis
3.694. 990
3.527.738
2.343.705
1.880.934
1.518.705

f 1.000

ouro
90.669
86.653
53.619
28.756
21. 744

EXPORTAÇÃO
Tonelagem
bruta

Anos
1~28

1929
1930
1931
1932

..

'"

......................

..................... ....
'

...........................

.........................
..........................

2.075.048
2.189.314
2.273.688
2.235.988
1.631.816

Contos de . 1: 1.000
réis
ouro
3.970.273
3.860.482
2.907.354
3.398.222
2.536 258

97.426
94.831
65.746
49.5/15
36.622
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o intercambio comercial do Brasil, nas suas multíplices manifestações, experimentou, como dissemos acima, os
efeitos perturbadores da crise econômica que avassala o
mundo. sendo oportuno lembrar que a quéda dos valo1'(:5 das
exportações, no ano passado, deve ser, em bôa parte, levada
á conta do menor movimento de embarques de café em
contraste com o que se tinha dado em 1931, pois que o café
representa. em dinheiro, a maior cifra das nossas vendas
aos mercados exteriores. Tal quéda foi pronunciadamente
determinada pela baixa dos preços de quasi todos os produtos então exportados, por isso que o volume a que atingiram em 1932 superou os das exportações de anos anteriores
e nos quais foram apurudas, em papel e ouro, maiores
somas.
As oscilações depressivas que registam as estatísticas
do nosso comércio exterior não se nos afiguram, entretanto,
respeitadas as necessárias proporções, tão profundas como
as ressentidas por outros povos, na Europa e na América,
de grande e forte estrutura econumica e de vastos recursos
comerciais e financeiros. Pode afirmar-se que o mal-estar
experimentado pelo nosso P~tÍs é o reflexo, em maior parte,
das perturbações ocorridas no exterior.
A instabilidade dos negócios gera a desconfiança, o retraimento dos capitais e a paralisação das atividades; as
indústrias moderam o movimento de sua produção e o comércio sofre as consequências dêsse retraimento que se revela no anseio de limitar as transações pela falta de garantia
absoluta e na preocupação de resguardar dos riscos as reservas disponíveis. As últimas estatísticas referentes aog
bancos nacionais e estrangeiros, que .operam no Brasil, são
bem significativa!> a respeito.
DEPóSITOS

Valor em mil contos de réis
1932
1931
1930

Banco8
Nacionais
Estrangeiros
Total- .

·................
.. " ............

5.164
1.679

4.418
1.544

4.216
1.515

·............... ....

6.843

5.962

5.731

1931

1932

1933

.... " " " " ." " " " ....

4.438
1.527

4.621
1.498

5.532
1.514

.. "

5.965

Em 30 de junho
Nacionais
Estrangeiros
Total

.

. ·..................
""

"""""

. " .... " ""

--6.119

7.046

Não podia o Brasil furtar;.;.se aos abalos da economia
mundial. As nossas dificuldades, embora consideráveil:l, não
tiveram grande profundidade e reagimos sôbre elas vantajosamente. Já se manifestam indícios de melhor situação
nos mercados exteriores, para a colocação de certos produtos nacionais. Como se pode verificar, de janeiro a julho,
acentuou-se a melhoria do nosso intercambio com os -demais países:.
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Il\IPORTAQ.{O
Tonelagem
bruta

contos de

...................... "

1.997.689
2.279.667

984.657
1.172.398

12.728
16.913

Diferenca para mais
em 1933

281. 978

273.741

4.185

Anos

1932
1933

.

..........................

réis

i: 1.000

ow'u

EXPORTAÇ}'..O
bru.ta

contos de
réis

Tonelaaem

A.nos

.

~

1.000
OU1'O

989.131

.....................

1. 093.488

1.591.184
1.626.190

22.030
22.318

Diferença pura m a i s
em 1933 . ...........

104.357

35.006

288

1932
1933

..........................

Por outro lado, as cifras representativas do nosso comércio de cabotagem constituem eloqucnte expressão da resistencia do pais. A variedade de artigos permutados entre
Os Estados, produtos manufaturados, matéria prima para a
indústria. nacional e proàntos agrícolas, demonstra o desenvolvimento que' se vai gradualnlcnte operando, tanto na exploração agrícola, como em vários ramos da atividade industrial. Assim o revelam os quadros a seguir:
COMERCIO DE CABOTAGEl\I DE JANEIRO A DEZEMBRO
TONELAGEM:

ilfel'cadorias Mercadm'ias

Anos

1928.
192!.l
1930
1931
1932

nacionais

estrangeiras

Totat

1.765.651
1. 792.879
1.453.410
1.563.347
1.609.780

133.101

1.892.752
1.921.352

128.473
106.622
96.493
117.761

1.560.032
1.632.840

349.250
322.618
279.251
281.291
271.957

3.026.398
2.787.880
2.058.446
2.234.409
2.346.731

1. 727 .541

CONTOS DE RÉrs

1928
1929
/..?".t1í30

- 19::11
1932

2 .677 .148

2.465.262
1. 779.195
1. 953 .118
2.074.774

Os algarismos referentes á cabotagem, ao contrário do
que acontece com os do comércio do exterior, apresentam
aumento em relação aos dois anos antecedentes, tanto no
volume, como nos valores, aumento verificado exclusivamente quanto a produtás nacionais, pois as mercadorias nacionalizadas que navegaram por cabotagem acusam decréscimo no- valor, embora o volume, -no último ano, seja superior ao do ano precedente. -A circunstancia de haver sido
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maior o valor glohal do comércio de cabotagem, tanto em

1932, como em 1931, em confronto com os algarismos de
1930. quando a quéda das cotações mais se acentuou no

último biênio, é muito significativa. Indica acréscimo sensfwl no tráfego, mais digno de registo, quando, como se
sabe, o intercambio do pôrlo de Santos esteve suspenso durante trcs meses do ano passado.
~rs.

:\lemhros da Assembléia Xacional Constituinte:

Desta flX])osÍf;âo vereis. cerno verá a Xadin. a ohra de
conjunto realizada pelo Goyêrno Provisório, nestes três ano:;
(Í(> rfln.lustamento da vida nacional. Ayulta b seu vaI OI', se
recordarmos que ela se exeeiltou em periorllJ rle forte convulsão política. após um movimento que abaláraprofunrlnmente o país, tornando vibrátil :l conciência popular e fazendo surgir paladinos de reh'indiclu;õe... por "ezes ('.'(I.remadas. que precisavam 1'er contidas e canalizadas para aCorrente normal das idéias fundamentais da nossa tradição polftícn. Como se não bastasse o natural tumulto ci..,i/~o prl)vocnrlo pela vitória revolucionária. permitindo a expansão
d~ ftm:ns sociais resultantes de velhas aspirações colelivms,
recalcadas par abusos do poàer. ainda mais ~e avoI!mmvam
as difi~uldades do mom~nto com a repercusRão dos abalos
econômicos, Drovenientes da perigosa desarticulll(;ãoda \'1d(j,
universal.
Cot.lbe ao Govêrno Provisório a absorvente e difícil tarefa clQ conduzir a Revolução depois de vitoriosa. Apesar
disso. não descurou da admíllisLra~ão pública, quotidianamente empenhando-se e agindo por melhorar a nossa grave
l=ituMÍlo ftnanceira e econômica. A simple.6 'recapilulut;ão
evidencia, com fatos, a suma de esforços dispendidos.
:\lanteve a ordem, Ct.lltuou o direito e elevou a Justiça~
purificou o ambilmte 11201'.'11 àa Pâtria <! fortaleceu-lhe ú
prestígio no e::derior; saneou <t administr~ujãf." a.perfeiçoando
05 5er\'iços Dúblicos e premiando a capacidade de seus ser\'idoI'e~'; ord{:nou a.s tinanças e estimulou a economia nacional; não contraiu empréstimos e conseguiu reduzir os
compromissos do Tesouro; conservou em baixo índice o
custo da vida, sem ài.lninuir internamente o poder aquisitivo
da moeda; melhorou as condit';ões das classes menos abasta(las e regulamentou, valorizando o trabalho nacional; restabeleceu a hierarquia e a disciplina nas fôrças armadas; reformou a instrução superior e secundária e delineou as bases
Dara a criaCão da Universidade do Trabalho; aumentou de
6.800 kms. 115 vias de comunicação do País e de um bilhão
e 200 milhões de metros cúbicos a capacidade dos rese:rvat6rios destinados a irI'igar as zonas flageladas do Nordeste;
den seguros alicerces á Nova República com a reforma eleitoral,instituindo o v610 secreto e a representação proporciona!; estabeleceu o vóto feminino; e, para garantir a verdade do sufrágio, entregou, finalmente, á Justiça a inviolabilidade das urnas, a apuração do pleito e o reconh~cimento
dos candidatos.
Sobrelevando-se a tO<1as estas realizações o Govêrno
Provisório orgulha-se de haver presidido o processo de organização desta Assembléia, conseguindo formá-la como expressâo legitima da vontade ào povc, hrasileiro, e proclama
sentir-se forte para garantir a supremacia do seu poder,
criando-lhe um ambiente de resp~ito e absoluta sel:)'ürança,

em que possa entregar-se, l'erenamente, á magna tarefa de
elaborar novas e mais sábias inslituic;ões para o País,
A Nação agnarda, I"m pspeclatíva confianle, a obra qlH'
iniciais, e cuja cslrl.lLlll'a, cX1JJ'essanclo-lhe os anspios de ordem eengl'andt'cillll'l1Lo, dlwP!'ú firmar-se no :-;entido das
['ealiclades da viela ill"ISill'il'a. l'ol1solidando, acillla de ludu,
li. unidade da Pá/l'ja e a hOlJlogpueidade nacional.
Rio de Janeiro, 15 dI' novemhro de 19:3:3.
GE1'ULIO VARGAS.

o Sr. Presidente - O Sr. Chefe cio Govêrno Provis6rio
vai l'etirar-~e. Devo renuval' a S. Ex. os agradecimenlos
e as congralulações da Assemhléia Xaciollal Constituinte.
Convido a Comissão que nOllwei a acompanhar S. Ex.
o SI', Getulio \'argas, acompanhado da Comissão, retira-se do recinto. A Comissão conduz
S. Ex. até ao 1° lance da escadaria e a Comissão
de funcionál'ios leva S. Ex. atl~ ao automóvel.
O SI'. Antonio Cal'los, PresidC'nte. deixa li. cadeirn da Pl'esidência. que é ocup:.1da pelo SI'. TholJlaz Lobo. 1° Secretario, e novamente pelo Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Xada mais havenclo a tr~tur. vou
Imccrrar a sessão. convocando 05 81'S. Deputados pal'U a de
amanhã. ás mesmas horas.
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 30 miDutoS.

SESSÕES DA ASSEMBLÉA NACIONAL
CONSTITmNTE
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l n Sessão, f·m 16 de Novembro de 1933 (1)
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

Ás 1-1 horas, o Sr. Presídenl(' aSimme a pre-

sid~ncia.

a Sr.
a Sr.

Presidente -

Vai-se proceder á chamada.

Thomaz Lobo (1° Secretâl'io) prncerle ;1 chamada,
a qual respondem os seguintes 81's. Deputados:
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sal' Tinoco, Asdrubal Gwyer, Bias Fortes, Mello Franco, José
Braz, Adelio Maciel, Pandiá Calogeras, Augusto de Lima,
Fabriel Passos, Malta Alkmim, Odilon Braga, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado de
Menezes, Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Waldomiro
Magalhães, Benedicto Vallada1'es, L~'cu1'go Leite, Celso Machado, Bueno Brandão, Christiano Machado, Campos do
Amaral, Martins Soares, AlcantaL'a Machado, Theotonio Monteiru de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Moraes Andrade, Ve1'gueiro Cesar, Zoruastro Gouveia,
Jorge Americano, Hy.polHo do Rego, Guaracy Silveira, José
Ulpiano, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Plinio Corrêa de
Ullveira, José Honorato, Domingos Velasco, Nero ae Macedo,
Ueneroso Ponee, Joâo Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco
Villanova, Plínio 'rourinho, Lacerda Pinto, AntoI1io Jorge,
ldálio 8ardemberg, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Annes
Dias, lí'rederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Bar1Iosa, Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio l'ubino,
1'cUl'O Vergara, lfanfa Ribas, Alberto Diniz, Cunha Va13concelios, Acyr Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Waldemar Reikdal, !'rancisco Moura, Antonio Pennafort, João
Miguel Vitaca, Alberto 8urek, Armando Laydner, Edwald
.1'055010, Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mario Manhães, Ferreira Neto, Antonio Rodrigues de Souza, Sebastião de Oliveira, Milton Carvalho,
Ricardo Maehado,\Valter James Gosling, Augusto Corsino,
João Pinheiro Filho, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano Juuio1', EU\·aldo LodI, Mario de Andrade Ramos, Pacheco e
l::iiiva, Rocha Faria, Gastão de Brito, 'reixeira. Leite, Pinheiro
Lima, Levi Carneiro, AlIelardo Marinho, Moraes Paiva e
~ ogueira Penido.

o Sr. Presidente - A chamada.
mento de 190 81's.· Deputados.

acusa

o

comparE'.ci-

Está aberta a sessão.
Comparecem os S1'S. Ministros Oswaldo Aranha e Antunes Maciel.

o Sr. Presidentes - Achando-se na ante-sala os 51'S.
Vieira Marques, Delfim Moreü'a e Manoel Novaes, reconhecidos e proclamados Deputado:; pelos ~stados de Minas
üerais e Baia, convido os lSr5. 3" e 4" 8ecretárIOS, para, em
cOl11is:;âo, introduzirem no recinto 8.8. Exs., afim de prestarem o compromisso regimeutal.
Comparecem S. S. Exs. acompanhados da
respectiva COIDIssão e, junto á. Meôa, prestam o
compromisso regimental, tomando assento, em
segUIda.

o Sr. Presidente - Comunico á Assembléia Nacional
Constituinte que, na reunião das bancadas hoje realiAmda, fo~
rum escolhidos os segUintes 51's. Deputados para com-

porem a Comissão que dará parecer sÔbre o Ante-projeto
de Constituicão e emendas:
REPRESENTANTES DOS ESTADOS E DOS GRUPOS PROFISSIONAIS NA
COMISS.\O CONSTITUCIONAL, INDIC.\DOS NA I\EUNI,\O DE HOJE
PELAS RESPECTIVAS BANCADAS
1. Amazonas, Cunha Mello.
2. Pará, Abel Chermoni.
3. Maranhão, Adolpho Soares.
4. Piauí, Pires Cayoso.
5. Cear'á, Waldemar Falcão.
6. Rio Grande do NOl'le, Alberto Roselli.
7 . Paraíba, Pereira Lyra.
8. Pernambuco, Solano da Cunha.
9. Alagôas, Góes Monteiro.
10. Sergipe, Deodato l\laia.
H. Baía. Marques dos Reis.
12. Espírito Santo, Fernando de Abreu.
13. Rio de Janeiro, Raul Fernandes.
14. Distrito Federal, Sampaio Corrêa.
15. Minas Gerais, Odilon Braga.
16. S. Paulo, Cincinato Braga.
17. Goiaz, Domingo:; Velasco.
18, Mato Grosso, Generoso Ponce Filho.
19. Paraná. Antonio Jorge. (1)
21. Rio Grande do Sul, Carlos Maximiliano.
!22. Território do Acre, Cunha Vas!'oncellos.
REPRESENTANTES

PROFISSIO~AIS:

23. Empregados, Vasco de Tolado.
24. Empregadorl's, Euvaldl) Lof1i.
25. Profissões liberais, Levf Carneiro.
26. Funcionários públicos, Nogueira Penido.
051'. Cunha Vasconcellos - Peco a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr.
Cunha Vasconcellos.
O Sr. Cunha Vasconcellos (Pela ordem) - SI'. Presidente, pedi a palavra para fazer com que esta AssembMia
que, sob uma ntmosferu tão auspiciosa, micia os seus trabalhos, rasgando nova vida, novos horizontes, novas fôrças,
novas auroras para a Pátria ...
O SR . •PRE5IDE:.':TE Peço licenca para chamar a
atenc::ão do nobre Deputado para o seguinte fato: o pedido
da palavra pela ol'dem exige qun o Deputado fique exclusivamente adstrito a assunto que diga respeito á ordem da
sessão. ~ esse sentido é que o nobre Deputado deseja falar?
O sn. CUNHA VASCONCELLOS - Pedi a palavra para
Dropor homenágem justa, devida a um grande morte.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex •• então, 56 poderá fazê10 depois de se proceder á leitura da Ata, dentro da hora do
expediente.
O SR. CUNHA VASCONCELLOS - Perfeitamente.
(1) 20. Santa Catharina, Nereu Ramos, indicado depois,

por não estar ainda constituida a bancada do seu Estado,
(V. Diário. de 19-1-1934, 54A sessão.)
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Vai-se proceder á leitura da ata í:la sessão solene.

o

Sr. Fernandes Tavora (2"

S~~}'cf(Í1·io).

11l1'a ria ala da l'P:,;siío :,;olplw, a (jnal

~,

pl'oc('(l~

;i ](>,i-

sl'm ohl'crvac:õc5,

lI)JI'ovada.

3

o 81'. Presidente - Acha-se slihl'c a m(>,sa a l\Ienl'agcm
do Govêrno PrDvisório remetendo o anLc-pro,iélo de Constituição que, na forma do Regimento, vae ser publicado.
ANTE-PROJh7o DE COXSTlTUICÃO

"Nós, os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte, para0 fim de estabelecer
um regime democrático, destinado a garantir a liberdade,
assegurar a justiça, engrandecer a Nacãc e preservar a paz,
decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Uuidos do Brasil:
TiTULO I
Da Organização federal
Di,~Jiosir;úes

preliminares

Art. 1.0 A Nac;ão Brasileira mantém como forma de govêrno, sob o regime representativo, a República Federativa,
pI'oclamada a 15 de novemlJl'o de 188!), e é constituida pela
união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal
e dos Terrif..ól'ios.
Art. 2.0 O território nacional, irredútivel em seus limites, é que atualmente lhe pertence e resulta de posse
histórica, leis, tratados, convenc;ões internacionais e laudos
de arbitramento, salvos os direitos que tenha ou possa vir
a ter sôbre qualquer outro. .
Ar1. 3.° As unidades federativas atuais são '05 Estados,
que continuarão a existir com os mesmos nomes.
ArL. 4.''' São declarados legais para todos os efeitos, os
limites de direito, ou de fato, ora vigentes entre Os Estados,
extintas, desde logo, todas as questões a tal respeito.'
Parágrafo único. O Poder Executivo decretará as proyidências necessárias para oreconllecimento, a descrição e a
demarcação desses limites.
Art. 5.° Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembl'llr-se para se anexarem a outros ou
formarem novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões ordinárias
sucessivas e aprovac;ão da Assembléia Nacional.
Art. 6,0 A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório nOS Estados, sendo-lhes vedado
ter simbolos ou hinos próprios •.
Art. 7.° S6mente a União poderá ter correios, telégrafos,
alfandegas, moeda e bancos de emissão.
Art. 8,° A União poderá estabelecer, por lei, títulos oficiais unif.ormes para os órgãos e funcionários federais, estaduais e municipais. .
.
Art. 9;0 As leis da União, os atos e as decisões das suas

°

autoridades serão executados, em todo o pais, por í'uncio-
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casos especiaiR. confiada a Qxccuc.:âo.
. Art. 10. Considernm-se int.egradas na legiRlação brasileira as normas de Direiio Internacional universalmente
aceitas.
. Art.· 11. Os poderes Legislativo, Execntivo e .Judiciário
.
são limitados, e entre si, harmônicos c incependentes.
Art. 12. Incumbe a cada ~stado prover, a eXpensas próprias, ás necessidades de seu govêrno e administracão.
Parágrafo único. O Eslado que, por insuficiência de
renda, não provêr, de maneira efetiva, a tais necessidades.
poderá, para êsle fim, receber da União suprimento financeiro. Em tal caso poderá. ela intervir na administração eStadual, fiscalizando ou avocando o serviço a que o auxilío se
destinar, ou suspendendo a autonomia do Estado.
Art. 13. A União s6 intervirá em negócios peculi~res aos
Estados, nos seguintes casos: (I) para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; b) para manter a integridade nacional; c) para fazer respeitar os principias constitucionais enumerados no art. 81; d) para garantir o livre
exercício de qualquer dos poderes públicos estaduais, por
solicitacão 005 seus legitimas represenlantes, e para. independente disso, pôr termo á guerra civil, respeitada a
existência das :llltoridades do Estado; c) para tornar efetiva
a aplicacão minima de 10 por cento dos impostos esLnduais,
e municipais no serviço da instrução primária e dez por cento
no da saúde pública; f) para reorganizar as financas do Estado, cuja incapacidade para a "ida autônoma se demonstre
pela cessacão de pagamentos de sua divida fundada, por
mais de dois anos; a) para impedir a violação dos preceit.os
estatuídos no art. 17; h) para dar cumprimento ás leis federais; ij para assegurar a execução das decisões e 6rdens da.
Justica e o pngamento dos vencimentos de qualquer Juiz, em
atrazo por mais de três meses de um exercício financeiro.
§ 1.0 Gompete privativamente á Assembléia Nacional, noS
casos das letras c e f, decretar a inlervenção.
§ 2.· Compete ao Presidente da República: a) executar a
intervenção decretada pela Assembléia ou requisitada pelo
Supremo Tribunal ou o Superior Tríbunal Eleitoral; b) e intervir quanao qunlquer dos poderes públicos estaduais o
solicitar, e, independentemente de pro....ocação, nos outros
casos dêsle artigo.
§ 3.° Competeprivalivamente no Supremo Tribunal, nos
casos da letra i, requisitar a intervenção ao Presidente da
República. A mesma competência cabe ao Tribunal Superior para fazer cumprir as decisões da justiça eleitoral .
.' § 4.° E' ....edado ao Presidente ca República, quanoo a
iniciativa da inlervenr;ão lhe competir, efetuá-lu. sem prévia
aquiescência do Conselho Supremo.
Art. i4. E' da competência exclusiva da União decretar:
1°, impostos de consumo, de importação, de exportação,
hem como o global de renda, e o de entrada, saída. e estadia
de navio:; e aeronaves, sen.do livre o comércio de cabotagem
ás mercadorias naciona.is, e ás estrangeiras quites com a
alfandega;
2·, taxas de telégrafo, correio e sêlo, salvo a restrição
do art. 15, n. 2.
§ 1: Os impostos de importação e expo·rtação apenas poderüo incidir sObre mercadoria vinda de país estrangeiro (lU·
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a êle destinada. O imposto de cxportacão não podc:'á exceder
de 5 por cento ad valorem.
§ 2." Os impostos federais serão uniformes para todos
tiS Estados, salvo o caso previsto no art. 33, n. 20.
Art. 15. E' da COIllpeLéncia esclusiva dos Estados d(~cretar:
.
i", impo!itos de transmissão de propriedade inter-vivos
e causa TlLortie" de indústria e profissões, bem como o cedular de relida e o territorial;
2", taxa de sêlo, quanto aos atos emanados dos seus go....êl·nos (' negócios da sua economia.
i Parágrafo único. Mediante acórdo com os Estados, pouerá a arreead:1f;~o de todos ou de qualquer dos seus tributos
ser feil~ pela União, nos lêrmos que a lei federal determinar,
Art. 16. E' vedado aos Estados tributar bens e rendas
federais, ou scrvieos a carSo da União, e recíprocamente.
Art. 17, São vedados os impostos interestaduais e os inttor.municipais. E' proibido criar imposto de transito, barreira tributária ou qualQuer obstaculo que no território dos
Estados e no dos Municípios, ou na passagem de um para
outro, embarace a livre circulal;fio dos produtos nacionais, ou
estrangeiros quites com a alfandcga, bem como dos veículos
que os transportarem.
AI'L lh. Alell) dns foul cs de receita aqui dl~riminadas,
(. \fcito á União, como aos Estados, criar outras quaisquer,
não contravíndo o disposto nos artigos anteriores.
§ 1.0 O Conselho Supremo, de cinco em cinco anos depois
de ouvidos o Ministro da Fazenda e os Pre:sidentes dos Estados, elah,'1ral'á, para ser apresentado á Assembléia Nacional,
um pro,iélo de lei que harmonize os interesses econômicos e
tributários federais e estaduais, coordenando-os e evitando
de qualquer modo, mesmo sob denominações diversas, a
dupla tributação.
_ § 2." O imposto de renda poderá incidir sÔbre os juros
de qualquer tít.ulo de dívida públie.l, seja qual fór a época de
sua emissão.
Art. 19. Pertencem ao domínio exclusivo da União: a)
os bens de sua propriedade pela legislação atual, exceto as
margens dos rios e lagos navesáveis; b} as terras devolutas
nos Territórios; c) as il has do oceano e a:l fluviais das zonas
fruntelriças; à) as riquezas do sub-s6lo e as quedas dagua,
se estas ou aquelas ainda inexploradas; e) as aguas dos rios
(l lagos navegaveis,
Per'tencem ao domínio exclusivo dos
Estados: li) os bens da sna proPl'icdade pela legislar;ão atual,
com a:s res1ricões dêste artigo; b) as margens dos rios e lagos
naveg:iveis, ressalvado á União o direito de legislar
sôbre elas e as terras devolutas, quando conveniente aos interesses nacionais.
SECÇÃO I
DO PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

Disposições gerais
Art. 20. O Poder Legislativo será exercido pela A5sernbléia Nacional, com a sanção do Presidente da República.
Art. 21. Independente de eonvocacão, a Assembléia Naciona.l reunir-se-á na Capital da União, a. 3 de -maiQ de
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cada ano, salV'o se a lei designar outro dia; e funeionará
durante seis meses, podendo ser extraordinariamente convocada pelo seu Presidente, 'Pela maioria dos Del)lltados,
pela Comissão Permanente, pelo Conselho Supremo, ou pelo
Presidente da Reptíblica.
Art. 22. A Assembl~ia Nacional compôr-se-á. de Deputados do povo brasileiro, eleitos por quatro anos, mediante
sistema proporcional e sufragio direto, iguul e secreto, dos
maiores de 1.5 anos, aUst?-dos na f6rma da lei.
§ 1.0 O número dos Deputados será proporcional á populacão de cada Estado, não podendo todavia nenhum ele_
ger mais de 20 e menos rIe quatro repl'esentantes. O quociente será calculado, dividindo-se por 20 o número de habitantes do Esúldo mais populoso.
§ 2.° A Assembléia poderá decenalmente alterar o número de representantes de cada Estado, tendo em vista o
aumento da popul:lf;ão, mas obedecendo áS prescricões do
pará~afo anterior.
.
§ 3.° O Território do Aere elegerá dois representantes.
A lei provideneiará, quando oportuno, sÔbre os outros Territórios.
§ 4." São eondi,:õespara eleição de Deputado : ser brasileiro nato; estar no exercício dos direitos politicos; ter mais

de 25 anos.

Art, 23. E' incompatível com o cargo de Deputado:
1°, ter contratos com o Poder Executivo, da União, dos
Estados, do Distrito Federal. dos Territórios ou dos Municipios, ou dele receber comissão ou emprêgo remunerado,
salvo missão diplomatica de caracter transitório e mediante
prévia lícenCll da Assembléia;
2°, ser dil'ector de sociedade ou empresa que goze dos
seguintes favores. da União, dos Estados, do Districto Federal. dos Territórios ou dos 1\Iunicipios: a) garanlía de
juros ou quaisquel' subyenções; b) privilegio de qualquer
natureza; c) isen!:ão ou reducão de impostos ou taxas; d)
contratos de tarifas, ou concessões de lerras;
3° exercer qualquer funccão pública durante a legislatura, salvo as excec:ões do n. 1 dêste artigo e do § li do
art. 27 ou não se exonerar de cargo demissivel ad-nulum.
Parágrafo unico. A infracão de qualquer das proibic:ões acima enumeradas importará. na perda do cargo, decretada pela Assembléia, mediante par<.>eer do seu Presidente, que o deverá dar· c:J:-officio, ou provocado por qualquer Deputado ou cidadão. Neste caso, o parecer será dado
dentro de oito dias ap6s a reclamação. Se o Presidente não
se pronunciar, dentro do prazo, perderá a presidencia, para
a qual não poderâ ser reeleito e a Assembléia deliberará
independente de parecer.
Art. 24. Os Deputados perceberão uma ajuda de custo
anua'l e um subsidio mensal fixado na legislatura anterior,
descontadas as faltas que excederem de cinco.
Parágrafo uni-co. O funcionario civil ou militar, que
tomar posse do lugar de Deputado, não perceberá dos cofres
públicos, durante a legislatura, outro venoimento além do
subsidio, nem contará tempo, nem terá acesso, -promocão. ou
outro qualquer proveito, do cargo que ocupava; e, passados
seis anos fora do seu exercício, será. aposentado ou refor~
mndo, com as vanlagens que teria por lei, quando se inves..
tiu _na função legislativa.
O
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APt. 25; Em cnso de· vaga. sueederá ao Deputado q.ue
lhe deu OI'Ígem, o cllndidato nlio eleilo c a êle imediato . cu\"
votos nnmesmachapa deitol'aI. Se não houver suplente,
nem for o última ano da legislatura, mandar~se-á proceder-:
II nova eleição,
Parâgrafo"unico, A ansênc.ia do Deputado ás sessões por
mais de 5l!i~ meses consecutívos import.a em rentÍncia. do
iargo,e o Presidente da Assemhléia declarat'á íncontíneT11í
aberta a vaga e providenciat'á sObre o seu Dt'cenc.himenlQ,'.
. Árt, 26, No e*ercieio do cargo, os Deputados serão inviola';eis por smis opiniões, palavras e votos.
L" A inviolabilidade não se estenderá ás palaVl'3s qna
o Dcputadó proferír, ainda 'mesmo em sessão da Assembléia,
desde que se não. relllc.jonem ao exeI"Cicio do cargo •.
§ 2." A inviolabilidade estender-se-á, porém, a tudo
q\1antc.' ,o Deputado disser OH publie:l'r, fOl'U da Assemhll.'ia.
ou do seu órgão ófícial, mas a serviço da mesma, ou no exercicio do ca!'éO.
. Art. 2i. pes'de'que tiverem recebido diploma,· os DepuLados não poderão ser presos npm processados criminalmente
sem prévia ljcen~a da AssemlMia, salvo fl3grancia em crime
inafinneavel. Neste caso, encerrnda a formaCáo da culpa,.
o processo será, sem· pprda âe tempo, remetido ao Presi..;
dente da Assembléia, cabendo a esta resolverdefinitiva-'
mente sobre o merecimento das provas e aproced~ncia da
aC\l5ad~0. bcrncomo se ao interesse nacional convem a libertação temporária do Deputado p:lr:l o exercicio do seu

..§

cargo,

§ L" O D'eputado. prêso em flagrante, poderá optar
pelo jul;::-amento, independente de audiencía da AssttUlllléia,
sem prejuizo de outros neusndos, de prisão maís antiga.
§ 2." ~o intervalo das se::;sões. a Comissão Perma'nente
p..xerccrá as funções confl"ridas neste artigo á Assembléia.,
! 3." A in.unidade, sal ...o flagrancia em crime inafian~a
veJ, protegerá o Deputado contra qunlquer prisão, civil Oll
militar; cstender-se-á a quaisquer infrac·ões anteriOl'es á.
eleiCão, e o e~oneral'á de depür como testemunha, ou de ser
iilterrogado, sôbre assunto de qualquer mudo concernente
30 cxcl'cicio do seu cargo,
.
§ 4.° Em tempo de guerra, os Deputados perlencelltes
.ís forl;as armadas, hem como os Deputados civis que ~~ lhes
incorporarem, ficarão sujeitos ás leis e obrigações milit:ll'CS.
·Ar~. 28. O Deputac1o, cujo procedimento se tornar incompal1\'el com a ordem ou uecôro da Assembléia. fír,ará
SII,iPítO á suspensão ou pel'da do cargo, Pl'oposta pelo Pre~idente e aprovada por ires quartos dos membros }Jl·csentcs.
Em caso nenhum :lo opinião doutrinaria tio Deputado poderá
determinar a 'imposição de qualquer dessas penas.
Ar!. 29. A ASsemhléia elegerá uma Comi5são Permanente de 15 1l1embr'os, ql1c a repl'escmtará no intervalo das
sessões e terâas ntribl1íções que- a lei e o regimento lhe
éonferircm. O Prcsiden te desta Comissão será o da. Assembll.'in.
§ 1,0 A Assembléia podera. criar comissões de inquerito;
e fa~lo-á sempre que o l'cqucl'er um quarto dos seus memhros.
§ 2.· Aplicl1r-se-ão a c>sses inqu6rito5 as regras do processo pc_nal. As Blllol'jdades judicial'iusa adminislrativas
p.rocedel'ao ás diJigôncins que essas comissões solicital'cm c
Ines fornecerão os dQcunl(?nLQs oficiais que recll)rnarem. .
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§' 3.· Todas as, CómissõCl5 :da Assembléia serão eleitas
per voto secreto c ,sistema proporcional
" , ArL 30. A Assembléia poder{L fllncionar ie;:;de qlJe es(e,jam presentes '10 Deputados; e não funcion ..rlÍ quando a
preseal;f\ não atingir a este nÚrneí'p. As dclibcralJÕC5, porém,
salvo os casos; cspe'cifícados nesta CollStitlljl:~fio, serão tomadas por maioria, rIe votos, presente. p~lo menos, rnetad r
e' mais um dos membi'Oi:! da Msernhléia.
'
Art. 31. A Assembléia, desde ql1e o reqlJeirn 11m tjullrllJ
fln seus membros, ou uma de sl1aSCOmis5õcs, 'convidará o
1\1inistro mencionado no recl11erimento a comparecer perante
ela. afim de lhe dar' sohre assunlo:, minis\erinif';. em dia e
hora designados no convite. as explicações nele pedidas.
- §-LoA falta. r:le cot)'lparencía do Ministro. sem a dcvida rscnsa. importa ~m l:it'ime rJe re5ponsabilidnrle.
.
§ 2.° QnalqlH'r Mini5tro poderá.. pedir fi Assembléia, 011
;l~ 511a5 comii\sórs, c1esil;nnção de rlin e hora, nfím de, soEC if<'l I' lH'ovirlenc ins 11',l;islal ivas nece5snl'ins no SI'II 01 in islel-io,
qU dar c~clarecimenlos subre assuntos a ele referentes.

CAPITULO Il

nas alribuir;(jes lIa Assembléia Nacional
Art. 32. E' (la competcl'lcia exclusiva da Assembléia
)\ncional:
a) ol',!:'nnizar :,cu regimento interno c ('11'1:'1''1' sua Mesa e
Sl1nR Comissões; b) adiar, e prorrogar 3S 5eS:'iÕes: c) fixar a
ajuda d~ custo e o subsidio de SCIlS mrmbr05. hem como o
rio Prl'sidcntc ria República; (i) regtúar o ser"iro dI' po~
licia interna: e) nom:!ar. lkenciar ~ demitir oS C'mpre;arlM
de Sl1a' secr'li.nrítt. respeitados 05 princ:ipios f'''1ahl'lecirlol:
nesta Cons1itui~ão: f) decretar a in1el'v(\nção no,., Estndes,
nos casos das letras c e f do nrt. 13; (J) tomar as conta!' de
rcceUn e d('spestl de cada p,ercicio financeiro; h) re501ve1'
definili"nmcn te sobre os tratados e con\'('nr:õe5 com n:; na~
c:ões estrangeira,,: i) autorizar o Presidente d 1 Rppt1hlica
a decretar ti mohili7.ar:ão c a desmobiliznriio; a peI'lI)itlir 11
p3SS:Jgem, de fôrças eslrangeiras pelo tcrril.orio nacional; ::l.
declarar a guerra, se não couber 0\1 !le malograr o arbitramento, c a fazer a paz,ad referendum da Assembléia: i)
comutar c pcrdo~:' aS penas impostns po~ crime de rpspon!'abilidade: k) noro;:ar ou rejeitar as nomeações (me elependam do sel! volo: 1) declarar. em estado de siGo um ou
mai:- pon'.os do terl'itol'io nncional e aprovar on sllspPTlder
o sit,io decretndo, em sna :lnsência. pelo Presielente ela Reptí..;
blica: 71l) dar 011 nt'gar as"Plltimento aos cmprestimos exlrrnos do:; Estados 011 Mnnicioios: 11) conr.r.dpr nnislin; o)
~provar ou reje~tar ao; rjeliberneõp:; das ,.l,.~semhléias LC'g'i,.,lilth'as, concernentes a incorporação, subdivisão, ou dp.smembramento de E~tados.
~Jcte

Obs~rvad:ls as prescripções do arl. 35, comliri"dtiYUmcntc á Assembléia legislar sobre:

AI'L 33.

1", a recClta c a despesa, anualmente, orçando a pl'i";
meira e fixundon se;;tlnda, pl'orl'ogando o orçamento vigente
l/l Jn 11 rIo, até :11 dê dezembro, o vindoüro nãocstlvcr sa1\cíonudo:
2", opcrll,:i}es do crtdito a &~rcm feUv 3 pelo Podf'J' l!:xcIlutlvo;

-
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3°, a divida pública e os meios de seu pagamento;
4", a arrecadação e a distribuição das rendas federais;
5°, o comércio extcI'ior e interior, podendo estabelecer
ou autorizar as limitações exigidas pelo bem público; o
alfandegamento de portos; criaçâo ou supressão de entrepostos;
.
(;0, navegação de cabotagem e dos rios e lagos do pais
podendo permiWr a liberdade lla primeira se assim o exigÍl'
o inleresse público; portos; viação ferrea, rodoviaria, aérc~ e
respectivas organizal;ões de terra; comunicações postais, t~
lefônicas, telegráficas, radiD-1clegráficas ou radio-telefôOlcas ou outras quaisquer; circulação de automoveis;
7°, o sistema monelario e o regime de bancos, bolsas, e
pesos e medidas ~
8°, o sistema eleitoral;
,
9°, direito civH, comercial, criminal, processual, penitenciário, e organ ização judic!:\ria;
10, naturalização, imigração, passaportes e expulsão de
estrangeiros;
11, o trabalho, o c:lpital e a produ~ção, podendo estabelecer ou autorizar as restrÍl,:óes que o bem público exigir;
12, lícenl,:as, aposentadorias e z'eforrn:ls,não as podendo
conceder nem alterar por leis especiais;
13, as medidas necessarias a facilitar entre os Estados
a repressão do crime;
14, as medidas necessadas ao exercicio dos podel'es
da União, e á execução eompleta dC?sta Constituição;
15, todos os assuntos concernentes á defesa nacional ~
à segurança interna da Nal:ão ~ de suas instituic;õcs, fixando
1>eriodiearnente, em leis especiais, as organizações e os efetivos do tempo de paz e os contingentes a serem fornecidos
pelas unidades da Federa.;:ão; ind\ístria e comércio de mnlel'ial de guerra de qunlquez' nalUl'eza e sua aplicac;ão; 1'0quisitões militares;
16, o I'egime especial a que devam ser submetidos os
ll'echos do território bI"asileiro necessários á defesa nacional,
inclusive a ocupal;ão ou utilização transitória ou permanente
dos mesmos;
17, o plano e as normas essenciais ao regime sanHaria
e ao da cduca~ão, bem como os meios de inspecionamenlo
rie .tais sel'viços, cabendo aos Eslado!' a legísiacão complemenlar; a criac;ão de institutos federais de educação, de qualquer natureza, em todo o pais;
18, empregos públicos federais, e criação, supressão e
vencimentos dos cargos das secretaI'ias da Assembléia Nacional. do Conselho Supremo, dos Tribunais Judiciarios e
dos Eleitorais, bem como do 'rribunal de Contas e do Tribunal Militar;
19, pesca nas agllus da União, e florestas;
20, modificac;;ões á uniformidade dos impostos federais,
mediante proposta do Conselho Supremo, e para atender
ás condicões peculiares de certos Estados, quando o exi~
girem 0::1 interesses gera.is de suas populações; subsidipli
aos Estados, no caso do art. 12; elevação de Territ6río a Estado;
21, organização. muní~ipal do Distrito Federal e serviços nêle reservados â União,
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Das leis
Art. 34. A imciatIva das leis pertence: a) á Assembléia
Naciollul, por qualquer de seus membrus ou de suas Comissões; b) ao Presidente da Rcptíblica; c) ao Conselho Supremo: dJ ás Assembléias Legislativas dos Es:ados; c) ás associações cultUl'ais e ás profissionais devidamente reconhecidas.
Parágrafo unico. A' Assl!mbl~ia ou ao Presidente dli
República cabe, IJrivatívamentc, a iniciativa das leis de 01'(;amento, empreslimos, impostos, OU das relativas ao comércio exterior c á dnfesa nnc~onal.
Art. 35. O projeto de lei aprovado, pela Assemblp-ia Nacional, será enviado ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1.0 Se, porém. o julgar, no todo ou em parte, inconstitncional ou cont.rário aos interesses nacionais, vetá-Io-:á,
total ou parcialmente, dentro de 20 dias uteis, a contar daquele em que o recebeu. devolvendo-o, nesse prazo, á Assembléia com os molivosdo véto. O silencio presidencial, durante o vintidio, importú na s:mcão; e, no caso dc ser esta
neE,"3da na ausência da Assembléia, o Presidente dará publicidade ás razões do véto.
§ 2.° Devolvido o· projeto á Assembléia, aí se sujeitará
a uma s6 discussão e a votaçá" nominal, considerando-se
aprovado se obtiver o voto da maioria absüluta dos Deputados. Neste cuso, será remetido como lei aO Presidente da
República, para a formal idade da promulgul;:ão.
§ 3.° Prevalecerá definitivamente o véto não rejeitado
pela Assembléia no :;emestl'e seguinte da sessão ordinaria.
§ 4.° A sançâo e a promulgação efetuam-se por estas
fórmulas:
ta, "A Assembléia Nacional decreta ecu sanciono a seguinte lei";
2\ "A Assembléia Nacional decreta e eu promulgo a seguinte lei".
§ 5.° No caso do § 2°, se, dentro de 48 horas, o Presidente
ela República não promulgar a lei, o da Assembléia, ou seu
Vi(;e-Presidente em exercicio, a pl'omulgará, mediante a
f6rmula seguinte: "F.......... Presidente (ou Vice-Presidente) da Assembléia Nacional, fnço ·saber aos que a presente virem que esta Assembléia decreta e promu'lga a seguinte lei".
§ 6.° Os projectos vetados não poderão ser renovados na
mesma sessão legislativa.
SECÇÃO II
DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

Do Presidente da República
Art. 36. O Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República.
Art. 37. O PI'p.sidente será eleito por um quadriênio e
não poderá ser reelei to senão seis anos depois de terminado
o seu periado presidencial.
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por escrutínio S('maioria de valos da Assembléia Nacional, presenle.u
maioria absoluta de seus membros. 30 dias antes de terrmnado o. quadriênio, ou 30 dias depois de aberta a vaga.
. ~ 2.° São condil;ões para eleição de Presidente da Rep(thlica: 'ser brasileiro nato; estar no exercício dos direitos
.
políticos; ter mais de 35 anos.
. § 3.° Kão poderá sp.r eleito Presidente da República o cidadão que exercer a sua atividade política, ou qualquer outra,
no mesmo Estado em que a exercia o Presidente que estiver
rio podet', ou dêsse Estado seja filho; ou ali resida ou tenha
domicilio legal.
.
.
'.
.
.
§ 4.° Em caso de empate,' será conSIderado eleIto o maIs
velho.
§ 5.° Decorridos 60 dias, se o Presidente não puder, por
Qualquer motivo, assumir o cargo, proceder-se-á a nova
eleição. para a qual será inelegivel.
§ 6.° Em caso de vaga, o sucessor será eleito para completar o quadriênio, salvo se ela ocorrer no último ano da
legislatura. Neste caso, a Presidência será exercida, até o
fim do quadriênio. de acOrdo com o parágrafo seguinte.
§7.0 1'0 impedimento ou na falta doPresidenle, serão
r,11amaflos sucessivamente a exercer a Presidência, o Presidente da Assembléia Kacional e o do Suprf}mo Tribunal.
~ 8.° Os substitutos eventuais do Presidente não poderão
ser eleHos para o preenchimento da vaga, ainda quando se
exonerem dos cargos que ocupavam.
Ar1. 38. Ao empossar-se no cargo; o Presidente pronun~iará. em sessão da Assembléia Nacional e. se ela não estiver
reunida, ante o Supremo Tribunal, esta afirma()l}ão:
"Prometo manter e cumprir com perfeita lealoade a
Constituição Federal, promover o bem geral da República.
obscrvUl' ns suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e
a indcjl!'nrMncia" .
Art. 39. O Presidente perceberá o subsidio fixado pela
Assembléia. no período presidencial antecedente.
Ar1.40. O Presidente, sob pena de perder o cargo, não
pnrJcrâ sair do território nacional sem permissão da Assemhll}ia, 011 da Comissão Permanente, se aquela não estiver funcionando.
CAPITULO 11
crelo~ o

Das atribuições do Presidente da Repú.blica
Art. 41. Compete privativamente ao Presidente da República:
1°. sancionar, promulgar e fuzer publicar as leis da Assembléia Nacional;
2°, expedir decretos, instruções e regulamentos para a
fiel execução das leis, ouvido previamente o Conselho
Supremo;
3°, nomear, dependente de aprovação do Conselho Supremo, os Ministros de Estado e o Prefeito do Distrito Federal. edcmití-Ios livremente;
4°, perdoar e comutar as penas impostas por qUttisquer
crimes, salvo os de responsabilidade;
5°, dar conta, anualmente, da situação do Pais á Assemb~éia ~acional, indicando-lhe, no dia da suaaLertura, as provld<lnclllS e reformas que lhe parecerem necessárias;
0°, manter as relações com os Estados estrangeiros;
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7°,

celebrar convençõns e tratados internacionais, sempre

rui referendum da Assembléia Nacional, e aprovar os que os

Estados celebr'arcm, na conformidade desta Constitlliçfio;
.
. . 8°, decretar', depois de allt.ori7.ado pela Assemblf~ia Nacional, a mobilização e a desmohilização;
9°, declarar a guerra, depois (\~ autorizado .pela. /\ssemblMa Nacional, on, se esta não estiver funcionando, decrcLar
imediatamente o estado de guerra, em caso d.':! invasão estrangeIra;
.
10, fazer a paz, ad referendum da Assembléia Nacional;
11, permitir, mediante autOl'ização da AsscmhlMa Nacíonal. a passagem de fôrças est.rangeiras pelo l.erL'Íl.ôrio
bl'usilcil'O;
12, intervir nos Eslaclos. e neles executar a inlet've:'JCão,
nos têrmos do § 2" do art. 13;
ia. decretar o estado de sHio, na ausência da Asscmbll'!in,
de acôrdo com o § 1° do art. 131;
14, prr;ver os cargos federais, salvo as restriçGcs e:'tpressas nesta Constituição, dependendo, todavia, da aprovação
da AssClmbléia Nacional. as nomeações dos Ministros do Supremo Tribunal e dos Tribunais de Reclamar:ões c de C:onl.as,
bem como as dos Chefe:! efetivos das Missões Diplomáticas.

CA.PITULO 111

Da l'CspollsrlúilirI(J{Ze do

Pre,~itlenfe

.
ArL. ~2. ])rmois que a As:;cmbll~ia Nacionnl o('rlat'ar procedente a acúsac;fio. ÍJ Prl'sidcnle da República ficar:í :;u~
JlClISO das funções c ser:í proccs:;ado e ,jlllga(lo. nos Crmll'..,
comuns, pelo Supl'cmo Tribunal e nos de r(~Hpon!-'ahiliclnll(~
pelo Tribunal E!-'pccial, composlo de nove juizl'!-', pt'e!-'irJidlJs
pelo Presidente do SUPI'emo TI'i1Hlnal. Dêlcs, ll'(~s sel'fioelcilos pelo Sú[,remo Tribunal, ormlrc os seus membros, um ml~s
antes de se inicial' o quadt'iênio presi(}Clncial: e, nas mesmas
~ondiçôes. tres pelo Conselho Supremo e lres pela Assembléia l"acional.
.
Parágrafo único. O Tl'ihunal Especial 56 poderá aplicar
penas de perda do cargo e inhabiliLal}fio, alI'! o m;b;imo de
cinco anos, para exercer qunlqnc[' fnnção pública, sem prl!jitízo da ação criminal e civil contra o condenado.
Art. 43. São crimes de responsabilidade os aios do Prl'sidenle da República que atentarem contra: n) a exisfl'!ncia
da Uniiio; b) a Constituição ou a forma de Govêrno F('deral:
c) o livre exercício dos poderes polilicos; ri) o gôzo 011 ()
exercício legal dos direitos políticos sociais ou individuaIs;
e) a segurança interna do país; f) a probidade da adminisI.rJçfio; fi) a guarda Olt emprego dos dinheiros públicos: h)
as leis orçamentárias do pais, quanto aos alas qne tiverem a
sna assinatura e aos praticados por OI'dem sna. dada flor esct'ito, aos Ministros de Estado; i) contra a liberdade de impl'~nsa devidamenle regulada em lei.

CAPITULO IV

Dos Ministros de Estado

o

Art. 44.
Presidente da República será auxiliado nolos
l\fitlistros de Estado, presidindo cada qual n um dos l\linlstêl'ios.em que se dividir a administração federal.
.
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Parágrafo tínico. São condições para a nomeação de Ministro: ser brasileiro nato; estar no exercício dos direitos po1ít.icos; ter mais de 25 anos.
Art. q5. A lei fixará as atribuições dos l\1inistrm:.
Caber-lhes-á, sempre, todavia, refercndar os atos do Presidente da República; nomear os funcionários subalternos c os
contratados dos respectivos Ministérios; apresentar no Presidente da República relatórios anuais, distribuidos por toõos
os membros da Assembléia; e, a ela prestar, anualmente,
contas da execução orçamentária. Ao Ministro da Fazenda
competirá organizar a. proposta do Orcamento.
Arl. 46" São crimes de responsabilIdade os atos ministeriais atentatórios das disposições orçamentárias, respondendo cada Ministro pelas despesas de sua pasta, e o da
Fazenda" além disto, pela arrecadação da receita.
l'arágrafo único". A lei definirá os crimes de responsabilidaúc quanto aos outros atos de competência dos Ministros c lhes rcgulará o processo e julgamento pelo Tribunal
Especial.
SECÇÃO III
DO PODER JUDICIÁRIO

Ml. /Ii. O Poder Judiciário será exercido por tribunai5
c juízes distribuídos pelo País; e o seu órgão supremo terá
por missão principal manter, pela jurisprudência, a unidade do Dil'eito, e interpretar conclusivamente a Constituição
em todo o território brasileiro"
Art. 48. São órgãos do Poder .Turlic:iário: a) o Supremo
Tribunal, na Capital da União; b) o Tribunal ele Reclamações, na Capilalda União; c) os Tribunais da Relação, nas
Capitais dos Estados e nas dos Territ6rios, e no Distrito
Federal; dI os Juízes de Dirp.ito, nas sed~ de comarcas e nu
Distrito Federal; e) os Juízes de Termo, nas respectivas
sédes; f) os Juízes e Tribunais que a lei ordiná.ria criar"
Art. 4.9" A justic;a reger-se-á por uma lei orgllnica volada pela Assembléia Nacional"
§ 1. Caberá, porém, aos Estados fazer sua divisão judiciária e nomear os juízes que neles tiverem exclusivamente
jurisdição, observadas as seguintes prescrições; a) concurse
para a investidura nos primeiros graus, sendo a nomooçào
feita pelo 1Jresidente do Estado, mediant.~ proposta do 'I'riImnal da ft'?I:.wáo, enviada em lista tríplice. salvo se os canclidatos aprovados furem menos de tr{)s; b) acesso, na pruporçâo dc dois terços por antiguidade e um let'ljo POt" mCl'C'
cimento. j)t"eccdendo, neste ca:;o, lista tdplicc, enviada pelo
Trihunal da ltelação ao Presidente do Estado; c) t"cmo\;Ílv.
exclusivamente a pedido, ou por determinação do 'l'l'ibunal
da ltelacão, quando, neste caso, assim exigir
serviço púhlico, ou p.lr acesso, se n Juiz o aceitar; d) inalterabilidade
da divisão judiciária antes de cinco anos contados da última lei, salvo motivo imperioso, verificado mediante proposta do l'ribunal da Relacão, aprovada por dois tGrl,los da
Assembléia Legislativa; e) composição do '.1'ribunal da Relação, na proporção de dois ter~os dos Desembargadores ellcoIbidos entre os Juizes de lJireito, sendo um terço por antIguidade e outro por mereciment.o, mediante lista tríplice,
enviada em cada caso pelo Tribunal ao Presidente do Estado,
e o terço restante composto de juristas de notório saber e
reputáção ilibada, mediante lista tríplice, enviada em ·cada
caso pelo Tribunal ao .Presidente do ~~sto.do, podendo ser
U

°

.:- Us neia tambem incluido um Juiz; f) fixação, por lei feciera.1.
du vCllvirnclIto minimo que, em cnda Estado e de acÓrdo cotn
as suas cOlJdições peculiares, perceberão os descmbargador'cs <: Juízes,
§ 2,b Quando o Tribunal da nclacão, por trOs quartos
pelo menos de seus membl'os, resolver que; o Juiz
mais
antigo não deva ser promovido, indicurá. () imediato em anLiguidUlJe e aquele será ulJoscnf.ado.
~ :3.. A organização judICIária 56 poderá ser mOdificadu
por lei especial da AssembMia. apr(.vada por dois terços dos
Ueputados presentes.
ArL. 50. Os juizes togadf)E, de todos. os graus gozarão
da::s :seguinte~ gIH'rml.ll1s: a, vitaliciedade, não perdendo o
cal'go senão em yí!'tude de senLlme,:a, exonel'ae,:iio a pedido.
aposentadoria voluntárIa, ou compulsória no caso do § 2° do
artigo antCl'ior, ou !lOS 70 anos para os Ministros do Supremo Tribunal e do 'fribunal de Reclamações; aos 68 para os
JJesembargadores e membros dos outros Tribunais; aos 65
parll os àemais Juizes; b) inamovibilidade, salvo o caso da
letra "c" do artigo anterior; c) irredutibilidade de vencirueoLos SUJeitos, todavia, aos impostos gerais.
Art. 51. A fun/jâo judiciária é absolutamente incompativel com outra qualquer de carater público. A violação dêste
1Jl'ccclLo importa para o magIstrado na perda do cargo ju~
dlCill.l.

AI't. 52. E' da compet4ncia exclusiva dos Tribunais organIzai' seus regimentos internos c SUUlS secretarias, pro~
pondo á Assembléia !'acional ou ás LegislaU'\'us, a criar;.ã.o ou
::,u1Jressão de empregos, resI/cllados, quantc á nomeação,· liceuca e cxonel'o.ção, OS princípios estabelecidos nesta ConstitUIção.
§ 1.0 Compelirá aos presidentes dos Tribunais nomear.
hcenciar e demitir OS funcionários de suas secretarias.
~ 2." Os Tribunais ele;erâo seus pre5iocntes C vice-presidentes pelo prazo de dois anos, vedada, porém, a reeleitão e poderão ser divididos em camarlls.
Art. 53. o Supremo 'Xribun.t1 compor-sc-â õe 11 Ministros, nomeados pelo Presidente da República denlre os
bra~ileiros natos, de notavel saber jurídico e reputação ilibada, maiores õe 35 anos ~ no exercício dos direit.os polit.icos.
Só depois de aprovada pela Assembléia Nacional, em sessão
c voto secretos, a nomcac;:ão ficará definitiVa.
§ 1.° O número de Ministros poderá. ser ';),uIDent:ado alé
~5, por proposta do Supremo 'frlhunal, aprovada em
lei
01'dÍllá1'Ía; todaVia niío será mais rcdwodl>.
§ 2.° Os Ministros do Supremo Tribunal serüo subst.i..
Luidos. em seu:; impedimentos, pelos do 'l'rjl1unal de Hcclamações, na ordem de antiguidade; c I)stes, do mesmo modo,
pelos Uesembargadores do Uist.ri lo Federal. A lei de organização judiciãria proverá ás outl'as substituições.
§3. ° Nos crimes de responsabilidade, os Ministros do
Supl'cmo Tribunal, depois q\\C a Assemblé.itl, dec.larar proc.edente a acusação, serão processados e julgados pelo 'fribunal Especial e pelo mesmo processo estabelecido para li
~residente da República.
Art. 54. Compete, privativamente, ao Supremo. Tribunal:
{O, processar e julgar originariamente: n) o Presidente da
Jlepública, ~s .Conselheiros, os. Ministros de Estado, OI:! elo
~uprem\) TrIbunul e o Procurador Geral, nus cl'imes
CI/~
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os

fuúns; b)
membros de todos I)S outros Trihunais superid~
ro~ do J)als, inclusive o Eleitoral, o' de Contas e fi Militax-,
bem como 05 Embaixadores e os Ministl'os Diplomáticos,. no:')
crimes comuns c nos de responsabilidade; c) as quostüO::l
enlre outras N:l!:ões e a: llrJião ou os l<:slados; d) as questões
entre a União e os Estados, ou destes entre si; e) os confli105 entre DS TrillUnais, ou entre juizes com jUl'Ísdil;ão cru
Estados diversos; f) os "habeas-corpus" ou ml,1ndados de St:guranl}3.. qu':mdo 03 contares forem o Presidente da Reptlblíca, os Ministros de :Estado ou qualquer Tribunal; g) as
acõcs rescls61'í.ns de seu'3 acórdãos; h)a extradic;ãode crimiuosús e u hqulologacão de tsentenças estrangeiras.
2", julgar, em· grau de recurso :a) as questões em que
aigunlu dal5 'pul'lu:; JUndUl' 3. aeão ou a defesa em disposiLívo
da l:onsLituicã.o J.'cderal; QU em tratados ou convenl;õos ihternacionais, ou princípio de Direito Internacional; b) as
questões de Direito M~ritimo e l'avegacão; c) as questões relativas a mínas, fôrça hidráulícn. ter~'as devolutas ou poU'"
cia dcestl'angciros; d) as questões movidas por estrnng-eíro:.l e funtla<.lus em contrato com a União ou qualqu~r eníí':'
dade de Dit'cítoPúblico; e) as questões entrc um Estado c
lHlbilnntes de ouLro; ou enLre Nação estrangeira e brasileiro;
ou de espólio de esLrangeiros, se a especie nâo estiver prel
visLa de modo diverso<Jm conven~ão OU tratado; 1) as quesLúcs que veí'sarcm sOhre <l. <tplic~lbiHp;:J.(!ç de Ll.'aL'lúos ou lci~
federais, quando a decisão judicial de última iJlstnncia lhe.::
rÓI' contrária; g) as qucs.!.Qes sObre vigência ou validad~lJ6
leis federais em face da Constíluil;,ão, quando a dccisãó ju;';
dicilll de ÚlU:nll insLancia lhes negar aplicação; h) ás qué::s..
lõ('s Sônt'c "alidade de l<'is ou al.os dOl:i goverúos lticni5.· cnJ
face da Constituição c das leis federais, 9,uand.o. adecisãi;
judiCial de última inslancia julgar válidos us leis ou o:) ·01108
Impugnados.
.
,
.
,
lJat'úgrafo único. Compete, ainda, privativamenlc,ill)
~upl'cmo '!'ribunal: a) re"er a fttvOl' dos condenado::; OSPI'I,1"
CC::iS"::; finuos em máleria CI'imiual, nos. CU::iOS c l)ela' tom:"
que a lei uctm'minur. A re....isão, ql1~ se estende .aO:i pL'Ol::e;:isv~
lia jUSlll:tL militar, poderá ser requerida pclv séutenciudvou
1101' qualquer pcs::soa, competindo ao l\liIlistérío J!úblICO rute-lo :;eIllIH'C q ll(l rÜl' o ca::so; b l dceidir, fh'mundo a unidade
UO Úil'cilo, quando divergirem na íntcrprctac;âo da mesma IN
Icdcl'ul dois ou mais triounais, ou qualquer deles e o ::Supre1110 '1'I'ilJunal. Este recu['so podcl'ó, ser interposto por tluaLquer 'l'\'ilJunal, rJ(~laspartes ou pelo Ministério Público: c)
JulgaI' o:> l'Uc.ut·sos 11ltcrpostos das decisões cle última iu:,lnu\lia l'cfcl'Clltes a "hnbc~lS-COl'pUS" ou mandados de scguL'llul,1a,
Art. 55, O 'l'ribunal de Reclamações compor-se-á de no\'e
Ministros, nomeados com os mesmos requisitos e pelo mesmo
processo dos membro:) do Supremo TribunaL , .
.
Parágt'aro único, Competirá ao Tribunal dencclama.ções
julgar, em grau de recurso: a) as questões em que furp:u'l{l
.i Uniiio. ou emlWesu., sociedade ou, instituição, em cuja administração intervier, salvo as do·n. 2 do art. 54; b) .os cri..;
mes· contra a administt'ucão federal ou a l"uzcnda da Uniã~J
O recurso, nos ca~os Qt). letra '~a'" .l!I)(1t:râ. também ser. direLámentu inLerpostode decIsões 'f.4dmiuistrativris, 'nos tê;t:mos
qu~ ll. l~l determinar.
,.. .
'Art:5ô;'" A competênciil dos 'clUlros Tritntnn.is·e·d'Os"Juízcs será fixada na lei de oi:ganização judíc!aria, quepódeliá
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-145 § L" Caberá, todavia, privativamente, aos Tribúnais cla.
Relacão o processo e julgamento dos Juil':es inferiores, nos
crimes comuns e nos Jc I'csponsabilidade.
§ 2." Os Eslado::; poderão manLer ou criar a justiça de paz
eletiva, cabendo á lei de orguniím(:ão judiciaria fixar-lhe a
compettmc ia.
ArL. 57. Não se poderá arguir de inconstitucional uma.
lei federal aplicada sem rec1amar:ão por mais de cinco anos.
§ L" O Supremo Tribunal não poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal, senão quando nesse sentido voLarem pelo menos dois terços de seus :UinisLI'os.
§ 2." ~ó o Supremo Tl'ihunal poderá declarar del'initivamente a inconstilucil"iIla!idade de uma lei federal ou de um
ato "'CIo Pre3idente da llepública. Sempre que qualquer Tribunal ou ;juiz não aplicar uma lei federal, ou anular um
ato do Presidente da llepública, por inconstitucionais, reI"!"-):: "C'x-ol'ficio", e com efeito su'SpensivtJ, para o ~u
pI'emo Tribunal.
§ 3. Julgados inconstitucionais qualquer lei, ou ato do
Podei' Executivo, caberá a todas as pessoas, que se acharem
nas mesmas condicõcs do litigante vitorioso, o remédio judiciário insti tuido para ~arantía de todo direito cerLo c
incontestável.
ArL. 58. A lei não poderá ser inter'preLada ou aplicada
contl'a o in(c!'csSC coletivo.
ArL. 59. Nenhum recurso judiciário é permitido contra
a inf.crven~ão nos Estados, declarar:ãu de esL:ldo de sitIO,
eleic:ão pre:,idencial, yerificar:ão ue poderes, reconhecimento,
posse, e perua de cargos públicos cleLivos, tomada de contas pela Assembl6ia e outros atos essêncial c exclusivamente
polilicos, reser'vudos por esla Conslituição ao al'hilrio de
ou tro pod p.r .
Parágrafo único. 05 juizes c Tribunais aprecial'fio 05
atos do:' olltros POdel'I$~(ímentr~ quanto á legalidade, exclnid,·s 05 aspe.:tos de 0pol'tunidade ou conveniência
da::.
m('dirlas.
AI'L GO. XfmlJum .fuiz pnded rlC'iXaI' de gm'anlir o direiLo de alglll'm sob fundamento dc não haver rl'medio processual pam o caso. He assim OCO!'!','I', aplicUI'á as I'egl'as de
analogia ou rquidade. r(l501vf'ndo comOS!! legislador fósse.
Art. UI. Sob rl'sponsilhilidade cr'imillal e nulida je absoluta do ato, nrnhllnl Juiz, por motivo algum. poderá
funcionar em P!'OCNWI llf1 q'llll I'l(!ja fliretamente interessado.
ou que diga respeiLo á 50cirdad(~ de que seja acionista, ou
se rcl'i!'u a implJ:-Iln que .'ccáia stlll1'c tilulo ou bem de qualqUe!' natUl'cza, idêntico a outl'OS de que seja pr'l?IH'ietúrio.
lc;l!almente nilO POflf"'(i funcionar quando cr!.!lIor ou a~vedor
de algut11as du~ partes.
Parúgrafo único. <\té o segundo grau, o parente natural,
civil ou afim do Ju iz, não podel'á advogar perante êle i)U
Tribunal de que faca parte _ O impedimento estende-se aos
advogados sócios do impedido .
Art. 62. O juri terá a organização e as atl'ibuicões que a
lei ordinária lhe der. Será, porém, de sua compeLência o
julgamento rIos crimes de imprensa e dos pp~iticos, exceto os
eleitorais.
Art. 63. O Ministério Público será organizado, na União.
por uma lei da Assembléia Nacional e, nos ~-;tados, pelas respectivas Assem1.Jléius Legislativas.
§ 1.0 O Ministério Público é o órgão da lei e da defesa
lSol}ia\.
U
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§ 2.° O chefe cio Ministério Públieo "Vederal é o Pro w
curador Geral da República, podendo, porém, o Ministro da
Justiça dar-lhe instruções e defender pessoalmente a União
perante o Supremo Tribunal, quando conveniente, ou avocar
ó conhecimento de qualquer caso.
§ 3." O Procurador Geral será nomeado pela mesma
forma e com os mesmos requisitos dos Ministros do Supremo Tribunal e ier'á os mesmos vencimentos; só perder'á o
cargo por sentença, ou mediante decreto fundamentado do
Presidente da República, aprovado por dois terços da Assembléia Nacional; e, nos crimes de responsabilidade, será
processado e julgado pelo Tribunal Especial.
§ 4.° Os membros do Ministério Público Federal SÓ per<lerão os cargos por sentença ou decreto fundamentado do
Presidente da República, precedendo proposta do Procurador
-Geral e processo administrativo em que serão ouvidos.
§ '5." Os membros do :\linistérío Público estadual, desde
que sejam formados em Direito, terão, asseguradas })('lo Estado, gm'antias análogas ás que constam dos par'ágrafos anteriores.
Art. 64. E' assegurada ao~ pobrc~ a gratuidade da justi~a.

SECÇ,to IV
lJA JUSTIÇA ELEITORAl.

Arl. 65. Fica insLil.uida a Justiça Eleitol'al, tendo po~
órgãos: o Tribunal Superior, na Capit."ll da União; um
Trihunal Regional, na Capital de cada Estado. nas dos Territórios que a lei designar e no Distrito Federal; Juizes
eleitorais nus comarcas e nos tel'mos judiciários. A lei fixnrá
tl número dos ,Juízes d~sses Tribun::li5, sendo o Superior presidido pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal e 05 Regionais pelos Vice-Presidentes dos Tribunais da Reluf;ão.
§ 1°. O Tribunal Superior" além do seu P,'c:o;ldenle, compor-se-á de juizes efetivos e 1mbsLituLos. escolhidos do modo
seguinte: a) um lerr,:o sorteado dentre 05 :\1 illil'tl'O:l do Supremo Tribunal; h) outro terço sorteado dentre os Desembargadores do Distrito Federal;!'} o terço ,'estnnte nomeado
pelo Pi'esidente da n~púb1ica ,dentre os cidnrlãlll; de llolawl
saber jurídico e reputaçâo ilibnrln. domlcili1ll1os fIO Distrito
l"ecll'ral.e que não forem fllncionàrios públicos demí:l:livl~is
"ad nul.um", nem ndmil1isl.rndor(~s de sociedade ou emrJrt!sn
que tenha. contrato com os poderes públicos ou isençúe:l, fa."or~s nu privilégios.
§ 2°. Os Tribunais Regionais compol'-sp--ão por processo
idl\ntico, sendo um têrço dentre os Desembargadores da respectiva sede, outro dentre os Juizes de Direito da mesma e
o restante nomendo pelo President.e da República.
Art~ 60. Os magistrados vitalícios terão as funções tie
juizes eleitorais, segundo a lei determinar. Caperá, porém,
á Justica Ele'itoral: a) fazer o alistamento; b) resolver sÔbre
inelegibilidades c proceder á apuracão dos sut'ragios e á proclamação dos eleitos; c) processar e julgar os delitos eleitorais; d) conceder "habeas-corpus" em materia eleitoral; e)
tomar e propÔr as providências necessárias para que as
eleicões se realizem no tempo e na. forma determinados em
lei.
§ 1°. Aos magistrados eleitorais serâo asseguradas as garantias dn magistratura togada.

.- :147 § 2°. Hu\'prá recurso para o Tribunal Superior de qualquer decisão nnal em materia de alist.amento, inelegibílídade, apuracão, ou proclamação de el.cítos, A decisão do Tribunal SUJ"H'J'ior é del'ínitíva, salvo quando se tratar de ínconslítuclOnalidadp., "habeatl-corpus", ou mandado de segurança, casos r~m que havcrá recurso para o Supremo TribunaL

SECÇÃO V
no

COXSELHO Sr;PRE;\W

Art. 67. Fica in::tiLuirJo, na Capital da Fnião, o Conselho Supremo, composto de 35 Conselheiros cfetivos, e mais
tantos extraordinál'io5 quantos forem os cidadãos sobreviventes. depois de havercm exercido por mais de três anos
a presidência da República.
§ 1.0 São condições para escolha ou nomeação de Conselheiro: Ser brasileiro nalo e maior de 35 anos; eslar no
exercício (los direitos polilicos; ter reconhecida idoneidade
moral. e rnputação. de p.otável saber ou ter exercido cargos
superiores da administracão ou da magistratura. ou se salientado no l'ortel' L(!l;i5Ia~ivo Nar-ional. ou, de outro modo,
por sua capacidade técnica ou científica.
§ 2°, Os Conselh('iro'5 terão residência obrigútol'ia na
Capital da Gnião e um subsídio igual ao dos Deputados.
§ 3°. ús Conselh('iros efetivos serão escolhidos: a) "inte
c um scnrlo 11m por Eslado e um pelo Distrito Federal.
mediante eleic:ão pela A"o;embléia LegislaLiva local; b) três
pOl' eleieão d<.' 5l"gundo grau, pelos delegados das t.;niversldades da Hcpública. oficiais ou reconhecidas pela União; ci
cinco, rt'pl'C5enlantes dos interesses sociais de ordem adminislrntha. mOl'al e ecônomica, por eleição em segundo grau,dp.signando a lei as entidades a q~em incumj)e tal representacão co modr, lIa ~'5COllln; di seis nomeados pelo Pre:sidente da República em lista, de 20 nomes. organiz:lda por
uma comissão composta de sete Deputados. eleitos pela Assembll'ih Nncional, por- voto secl'elo, e sete :llinistr'os, do Sul>l'cmc Tl'ibm':tl. ell'ilo'5 por êste, pela mesma fOl'n1U.
§ 4. ° Os Conselheiros set'vÍl'üo por sete anos, podendo
ser reeleitos ou renomeados. Em caso de vaga, o sucessor será
eleito ou nomeado para um novo setênio.
§ :>. ° Os Conselheiros gozarão das jmunidades asseguradas aofol Deputados á Assembléia Nacional.
§ lj. o Os crimes. de responsabilidade dos Conselheiros
~el'ão definidos em lei, que lhes regulará o processo e o
julgamento pelo Tribunal Especial.
ArL 138.0 Conselho Supremo será 6rgão técnico consultivo e deliberativo, com funções politicas e administrativas;
manterá a continuidade administrativa nacional; auxiliará,
com (I seu saber e expeI'iência, os órgãos do Govêrno e os
poderes públicos, por meio de pareceres, mediante consulta;
deliberaI'á e resolverá sóbre os assuntos de sua competilnciu,
fixada nesta Constituição.
§ 1. ° O Conselho Supremo funcionará permanentemente,
e dividir-se-á. em secções, pelo modo que o regimento interno
prescrever.
§ 2. ° Em graves emergências da vida nacional, poderá o
Conselho reunir-se em sessão plena, sob convocação do Presidenteda República, e sob sua presidência, tomando assento
na reunião, e votando, os membros do Conselho Superior da
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Defesa Nacional, o Presidente da Assembléia Nacional, o
do Supremo Tribunal e o Procurador Geral da República.
§ 3.· Poderá também o Presidente da Repúhlica convocar
o Conselho, sempre que lhe parecer conveniente o11vi-lo diretamente aCi!rca de assuntos relcvantes de natureza po1ftica
uu Hdministrativa, cabendo, nessas reuniões, também áquf:le a
presidencia.
§ 4.. As consultas poderão ser enviadas ao Conselho:
n) pelo Presidente da República; b) pela Mesa da Assembléia
Xacional. ou pela Comissão Permanente; c) pelos Presidentes
dos Estados; d) pelas Mesas das Assembléias dos Estados on
aos Conselhos Municipals.
§ 5. ° As consultas serão respondidas pelas respectivas
:-f'CCÍJf':-; mas. as resolucões. s6 poderão ser tomadas em sessão
do Conselho e por maioria de votos, presente a maial'ia absolufa dos Conselheiros.
Art. G9. Compete privativamente ao Conselho Supremo:
1", organizar o seu regimento interno e a sua secretaria,
propondo li Assembléia Xacional a criação ou a supressão de
empregos, respeitados quanto á nomeacão. lícenca e cxonel'at;:üo 05 principiol' estabelecidos nesta Constituil;ão;
2°, autorizar ou não a intervent;:ão no:' E:::tado5, quando
ela compelircxclusivamente ao Presidente da República;
3°, opinar. préviamente, sü})re os decretos. as instruções
e 0.'5 regulamentos quc o PI'csidenLe ou seus Ministros houverem de expedir pUl'a a execução das leil';
4". aprovar ou não a nOnleaciio dos :\línistrcs de Estado
e do l'refeltc, de Distrito }'edp.I'al:
5°. eleger três membros do Tribunal Especial;
(i0. elaborar. de cinco em cinco anol'. ql1nndo af/ortuno,
(: depoil' àe ou"ido o :\1 inistro da Fazenda e 05 Presidentes
dos E:,tados. um projeto de lei, destinado n concilinr 05 respectivos interesses econômicos e trihutári05, impedindo n
dupla trihutar:ão;
iO. propôrlí Assembléia. N'neionnl, modificar a uniformidlH!f' do:' impostos federnis. no c.. so do n, 20 do art. 33;
8", l'e:õolver sôbre a con\'{miência de manter-5e ou não
por ma i:õ dr' 30 rlias a det enl:iio polHica. ordenada na \'igencia.
do <,:,tndo de sítio:
fiO, decidir sôhrc os reCUl'SOS intcJ'fJostosnos casos de
ceniõUl'a imcI'ccida;
Hl, fazel' publicar, anualmente, o 1'l'I[lt6rio dos flms trahalho:,. qlw SCI'lI acompanhado dos parl'cercs, deliberac;ões
e re...olucõe5 adotados no período anual anterior;
Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho Supremo:
1°. propur á Assembléia os projetos de lei que julgar
oportunos;
2°, conyocar extraordinariamente a Assembléia l'\ncional;
3", representar á Assembléia Nacional contra o Presidente
da República e os Ministros de Estado, no sentido de lhes
ser instaurado o processo de responsabilidade, reunindo para
êsse fim os elementos úteis á acusação.
t>

SECÇÃO VI
DO ORÇAMENTO E DA ADMINlSTRAÇ.~O

FINANCEIRA

Art. 70. No orçamento é obrigatório incluir: na receita,
além dos impostos e ta,.;ns, o produto de operações de crédito
de qualquer natureza, bem como os saldos de depósitos e
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fundos espCClUIS; e na despesa, a aplicação a se dar aos dinhcit'os lJúlJIícos de qualquer procedência,
~ 1." SI1 depois de votado, em lei especial, se incluirá no
ol'l;;arncnlo qualquer t1'Íbuto novo ou agravw;ão do existente.
§ 2," O orl;amento da despesa dividir-50-á em duus
pUI'lr'S: urna fixa e outra vUl'iúvcl, não podendo (1ql1~la ";el'
alteradn sini'io em virtude de lei anterior. A par/o variave1
obedeccrá á rigorosa espccializal;;ão, proíbidt o p.st,/il'ntJ de
verba,
§ 3. 0 O Prcsidente da nepública enviaI'Ú á A;;:sl~ml)ll;in,
dentro do IJrimeiJ'o mês da sessi'io anual, a proposta dI) Ol'c;amento,
§ 4. o A lei de orçamento não conterá dispositivo cstranho
á receita prevista e á despc;;u fixada pura 05 servil;o:5 anteriormente cI'iados. Não se inclue nesta proibição: fi) a autorização para a abertura dc cl'/)dit05 suplemcntares e vara operal;UI'S de cl'l)r1Ho como antecip:lI:ão da rcceita; b) o modo de
empl'cg:U' o saldo do exercício, ou de cobrir o df?ficit.
Al'l. il, E' vcdaúo á Assembléia conCedl!I' Crt;~liL05
Ilimitados.
§ 1. :'\cnhurn crédito cspecial, ou suplementaI', 5C abrirá
sem expre":5a autorização legislativa. Os cl'l!diLo,.; exLl':lordin:írío,.;, 1J00'1~Il1, podcrilO scr abertos cnl Cjllalquel' mê:5 do
exercício, (le aCtH'do com a legislação Ol'diuúria, pat'a -Iespe:ias llJ'genLes c ilJ1prc\'i:5tas, em ca:5O de culamidade IJÚblica, reiJcliiio ou guerra.
~ 2." Halvo rJisrJo:5Í1:ão eXpl'eS5a cm contl'ário, neUhlllJ1
crl!d i t o decoI'l'enle de nu IOI'iz;lI:iio Ol'r;alJlcnl:íria i'e a!wirú ":I!não no segundo i'cme:5tre do cxercício, e medianle dcmonstração dl~ que o aumento, no pI'imeiro semcslJ'e, da receita arrecadada st,lJl'C a orl:ada comporta êssc cI'I)dito.
~ 3," SCI':l sujeito ao regislr'o PI'évio do TrilJtlnal de Conlas qualquel' ato da adrninisl1'a.;i'io pública, qUI! impol·te pagamento a ser feito pelo TC50Ul'O Xacional, OU á sua conla
por rsLabelecimcnto bancário.
§ 4." Quando o Tribunal de Contas fur contr:írio ao alo
do Exccuti\'O e o PI'esidente da nepública insistil' em praticá-lo. o registro far-se-á sob prutesto, comunicado ó fato á
Assembléia ~acional.
§ 5, o 05 contratos que, por qualquer fórma. digam ~cs
peito á receita ou á despesa, não serão definitivos, sem o
prévio registro do Tribunal de Contas. A reCllsa do l'egisl1'o
suspende a cxeeucão do contrato, até o pronunciamento da
Assembléia.
§ (j, o Niio se criará nenhum encargo no\'o para o Tesouro,
sem que a Asscmbléia tenha autorizado a ahel't11l':l do crl~d.ilo
ou consignado a respcclivu wH'ha no ol'çamcllto.
Art. 72. Os Ministros do Tribunal de Contas SCl'ÜO nomeaclos pelo Presidente da nepública, com aproval:fio da Assemblt~i41 :'\acional, e tel'fio as mesmas garantias dos :\linistros
do Supl'emo Tribunal.
Parágrafo único. O Tribunal dc Conlas terá, quanto á
organização de seu regimento intCl'no c dc sua secretnria, as
mesmas atribuicôcs do:; Tribunais Judiciários.
Art, 73. As contas do Presidente da República, em materra orçamentária, comprcenderão exclusi\"anwnte 08 alas
por ele assinados e os resultantes c1e suas ordens escritas aos
Ministros.
§ 1.· A prestacão nnun de contas do Presiciente e dos
l\Ilnistros de Estado será apresentada ao Tribunal, que a
0
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enviarú, com o seu parecer, á Assembléia Nacional, Se até
um mês depois da abertura da ses"iio legislativa anual, a
prestação de contas do exercício anterior não houver sido
remetida ao Tribunal, fará ê5te a devida comunicação á Assembléia, para que tome as providências necessárias.
~ 2. o O Trihunal de Contas acompanhnrá, dia a dia,
diretamente ou por intermedio ele suas Delegações, a execul}ão
orçamentária, de modo que nenhumn flespêsa se realize sem
o prévio registro do ato de empenho e da ordem de pagamr.:nto,
~ 3. Cahcr'á igualmente ao Tribunal, depois de orgnnizados os respectivos procés50S, o julgamenLo das tomadas de
conLns dos responsáveis por dinheiros c bens plíhlicos.
ArL 74. As dívidas provenientes de senLença Judiciária
sel'ão pagns na ordem rigorosa da antiguidade dos precatóI"ios, dentro dos créditos oreamenLários abertos para isse
fim.
U

SECÇÃO VII
DA DEFESA

~ACIO~AL

Ar'L i5. O Presidente da Repúhlica é o c1u'fe supremo
de tof!ns as fMells militares da União e as administrarlÍ por
intermédio (los órgãos do alto comando.
~ 1." 'l'ndasas quest.jes relativas ii l!ef('sa n:lcional serfio (';:;turlndns e coordcnnclas pelo Conselho Supel'ior da Def{':.oa Xadonal c pelos ór;;rilo5 especiais criados para atender
ás neccs:,idadcs da mohilização nacionaL
~ 2.° O .conselho scr'ú presidido pelo Pr('sidente da Repúh1ica e dêle farão parte os :\Iinistros de Estado. o Chefe
do E:;taf!I)-:Uaiol' do Exercito e o Chefe do Eslado-:\Iaior da
Armada.
§ :3,0 A organização, I) funcionamento e a competência do
Con,:clilo Superior s{,l'iio r('gu1:ld~5 em lei.
ArL 7G. O Bl':li'íl não se empenhm'á em guerra de conql1ista. dircta ou indiretamcnte, por si ou aliado a outras potüncins.
~ L" Incumhirá ao pre5idcnte da República e á Assemhl,:ia Xacional a dir'cção política da guerra. sendo as opera.~iJ(';: mil ilar'ps da compel êncin e resnonsabilidade do Comandante em Chefe dos Exércitos em campanha e das fõrc;as
navais.
~ 2.° .-\ df'rlnt'lIeiio do estal10 de guerra implicllI'á a susIH'nsão das g:ll'lUlti:tS constitucionais que possam prejnrlic:u'
dit'ela ou indiretamente, a segurança nacional.
.\I't. i"i. As f.kf:as nl'mnrlns são instituieúe:: nar.io!lais
pf'l'm,lltentes, desti:wdns a gnl'anl.ir a segurança extprna da
Xaciio e a defesa interna das instiLuições constitucionais
e das !(·is.
§ L" As fôrças armadas são esscncinlmc:1Le oheei if.'I1f es.
dentro dos limites da lei, aos sellS t'1Upel'ÍlIl'cs ltiel':irql1ieos.
§ 2,u Nenhuma furça armada será organizada, no territól.'Ío brasileiro. sem consentimento do Presidente da República. ouvido o Conselho Superior da Defesa Xacional.
Compete privativamente á União estabelecer, em lei especial,
as condições gerais da organização das fôrças não fedet'uis, c
sua utilização, em caso de guerra ou de mobilização, bem
como os limites de seu efetivo, a natureza da instrução a
lhes ser finda, e a rliscriminnrão do Seu material bélico. Considera-se !UnJa arInuda qualqum' agrupamento de indivíduos
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subordinados a uma organização e hierarquia, e dispondo de'
meios de combate, mesmo simulados.
Ar!. 78. Todo br'asilei r'o (; obr·igado. na forma (la lei"
ao sCI'"i~o militar e a outros encargos necessiÍrios ú dl'fí'S(I.
da PúLria e das insLituir;õcs, c, em caso de mobilizaçüo, pode-o
se-lhe dar o desLino que melhor conver.hn ÚS Sl1:ts aplidões,
quel' nas fôrças armadas, quer llas organizações do in le l'Í 01',
§ L" !\ enh um brasileiro porlerir exerce" di r(~ i Lo:' poli Lico:"
ou funr:ãn púhlica, sem provar que se n<lo recusou ás ohrigat;õr'.'i estatuidas em lei para COm a defesa nacional.
§ 2." O mil Har, em ser"ico ativo dns flirças armarl:l~, não
poderá exercer' qualquer profissâo a elas estranha, nem fazer
parLe de agremiaçüeti polit.ieas,
§ 3." O milit~u'. em sCl'vico ativo das forças arm~da5, aue
aceitar cal'go púhlico permanente a elas estranho, será, côm
as vantagens dest~, transferiria para a rescr'\'a,
§ 1,." O militar, em serviço ativo das fôrr;:1s nrmarlas,
qt!C nceilar cargo púhlico !empOI':irio, de nomcar::fio ou eleicão. " nfllJ privativo da qualidade de militar, serir considerado :l<;l'c;;ndo aorespcctivo qüadro. sem contar ljllaisqw'r
vantagens. :nclusivc tempo de scrvir;o, l'xceto para refo;'ma,
Aqllele que fJerrnanccer em tal sÍtn:u;ão por mais de seis
anos, COntln11U:; nu não, ser:i transferido para a reserva. com
as vantagens que lhe couberem por lei.
Art. 7D. ;\s patentes são garantidas em toda a plenitude
aos oficiai~ da ativa, da resel'''a ou reformados. na forma
da lei.
§ 1.. Os oficiais das forcas armadas só perdel'fio 5uas
patenll:!8 e seUS postos por condenação superior a dois anos,
pa5;;:ada em julgado; ou quando. por tribunais militares c0rT!pelcntes, e de earalcr permanente. for'cm, nos casOs espccIficados em lei, declarados indignos do oficialato ou co:n êle
incompatí"eis. :"\0 primeiro caso, pooerá o Tr'ibunal :\1 ilHar
competente, atendendo li naturcza, lIS circunstancias do delito e aos scrvi:;os do oficial. decidir' que seja reformado
cum as vantagens da sua patente.
~ 2,· O acesso na lIier~lrquia militar obedecer:i a condições cstahelecidas cm lei, fixando-sc o valor minimo a
realizar para o exercício das funções relatims a cada grúu
Ol! posto e as preferências de curater profissional
pal'a a
promo~fro, A simples consideração de sel'vicos prestados e a
antiguidade são requisitos para a promoção, porém, n[1o a
tornam obrigatoria.
§ 3,· 05 titulas e postos militares sâo privativos do militar em atividade ou na reserva,
§ 4." 05 militares, de conformidade com as pl'erl'oga!.ívas
inerentes ao posto, são responsaveis pelas ar::ões, 0:nis5õe~.
abusos e erros que cl)metercm ou tolcrarl'm nl) I'xercicio
de 8uas funções, Os que lhes são suhordinados ficarão isentos de rCi'ponsabilielade, pelos Mos que praticarem por ordem expressa de seus superiores hierárquicos.
Art, 80, 05 miliLares e assetnl::lhaelos terão furo especial
nos delitos militares definidos em lei.
§ Lu Este furo compêr-se-ú: de um Tribunal :.\f ilHar ele
Apelação, cujos membros serão na maioria militares profissionais, e dos conselhos e juízos necessários para o processo e julgamento dos crimes. A lei determinará a organização e a competência dilsse rrribunal, cabendo-lhe, porém,
quanto a regimento interno e secretaria as mesmas atribuições dos outros Tribunais.
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a competência dos tribunais militares Com ampliacão de sua

jur-isdição aos civis e á aplicação da pena de morte nos cri~
mes contra a segurança nacional,
§ 3,· Os membros do Tribunal Militar de Apelação s6
perderão os seus cargos por sentença.
§ .'J 05 auditores s6 poderão ser removido5 a pedido
ou r,wrli:mle })I'oposla ou prévia audiência do Trí1m1'.al jli~
!itUl' de Apelação, qlJando assim o exigir o serviço militar,
§ 5," Xas transgressões disciplínares não terá cabida o
,0

habeas-corpus,

TITU}:.O 11

Dos Estados
Art. 81. Os Estado5 organizar-se-ão de acOrdo COm a
constituição c a5 leis que adotarem, respeitados 05 seguintes
pl'incipios constitucionais:
a) fôr-n1a republicana representativa; b) independência
e harm~-.nin dos poderes; c) temporariedade das funt:ões ele~
tivas, não podendo o seu periodo exceder o dos cargos federais analogos: (/1 Poder Legislativo unicameral; e) nuto~
nomia do;; mlJnicípios; f) garantias do Poder ,JurJici:irio;
y) -direito;; políticos, individuais e sociais, as:3egul'ados ne5tu
Constilnil;iío; ") não reeleição do;;; Presidente:; dos Esta(1os e
dus Prt:'fl'iLos mllnil~ipnis; i) possihilidade de reforma cons~
tituciona! e cOlllpelência da Assemhléia para decretá-la;
j) norllJ:J5 financeiras e pl'escripl;ões rela/h'as aos funcio,
mil'toí( públicos, estabelecidas nesta Col1slilui<;üQ, e. 1'e.Sll'içõe5
nela impoMus aos poderes dos Esla-dos.
§ L" A especificacão dos princípios acima enumerad05
niio exclue a obscrvancia de quulql1l'r prcceitu explicito 01.1
1nlpliciLo nesta Constiluiçiio,
§ 2:' E' facl111:lIJo a05 Estados, mediante apro\'acào do
Presidlmle da Repúhlica, celebrar entre si ajustes e conven,
~úP~, :.:em carater politico,
§ 3," Os Estados não poderão recusar fe aos documentos
publicos, de qualquer natureza, da União ou de ontl:o Estado,
§ 4.° Os EsLados e Os ?!lunicipios não poderão contrair
en1Prestimo externo, sem II prévia aquiescência da Assem'
bléia ?\ncional.
TtTULO UI

Do Distrito Federal
~Ü'l. 32 . .\ Cavital da liníão é a rC'sidência das autcl'idad('s m,('ionais c o tCl'rítlÍl'io do seu Dislt'ilo será 5cmPl'C 1'e(!cl'alizarJo, 111"'1 c, cxcrccnllo-sc em toda a :"ua 1llenitndc, a
jurisdição daquelas, sem prejuizo da compe/cnda dos poderes
locais pm'a os assuntos dc intcl'csse exclusivamente dislrital,
§ 1.0 .\S funções dos podercs locais do Distrito Federal
serão executivas c deliberantes,
.
§ 2.° As executivas serão exercidas por um Prefeito dc
livre escolha do Pl'csidenie da República e cuja nomeação
será suhmetida :i aprovacüo do Conselho Supremo.
§ 3.° As deliberantes serão exorcidas por um Conselho
Municipal, cujo númel'o de membros se poderá elevar até 30,
dos ql1ais até seis serão os maiores contl'ibuinles brasileiros
dos impostos de indúsLria e profissões e predial; até 12,
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eleitos pelos 6indicalos c assúciaçúes de classe e pelas corp()l'ü':ücs l'CIJl'c::ientalivas dos intercsses sociais, cm todos os seus
u:SIJecto:s ue Úl'Jern udrnillÍslralívu, moral, culLul'U1 c ccunt,mICa; atú i:!, eleitus, medianle :si:;tema lJrupurciunal, lJur :sufi'ágiu igual, rJirelo e :secl'eLo.
~ 4..0 CaiJerá au CunspliJo :\lunJcipal 1'esolv('r sübre os
véto:s do Prefeito, quc :só lJodel'üo ser rejeitados lJúr dois
terços dus CunselliCirus.
~ 5.° u Puuer Juuiciúl'iu sCl'á o da T;nião.
ArL. 83 . .\ Lei Organica do Dbll'ilo Fcderal, votada pela
Assembléia :'i'acional, e somente refo1'mavel de tre;; em tres
anos, Ji:scriminará us servi!.:l):; a cargu JUnJesmu e os custeados vcla Lniãn.
ArL. IH. "\s funles de receita do Distl'ito Federal serão
os tributos, cuja deCl'etaçiio é dacompetüncia cxclusiva dos
Estados ou dos .Jl unicÍIJio:s.

TíTULO IV
Dos Territórios
"\J't. 8;'. As regiúes frontciJ'jças com paí:;es cstrangeiro,.;,
a um
constituirãu 'ferritúrius, cujus limItes :,eJ'i'io 1'ixados na lei que os
urganizal' .
~ 1,0 Os TerriLório;;, logo qne tiverem populac;:ão suficicltte c meios de vida jll'óIJI'ia haslante,;, ,;el';}o, lJOl' I:~i (':"III~
elal, el'jgidos em E"lado UU, mediante plebiscito, incuI'llUrados a Estado:; limilrofes.
§ 2.u A Cnião dará aos Estados. que aufcrirem l'enda,;
liquidas d05 Territórios deles desmembrado:s, a cOll1vensac;ão
que a lei fixaI', sob a forma de encamvac;ão de ti ívitlas !JÚbllcas, cujos juro:; cOl'rl'Sliundam ao valur daquelas, ou de
indenizac;âo equivalente á receita pur aqueles ali arl'ccadada.
AI'L SU. A[f~ 100 quilomell'os vara dentro da linha fl'01lleiriça, ncniluma conce:'5ão de lel'ra, ou exploração induslrial,
comel'cial, agl'ícola, ou de comunicaçãu, t.ransportes, fontes de
energias e usinas, será feita sem audiencia do Conselho
tiu!J(~I'iol' da Defesa :-;acional c do Conselho Supremo, assegUJ'ado o IJl'edominio de capiLais e Lrabalhadores nacionais.
§ 1.0 :-;e1lhul1la via de comünicac;ão, penetranle eu de
ol'ientac;:ão sensivelmente nOl'mal li l'ronteÍl'a, se abrirá sem
que fiqucm asseguradas Iisac;üe5 inLeriores, necessarias á
:;egurança das zonas pOl' ela sf'r\,ir]u.
§ '2,0 ALé 100 quilol11cll'oS llUl'U dentro da linha. f;'onteil'ic;:n, as auLonomias esLadual e municipal sofrcrão, nJ,!m das
1"l':.t1'i(:ül.'s d':':,lc artigo, as que a lei considerar necf~ssurius á
del'e5u nacional.
l11~uficielllcmente cu; tivndas e ,le população inr'!I'jor
habilalllf~ por quilometro quadraJo, ou dc:;habilitadu5,

'rtTuLO V
Dos Municipios
Art, S'/. 05 Estadüs Ol'ganizarlie, seus l\lunicípios, asse8'urando-111('s por lei, e dc acorclo com o desenyolvimento econõmico-sociai cios meSI11OS, um regime de autonomia em
tuuo quanto lhes C1JssCl' respeiLo ao privativo interesse.
~ 1.1) Os lUuniclpios de mais de dois mil conlos de renda
e cujas sédcs tiverem mais de cincoenta mil habitantes, c os
que forem capitais de Estado, terão carta municipul própria.
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de acurdo com 05 1l1'incinios get'ais estabelecidos pelas Assembléias Legislath;-ãs, e submetida ao seu 1'eferendum.
~ 2,0 Os Estados poderflO constituir em Região, com a
nutonômia, as rendas e as flll1CÚeS que a lei 1Jw atribuir um gr'u{)o (lo municípios eontiguos, unidos pelos mesmos interesses econômicos. O Prefeito da Região serú eleito pelos
Conselheiros tios Municípios regionais e o ConselllO Regional
compor-se-á 1103 Prefeito.'; destes ~Iunicípio5.
§3,o Xcnhum ·Município poderá ser constituído, ou mantido, sem renda suficiente para o custeio de um serviço regulaI' de instrul,'ão pl'il1láda, saúde fJública e conscl'vu(;ií.o de
estradas e l'uas.
§ 4.0 Os Municípios só pCl'<.leriio a autonomia, podendo
então ser sllprêsso=" nos iicguinles casos: aj incnpacitlade para
:proveI.' ús neccsshlades not'rlluis til' 5lta vida, de .llcür'úo com
as regras estabelecidas {lela COl}slitui{.'iio de cada Esl.ndo;
li) dcricil orçamentário ,de um lel't;o ou mai:, de sua r('ceita,
duranle Ires anos '?oni'C'clItivos; r:; falla dI' LJagnm p l:lo (;0 SU:1,
dívida fundada pOl' mui=, (!e doi:' ;:nl).~ l'onsecutívo:'.
§ ti,o "\ fusiio. 011 f) df':'l11l'm1">rnl1wnlo municír1ul por lei
do Esludo, uepenôcrú do re{erl!l1rlu lJt llOpular dus :\Iunicipio.5
inlcrcs:>ado~ ,
Al't. 88. Os Conselhos )'Iunicípais poderão Sei' constiluídos mediante rej)l'csCnlac;âo de clu:'iscs. O PodeI' Executiva,
prm'm, seI';í exeI'cido por 11h1 Prcfeilo, eteilo POI' 8ufI'ágio
igual. dil'I;!o e serI'elo .
•\l'L R9, E' du cx<'lllsi"u ('ol1lrwt(~ndn (:.J5 :'!IuniC'ipios flecretar: impostos prediais e dI! liCenf;:ls, bem coniO taxas
de SC1'VÍ(;O'; municipais, ülémdc onll'05 que as leis e:~lnduuis
lhes atribuirem.

T1TULO VI
Dos Funcionários 'Públicos
At't, 90. Os cargos públ ícos são acessíveis a todo:> os
bra::llell'os, olJscr\'adas as conJil,.'lj('s que a lei l'slatnil'. EXcepcionalmente, um eslrangeiro poder;í t:Cl' contratndo para
desempenho de função técnica,
§ 1.0 1Xinguem será nomeado para fnnção técnica administl'ali\·ü. sem IJI'édu. demonslru(;fto de caDacidade intelectual. mediante concurso,
~ 2.0 A primeIra nomeaçiio será interina, tOl'nando-sf:;
efel i\"a seis meses depois de exereíC'io ininlel'rupto e vel'íficnda pelo minish'o respecl i \'0. precedendo infol'macfio dos
ehefl!s de servi(:o, a idoneÍlluf!c moral do nomeado e seu
dcYul~trl}('ld(J

ali rlc~emr}enho do C~H'gO,
§ 3.0 Independem de COnClll'í'O os cargos rlo confiança. o:.
de cm-aler tramitól'Ío e os inferiores, que n lei excetuuI',
Art. ~)1, Ao Assemblf.ia Xacionnl \'olarâ. o Esta!uto do

F'unciontido Público, obNlf'cendo Ú=' sf'g"nin!.es hases, desde ,já
crn ,-jgOl' :a) o quadro dos funcionúl'Íos compl'cendcrá loilo:>
quantos exel'r;am cargo rníbIíco permu:lcnte, seJa Qual fOr a
f o l'll1 a tIo sen pag-umento; b)
funcionário efetivo só pcrderà
fi carg-o pOl' conrlemll;lío judicial, on processo admin isll'ulivo,
r~gt11ado por 1ei, e no qual será ouvido; c) as pl'Of110cõeS sCI'ão
feitas me!ade por antiguidade e metade por merecimenlo,
apurado pelo orgüíJ que a lei criar; õ) a idade máxima para
a aposentadoria on a reforma compulsó:ria será :t de 68 anos,
salvo as exceç.ões desta Constituição; e) a invalidez para o
exercício do cargo determinará a anosenladoria. ou a reforma;
f) a inatividade nunca poderá ser mais remunerada do qne

°
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a atividadc; (J) salvo as exccções da lei miliLar, todo funcionário tel'iI dircito a um recUl'SO contra a decisão disciplinar
e a IJos"ibilidnde de l'cvisüo pCI'antc o orgfLO quc a lei cl'Íar
c nos temnos que ela !Jrescl'c\'CI'; h) o funcionário é l'CSPOJ1saycl pelus abusos ou omissõcs cm quc incol'l'er no cxcl'cít:iu
do seu cUI'gu;i) o fUllcionúrirJ tcm o devcr de servil' (I colctividade e não a ncnh um pari ido, sendo-lhe 110I'(~m, gal'ullUrja a lHJf'l'dadc de associ::u;i'io e opinião I'olilic:l; ;i) o 1'ul1l:ioTiário que usal' de sua autoridade cru f,: vor dé um PUl'Lido,
ou CXeL'CCl' pressão f.artidul'i", s(ibre os 5eU5 :muoriii nados,
serú punido com a perda do em'go, sr: rJl'ovarlo, em pl'oees:'5O
aumir.istraLivo Oll .i urlici:b'io, qUr~ agi 11 por essa 1'OI'ma.
ArL. 02. :Xcnhum ernpI't~go poderá seI' criado, ncm Yéncimenta algllIll, civil ou militaL', estipulado ou allerado, sini'io
pOL' lei o:'dinúl'ia especial.
ArL. 03. O sel'\'í.;o de polícia ci\'il I~ considerado car'l'cira
a(lminislrali\'u; c o funcionário policial fot'mado I~m Dircilo
gor.al'á de todas as gal'anl ia,.; a;.;se;:urllrlas neste Utulo.
ArL !l'l, Xa,.; Causas proposta,.; conlra a Cnifio. 0,3 Estados, o Distritu Federal, o,.; Tel'ril(íL'io:5 (' 0:5 rntllli!~i!ú);;. por
Icsi"io praticada por funcionáL'!'), (~"Ic ,:el'á sempre citado e
SUa responsahíl idade apurada 110 CU1'':0 da ar;iio.
Pa:'ügl'a1'o único. ,\ exepw;iio poder'á ser promovida contra l~lc, ca:;o condenado, ou cU:ltI'a a enl idade de que era
funcionál'io. Xcsla hiplÍtcse, SCL'Ii prumovida exccur;iio I'Cgrcssiva.
ArL 95. E' vedada n aCllml1l~l/:iio de cargos remunerados
na t:nião, n05 Eslados c nos ~li1nicípjo,.;, quer se trate de
cargos exclusivamcnte fedcrai;.;, estaduais e municipai:::, quer
de uns c outros simullaneamel1 te.
§ 1.0 Excetuam-se 05 de naturcr.a ll~cnica e científica. que
não envol\'am func::áo ou autOL'idarle administrativa, judicial
ou política. c 05 de ensino.
§ 2." ,\s pensúes lalllbern não poderão ser acumuladas,
salvo se, reunidas, não excedeL'cm o limite máximo fixado
por lei, ou l'C,mllal'ern de cal'gos cuja acumular:ão é permitida.
§ 3.° Xão sc considera acnmulatório o exel'cício de co.,.
missão ternporúL'Ía ou de conl'ian.;a, decorrentes do Dróprio
cargo ou da mesma natureza dêste.
§ ,L° ,\ accilar;üo de CflL'oO l'f..'mu:lc:'ado importa na perda
dos vencimentos da inatividade. Quanuo sc lI'aLaI' de cargo
elcth'o, ficarÍl suspcnsa intcgl'almen[c a peL'cepr;ão dos vencimentos da inatividade, Se o sulJ:iidio daquele fuI' anual. ou
durante as sessões, se eslipl!ndiado exclusivamente enquanto
elas durarem.

TíTULO VI!
Da Nacionalidade e da Cidadania
SECC.\O I
DOS

BRASILZIROS

Art. 96. São brasileiros: _) os nascidos no BI'asil; b) os
filhos de brasileÍl'o, ou bl'asileira, nascidos fora do Brasil,
se nêle es[abelecerem domicilio; c) os filhos de brasileiro, oU
brasileil'a, noulropaís ao scrvi.;o do Bl'asil, embora neste
não venham domiciliar-se; d) os estrangeiros que, ac,handose no Brasil a :1.5 de Novembro de 1889, nüo declararam, seis
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mf.!SCs depois de ter el1t1'3r]o em vigtll' a Constitui~~ão de 18!:H,
o animo de conservur u nucionalidade de origem; e) Os estrangeiros por outl'o modo natunl!izarJos.
Art. D7. Pl'J'de-se a nacionalidade: li) pal' natura1i;t,a(:ão
em vais estrangeiro; b) POI' uceilal;âo, sem licença do Presidente da HepÚbJica. ele pensão, emprür;o ou cOlJ1issâo de país
f'slrane:Aü'o; c) pOl' cancelamento da naturalização, provando-se que o nafuralizado dela se tomou indigno.

SECÇÃO II
DOS ClDADSOS

Art. !JI:S. Suo cidüdilos 05 brasileiros alístaveis comI)
elêitores, ou que de::enwcnhem ou len.halll desempenhado
legalmente rUn<;~,CI !Hlhlku.
§ LU São eleitorl?s o", lJrasilciros de qualquer sexo,
maiol'cs de 18 anos, aI istados na forma da lei.
~ 2. :\ão podem ser alistauo:5: a) 05 analfabétos; b) aS
pl':l(:as de pré, :5a1\'o os alunos das escolas militares de ~nsino
supel'ior; cj os que estiverem com 11 cidadania suspensa, OU
a tiverem perdido.
Art. OI). O alistamento cleil{)rnl c o voto são ohrigatórios
para 05 homens, soh tis 5ant;óes que n lei detel'lninur.
Paz':ígrafo único. A lei providencial'á pal'a que o eleitor
pOSSa \'ot:u', quando fora do pnís, ou em viagem na território nacional.
At'L iOO. A cidadania suspende-se ou perde-se unícamente nos casos aqui pnrlicularizados.
§ LO Suspende-se: li) pOr incnllacidade física ou moral;
b) por condcl1a~iio Cl'iminal, passada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos.
§ 2.° Perde-se: a) pela perdu du nacionalidade; b) por
alegn,:üo de qualquer motivo, feita com o fim de se isenlar
de onus que 11 lei imponha aos brasileiros; e) por aceitação
de título nobiliál'io.
§ 3.° A lei estabelecerá as condic,;ões de l'euquisÍl;ão da
cidadania.
U

SECÇÃO IH
DOS

lXEl.EGlVEIS

Art. 101. São inelegíveis:
1.0 Em todo o território da União: a) o Presidente
da República, os Presidente.:; e Interventores do~ Estadus,
o Pret'eito do Di8t~itoFcdernl, 05 Governadores dos Territórios e os 31inistros de Estado, atJ seis mezes depois de cessadas clefinitjvnmente as respectivus funr:ões; b) 05 membros
elo Podet' Judiciário, elo :\linistério Público, da Justicu Eleitorul. dos Tribunuis de :\pelaç~o l\1ilital' e de Contas e os
chefes e sub-c,hefes do Estndo-:'.Iaior do Exército e da Armada; c) os parentes naturais, civis ou afins. em 1n e 2' Sl'áus,
do Presidente tia República, até seis mezes depois de haver
êste deixado definitivamente ns SUllS funções, salvo Para a
Assembléia Nacional, se, em época anterior â eleít;âo . do
mesmo, tiverem sido Deputndos, ou o forem quando ela se
realizar; e) os inalistuveis Como oleilo:r.
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2.° Nos Estados, no Distrilo Federal e nos Territórios.
os Secretários de Esludo e 01'1 Chefes de Polícia, até seis
mezes depois de cessadas deJ'iniUvullwnle as respectivas funções; b) os comandanles de rOl'\:lI~ do Exército, da Armada ou
da Polícia ali exislentes: r:) (I,", Jllll'l'nles naturais, civis ou
ai\ns, em i" e 2° gl'ÚUS, do1'l PI'I~/'ÕiLlentes e Interventores dos
Estados, do Prefeito do Dil'\ll'llo Ft!deral e dos Governadores
dos Territórios, alé sci1'l 1l1'!ZI'!'I d.!pois de cessadas definitivamente as respeclivos 1'Llllc:tlt'l4, 1'111\'0, relativamente ás Assembléias Legislativas, (lU ti ~lICiOlllll, a exceção da letra c
do n. 1.
3.° Nos Municlpios: lI} 111' 1JI'l'rnilos; b) as autoridades
policiais; c) os funcillltÚl'llIg rIo fisco; d) os parentes naturais, civis ou afins, Ctll I" L' :.!" gl'ÚUS, dos Prefeitos, até seis
mezes depois de cessada" definitivamente as respectivas
funções, salvo, relalivnnwllte nos Conselhos Municipais e ás
Assembléias Legisla\..iva1'l, ou á ~acional, a exceção da letra c
do n. 1.

a)

TiTULO VIII

Da Declaraqlo d. direitos e deveres
Art, 102. A Uniüo nSllt'gul'U n brasileiros, e estrangeiros
residentes no rasil, a itwloluhllldnde dos direitos concernentes á liberdade, á SL'SUl'UIlI.:n Illdi\'idual e á propriedade, nos
seguintes ternlos:
§ 1.0 Todos são igllnlll IH'l'nnlc li lei, sem privilégio de
nascimento, sexo, cln1'lst~ !luellll, I'iqucza, crenças religiosas
e idéas políticas, desde qUI! IlL' nlio oponham ás de Pátria.
§ 2." A Repúl.ll iCll nfw l'jO('ullhccc fóros de nobreza neu!
criará títulos nohilÍlÍl'loll,
§ 3.° Ninguem POdCI'I\ /lot' obl'ígado a fazer, ou não fazer
alguma coisa..· sinão elll \'ll'1111le de lei.
§ 4.° A' excc\:ão dl' 1'11l14I'lIlll.c delit.o, ninguem poderá
ser preso, sináo nos ell~1l14 .llotel'mlnados em lei, e mediante
ordem escrita da alllol'idlltlt OCUlllpetente.
§ 5.° Toda pl':;~OIl dl'lidn 011 presa será, dentro de 24
horas, apresentada no Jlll1. eomllelente que, em 72 horas, no
má.~imo, porá o pacienll! t'm lilll.!l'dnde, transformará a detenção em prisão ou mllnll'I't't L'"ln, dando incontinenti aQ preso
uma nota judicial eom o ll1ull\'o da coação e o nome das testemunhas, se fUI' caso.. PUnl'n n. apresentação dos áelitos, ou
presos nos distritos t'lll'ail'l, LI juiz competente, tendo em conta
as distancias e as clil'il'uldlllfLo,.; do transporte, fixará bienalmente, por ato geral, o pl'lI1.lI l'l.'llllivo a cada uma dessas cir'mnscrições. Este pm'ligl'al'o lliill se aplica ás prisões de carater militar.
.
§ 6.° Ninguem poderá sei' conservado em prisão se prestar
fiança idónea, nos casos qUI' n lei determinar. A fiança não
poderá ser em dinheiro ou bens,
§ 7°. Aos réus será nSl'll.'guI'ntlo na lei a mais ampla defesa, com todos os meios e l'ecUl'sos que lhes são essênciais.
§ 8°. Ninguem será sentl'ncindo senão pela autoridade
competente, por lei anterior ao crime e na. forma por ela
declarada.
§ 9°. Ninguem poderá ser punido por fato não criminoso quando praticado, nem ter maior pena que a prescrita
por lei na época do crime.

~
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A lei penal retroal;irã em beneficio do delin-

l"iio haverá prisão por dívidas, muHas ou ct1slas.
Sómente a autoridade jurJiciúria podct'á ordenar,
prazo não maior de três dias, a incomunicabilidade do

§ 11.
§ 12.

e

POI'

preso.

§ '13. Em lodos os asuntos é line a manifestação do
peTlsamen to pela imprensa ou outm qualquer maneira, sem
depcndôncia de cemmra, rei'pondendo cada um pelos abusos
que praticar, nos casos e pela forma que a lei prescrever.
Xfio (~ permitido () anonimato. É assegurado o direito de
resposla.
~ 1:i.
O aparecimcnto de livro ou periódico independe
de 1iecn('u de quv.lquf?l' nuJoridnde. limilando-5e a lei exclusivamente a tomar medidas quanto a publicações, espetaculo:, ou representações imoral:;.
§ 15. Em caso nenhum sel'úo apreendidos livros 011
pCl'iàdicos, scnf:o por manflado judicial, ouvidos prêviamcllte
os autores. diretores ou editores rios mesmos.
• 1G. Sómente os brasil eiros poderão exercer a imprensa política ou noliciósa, ou nelas ter ingerência.
~ 17.
1\ienhum imposto gravará diretamente o Iívro, o
pm'jlídico, nem aprnfissiio (lI) escritor ou jornalista. Xão se
inclue ll('sta proilJiçflo o imposlo ele l'cncla.
~ 1/;.
1'\enhulTlu pella passul'á da p~5sôa dc) dcIín(lIHwte.
§ 19.

}: vcdada a lltJlícal:1'io de pena perpetua, de
banimento. on de morte re;;.salvudus. quanto a esta. as disposit'úes da legislação mJJil!lJ'. em tempo de suerra.
§ 20. Dal'-s~-á o habeu:;-c(JI']1I/., sempre que alguem su...
freI'. ou :;(~ achar em iminente peril;o de sofrer, ett! sua 11berdade. violência ou cD:;u:iio pC>l' ilegillidade ou abusu de
podet' .
§ 21. Quem th'er um direito, certo e incontestável,
amea(.'ado ou "iolaJo por aJo mamfestamlmte ílp.A'al d,) IJodcl'
~xectlUyo poderá requerer ao .iui;r, competente um mandado de segurança, A lei estabelecerá jJrocesso sumaríssimo
que PeJ'mita,-ao Jui?, deniro de cinco dias. ouvida neste pI·azo.
por 72 horas, a autoridade coatora. reso1'...er o caso, negando o
mandado ou, se o expedir. proíhindo-a riA praticar o ato,
ou ordenando-lhe resiabelecer integralmente a situação
umeal;ado ou violado por atos manifestamente ilegais do Poder Juidriurio. l"ão será concedido o mandado. se o requerente tiver, há mais de 30 dias, conhecimento do alo ilegal,
ou 5e a questúo fOr sObre impostos. taxas, ou multas fiscais.
Nêstes casos, caberá ao lesado recorrer aos meios normais.
§ 22. Salvo as C~ltl5aS que, por sua natureza, pertenl;um
a juízos especiais, núo haverá fUro privilegiado, nem trihunais de exceção.
§ 23. A, casa é o asilo inviolável do individuo, ninS'uem podendo ali penetrar, de noil.(~, Sem consentimento do
morador, senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres,
nem de dia, senão nos casos e pela forma prescrita em lei.
§ 2A. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo a
censura, em caso de guerra ou estado de sítio.
§ 25. A todos os brasileiros é licito reunirem-se livremente e sem armaS, não podendo a Polícia intervir senão
para manter a ordem perturbada ou garantir o transito público. Com êste fim, poàel'á designar o local onde a reunião
deva realizar-se, contanto que isto não importe em impossibilitá-Ia ou frustrá-Ia.

-
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lt permitido a quem quer que seja representar,
peti(;ão, aos podere'i públicos e denunciar abusos
das au t()l'idnrJes.
~ 27.
j~ garantido a quem quer qne seja o livre exercício de qualcllWr profissiio. ('orn as limitações que a lei im[JUzer, por moth'o de interesse público.
§ 28. l'ienl1utn lJ'ibl1to se cobrará smão em virtude de
lei.
~ 20.
Em tempo de paz. salvo a exigl}ncia de passaDO['le, conrerlirlo por autoridade federal. qualquer poderá
entraI' no teI'l'itlÍrio nacional, 011 dele sair.
§ 30. ~em mesmo em estado de guerra. o brasileiro
Doderá :"C[' (IcPOl'turlo ou expul"o do território nacional.
~ 31.
.\ l'niiio porler:í eXIJulsar fio território nacional os
estrangeiros rJe['igo:"os á ordem pf1blica ou nocivos ao!s interesses rio País. salvo i'e forem casados há mais de três anos
com bra"ileims ou tivcrem filhos menores brasileiros .
•\1'1. 103 ..\ rnífio exige de hrnsileiros e estrangeiros residente;; no Brasil o cumprimento de deveres, expressos nos
seguinles lêrrnos:
§ 1°. Todo individuo. salvo impo5sibilidade física, tem
o de\'(~l' de lrabalhnr.
§ 2°. Todo indiYiduo tem o dever de prestar os serYÍ(:os que, ('m bcn('ficio da coletividade, a lei determinar.
sob pena de perda dos l1ireilus políliros, al(:m de outl'a5 que
eia prescrever,
~ 3". Todo illfh\"idtlO tem o dever
de defender esta
Conslilllil;ão c de :'e ovôr ás onlens evidentemente ilegais.
:\rl. 10.'1. .\. espcei1'ical,'iio dos direitos e df~\'ere5 expressos nesta Consliluíl;ão não exclue outros, resullantcs da
fOl'ma de govêl'no que ela adota. do regime Ilolílieo-social
que eslabelece e dos lwinrípi05 que consigna.
~ 2G.

mcdianl(~

TtTULO IX
Da Religião

Art. 105. XenlllllJ1 cullo ou igreja gozará de subvenção
oficial, nem terá relação de dependência ou aJian(;a com os
Poderes Públicos.
Par:ígrafo único. A repre5entação diplomalica do Brasil junto á Santa Sé não implica violação dêste principio.
ArL. 10G, É inviolúvel a liberdade de concil}ncia e ele
crença. ~os têrmos compatiwis com a ordem pública e os
bons costumes, é garantido o livre exercício dos cultos.
§ 1°. Independe da crença c elo cullo religioso o exercicio dos direilos individuai,;;, sociais c políticos.
§ 2°. Ê garantida· a liberdade de associaCÍlo religiosa.
§ 3°. As associações religiosas adquirem a capacidade jurídica nos lêrmos da lei civil.
§ 4°, Não se poderá recusar, aos que pertencam ás classes armadas, o tempo necessário á satisfação de seus deveres
religiosos, sem prejuízo dos servicos militares.
§ 5°. Sempre que a necesssidac!e do serviço religioso
se fizer sentir nas expedicões militares, nos hospitais. nas penitenciárias ou outros estabelecimentos públicos, será permitida a celebração de atos cultuais, afastado, porém,qualqucr
constrangimento ou coação, e sem onuspara os cofres públicos.
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§ 6 Os cemitérios terão carater secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os
cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação
aos seus crentes.
0

•

TíTULO X

Da Família

Art. 107. A familia está sob a proteção especial do Estado e repousa sôbre o casamento e a igualdade jurídica dos
sexos; a lei civil, porém, estabelecerá as condições da chefia da sociedade" conjugal e do pátrio poder, e regulará os
direitos e deveres dos conjuges.
Art. 108. O casamento legal será o civil, cujo processo
e celebração serão gratuítos.
§ 1 O casamento é indissoluvel. A lei civH determinará os casos de desquite e de anulação do casamento.
§ 2 Haverá sempre apelação ex-officio, e com efeito
suspensivo, das sentenças anulatórias de casamento.
§ 3 A posse do estado de casado não poderá ser contestada, por terceiro, contra as pessôal; que nela se encontrem, ou seus filhos, senão mediante -. certidão extraída do
registro civil, pela qual se prove que alguma delas é ou era
legalmente casada com outra.
Art. 109. A proteção das leis quanto ao desenvolvimento físico e espiritual dos filhos ilegítimos não poderá_
ser diferente da instituida para os legítimos.
Parágrafo único. É facultada aos filhos ilegítimos a investigação da paternidade ou da maternidade.
Art. 110. Incumbe á União, como aos Estados e aos Municípios, 110S têrmos da lei federal; a) velar pela pur(\za.
sanidade e melhoramento da família; b) facilitar aos pais
o cumprimento de seus deveres de educação e instrução dos
filhos; c) fiscalizar o modo por que os pais cumprem os
seus deveres para com a prole e cumpri-los subsidiáriamente; d) amparar a maternidade e a infancia; e) socorrer
as familias de prole numerosa; f) proteger a juventude
contra toda exploração, bem como contra o abandono físico,
moral ~ intelectual.
0

•

0

•

0
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TtTULO XI

Da Cultura e do Ensino
Art. i 11. São livres a arte, a ciência, e o seu ensino.
§ 1.0 Incumbe á União, aos Estados e aos Municipios

dar-lhes proteção e favorecer-lhes o desenvolvimento.
§ 2.· Gozam do amparo e solicitude dos poderes publicos
os monumentos artísticos, bem como os históricos e os naturais;
§ 3. Cabe á União impedir a emigração do patrimônio
artístico nacional.
Art. 112. O ensino será público ou particular, cabendo
áquele, concorrentemente á União, aos Estados e aos Municipios. O regime do ensino, porém, obedecerá a. um plano
geral traçado pela União, que estabelecerá os principios nor.,.
- mativos da organização escolar e fiscalizará, por funcionarios
técnicos privativos, a sua execução. 0

.
§ 1.0 Parà o efeito de concederem rlip!omas, poderú a
União oficializar ou equiparar ás suas escolas pUL'ticulares,
cujo programa e professoruflo forem eqn ivalentes aos fios
P.'stubelecimentos oficiais congêneres.
§ 2.0 O ensino primário é obrigatório, podendo ser ministrado no lar doméstico e em escolas oficiais ou particulares.
§ 3." É gratuito o ensino nas escolas públicas primárias.
Nelas será fornecido g1'utuitamente ao;::. pobres o material
escolar.
§ 4. Para lhes permitir o acesso ás escolas secundária:::
e snperiores, a União, os Estados e os Municípios estabelecerão em seus orçamentos verbas destinadas aos alunos
aptos para tai!:; estudos e sem recursos para llf~les se mantel'em. O auxílio será dado até o fim do curso, sempre quI'
o edncando demonstrar aproveitamento.
§ 5.0 Para U admissão de um candidato em escola púhlic::\., profissional, secundária ou superior, levar-s{'-ú em
conta somente o merecimento, nada influindo a condil,;iill
rIos pais.
§ 6.0 Fica reconhecida e garantida a liberdarll' de cátedra, nüo podendo, porém, o professor, ao minisLt-,u' o ensino, ferir os sentimentos dos que pensam de morio diverso.
§ 7. O ensino cívico, a educação física e o trabalho
manual são matérias obrigatórias nas escolas primárias, secundárias, profissionais ou normais.
§ 8.· A religião é matéria facultativa de ensino, na::
egcolas plÍblicas, primárias, secundárias, profissionais 01.1
normais, subordinado á confissão religiosa dos alunos.
0

0

TiTULO XII
Da ordem econômica e social

Art. 113. A ordem econômica deve ser organizada conforme os principios da justiç~ e as' necessidades da vida
nacional, de modo que assegure a todos uma existência digna
do homem. Dentro dêsstls limites é garantida a liberdade
econômica.
Art. 114. É garantido o direito de propriedade, com o
conteúdo e os limites que a lei determinar.
§ 1.° A propriedade tem, antes de tudo, uma função
social e não poderá ser exercida contra o interesse coletivo.
§ 2.° A propriedade poderá ser expropl'iada, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa
indenização paga em dinheiro, ou por outra forma estabelecida em lei especial, aprovada por' maioria absoluta dos
membros da Assembléia.
Art. 115. As riquezas do sub-solo e as quedas dagua.
se um!),s e outras inexploradas, ficarão sob o regime da lei
ordinária a ser votada pela Assembléia Nacional.
Parágrafo único. A União poderá fazer concessões para
exploração de minas e quedas d!1gua, mas somente a brasileiros ou empresas Ql'ganizadas no Bl'asil e com capita~ nele
integralizado. A lei regulará o regime das concessões, fi.
"ando prazos e estipulando cláusulas de reversão.
.
Art. H6. Aquele que, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, nem reconhecimento de domínio alheio, possue um
trecho de terra e a tornou produtiva pelo trabalho, adquire
por isto mestno a plena propriedade do solo, podendo- reque.
rer.ao juiz que assim o declare por sentença.

-" 1G2 § 1.0 Ficarão })l'oprietãrios gratuitos das terras devolutas, onde Wm bem feitorias. seus atuais posseÍl'os, se forem
nacionais,
§ 2,~ Somente as pessoas jurídicas de direito público
in(erno poderão dar nfol'amento, Nos contratos anteriormente celebrados entre particulares, o foreiro poderá, li
qualquer tempo, resgatar o aforamento, pelo preço de trinb
anuidades, pagas de uma vez.
§ 3.0 A plant:J.cão, o edifício e todo o produto do trabalho incol'pol'ado ao solo, se valerem pelo menos metade
dês te, serão legalmente considel'ados o principal, cabendo aJ
propríetál'io do terreno l~ justa ino('nização rio seu valor,
Art, 117, É proibida a UStll':J., Considera-se usura a
cobranl:a dI' juros, inclusive comissões, que ultrapassem o
d6bro da taxa legal, A Ir.i estabelecerá as penas dêste crime,
~05 contratos vigentes, o dl'vedor não será obrigado a pagar
juro além do dt,hl'O da taxa legal, ainda quando estipulem o
contrário,
AI'L. 118, Na execução, ou n!l falência não fraudulenta,
não se podl'rá }'erluzir ;i miséria o devedor. A lei. on na ~ua
falta o juiz. llro"idenciará a tal l'cspeito,
§ 1.0 ~er;i impenhor-áwl a casa de pequena valia que
~ervir de mOl'arJa ao devf'dol' c SII::l família, ~e ele nüo tiver
outros havpres,
§ 2," Nos mesmos tl~l'mos, será também impenhorável a
propried:ujp rural, de:,! inaoa a provêr á mbsistência do devedor e sua família,
Art. 119, Torla~ a::: divida5, inclusive as fiscais, prescreverão eTil cinco ano:", quando a l<'i não fixar menor prazo.
Art. 120. É permitidfl a ~ocializa.;ão de empresas econômicas, quando levada a efeito sôbre o conjunto de uma
indústria 011 (Ie um ramo de cumércio e resolvida ]lor lei
federal. Para esse fim. podfI'ão ser transferidus ao domínio público, mediante inden;zal;ão e pagamento nos têrmos
do § 2° do art. 114.
§ 1.0 A enião e 05 Estados poderão, por lp.i federal,
intervir na administral;fto das emprêsaseconômicas, inclusive para coordená-Ias, qnando assim exíja o interes:;e público,
§ 2,0 ~enhuma lei de socializal;ão será votada sem audiência prévia do Conselho Supremo e dos conselhos técnicos nacionais ou estaduais, legalmente reconhecidos, que
tenham, pela .tiua especi::llizal;ão e atribl1i~ões, interesse direto na medida.
Art. 121. A lei federal determinará o !nodoe os meios
pelos quais o Goyêrno intervirá em todas as emprêsas ou
sociedades que desemp€'nhem serviços públicos, no sentido
de limitar-lhes o lUCl'O á justa retribuição do capítal,· pertencendo o excesso, em dois têrços, á União, aos Estados,
ou aos Municípios,
Art. 122, Será reconhecida a heranca exclusivamente
na linha direta ou entre cônjuges, As heranças até dez
contos de réis serão livres de qualquer imposto, que daí por
diant~ será progressivo, Os legados pagarão imposto progreSSIVO,
Art. 123, É garantida a cada individuo e a todas as
profissões a liberdade de união, para a defesa dus condicões
do trabalho e da 'Vida econÔmica,
§ f.O As organizações patronais e operárias, bem como
as convenções que celebrarem, serão reconhecidas nos têr..

mos da lei.
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§ 2,° Nenhuma associação poderá ser dissolvida senão
por sentença judicial.
Art. 124, A lei estabelecerá as condicões do Lt'abalho na
cidade e noi" campos, c intervirá nas relacõei" (mLt'c o capital
e o h'abalho para 05 caloem' no mesJno l)f~ df' igllaldnde,
tendo em vista a prole.;;ão social do "".il>alhadOl' f' 0;0; interesses econi\m icos do Pa í5,
§ 1.0 Xa legÍ5Iaf:úo, sôbrc o trabalho, SCI'ÚO obsel'vados
os seguintes }J1'f'(~eilos, desde já l!II1 Vigol', alpJJI df'. outras
mcdidai" uteis áquele duplo objetivo:
1.0 A h'abalho igual COI'I'f's[Jomlf'l'ú igual sahil'io, i"em
distinção de idade ou de sexo.
2.u A lei assegural'á, nas cidades (' nos camlJOs, um salário mínimo capaz de :mti;o;fazf')', COnrOI'III(, aS condições clt'
cada região, á:; necessidades nO)'l1la is da vida de um trabalhador, chefe de família,
3," O dia de tl'ahalho não excedel'á I1t~ oito horas e nas
indúsh'ias insaluhrl's de sei:;. Em ca:;os extraol·dinários. IJOderá seI' prOl'rog'lda até por h'es horas, vcncenrlú o Lrabalhador em cada hora o duplo do salário normal. A lH'orr.Jgacãn
não poderá ser feita consecutivamente lJOl' mai:; de tres dias,
e não será permitida r:as indústria:- jn,;alul)/'f~:;, nl'lIl aos que
tiverem menos de 18 anos.
4.0 Será gaJ'anlid'l ao trahalhador a neCI':'sál'ia assistên'cia em C'lSO de enfermidade, bem como á gestuntc c}wrál'in,
podendo a lei instituil' o seguro obrigatório c(llltra a ....l'lhicf·,
a doenca, o desemprego, 05 riscos c aridenLes do trabalho c
em favol' da In'lternidade.
5.0 Tooa emprêsa comercíal ou industrial constiluirá,
paral«:>lamente com o fundo de reserva do capital, e desde
que êste logre uma remuneração justa, nos têrmos do artigo 121, um fundo de reserva do trab'llho, capaz de as~e
gurar, aos opel'ários ou empregados, o ordenado ou salál'io
rle um ano, se por qualquel' motivo a cmpl'êsa desaparecer.
6," Toda emprêsa, industrial oU agrícola, fora dos centrosescolarcs, c onde trabalharem mais de cincoenta pessoas,
l'ierá obrigada a manter, pelo menos, uma escol'l primária para
o ensino gratuito de seus empregados, trabalhadores e seus
filhos. Providenciará igualmente sôbre a assistência médica.
7." A legislação agrária favorecerá a pequena prormerlade, .facultando ao poder público expropriar 05 latifundios,
!ie houver conveniência de 05 parcelar em benefício do cultivador, OU de os explorar sob forma cooperativa.
§ 2,0 Caberá ao Ministério Público d'l rnião e dos Estados velar pela estrita aplicação das norma.; IH'oietoras do
l1'abalhlldor urbano OU rural, bem como prestaL'-lhes assistência gratuita, sem prejuizo das atribuições pertencentes
nos órgãos especiais que a lei criar para tal fim.
Art. :125. A assistência aos pobres é assegurada pela
União e pelos Estados na forma que a lei determinar.
At't. 126. Aemprêsa jornalistica, noticiosa ou política,
não poderá revestir a forma de sociedade anônima de acõe:,
ao portador, ni'm dela poderá ser proprietária ou acionisl:'l
nenhuma pessoa jurídica, A Assembléia Nacional votará uma
lei de ot'gnniz!l~ão da impt'ensa, na qual, além de outras me.(lilia~,garnntirá. a siluacão de seu operariado e de seus· redatare:!.
Art. 127. A valorizacão resultante de serviços públicus
ou do progresso social, sem que o proprietário do imó\'ú!
para ieso tenha concorrido, pel'tencerá, pelo menos em InC.
tade;~ li Fazendu Pública
I

§ 1.0 O produto desta valorização, como o do imposto de
transmissão causa mortis e dos. bens que passarem ao Estado por falta de herdeiros, serão aplicados exclusivamente
nos scrvicos de instl'uc;ão primária e r.lssistência social.
§ 2.· Nos MII11icípio5 em que as n/'ce:;i'idadee dos s~r
vi{;os sanitário:; não esgotarem a quota de dez por Cl'l1to rio
lu'L 13, o saldo sel'á aplicadu também nl'sles iWl'yiCOS.
Art. 128, A lei ol'iental'á a polítíca rUI'nl no sentido da
fix!lt;flo do homEm nus cnmpos, a bem do desenvolvimento
dusfôrc;as econômica:; do pais, Para isto, a lei federal estabelecerá um plano geral dI.' coloníz\lção e aproveitamento
das tel"rn1' públíc~s, sem f'l'ejl1iz(, da!:> inicintiva!\ locais. coo!'df'Uudas C\lm as dil'etriz(";; da l1nifio, Na culonização dessas
t~\'ra'6 ~~rã() lW~fl'l'ldos o!ó\ traba\haáores nacionais.
§ 1.. A defesa contra a :;êca ::erá per'manf'nte e os res-

pectivos servi(:os custeados peh i7nião.
§ 2.0 A lei federal poderá. proibir. limitar ou favorecer
a imigração t' a emigra(:üo. tenno I'fi "ista 05 inlcrf~:,:':e:)

nacionais.

§ 3.0 O;; sf'I'viços dt' vigilancia sanitária vegetal e animal
serão feder1is, podendo a Fuião proibir, condicionar ou Iimítnl' a entl'u(.h dns esp('cie:, prejurliciaes, :'"c;,'i','ada aos Estados a legbla(:ão compleml'nlar.

T1TULO XIII
Disposições gerais
Al'l. i 29. 1~ vcdano a qualquer elo.:; trê!l Podl'!res delegaI'
:'iuas fllrihuí,:ões,
Parágrafo único. Nillgucm poder'á ser in\"(',õlido em fun~ão de mai:; de um dos trt'!:; Porleres, nem ter mal:3 de um
cargo eletivo.
ArL 130. A lei brasileira determina a capacidade, o fP.gime dos bClls c 'lS relacôc:; jUl'fdicas de todas as pessoas
domiciliada:; ou residentes no Brasil.
Art. 131. Na emel'gêncill de agressão estrangeira úU verificada insUI'reicão armada do povo ou da tropa, :l. Assemhl~in Xnciol1l.11 poderá declarar em estado de sítio qllalq.u"I'
llonta tio tOl'l'ilô['Ío nacional, mediante a:3 segi.líntes pl'e~

n~

cri~ô('s

:
1.0 O sítio não sl'rá pl'imitiYamente decretado per mal:,
11.. 00 dias. !JullC1Ulll ~l~l' "t'IHI'Oglldo, \lIHlt ou muls "le1.e5, por
igu:tl IJI't1:l0.
2.u O SItiO, .l1ém dn c~n~t:l'n á corrcspondênc.l!} de C1'llllqU(!l' natlll'eza, Umital'-5c-á n l'esll'ingil' a liberdade de locolI1ücão, reunião, tribuna e imprensa. Mas, a circuhlcão dOíl
livros, jornais ou de quaisquer publicidades não será de modo
nenhum cmbar!\~uda, desde qne seus autores, diretores ou
l~ditOl'e:, os :Hlbmetam á censura. A suspen~(' de um pcriórlico, 1>01' inobservancia da censura, et'eluar-se-á., por manduto judicial, a pedido do Minisl~rio Público e ouvido (I diretor daquele, ttldo no pruzo máximo de 72 horas.
3.0 Npnhum detido do sitio será, sob motivo algum, t'~...
colhiào a edifício ou local dc5lin~do a réu de crime oOluro.
nem desterrado para trechos d~sertos ou insatubres do ter..
I'itôrio nacional, ou distantes mais de mil quilômetros do

flontú onde a

dcten~ão

se efetuar,

..- 1011 .A prisão não será acumulada eom o deslerro, nem
transformado em degredo.
5.° Ninguem será, em virtude de sítio, detido ou consenado em custódia, sinão por ne0essidade da defesa nacional. em caso de agressão estrangeira, ou por autoria ou
cumplicidade na insurre'cÜo. C/li fundados motivos de nela
vir n participar. Dentro de 30 dias após a. detenção, o Ministro da Justica enviará ao 1'r·esidenl.e dG Conselho Supremo
uma nota comprobatória das razões rle ordem pública que determinam manter em custódia o detido. O Pr'esidente dn
Conselho fará publicar 110 jornal oficial n nota recebida, e
n Conselho decidirá, dentro de oito oflias, sôbre a conveniência
r1e manter a detenção ou re!axá-Ia..
6.0 O sítio não !!e estenderá aos Memhros da Assembléia
Nacional, do Supremo Tribunal. do Conselho Supremo, do
Tribunal Superior, do Tribunal de Contas. e do 'fribunal Militar de Apelação, bem como aos Presidéntes dos EstarIos f"
Membros das respectivas Assembléias Legislativas, dentro
das respectivas circunscrições.
7.0 Cessooo o estado de sitio, cessam ipso facto os seus
efeitos.
§ 1.0 ~a ausência da Assembléia e obedecirias as )ll·j·scrições dêsle artigo, poderá o sítio ser decretadu pl.'lo Prl·sideTll<.'
da República, antecedendo acquieseêlifia da Comi:.;::ão 1'ermanente. Neste caso. o voto da Comissão Permunenlp. import••
na convocação automática da Assembléia, para SI.' r<.'unir extraordinariamente 30 dias depois.
~ 2.0 Reunida a Assembléia, n Presidentp ria Repúhlka.
denlro de três dias, em mensagem especial, relaLará. molivanno-as, as medida!' de exceção que hou,·p.r'em sido lomarlas,
p remeterá os inql1l'!rifos f! lodos 05 dor,llml'nlo:- quI" a I'la:,
se refiram. A Assembléia aprovará. cmlâú. ou .sll~pendt'l'á o
sítio decretado,
§ 3.0 As autoridades que tenham ordenado tais medida!!.
5prâo civil e criminalmente responsa....eis, pelos abusus cometidos.
§ 4,,0 Durante o sítio, (J 1'residp.lIte da Hepúbl ica deler'minará por decreto, o objeto e os limiLes da clmslll'a, qUI!
Iiâo se exercerá sinão no:- fêrmos pslrilos dêsse ato. Xâo
será censurada a pnbl :cacão de aIos oficiais de qualquer do:'
poderes da República, salvo a!' medidas d<.' natureza milHar.
Dn censura. imerecida. cabel'â recnrso rio prejudicado para o
Conselho Supremo que. denlro rf(· ~elpllla e duas horas, nll,-ida a autoridade coalortl, decidirá sC)hre a publicação du
editorial censurado.
§ 5.- A inobservaneia das jJre~criçõps dêsle artigo torlllu't!
i}pgal a coação, e pel'm:th'á aos llacipnLcs recorrerem no 1'(;dei' Judiciál'io. Não :-;erá. todavia. snjeita ao cxame jndicial li
dcclarac;ão do sítio pela AS5em1Jl(ain ou li decretacão do
mesmo pelo Pl'esidentl! da llelJública se, neste caso, anLeced~l'
a aqniesc.êncin da Comissão Permanenle,
~ 6,° Uma lei eSI}ecial, considerada adicional a esLa Cunstituição, regulará o estado de sfLio em caso de guerra.
Ar\. 132. Sempre que esl.a Constituição ou li lei prescrevel'em o volo secreto. a volar:ão se fará por processo que
o lornl~ absolutamente indevassavel.
Arl. 133. A Assembléia Nacional, por lei especial, volada
por dois terços dos depulados e s6menle reformavel por êsle
número. poderá esLabe!ecer os casos de destituição dos cargu~
ê~le

!I.

ft

elel~vos,

-iM. Art. . 134; A ASilembléoia poderá crear a bandeira com~I'..
cin! diferente da de guerra e' modificar esta, mantidas, porém,
as côres atuais.
Art. 135. A Constituição poderá ser reformada mediante
proposta de uma quarta parte,· pelo menos, dos membros da
Assembléia Nacional, ou de dois terços dos Estados, no decurso de nm ano, representado cada um deles pela maioria
de sua Assembléia. No primeiro caso, a reforma cons'iderarse-á aprovada. se aceita, mediante três discussões, por dois
tereos de votos dos membros presentes da Assembléia e, do
Conselho Supremo, em dois anos consecutivos. No segundo
caso, se aceita mediante três di!?cussões, por .dois terços· de
votos dos membros presentes da Assembléia, no ano seguinte
á proposta dos Estados.
. Parágrafo único. A reforma aprovada incorporar-se-á
no texto da Constitu'iCão, que será, sob a nova forma. publicada c'om a assinatura dos membros da mesa da Assembléia.
Ar1. 136. Continuam em vigor as leis que explícita ou
implícitamente não contrariarem as disposições de8ta Cons~
tltuição.
'
Disposições transitórias
1. Fica transferida a Capital da União. para um ponto
central. do Brasil. O Presidente da República, logo que esta
ConsUtuiçã·o entrar em vigor, nomeará uma comissão que,
sob as instruções do Govêrno. procederá a estudos de várias
localidades adequadas' á instalação da Capital. Concluídos
lais estudos. serão presentes á Assembléia Nacional, que escolherá o local e tomllrá, sem perda de tempo, as providências
np.cessárias á mudança. Efetuada esta, o. atual Distrito
Federal passará a constituir o Estado de Guanabara.
11. A A!ssemblé'ia Nacional' votará, em sua primeira
sessão ordinária, as leis que regulem: a) o processo e julgamento perante o Tribunal Especial; b) as atribuições dos
Ministros de Estado; c) as funções. os deveres e a responsabilidade dos Interventores: d) o Estatuto dos funcionários
públicos; e) a organização judiciária; f) a organização 'e a liberdade da imprensa.,
ITI. Os recursos, existentes no Suprem6 Tribunal. sôbl'e
questões que nio forem de sua competência, a .1lIeno~ qtle este.iam em gráu de embarJl:os. baixarão aos Tribunais a que
esta Constituição deu atribuição para ,julgá-~os.
IV. Os Juizes, serventuários de justiça e demu'is funcionários cujos cargos, em virtude desta Constituição, forem
Sllpressos, ficarão em di·sponibilidade. com os ordenados
atuais, e contando tempo de serviço, até que sejam aproveitados em postos de iguais vencimentos e categoria, ouaposentados de acôrdo .com a lei.
V. Os vinte e um membros do pl'irneirQ Conselho Supremo ~a República, representantes dos Estados e do Distrito Federal, serão eleitos no mesmo dia e pela mesma ,forma
por aue o forem os Deputados á primeira Assembléia Nacional ordinária.,:
.
.
VI. Serão, para todos os efeitos, vários os casamentos
réligiosos;. desde, que seja efetuado o registro civil perant~ o
ofidal competente,. no prazo de três anos, a contar da proIimlgacão da presente Cl;mslituição, salve;> o caso do art. t08,
~

a".
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VII.
convocada, a
Assembléia Constituinte dissolver-se-á incontinenti; e a eleição da primeira Assembléia Nacional ol'dinária realizar-se-á
90 dias depois.
VIII. Esta Constituição será prom~llgada pela Mesa da
Assembléia e assinada pelos DelHüaôos presentes.
O Sr. Presidente - O Ante-pl'o.iet{. de Consl.ituif..'ão
fica sôbre a Mesa afim de receber emendas, de acOrdo com
o Regimento.
Passa-se á leitura do Expediente.
O Sr. Thomaz Lobo (lu Secrelti'l'io) flee1ara qtw lliiu há
]!;xpediente a ser lido.
4

o Sr. Presidente - Tem a palavra o primeiro ol~adOl'
inscrito, o Sr. m:nistro Oswaldo Aranha.
O Sr. Ministro Oswaldo Aranha (Movimento geral de
atenção. Prolongada salva de palmas) Sr. Presidente,

Srs. Deputados - Começaram hoje. virtualmente. os nossos trabalhos. aquêles para 05 quais fostes escolhidos pela
opinião brasileira e nos quais a vossa generosa confiança
impôs-me uma tarefa por demais honrosa e pesa:da em responsabilidades.
Pedi a' palavra. unicamente, para cumprir o patriótico
dever de agradecer-vos essa honra, que é grande, e essa confiança, que procurarei dignificar.
Fostes buscar-me no lugar de Ministro de Estado, dando
um público testemunho de confiança em vós mesmos. porque não 'Vos arreceiastes de minha origem gavernamentaI.
A vOSSa força. o vosso poderio. a fortaleza da vossa
autoridade, a irreyogabilidade dos vossos mandatos. a expressão nacional da vossa vontade. são superiores aos 'govêrnos e aos homem:. porque emanam da Revolução. não se}
do episódio efemero das armas. - quP outras armas podem
destruir - mas da consagração npfinitiva das urna:::. (Aplausos) •

E, porque eu. antes de seI' um homem do govêrno. fui,
sou e serei um homem da Revolm,:.ão (Pnlm.n.s nf18 ""leria.~ e
no recinto). quizl'stes parl.i1har comíllo. nesta generosa delC'gacão. aquela QUI' do Povo recebestes na primeira eleição
"eI'liaril'ira realizada. no Brasil.
Esta eleicão illdiréla. com que me honraram, pessoal ou
politicamente. tOl10s os lenrlers nf'stn ASiõem~!éia. teve para
mim (1 rll1'útm' 1'11' uma imposição cívica c nllt!ional.
ACt'iLundo-n. podeis ler fi rcrll'7.:l ()e que fui levado.
apenas. pela deliberação de. mais uma vez, mult.iplicar-me
para procurar cort'esponder á vossa confiança e servir con,·osco. na mais integral unidade de ideias e aeões. aos !':upel'iores interesses do Brasil.
Nada mais posso, meus Senhores. 3!lpiral' que acresça
em posicões,em honrarias, a esta minha intensa, altiva c
já desencantada vida pública.
Dei ao meu Pais tudo, e a propria vida, que êle tem
recusado das margens mesmas da morte, talvez para me
submeter a novas provações.
.
Tenho passado por elas e hei de passar pelas que nos
estão reservadas. sem vacilar no passo, Sl;lm mudar os rumos,

'"""" 1'08 .J,.

com o o!har sem iras e o coração sem odios, fiél II Revolução,
"bem com a minha conciência, ainda que· mal com o rei· e
com o reino".
Confesso-vos, na hora limiar das nossas atividades, que
tomo f) bastão que me confel'istes com as mãos voltadas para
todos vós, não para mostrá-las sem mácula - que são mas para abri-las a todas aquelas que com as nossas se
quize['em estreitar. formando o símbolo da reconciliação fraternal dos brasileiros. (A.plallsos.)
Não sois, nem poderemos ser, nesta hora e nesta AssemblMa. representantes de facções, de partidos. de classes, de
govêrnos, nem mesmo de Estados. (Apoiados.)
Sois, isso sim, Srs. Deputados. os .(\epositár'os da soberania nacional, una. indivisivel, e intangivel. (Pa/mas nO.1'ecinto e nas {jalerias.)

Em cada um de vós está o Brasil inteiro, na pessõa e
na investidura, com o seu passado, o seu presênte e o seu
porvír.
A magnitude da nossa patria exclúe os provincial'ismos,
os ostadoalismos, os regionalismos. (Muito bem. Pál7lws.)
A nossa formação repéle divergências. ódios, malquerenças, prevenções, rivalidades e hegemonias.
Somos uma pátria grande demais para cousas pequenas;
e um povo por demais sentimental e bom para alimentar
sizanías.
Deu-nos a história uma terra tão grande e generosa que
nela eaberia tranquila o fe'iz ·a população inteira e atormenla{la do Universo, tendo onde constru:r, onde semear, ond;J
colher, onde crescer, onde viver.
a paraíso, se existiu na terra. como dizia o gra:lde descobridor Amér:co Vespucci. não foi longe do Brasil.
Em nosso País, em nossa Pátria, tudo é gr;mde, se não
i.menso.
Só o homem. como afirmou o natlll·alista. procura fwr
pequeno, reduzindo as pruporções do seu ambiênto geográfico, a furça da sua cXIJansão política e a medida das g'ran{lesas nacionais.
A Revolução fez-se, SI'S. Deputados. para dar ao lmli:'i]"iro a consciência plena e integral elo Brasil. (JIuilo bem.
Palmrzs.)

a pessimismo, o negativismo, e a indignação são crill1e'i
políticos de lesa-pátria, que degradam os homens e amnrtalham a República.
Esta Assembléia, a primeira, em toela a nossa 11'istól'Ía.
aue surge integralmente da soberania nacional, não poderá
falhar á sua alta finalidade histórica, que há de ser, como
queria Graça Aranha, a ele "dominar e ulilisar n infnl'n)p e
llrndi(finsamatéria bl'asileira, afim de moderni::;ar, nacio))ali::;01'. univel'saU::;or o Brasil."

. Foi n vós, Sns. Deputados, a cada um e a todos, que u
Povo atribuiu essa missão sem par.
Precisamos inicial' uma obm corajosa, leal, livre. con1":anle. mas fraternal.
Tenho a certesa de que. das nOSS[tS deliberações sobemnas, sm'girá um estatuto político digno do Brasil. consagrador
uas aspirações llaciona 1i;::l.as, democráticas. renovadoras e ['evolucionárias dos brasileiros. ratif:cadas pela sanç.ão elns
urnas.
Tenho a convicção ((11e, dentro desta Assembléia, se v~li
construir G novo EsladG Brasileiro. não de material importado li decadência ocidentaL mas com a lição ela nossa história, com a g'l'andêsa ela nossa geog'l'afía, com à seíva da n05-

-
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:'11 J'aI;R. com a fecundidade da nOi'sa 1rl'ra, com a lIlocidadl'
das nOIBas aspirações, com a pureza das nossas idéias. Clllll
o vigól' do nosso espírito democl'atíco, e com os horizonte::!
~em limites do BrasiL (Palmas).
O convivia dêstes poucos dias já me demonstrou que
C!slou demais entre vós, porque há nesta Assembléia uma
lJnJ'monia de propósito, um tão claro Sl'ntimcnto dos devrre!!
públicos. tlma tão fraternal comunhão patriótica que a func.;úo, na qual me investistes, tornou-se supérflua.
O pl'óprio povo. que vos elegeu, já sente que nesta As,'l'mbléia fC pede e se deve confiar. que ela é uma nobre O
u!(a expl'cs;;ão da sua vontade e da!! suas aspirações.
Declaro-vos por mim, que serei um servidor das vossas
I!(!líberacõe;:. pondo no desempl'nho da minha honrosa foneüo. a serenidade cheia de fé e brllSíli(:nde. que tem marca1.10, 110S lances mais difíceí:" (' aIOt'mrn':Io(ls da vida revolucionária, a minha humilde aeão públ!ra e pessoal.
'Ü Poder Legislativo começou a existir comvosco em
nOliSO País.
E é necessal'io. á nOSí'oa paz ~ á nossa grandeza. que
nunca mais deixe de existir.
Serei \,OS50 representante, das vossas delibel'al;úes. da
vossa independencili.
Foi-se a éra em que o "lead~r" trazia para a subsPl'viencia das Ar;sembléias "ukur;es" presidenciais.
'Ü Go\'êrllo Provisório, pela presellt;a e pela palavra cio
seu grande Chefe. acaba de dar-vos o testemunho dessa
:wgul'anCa C dessa autoridade, entregando-vos, sem resel·'·a:<.
li f'laboracão do f'slalulo fur.damental e o exame dos se\1:-;
próprios aIos.
~ão lem, nem lel'li o Govêrllo a menor ínler\'cnt;ão.nem
na ordem. nem na orienla<;iio da clabOl'uc:ão constitucional.
Esla deve ser obra vossa. feita com bl'/widade, porque
ê:'!les são os reclamos da opinião, mas sem prejuizo ela líIW1'l1adl' e ,:a sabpdoria com que devem ser elabOl'adas as
Il,h; lJá:,il'a:, rio:; povos,
~esse labor. que hoje iniciamos. esper·o. rll'llhuJI1 de
vós será r<: paz de d~s\'iar o seu mandato de sua alta e llUIr';ólíra nnal idael'(' pal'a ou Il'as. que nfio digam cum ás funI,'ÔCS mesma:" de;;:la Assembléia.
Se lal :,uecdel', por at;fio inlel'na Oll IW1'llll'bat;fio exll'l'nu,
plIde u pu\"u (('I' a CC1'lrzu dc que. em sua qna::;; 11 llUIIimil1adl',
1'0111 elcs on sem cies. haY('l'cmos de clIOllll'Í1' nusso dl'VPI'.
dando ao Bl'asil lima Conslíllli!;âo qllP não sl'ja madl'a~la du
Illl\'O. mas a mã~l COn11l11l rios cidadãos. (J1uitfl bem. 111llulllS
}Jr(./OII{lf1(/([.\·, nu recinlu (! 11lt.~ [jdlel'i'<ls,: l) UI'adul' é VíL'{l/llelllc

(eUcilculo) .
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o 51.'. Presidente - Tl'lll a pulaYl'a u S!'. Depulado ~te·
deit'os XeUo. (Pausa).
O 5r, Medeiros :Netto -

SI'. Pl·csidenlc ...

O SI', Presidente - Nos tth'mos da leí intel·na. convido l)
nobre DCIHltado a ocupa!' li (l'ibuna. ou I?ntão a falar ri"
qualquer' das duas primeiras bancadas. com aquiescência da
Assembléia.

- noo Sr. Medeiros. Netto - (*) Sr. Presidente. a In'ata impressão que a NaQão recebeu, ontem, das palavras do ilustre
Chefe do Govêrno Provisório vem de ser reiterada pel~
brilhante e modelar oração. que acabámos de ouvir, do' honrado Sr. Ministro da Fazenda. oraQão que vale por -.:im juramento, uma profissão de fé. Das declarações ontem escutadas, com todo o acatamento, por parte desta Ass'embléia. ressaltam as relativas ao projeto de Constituição Brasilei:' '.
que S. Ex. num esfôrço por bem servir ao País, entregon
ao estudo de uma comissão de doutos. Por bem dizer dos
seus anseios de paz e fraternidade, reservou as premissas
daquela belíssima notícia - a saudação melhor que poderia
dirigir-nos, a nós. m1andatários da Nacão - a de que não mais
havia fronteiras fechadas para todos os nossos irmãos.
Ú SR. HENRIQUE DODSWORTH - Há alguns atos complementares dessa declaração?
O SR. MEDEtROS l\'!ET'IlO - Sr. Presidente, naquela
men!':ll!l'em comunicou o Chefe do Govêrno Provisório a
instituição do Govêrno estabelecido por forQa da revolução
vitoriosa em outubro de 1930. Disse mais dos principais
atos, políticos e administrativos, do periodo revolucionário e
terminou por submeter ao nosso estudo o Ante-projeto da
Constituição. Motivo de alegria e de emocão ainda maior
foi ouvir de S. Ex. que se sentia forte para garantir a supremacia dos poderes desta AssembMia, um. ambiente de
respeito e absoluta confianca, em que ela possa entregar-se,
serenamente, á magna tarefa de elaborar sólidas e mais sábias instituições para o País. ,Seus propósitos estão declarados. Bem haja a civilização brasileira. que permite aoCheie do Estado fazer afirmações tão solenes!
.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. dá licenca para
uma interrogação?
Se o Chefe do Govêrno Provisório está, realmente, animado dêsses sentimentos de confraternização dos brasileiros,
por que não revoga o decreto que cassou os direitos políticos dos cidadãos exilados?
O SR. MEDElR'OS N.ETTO - Ü decreto do Chefe do
Govêrno ProvisoI'io que cassou os direitos políticos dos cidadãos exilados?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sim, dos exilados ap6~
a revolucão lie S. Paulo.
.
O .8R. MEDEIROS NET'I'O - Sr. Presidente, o Chei&
do Govêrno Provisório não podia dizer mais do que disse;
não teria outro ato a praticar ao iniciar dos trabalhos desta
Assembléia, cuja instalação deveria assegurar por todos os
modos; além das declarações feitas em sua mensagem. Que
outro ato jurídico poderia emanar do Chefe do Govêrno naquele instante?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Promessas nos têrmos
do prOl'l.Tama da Aliança Liberal ...
Ü SR . MEDEIROS NETTO - Quem nos dirá que o Chefe
do Govêrno Provisório não teria - e terá com certeza necessidade de manter as medidas de restrição até a instalação desta Assembléia?
.
O SR. HENRIQUE DODS'YORTH - A convocação da Assembléia Constituinte cuslou ao Governo a assinatura de um de(*) -O orador fala da tribuna.
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ereto, mas custou a São Paulo a vida dos pRnlístail indeprndentes. (Palmas nas galerias) •
O .SR. PRESIDENTE - Atenção!
O Sn. HENRIQüE DoDSWORTH - Esla é a verdade: não
o devemos só ao Govêrno; se estamos: hoje aqui reunidos,
muito devemo-lo a São Paulo! (Not'as. 1l7ianifestações nas galerias. )
-O SR. PRESIDENTE (Fazendo s(Jf1r os tímpanos) -

AtenI;ão! É vedado ás galerias o pronunciamento pela forma por
que se está operando.
'Continúa com a palavra o Sr. Deputado Medeiros Netto.
'O SR: MEDEIRJOS NETTO - Sr. Presidente, não tenho
prcoura~ão de S. Paulo para falar. Tenho. apenas, idélas
a expender, mas estou certo de que são idéias muito afins
das daquele Estado, porque as suas são as de todos n6s, quo
aqui estamos para votar uma Constituição, a mais perfeita
possível, dentro do menor prazo pm:sível.
O SR. ALCANTARA MACHADO - V. Ex. está interpretando o pensamento de São Paulo. É isso mesmo o que São Paulo quer - a Constituição.
O .SR, MEDEloR03 NETTO - Muito obrigado a V. Ex.
Sr. Presidente, o que é preciso, neste instante, é construir, e é para isso que estamos todos aquí. E parece-me
a mim de urgente necessidade ratificar ao Governo Provisório os poderes, as atribuições do decreto institucional número 11.398. de 11 de No'Vembro de 1930, Devo. no entanto,
declarar a V. E:x. e á Casa, em reserva de princípios, que,
como jurista, tenho o direito de possuir, que julgo supérfluo este ato. De mim para mim, e para a Baía, se apenas
tivesse de resolver, preferiria transformá-lo num voto
de aplausos á maneira serena. inconfundivelmente serena,
por que o 'Chefe do Govêrno Provisório vai conduzindo os
destinos do ?aís, (Muito bem.. Palmas).
Quereria significar neste alo, apenas, os agradecimentos
da Baía ...
O ,8R. ALOYSIO FU.Ho-De qual Baía'?
O SR. MEDEIROS NETTO - ... que, não sendo revolucionária. foi e está sendo tratada com o maior respeito,
e dirigida com o melhor dos êxitos .
.Q SR.. HOMERO PIRES - A Baia é, uma só.
(Trocam-se vee-mentes apartes entre C!S Srs. Depu.tados
Christovão Barcellos e J. J. Seab1'a. O Sr. Presidente, repetidani.ente, reclam;a at'ençãu, fazerulo soa:r os ti.-UbPUTUIS.)
,O SR. MEDEIROS NETToO - Infelizmenlé, não poderemos, aqui. reunir todas as opiniões; item as l'enniu a Baía
quando á frente do seu idealismo, tinha. a figl11'a apostolar
de Ruy Barbosa. (Muito bem,.)
.se, já a êsse tempo. os nossos adversários nos combatiam, que não hão de fazer agora, que êle desapareceu do
meio dos vivos, embora se conserve vivo em nossa venel'a. c·ão ?! (PalinJas no recinto e nas galerW$.)
É uma consequência fatal da história política da Baía,
a dessa divisão, tão nítida, aqui neste recinto, num espetáculo lamentável .. , (Trocàm-se apartes.)
O SR.. PRESIDENTE·":'" Devo ehamar a atenção dos nobres Deputados para o que dispõe o § {O do art. 79 do Regi-
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menta provisório: "Para apart.ear nm colega, deverá. o
Deputado solidt ar-lhe permissão."
Contínúa com a palavra o nobre Deputado Sr. Medeiros
Nett.o.
O SR. MEDEIROS NET'IlO - Sr. Presidente, a minha
missão é de paz. e de construcão. Não fôra (1ste propósito de
paz e de construção, não faria secrificio 005 principias jurídicos que tenho a respeito, julgando talvez supérflua a
medida que venho propOr á consideracão desta ilustre Assembléia: reiterar atribuições ao Chefe do Govêrno Provilõôrio. alribu icões contidas no Decreto Institucional. ~l1pér
flua. Sr. Presidente, porquE:: penso qu(:, com a instalacno
desta Assembléia, para ela não se transferiu, em sua plenitude. o exercício da soberania nacional.
Bastaria - e é bem melhor invocar. porque a evidência dos fatos se impõe mais do que a sutileza dos ar~mento5
- bastaria invocar que. aí, subsistem, ao lado dela, como
lírgãos dessa mesma soberania, o Poder Judiciario e o Poder
Executivo.
Devemos. porém, ordenar a Nação. que é de todos e
onde totios deverão viver á vonlade com suas conciênr-ia!Õ\.
Bem Mi que há díscolos dessa opinião. e êsses pal,l'iolm,
como todos os que aqui se acham. hão de querer acima de
quaiSQuer exce\:ões os atos do Govêrno.
Mas. dizia eu, Sr. Presidente, com a instalac;ão desta A8~pmbléia. não penso que para ela se lenha transferido, integralmente, o exercício da soberania nacional.

(7'rocam-se aparteI.)

Sr. Presidente, vai-se tornando hábito, a propósito de
tudo. a até fóra de qualquer propósito, citar o que se passa
na Espanha.
Por vezes, entretanto, o que alí se pas!Õ\a é exótico ao
no:;so panorama político. Os costumes sempre influiram na
rlirecão do pensamento dõs juristas, ainda quando não emanados como primeira exteriorização do fenÔmenojuridico.
Quanto se passou alí, em relat:ão ao episódio, que aqui, hoJe,
nH' traz á lribuna, t.alvez tenha origem nos costumes do
l'pgime pal'lamentar. Dai. vir O Chefe do Govêrno ao Pal'1amenlo. para lhe nedir a.<Juela moção de confianca.
O no!Õ\so re~-jme ~ diverso; dessas mocôes não precisa
o Chpf(' (ln Govêrno Provisório.
~enllOre~ ! O Chefe 00 Govêl'no 'Provisório. baixando o
n('('I'eto TnslilncionaI. que fez? Mantpve a Constituição 0('
189Lmanleve o mesmo sislema aa reparticão triparlida dos
Ól'gãos da soberania nacional; conservou em suas funções o
Pori('r Judiciário e. apenas, dissolvendo o Congresso. avocou
pat'a si a atriDuiCÍlo de legislar . Instalada esta Assembléia
Constituinte, com função especializada de dar ao País uma
Constituü;.ão, de eleger o Presidente Constitucional e de examinar P aprovar os atos do Govêrno Provisório, não se
l1'ansferiu, automaticamente, para ela a legíslat.ura ordinária qUI? continúa a ser acumulada pelo Poder Executivo.
'Osefeilos daquele decreto subsistem e subsistirâo enquanto o Pais não voltar ao regime constitucional. que nós,
aqu f. ... oma:;. elaborar.
Por isto. dizia eu Que julgava supérfluo êsse ato. Mas,
RI'. Pl'esirlente, no desejo de que entre nós não haja dissídio:,. no ri('sejl'o de abrigar todos os pensamentos, entendi de
aJl\'NIPnlar aindicacão, que tenho a honra de submeter á
npl'l!CillCào da Casa, porque, nos têrmas sóbrias dela. todas as
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óplniões pooerão encontrar abrigo, Ela orb ecerá ense,ill li
al.ívidade de quantos, aqui, venham com sincero pl,t1fJó:o;il~1
de dotal' o pais de \lma cunslitnir;ão, como a Nacãc:.o JnteíYll
anseia, Estuu certo lÍe quI' ú,-!'e lJl'(~pósilo uno ci meu, nfll.1
:,I~l'á de, ninguem, }JOl'ljlll! ... (le IIl,Jos nós, pOl'o.lne em lodll';
o,; conslituintes étl vl'jo iJI'usíleil'o,; ,'ignu:-; a lJllnl'I'J'em. UI1'a
l'álJ'ia, iJlgnil'icada, Inaiol' dl'lIlr'o do,; qlladl'o... lia Ipi,
Pel;u licença a V, Ex .. :-\1', PI'c,;idellte, [1:i.l'l). lêr a inr)ie:I(;1io que conclue c:;la lJI'dl~m t.l(~ <~on:-;ídpI'açiJe,.; c diz, lJl'e.... i:iUlIlcnte, da idéia que me tl'IIUXI~ á Il'ill\lna (lê).
(Muitu vem: milito twm,[JalJlw..L U oraárJ/' é 1'Í'I'(WLl1ule
cump7'imentfldu, )

1l'iJ)!CAÇÁO

A AS~I~mhll~;a :'íurional C()n~Wu :ntl:, cipn r,,; (h ~ten:;,l
gem que lhe :lIlI'('senlc.l1 o Chl~f(' do (iov(\rno Pl'ovic:;{,rio, : ,':;01\'1' atl'jbllil' a :4, Ex, li"; podel'p.!, contido:; no d'~I~:'I~tO uúm,.ro HI,39S, (le 11 111' !iowmhl'o til' 1930. lJOI.' ~. E",:, p-xpedÍ(;II. IJIl:lIldo li :\lu:iio, t:>nl ü;oTW1:':, Ih" ('onfl'I'j\l '1 "upr~ma 1l1:'gil'1t'<llul';l •
:-ala da~ S~s~ÕI':' da A:-;:,emb1P.ia ~acillnal Con.. til.uiml:,
1ü c1I' ;'iiowmbl'o I1p 19:i:i. - MIUieiro1l NeUt"
O Sr, Presidente -

Vou 5\1hmpLpr a \'olos n

O Sr, Sampaio Corrêa -

ljl'n~.;,

I1c\"o dl'cl:ll'al', a

\',

rndicn~lih,

Prp-1iminal'm(1nL(1, SI',

Ex. -

c

o

('(.\\:II

de uma

Presi-

..-ez

1)1)1'

lodas - ql1t~ goslosamcIIlp. abro mão du dil',:!Lo qu~ me é
1l1I1.nl'gado )leio Regiml'lIlo, quando )ll'ofl)(1 os apa,'({'s senl
lm"vio con:;l>[llímenlo do (}l'adOl',
~I', Pl'e:,idenll' e 81's, Deputado:,: nl'nhuma hesilal;âo
ll'l'ia em \"tltar, )lura e simplesmente, Sf>m quai.,q\wL' declal'ações, a fayor Da indicação apresentada pelo íluslL'P DéTJ'I~
lado, SI', :'Iledeil'os NeU.o, se 5, Ex, não a tive:;sp Pl'ecedido
.1(1 considE'I'a~Õe5 várias com as quais estou em absoluto

úesacórdo,
E tenho autoridade para fazer as restrições qn(~ VOlt
apresentar, pois sabe V. Ex" SI', Presidente, - e mllilCl
hem o 50abe - ql1e, quando há unos passado8, foi ü':lzida a
(!f'bate, no Senado da República. a· l'e\'i~úo constitucional, :l
minha voz foi invariavelmente contrária a todas as modificações então proposta.s, não lJor moti,,!):> df: (Ji\'I~!'gênr.i;Jr, rilHI'
l.ríl1ál'ias. mas porque entendia - e assim o de~larei rl'anl~a
mente, qUI! a obra de construcão jUl'Í.dico-con5tituc i l)l1al rll:
um }JO\'O :'ó pode, e só deve sei' elabol'adacom o pais inteiramente pa-cificado, sem estados de síli~, com ampla liberdane de imprensa e de opinião.
Assim ainda penso hoje : não c.ompl'eelldo, a minh'l l)lm~
C1e h!'asíle: ro recusa-se a. a.<1milíl' possível, E'ficiet' tt~ di~·
cussão do pl'ojeto constitucional, enquanto exi.~lil'E'm llra~l'
lE'iros com direitos politicoscassudos, fóra das front,~iJ'a$ do
país, e ou! ro~, e muilo~ outros. e muitos, tendo cerceada· a
manif('sLacão livre de sua. opinião através a imprenC:;:l ainda.
hOJe cenSll ro.da,
Ol'a, Co SI', Medeiros Netto, ao justificar a indic'l~íi.o de..
pendente do voto dp~ta A:"8embléía, louvou a atitude lIú 15e..
nhoI' Chefe rio Govêrno PI'o\'isõrio, compa.receMcl á se:;~!\o Sli..
lt'ne dA inllllllaçito rim; nOIlRns trllnalhos; rnnil 1011V011, igual..
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mente, a .decÍaracão de S. Ex. de que estavam ab~rias as froIlteiras do 'pais .a todos os brasileiros. Se concordo eom S. Ex. na
primeira parte, porque 8lquele comparecimento envol,,~, implicitamente, o reconhecimento de que é aqui, nesta Casa.
que está representada a soberania nacional (Muito bem),
não posso dar o meu assentimento, o meu apoio aos demais
.
louvores que a,quí ouvimos.
Não posso confessar satisfação, que não tenho. como
S. Ex., com a simples declaração do Chefe do Govêrn l) Provisório de que estão abertas as 'fronteiras á livre entrada dos
brasileiros exilados. (Muito bem!) :Eles têm direitos que oevemos respeitar, quer tenham sofrido em consequência do
múvi'll1ento de Sãt) PauJo, de um ou de outro lado. indiferentemente, quer tenham padecido por conta de suas opiniões
políticas, em quais'lUer ocasiões.
Para mim, Sl'iS. Deputados; a nossa obra não poder'd -ser
sólida e estável, si não assentar na pacificação g~t'al e 1.0
esquecimento. (Muito bem/)
.
:Só a anistia aro·pIa e irrestrita. resolverá satisfa.tóriamente a questão; não quero, como os que se satisfazem com
a .simples declaração governamental; não quero, repito, participar do sacrifício que êles volunLáriamente fazem ao úeus
Onam.
Estou certo, Sr. Presidente, de que V. Ex. e a Assembléia não enxergarão em minhas palavras quaisquer sentimentos :de oposição, quando aqui estamos reunidos pal:a
cOIliStruil' •
.
Demais, oposição a que, Sr. Presidente? E opo!Hção, a
quem Sr. Presidente?
.
Oposição aos- átos do Govêrno Provisório? Mas eójtes ,iá
estão -submetidos ao meu julgamento e -deles cuid~rei oportunamente com a serenidade dos juizes.
Oposição ao Govêrno Provisório? Mas o Chefe desse
mesmo Govêrno, dando ontem conta a esta A:5sembléla .dos
átos que praticou, implf:cita-mente afirmou reconhecer que
aqui se encontra a expressão da soberania nacional.
Oposição aos novos? Porque, ,Sr. Presidente, se !'lU confio na ideologi·a e no patriotismo dos moços de minha terra!
Qposição aos velhos, que aqui se encontram, vindos das
situações passaidas? Mas se são todos índios de. .mesma taba,
conforme h-á tempos aifimnou na antiga Gamara o Sr. Depulado Leoncio CaIrão, em resposta a um aparte do Sr. DepuLado Prisco Paraiso, um e outro hoje aqui representando,
em um mesmo partido, o Estado da Baía.
.
Demais, Sr. Presidente, eu sou aqui um Deputddoque
venceu conio so.nho; talvez o único nestas condicões, nesta
Assembléia. Não dirijo; não sou leader. senão de mim próprio. Sou solus, totus et unus. Ainda hoje, assim o d~clarel.
sinceramente, aos meus colegas 'da bancada do Distrito Fe~::
deraI, quando me honraram come. seu repl'esentaI.l~e It& Co.
missão Constitucional; disse-lhes, ao agradecer a honro'•.a
investidura, que levaria á Comissão o pensa'mento da bancada carioca em cada ·caso, exporia lealmente os. argumentos
que me fossem presentes, mas me reserváva o di! l~itO de
discordar e devotar' sempre de acôrdo com II minha conoi~ncia.

.

"(Muito bem!)

. Vê V. Ex., Sr. P·residente, quP nno faço restrlCõcs

mdlcaeloi. mas u. faço ia palavraa

}JU.'

a

tlue foi JustifIcada..

Voto ,pela indlcaolo, porque ela al'mua a Io>berani& desta
Â8sembléia epoIque, em conaequência, manU3nào pOr .18
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vigor a Constituição de 24 de Fevereiro de 1.891, lImita os
poderes discri'cionárioll do GOVêl'110 Provisório.
Era o que tinha a di'Zel>. (PalllLas Muito bem. .ill1âlo
bem.)

. O Sr. Acurcio Torres - ::;1', Presidente, discutindo a
indicação oferecida pelo nóbre Leade1' da bancada j)f1ianu
1:11'. De'pulado Medeiros Nelto, não falo a V. Ex. como delegado dE: facção, mas, tão só, como homem que nunca deixou
que o ,seu patriotismo sofrêsse a luLéla de quaisquer m,iuncões político-partidárias, tendo colocado, sempre, a mmha
palav'l'a, a minha ação ao serviço da .Re.pública e (jOS intel'esses populares, servindo-a, assim, com abnegação.
Hem sei, Sr. Presidente, p;ela, lição que nos deixou Joaquim Nabuco, que estamos vivendo um momento em que. impossivel s,erá ouvir a voz dos partidos, por isso Que - como
disse êsse grande filho 'do heróico Pe.rnambuco - l.llvi-la é
tão impraticJável como perceber-se o zumbir do., illSéLos que
procuram atravessar o Niagara. Ma~, havem:>s de convir.
que a voz da Nação, a voz do povo - que até aqui chega fa~a mais alt~ que as quéidas de Paüio Afonso, e qUi~ as c,alaratas do Iguassú.
'Quero, neste iüslanle, resumidamente, fazer um apelo
ao Brasil, e muito especi'almente á Paraiba do Norte, II he"rólCa e pequenina terra que nos ajudou a combater os 110lanáeses e cujo ci,vismo de seus 1'ilhos só póde "er comparado
ás adversidades que lhes oferece a própria terra; aos cmb3iit!adores de Minas Geraes - terra de João Pinheiro e de
Afonso Pena, onde se encontram sempre latentes os scntimentos de liberdade; e ao Rio Grande do Sul, aqui representado pelo Ministro da Fazenda, cognominado o coordcnador
das bancMas governamentais desta Cas~, nom~ que pronU11"
cio, Sr. Presidente, com a simpatia ~m .que me babituei a enca-rl\.-lo desde os dias da nossa juventude, - o Sr. Oswaláo
Aranha. (Palmas).
A .A!ssembléia Nacional Constituinte, no momento .:!m qUI;
inicia os trabalhos de reconslitucionalização do Pais, precisa,
antes de mais nada, agir na conformidade das aspirações do
povo, decretando a anistia ampla e irrestrita, para l1ue, ('.om
ela, voltem ao seio da Poátria ·os exíl:ados, 'sejam revogarias
todos os decretos de cassação de direitos, reineluam-se nos
:vespectivos quadros, todos os milHares enyolvidos em movimentos contra o Govêrno que ora domina, e tambem aqueles
que atuarlllm na. defesa do que foi deposto peta RevolUl;ão,
fazendo tambem, com isso, com que volt-em a seus cargos
funcionários e serventuários demitidos sem motivo jm tifi~a
Jo a, talvez, 81penas por não comungarem com a atual situaCão pGlftical (Muito bem). .
Sr. Presidente, ainda há mais; a imllren;;a necessita tie
liberdade (muito bem), mas nãG da liberd'a:de condICionada á
publieação dos debates da Assembléia :Nacional; precisa de
liberdade ampl'a. completa, absoluta, para que pOSlSa exercer
a crítica dos atos da Constituinte e do Govêl'no Provi~óri(>.
Voto a indicação porque ela repousa no princípio da soborenra desta Assembléia e aind'l. porque põe em vlgor O~
postulados constitucionais de 24 de Fevereiro de 1891,
:Aí fica, Sr. Presidente, o meu ·a'Pêlo simplt::lÔ mas opa·

triótico.

Espero que a Assembléia, oe especialmente as represen·
tacões dos três Estados responsaveis diret.os pelal\evolução
de 1930 lagam com que a paz volte ao Brasil, de vai Que,

i
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com isso, teremos ll(lrrespondido aos anseios do povo e obedf'cido aos imperativos <la Nação. (Muito bem. Palmas).
~ão vos esque((uis, 8['5, DepuLados,de qUI? a imlJI'en..a
r';[l}í para as instituil;õc5 como o sol csLá pal'a o OrguUi5mo
vívo; e não vos esque(;lai". lambem, que a Na~ão exige C/UI'
f'la 11085a, qual lW1'egrino, levar ás b,asílicas !('['ras - eom
a nol feia ela decl'p[ac;ão da anisl.ia e a sUSIJen"ão da censura
- a cCl'leza dI' que cllllrimos o no:,so r1evf'r e de que lÁ :lllZ,
rm vPl'daflt', df':"CI'U :"tJ\Jl'P o Brasil. (Muito be'lI/.: muito bem,
P(/lll/I/.~)

•

o Sr. Presidente 1. SeaUra.

Tem a palavra o Sr. Deputado J.

o SI', J. J. Seabra - SI'. 1'I."esidenle, sendo poucas as
minhas palavl'us, }Jpdiria a Y. Ex. cllllsl1l1u:,,:-c á Ca.,a s.ihl'(>
iH.' cOIIs-enLe que en filIe dc::;la bancada.
O Sr. Presidente - O ~r. Deputado J. J. Seabra, nos
do Regimento, pede pel'mi:,sâo pal'a falllJ' da baJ~va.J:t.
Os sellhol'p,; que a concedem, queiram levantar'-sf'. (?Ill/slli.
l-'oi concedida.
'fem a pala\'1'3 o nobre Deputario.
ll~l'nl(ls

O Sr. J. J. Seabra - Sr. Pl'p3irlenLp, flli. sou (\ f;prl'i
c;empre um homem da Revolução, contanto qu~ ~ Hevo1l1l;âu cUlJ'llpra as suas promessas (Muito bem,); 1111' a R~~\'Oll1
Cão fralernize os b['asileiros 11ela anistia ampla e pleJlil, acaua1l00 com a resll"Ícâo de dil'eilospoliLicos, dp.ix:J.udo Que a
sohcl'ania nacional respire pelos pulmões, com a liberdade de
imprensa; enfim, SI.". Presidente, que a. Revolução garanta
uos brasileiros todas suas liberdades públicas p P'lrtl~li\;u·e:'.
A!plaudo e sublinho, portanto, as ,palavras do honrMo Sr. Ministro da Fazenda, quando disse que foi, é e será c;empl't· UlTI
homem da Revolução, porque Lambem .fui, .sou e serei um
homem da Revoluçãol
Venho, Sr. Presidente, de uma. Assembléia ond~havin
Ministros, Deputados e Sena<iores - Ruy Barbosa, (Juinlilll)
Bocayuva, Campos Salles e Glycerio, - para uma A5sembléia
onde os minislros síio incompatíveis. Por que eSSll incompatibilidade'? Por <lue vermos aqui o honrado SI.". l\fini.;tro da
I1'azcnda como Depulado sem ser Deputado'? Nâo seria melho!' que o Govêrno Provisório o tivesse tornado ':'ampI11ivel'?
~. Ex. não ficaria constrangido, não sendo Deputadr., ~m
orientar os trabalhos desta Casa.
'
.Suponho, aliás, que será um jugo amêno, dôce e se:'~no.
porque S. Ex. é naturalmente condeSéendente, é henévolo f'
compreende bem que, antes de Ludo, é necessário respeitar a
soberania da Assembléia, Ern a observação quP, eu d~5ejavn
fazer, com relação á "leaderll'nça" do ilustre Sr. Min.i.stro da
Fazenda, cujos trabalhos vão ser tão grandes, tão eXIgente;;,
que o Chefe do Govêrno Provisório se viu na necesSH.lnde de
fazer designar um funcionário para. despachar o ~xpp,cli(>ni;e
da sua pasta.
.
'Rela.tivamente á mocão l1Ipresentada pelo ilu"tr,~ Depulado da Baía, não tenho düvida emaprov':'-!a, porque. ~cnhOl'
Presidente, no momento em que o Chefe .rio Govêl'no Províl$ól'ío veio lêr a sua plat.a.formll dianl J dt'atn AssElmbléin, n
('la entregou os poderes .que,pela ·rOrçl\, J1Ó8, 011 L'lWull1cloná..
~lo8,hlviftmo!l

recebido

~a

Naçflo.

.
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que renuneiava. a esses poderes porque implicitamente assim
o fez entr.egando á Nação os podel'e$ que dela recebera. E ;:l
NacãQ agoro. os entrega a S. Ex. confiada de que S. E~.
cumprirá as promessas da Alianca. Liberal, que foram a ~s
peranca do povo brasileirol em cujo nome Se fez a Revolucão
de 30, em cujo nome todos os brasileiros se ergueram para,
finalmente, desfrutar, hoje, êste espectáculo brilhante, tão
eloquente, da nação reunida aqui l afim de soberanamente
deliberar sobre 00 seus destinos.
Sr. Presidente, ~omo disse, não íenho dúvida em apoítu'
a moção do nobre Deputado nela Buía. (Muito bem; muito
bem. Palmw;.)

O Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, ao minha
interrupção ímprevista, no dehate de hoje, me ohriga a
ocupar a tribuna para justifiear o meu ponto de vista, queL'
l'elativ~mente á agitacão dos cQmentúrios políticos pro\'o~
eados pelo díscnrso do nobre "lendar" da bancada da Baía,
Sr. Medeiros :'\eto l que I.' IJt'ópriamente quanto ao ponto de
vista jurídico da moção que S. Ex. apresentou no tocante
li deleg:u;fio de poderes da AssembMía Constituinte ao Chcf(~
do Govêl'no Pl'ovisório.
l'ião p0550, entretanto, fazê-lo, SL·. Presidente. sem dl~.
finh' a minha posição polflíca nesta Assembléia. Não precísaria fazer para. V. Ex., que acompanhou a. minha "'ida pú~
blica dêsde '1924, quando Deputado independente, no seio
da Camara dos Deputados, eu yerbCrllva os atos de prepotência do Govêrno, de que V. Ex. era o eminente leader,
a.Dlaudíndo-o5, entretanto, quando, de conformidade com O::í
interesses públicos, vinbam realmente n1ender ás necessidades nacíonaes.
Não desejo seguii' outra ol'ientacâo nesta Assembléia.
sobretudo porque é uma AS8embléia de caráter técnico, de
que devem ser afastadas as questões de ordem politica.
(Apoiados. )

:\ão fui eu, porém, quem abriu o precedente de dis~
cutir questões políticas: foi o nobre repl'esent.'lnle do Estado
da Baía. que, sem se circunscrever ao ponto jurídico à:l
questão, quis fazer um preambulo de elogio á o1>1'n. do Govê1'1lo Provisório, de que discordo profundamente, sobt'etu~
do, quanto a questões de interes:;e para a Capital da República.
SI'. Pl'csidente, n dirccão dos tl'abalhos desta Casa oscila
entre o arbítrio e a intolerancia, f'ntre o arbítrio de Sl)negaI.' ao pl'onunciamento dos membl'05 da Assembléia
CotJ.sLituinte as deHbel'ncóes que 56 podem ter origem no
seu voto. Assim, a questão do Regimento. que toca em ma~
téria relevante de direíto, jti de'\'l:t'Íu tel' sido n!,;itada e re~
solvida n~sta Casa, Se nüo fôt'~ a atitude llssuruidn por
V. Ex.
A inLolel'ancia de V. Ex. ~, portanto, manifesla e com
ela Y. Ex. está anarquizando os trahalhos da Assembléia.
(Apoiados; não apoiados. Aplaltsos.)

Recebo, 81'. Presidente, com a. mesma Simpatia, os
aplausos e as manifestações de desagrado: ambos derivam
de convicções que me é grato respeitar.
Sr. Presidt:nte, o ponto de vista político,opol'tunamente eu o hei de esclarecer - já que o precedente fOf
aberto ~ que V. EA., com tüo grand~ espíl'ito de tolerancia...
permitiu fosse infringido o Re~imento.
.
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o que desejo 1'C5:-;a1(ur agora é, que, o eminente Sr. Sampaio Co1'r'}a. quando ocupou a tribuna, linha delegacão
que ('u lhe havia dado para falar em men nome. resLringindo
o men apoio ú moçáo do ~r. Medeiros Nela. naquilo ('m que
ela ('nvolvia aj)l'IW:-; questão que sc :desLin:lYa a rl'solvf'r 11
)lo:-;,:;bilidade rll! um conrJilo de [Jod('rci; .. ,
O Sn. 8A),1;>.\IO CORR~A - J~ perfeifamcnle C'xalo.
O SR. HEXRfQrE DODSWORTH - .. , C que. Tlor is~o.
d{-w:'ja ser emaneipada exclusivamrnle dó ponto rip vi:'la
jurídico. .
Eram eslas as 11I'cvcs considerações que Clt desejava fazcr da tribuna. dispo:<10 a colaborar com ;;I'I'C'nidade na ohra
(la recon:,LiLucionalizaão rio país, divprgpnte, p1·ofunrJamenj."
enll'ctanlo, da obra da R('volução. ql1'P. a meu vêr. apf'nus
oTJl'l'OU uma substituir:iio dc homens. deixlIndo de rpalizaJ' o~
heneficios que dela jLH,j amcnl e SI' aguar'davam. (.4.Jlai{lffo,~
r. )l/ia

([poiodo,~

Paf was • )

1

o Sr. Presidente - O apr"!r;o qne dr!\'oaos meus cal 1'ga,.: obriga-me a fazer uma ]H'qllPna ohse'r\':'Il;:ão ao quI' ncaha
de dizel' o iluslre DepularJol'('. Henriqllr' Do:bwort h.
:"0 exercício da P1'1',.:ir/f'ncia. VO\1 p)'oell)'nndo maniPl' a
maior isenção de animo. (.lfllito bem.) Xo tocante ao Rf'gimenta. limitei-me u dize'r qllf' a indicar;ão por l'. Ex. U(ll'esentada ia ser mandar/a. no:, lêrmos do Hegimento da antiga
Gamnra. á Comissão rle Polícia, que ainda não t"slnvu eleita.
I"rna vez constituida, :<e1'ia ela convocaria para t)'atar do as~lInto.

:\ minha impre;.:,.:iio, no ca:<o. ficou :;('11110 rliv('r~a da de
S. Ex.: estava eu c011victo (]f' que. SI' não toma:,st" a atitude
que a:,,,umí, é que 8(' porleria falar dI' anal'quia. agindo contra
um ReginH'nto a qt1l' I enho procurado olwrll'ccr. IApoitulos.)
E8tÚ inscl'íLo )!a)'a falar o Dcputad.: Fabio ~odré.
O Sr. Fábio Sodrá - Y. Ex. ml' ])(lrdr,.., mas eu me
inscrc\'j para faln)' na hora de:,tinarla ao E;-:pedil.'nlf', afim
de apresentaI' um pl'ojelo rle resolur;iin. Cl'eio que f',';!:í
em discus,.ão 11 mOI;iio do ~)'. :\[l'deir05 Xclo. Assim, agnnr.do-me )ara ralar 1I(IIfI'[llnanwnll'.

o

Sr. Presidente - Y, Ex. serú nlf'nrlido.
a pa(a\')'a o ~I'. Aloísio Filho.
O Sr. Aloisio Filho - :"ir. Presidenle, pl'l'tendia ouvir
J'pligio,.:amenll' a,. palavra,.: do meu no1H'e amigo, colega e
cunll')'(':lIH'O ~)', !\ledei ros Xetlo.
Xão p:,l:u'ia eu em divergiincia com o ponto de vista
jmielico da qupstão por ~. Ex. brilhanlemenLe colocada nesta
tribuna. mas não poderia ouvir, sem nma peqnena ressalva,
8e111 uma reslriccão, a affirmativa por S. Ex. feita, envolvendo ,materia de orrlC'm polílica, c o desejo de falar pela
Baía. nos seus agradecimentos e nos :;ens aplausos á obra
polílica e administrativa do Govêrno Provisório.
Não venho trazer para aqui dissenções, nem revelar que
a Bafaesleja dividida, quanto á votação imediata de uma
.constituição que sirva aos ideais mais altos, ás mais eleva,das aspirações do país . Quero dizer, sim, que estou no
(leveI' de, como baiano, opôr uma ressalva a. aplausos que.
por acaso, S. Ex. queira dispensar ao Govêrno Provisório,
TI'Il1'
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em nome de minha terra. Ha urna Buía que não eslá COIl·fonnada. ql1C ainda náo ~e rendell e que há de pugnar, de
clamaI'
}lclo govêrno
de si mesma. Esl.a Baíat .enlrctanto,
_
.'
.,
.#
lJl!O YH'a pal'u aquI CI'lU!' o menor emharaço, a menor d111culdade no olJjet ivo que no;; I'eúne ne,.;ta menlOl'UVI!} :\ssemJ:;j('ia, Ela csbí IH'OI1La a co!abul'Ul'. cOllsll'uindo r: a,.; ~on5trn
~

indo el)m

f) ignif):liJe,

con.';!l'uínrJo /Jêll'n a P:1Z, ~ /Jaz'a a con-

fl'utcl'nízuí;.üo rlus }Jrusi1l'il'US. :-;e assim é. n50 púdc rlla mallll'r-:"c silencio:o:u anll' a declarur;fio rio Chefl' do (ioVf!rnO Provisório de quc as fronleira;; rio País csliio abeJ'tas a Lodo,,,;
Os IJl'a,dleiro:<. afil'm,lLh'u qlJe n50 cOrl'e';[JOllde Ú I'c~alidud(.
d08 falos. (apoirlf/os c llIío apoiar/os) país LorJo:, sabemos (jlll'
111l1íLos comllull'íota,. ainda continuam pxila.dos com seu,; dírl'ilos 1'ulilicos cas"ados e cU5:,afios jusluml'ní.e ]Jara qlll' não
\'ie~:<em concrJ!'rel' ao Pl'éliu da:" 1II'IW:';'
A",sim.. SI'. Pre5idf'nl e. a Baía qUI'r cOlBlruil'; a Baía,
Sr. 1J"pul:uJo Chl'Í":/O\'ii.o Hsrce]Jo:,. nuo traz para aqui l'('gionali:,mo:5. não alimenta :-enlimenlo" r~sladuais. núo \'I'm SI'
mOSll'ur inimiga f!o,~ hl'a,.ileÍl'o:<. Ela que!'. ao contníl'jo,
ol'ganizal' a COf1slitu if:iío o mai:, de!ll'CS5a }llJs:>Í\-:'I, I'('s"ah-audo, enlr!'tranto, :-t('mpl'(', u,.: :'l'IJ": lJonlos de lIOIU'U, fiel <Ís :"lIns
II'uf1i1'cies de cultura e lílJf'l'dadc'. l' I'('\'elundo ao paí,.; qUe llã{,
I.!:,tú conlf'nte da :,orle q~w a ltc\'olllÇão lhe il1)l'ú". (ApoíndfJs
11/ 1/ i l (} 1Je'lI/: J)OLJIlf(.~.)

O Sr. João Villasboas lê () :,cguinLe (li:;cur:io: 81'. Pre"i(ll'n/e. eu não ml.' pod('riu oplir li mo~iio formulada IJl'lo
1Jobl'c 1'(·]Jre,.;enLanlc' da Baía, desde que {'la t l'ouxe"s/, as
t'j'sll'icl;lj(·S qne julgo neces"'(ll'ias [JUra a hal'monia complC'l:t
du til'asil,
~\ [lJrma<'üo de~le Poder. :J instalarão da A,.;semhlt;ja :\<1l~iol1al ConstiLuinlc. abre nuvus horizontes ú vida política iJl'a~ilciru •
lJe loda U pUl'le COllW'I'gem para esle recinLo o;:. ol11al'c.1)1I:;i050S do 1'0\"0. vigiando cuidadosamente 11 u({iio dos Sf'l1S
l'cIJl'esentanle:< no dl'SeTII})cnhu do importante man(lato qth'
lhes confiou. Tamhém as fJo~encias cstrungeh'us smulam Ih,
longe. illtel'es~adumenll~, a nossa atuaí;ão P!l1'lamenLa1', cul'ÍoSas de conhecei' si o Bl'usíl. na cOI1~t1'ução das bases legai::
!Jaru a sua exi:;lt~ncia polflica. conservará as nOl'mas tradicionais da ",ua democl'aciu republicana, ou se deixarú ('m"olvêr na:' malha" dê:<sl'" extremismos exólicos. incompalív.?i:,
com as nossas aspirações de liberdade e que vestem na atualidade 05 [JOYOS decadentes da civilização ocidental a5 variegadas camisas das ditaduras lota1iLál'ías.
~1..~!'hDl'a 8'1'aYC paru a Humanidade, em que o abso1ulismo du. forca tenta empolgal' o n[undo c escravizal' as nações. gl'unrlcs :o:ão as responsabilidades que pesam sobre 05 legisladol'es constituintes brasileiros, no dotal' a PáLria de Uni
regime político compatível com sUa civilização e á altura das
aspiruções de paz c de progresso do seU povo,
País vastíssimo, de população ainda reduzida e desl.1'ibuida pelos Estados numa exislência autonoma, com escasso
intercambio intelectual e mesmo comercial, entretanto, dada
a 8ua origem e a unidade de fórma governamental. ás suas
tradi,:ões educacionais, em nada divergem os brasileiros nas
~uas finalidades políticas. pois que os ideais de nortistas e
suUstas, sertanejos e 1itoraneos se confundem em suas linhas
geraís. sem choque apreciável no campo das realizações.
Eis Dorjuê, Sr, Presidente eu vejo o futuro da Pátria
com os olhos oDti.mistas e lenho fé em que, para dentro dêsle
l'ecinlo, nüo venham as paixões pessoais nem as dissencões
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facciosas, e a representação dos Estados, numa convergência
patriótica de esforços, se conserve acima das competições subalternas. Convicto de que o sentimento revolucionário, isto
é, o anseio de extirpar dos nossos costumes os máus métodos
do passado, é unanime sentir da coletividade, eu creio, Sr.
Presidente, que a representação popular, traçando os novos
rumos ao Brasil, atingirá facilmente o objetivo supremo da
unidade nacional.
Mas, para isso conseguir, é preciso que desde logo a
Assembléia Nacional Constituinte se int,egr~ nas suas atribuições de único Poder legitimamente constituido, porque é
o único que deriva da vontade soberana do povo; e que, no
exercício dessa soberania, mantenha para com o Chefe do
Govêrno Provisório a mais integral independência, embora
guardando eníre si a necessária harmonia.
É preciso que nos convençamos desde logo que instalada esta AssembléIa, os poderes discricionários, de que se
investira o Ditador, deixam de ter a amplitude com que vieram de outubro de 1.930, para se restringirem ao exercício da
função executiva, subordinada ás diretivas que aquella lhe
traçar.
Foi assim que o entenderam os constituintes de 1891 e
o Ditador de cntão, Marechal Deodoro da Fonseca, - êste entregando áqueles, na sua primeira mensagem, os destinos da
nação, e aqu(~les invcstindo o chefe do govêrno provisório das
faculdades legislativas ordinárias, por meio de uma resolução amplamente discutida e votada.
E em nosso espírito deve permanecer sempre presente a
:tdvertência que fazia então Aristides Lobo Ai daqueles
que desconhecessem as faculdades soberanas dêste Congresso
e a extensúo do seu mandato, porque entilo abrir-se-ía de
novo o período revolucionário que acaba de encerrar-se. n
Efetivamente, Sr. Presidente. Se nêste momento a Assembléia Nacional Constituinte, por si mesma limitasse a 50.;.
beranía que lhe oulorgou o sufrágio popular, e se colocasse
em posicão de inferioridade á Ditadura, eBa não. seria mais
do que a. reprodução dos Congressos amorfos da Velha República, contra cuja stlbordinação ao Poder Executivo se justificou o levante vitorioso de 1930.
Vencedora esta doutrina 011 mco;;mo aquela que limita
a competencia da Constituinte aos fins para que foi convocada, ning>.1em poderá de boa fé recusar á Assembléia Nacional o direito de determinar todas as medidas que julgar
convenientes para que a grande obra política, ora iniciada,
se processe num ambiente de absoluta liberdad~ e se conclún
em meio dos aplausos gerais da comunbão brasileira.
E' por isso, Sr. Presidente, que eu deliberei submeter á.
3prcciat:ão dos S~s. Deputados duas indicações, que reputo
prementes para a conciliação definitiva da sociedade brasileira, tão profundamente abaladanêste cruento período de
convulsões políticas.
Visa a primeira delas abrir as fronteiras nacionais a todos os exilados, restituindo ao Brasil os brasileiros que se
er;contram no exterior, em consequência da Revoluão de
:I. 930 e de todos os movimentos armados que se lhe sucederam.
Desnecessário se me torna justificar essa medida, cuja
necessidade já reconheceu em parte o honrado Chefe do Govêrno Provisório na sua mensagem aqui ontem lida, e que
teria repercutido mais comovidamente na opinião púbiíca, se
U
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trouxesse a amplilud·e que as minhas indicações lhe emprestam, ::lbrangendo a totalidade dos deportados, sem inquerir das respon:'labilidades que poderiam ter lido em qualquer rIos movimentos passados.
A outra indicacão, que tenho a honra de submeter á
consideracão da Assembléia, é um corolcírio lógico da primeira, pois que ela colima I'esguaIYlnt' a êsses exi'lados, como
a todos os brasileiros, do perigo das prisões arbiLrárias, fa··
cultar as garantias do habeas-corpus em caso de constrangimento físico ilegal, e conceder o livre rJebatcc a crítica.
não sómente das matérias sujeitas ao estudo da Consti tuinte.
mas também dos seus atos c das suas atiLudes, como também dos atos e das atitudes do Govl1rno Provisório, com a
!,upressão definitiva e radical da censura á imprensa.
São medidas que se impõem no momento e pelas quai"
.anseia a concit'ncia cívica do País, para que a reconsl.ruc;:ão nacional se faca num ambiente de pura fraternidade.
Eu sei, Sr. Presidente, que a minha palavra não é semente a cair no seio desta Assembléia para a possibilidade
duvidosa da germinação, mas sim o desabrochar de um sentimento forte que vive e palpita na conciência brasileira e
é desejo :,incél'O da representação nacionaL Porquê, Sr.
Presidente, ao Estado de São Paulo, ao seu digno Interventor Dr. Armando Salcs, ao:" :"ens ilustrf's Dcputados que
ocupam elOsa" bancadas, não póde ser indiferente ú sorte'
daqucles paulistas que se encontram expatriados, e quc, como
êles, são réus do mesmo crime de amar:lincerament,~
o Brasil e o d('scjal' grande, próspero c feliz e dos quais três
dos mais notavcis na polítiea, já de lá do estrangeiro rcgressaram inertes, para o repouso eterno do sepulcro.
O Estado de Minas Gerais, de cuja representacão saiu
ilustre Presidente desta Assembléia, jámais se conservaria
insensivel ao degredo do S~·. Artur Bcrnardes, que foi a
força motriz da consolidacão mineira na Aliança Liberal
para a. candidatura do Sr. Getúlio Vargas. e cuja pala"ra
de ordem foi o golpe decisivo para O ingresso do P. R. )1.
na Revolução de i 930.
OS 81'S. representantes da Baía nunca se conformariam
com a permanência. no exilio dessa figura de élile, que é
Otávio Mangabeira, a quem o Brasil inteiro sabe venerar.
pelo vigor do seu talcnto, pela forca de sua cultura e pela
suprema elegancia das suas atitudes.
O SR. OSVALDO ARA:-iHA - O Sr. Otávio Mangabeira
não voltou ainda ao Brasil, porque não quis. ;';ada impede
que o faca.
O 8R. JOÃO YILASBOAS - Exatamente por isso apresento estas indicaci'ies. Para que todos voltem.
O SR. OSVALDO ARA:"HA - É preciso definir essa situacão: o Chefe do GovêI.'no, ontem, fez a declaracão de estarem abertas as fronteiras do país. Não é possivel que, ao
mesmo tempo em que tal declaração é feita, todos aflúam ao
país. PodeI.'ão "oltaI.' e lerão garantias, dcntro do Brasil.
O SR. JO.:\.O VILASBOAS - Perfeitamente: o que desejo, porém, com as indicacões, é dar todas as garantias
c·onstilucionaes aos que se acham exillados.
O SR. MEDEIROS NETO ....;... O SI'. Otávio Mangabeira não
é um exilado. Não está no país, porquê não quér. Se fosse
exilado, não teria mais ardentes advogados para defender
a sua volta do que os membros da bancada baiana. (Apoiados. )

°

-182 O SR. JOÃO VILASBOAS Estou de l)leno acôrdo
e é por i;;so que, faílendo ,justÍl:a á bancada baiana, rli:'isC
CJue não poderá eln, eslot, conformada com a permanência.
no exílio, dI' Sr. otávio Mangabeira. Fultam aos exilado."
gurunlia;;, dentro do país, para que aqn í poi;5am viver, vendo
re;;peitados 05 seu;; dit'eitos.
O SIl. SA:>IPAJO COfUIÊA - Há dil'eilo5 polil icos cassados.
O SR. JO.\:O YJLASBO.-\S - O Rio Gr:mde do Sul. de
li'io nO!Jl'es quão caya1heirescas Iradic;úes, não 1Júrle deixar
de rpclamal' neste momento histlJl'ico da reconstrlH;.ão na{'ional a convivência de Rnnl }lil]n, Lindolfo Collor, .Juã0
~(·ves. De João ~eYcs. flor. Pl'esidf'nte, que foi o dínamo
yivo da Revnlncão de outubro. De Joiio Xeve:'i. que fez de:,1 a
Il'ibtlna a fol'lnleza incxpugnúvl.'l da Aliança Libf'ral, c Clljq'
verbo daqui parlia, como pelíu'dos certeiro:" c yiolrmlos, JJa1.('IHlo, i;;ôcrono;;, e rll.';;lruindo l)edra a pedra n;; ba;;c;:; da
"elha República. E eujo pen;;amento deveria ;;er. nei<ta hora
con;;trutora. a aJ'gama;:;:,a que con~o1ida!'Ía em rlefinilivo :1:<
an;;ía,.; do Bnlsíl fulm"o.
A Xn~fio, inteira. flor. Presidente, I'cclama (' Cluó;r o 1'('I,:'re:,,,,o rios l)J'asíleiro.' que a inda sofl'em a;.: agrura", do exílio.
E ,~ por í:":,o que PU me dÍl'ijo aos legítimo,; rf>!H'C'scn[anl p."
do PO\'O nr':,la ;\;;semblr'ia. ao:' veruarlciro5 l'f'volucion:írluf'.
{aqul'lp;;. cujo ardm' patriólico não dp"pel'Lou no clangol' fl';-li\"o da,.; bandas mal'ciai:, que :'allda\"am a yi/úl'ia na maldlii
de 2) de 0111 ubro, mas SP ro1'lalr~c(!ram naS tortura;; do dI :'cere. 110 frio (' lia l'onw do cle;;th'ro. c na crl1l!zn das perH!guir;,ips. IJUl'a que avoiem (' ampUl'('im com o :'f'll valo 1i\'J'('
l! çoncil'nl e f·:,ta:oi i Ildicaç:ôes. que ;;ão o pas.:o rjr·cj"ivo TIa :':!
a f:'al prnidad.. nacional e lHl1'U a unidade da P:íll'ia BJ'a:,ileÍl'a. (J/ll[{O bem: muito bem. O Q/'(lflo1' é cumprimentado.',

o Sr. Alcantara Machado (J[Ol.'iJil'!11/0 {Jcral de atCll':lí r,)
- SI', Pre;:;ir/enll.'. dua,; palawa;; I':ípida;;, como é do fcil io
de no;.:,.n srnle, Duas palavras serena;;, como f:xigem o inII'l;(~"SC do Brasil f' a dignIdade r1(';;ta As:,embléia, (J[lf ito
IIf! /lLo j

~ingupm porlerú infligir ú bancada paulista a injúria r](.
supôr que ela I'pnuncias:,c a primazia de vcrlir a anistia para
fodos quantos !(!111 sofrido e continuam padec('nrlo re;;tl'i~lír.:,
('\11 :-el1:; dil'{~ilos fundamentais por motivo dos ultimos acontecinH'nto5. (JIllitO bem.)
~fa5. nós eslamos aCJt1i para volar uma Consliluição
1.-\lloirtrlos) e não para disC'util' que:<li'ies polWc:!:;. (JIII ilo

bem :llrrlllw.'1 • )

A obra de Rão Paulo, como de lodos os p:H1lislas. como
de lodo:, 03 hrasileiros, deve ser, nesta hora. rle imensas, 1'espon,;abilidades, uma obra de recoIlslrucão nacional, e níio d.'
dcmolícão ou demagogia. (Jluito bem; }JnlmaJJ Jlas urtleri(/.~

e no recinto.)

O SR.. OsVAI.DO ARA~HA - Era o que o Brasil espC'ra:va
de São Paulo.
O SR.. ALCju~TARA :MACHADO Foi para ísto 9ue São
Paulo deu
seu sangue. (Muito bem.) Foi para 15S0 que
nos deu o seu voto, E é para isso que aqui estamos, e daqui
não saíremos, emquanto não tivermos dado ao Brasil uma
ConsLiluicão digna de seu liberalismo, de sua cultura, de sen
espírito cívico e rir> todas as qualidades que fazl.'m a grandeza
de nosso pOYLI. (Jluito bem.)

°
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Definia, assim, de uma vez para sempre, a atitude da
representação paulista, resta-me apenas dizer que aguarda1110S, anciosamente ...
O S1\. OSVALDO ARANHA - Póde ter confiança.
O SR. ALCANTARA MACHADO - ... e agora aguardamos
confiadamente, dian~e da palavra do ilustre leade1' da Assembléia (palmas) qu ~ se faça imediatamente. o mais rapidamente possível, mediante a anistia, a pncificação dos -espíritos, indispensavcl á obra que estamos apostados em levar a
ef-eito, com a col~boração de todos no terreno dos l)l'incípios,
norteados tão :;ümen: r pelo::> supremos interesses da nacionalídade,e 1.1l1; ciO;;, não pOl' aljancas inconfessaveis ou preocupações regit.nai:;, mas, apenas, e unicamente, em torno das
ídéias pelas quai:; nos batemos. (Palmas. )
Pas::.on .o tC111I)O, Sl'. Presidente, de agremiações em volta de homens ou de interesses subalternos. (Jluito bem,: palmas.) Hoje só é possível o entendimento dos homens de b0a
vontade em torno de programas. (Palmas.)
Com rclul;üo á moção apresentada pelo ilustre lcade)'
da Baía. a bancada de São Paulo. representada pelos Deputados ela Chapa Unica. por São Paulo Unido, e pelos Deputados p~ulistas das classes dos Empregadores c das Proi'issôe" LiJl'::'ais, declara que vota a favor da proposta. (Palmas
1W:; ifl1lej'ias e no recinto), porque, imporLa, antes de tudo,
na reufirmação da soberania da Ass'embléia; porque, além
disto, consulta os inLeresses nacionais, evitando toda e qualqUl'r dúvida subre a subsistência dos Puderes Constituidos c
a h=aliclade dos seus Mos; porque, emfim, torna bem clara
a vigência da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, com
a;:; modificações jú feitas pelo Govêrno, (Muito bem,: muito
[:r.m,: palmas no j'ecinto e nas (Jalerias; o orador é vivamente
abj'açado. )

O Sr. Guarací Silveira (Pela ordem) - Tinha-me inscrito para falal', não como representante de qualquer pártido, ma-s como pal1'lh:ta. Depois, porém, de ter ouvido o que
acaba de declarar o ilustre lealler, Sr. Alcantara ;\fachado,
f]esisto ela palavra por concordar plenamente com o que
S, Ex. disse, (Muito bem,)
O Sr. Valdemar Falcão (Pela Oj'dem) - Sr. Presidente,
ouvi com o maior prazer, digo mesmo com verdadeiro entusiasmo, as sensatas ,e nobres palawus do eminente leader
da bancada paulista, Sr. Alcantara Machado.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Agradecido a V. Ex.
O SR. VALDEMAR FALC.i!O - Permita, Sr. Pre:e:ídente, que recorde neste instante uma frase histórica do
Sr. O&waldo Aranha, pronunciada há tempos, em momento
de incertezas e angústia, 'e, parodiando-a, eu a aplique agora
a São Paulo: São Paulo, Sr. Presidente, nunca foi de facções, nunca foi de homens, sempre foi do Brasil; sempre
foi do Brasil, na ansia do seu progesso vertiginoso, q'..le se
prende, séculos atrás, á ingente taréfa dos bandeirantes!
São Paulo, no sentimento cívico do seu povo, na generosídade inata da sua gente, na lição 'perene d,e civismo que
êle dá a todos nós, São Paulo sempre foi do Brasil, e, por
isso, 81'. Presidente, São Paulo só poderia ter as ·expressões
alevantadas, as expressões dignas, as .€xpres'sões patrióticas
que aqui acaba de nos trazer o seu eminente leader, Sr. AI~
cantara Machado.; (Muito. bem.)

-

:184-

Não, Sr. Presidente: São Paulo não colabora na obra bisantina de trazer para aqui a comichão obstrucionista, para.
transformar êste recinto em teatro estéril de lutas inglórias
e roubar-nos o melhor pedaço de nossa tarefa dignificadora.
São Paulo quer construir! São Paulo há de ser digno do
Brasil, porque, Senhores, repito, sempre foi do Brasil!
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente do Sr. Medeiros Neto.

Vou submeter a votos a Indicação

Em seguida, é aprovada. a referida Indicação.
O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. Presidente, para lêr e enviar á Mesa a declaração
de voto que fazem os Deputados do Partido Republicano Mineiro.
E' a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos pela moção porquee'la importa em reafirmar
a soberania da Assembléia Nacional Constituinte, em legalizar o govêrno de fãto, que pa·ssaráa agir dentro das normas
da Constituição de :1891, com as modificações já feitas pelo
Govêrno Provisório.
Sala das Sessões, :16 de Novembro de :1933. - Daniel
de Carvalho. - Christiano Monteiro Machado. - Furtado de
Menezes. - Levindo Coelho. - Polycarpo Viotti.

O Sr. Odilon Braga (Pela ordem) - Sr. Presidente, dcsejo também faz·er declarac;.ão de voto, que vou lCr e passar
á l\Iesa:
DECLA~~ÇXO

DE VOTO

O conceito clássico de "soberania" acha-se cm decomposiCão, não ·só no campo do Direito Público interno, senão
também no do proprio Direito Internacional. Neste, o lento
e pertinaz trabalho dos juristas aos poncos vai preparando o
regime de uma ordem jurídica univp.r.o::nl, nc caráter preeminente positivo. Naquele, depois SObl'ctudo dos estudos de Jellineck e de Duguit, já agora apoiados por inúmeros constitucionalistas de nota, tal conceito, nascido como afirmacão
polémica do poder real em face do poder eclesiástico, aparece-nos, esvaziado do seu conteúdo hist6rico. O Direito Moderno repele-o por indemonstrável, seja quando apoiado na
tése da soberania popular, seja quando deduzido da primitiva
tése da soberania nacional. Não vale isso dizer que sua destruição acarrete a da democracia. Esta, é verdade, tem como
postulado fundamental que a soberania reside no Povo ou na
Nação. Mas, a "soberania" a que se reporta esse postulado
não preexiste á organização estatal: ou se afirma simultaneamente com a fundação do Estado ou resulta da Constituicão qu~ seja promulgada. Adóte-se, ou não, para a concepcão do Estado a teoria organica; prefira-se, embora, a
teoria da soberanili nacional do moder:no direito fran.cês, com
Esmein, Hauriou ou Carré de Malberg, na qual visível se faz
o esfÔrço de conciliacão com a referida teoria organica, o ce1'-
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to é qU8 a fundação ou a restauração fundamental do Estadc-,
drcorrcntc; de atos de violências, é s~mpre matéria de fato,
somente sujeita ás expontaneas composicões de f,)r0as, com
as qnais o Direito propriamente dito, nada tem que ver.
Esta lição, resume-a Carré de Malberg escrevendo: "Os movimentos revolucionários e os golpes de Estado apresentam
de comum que uns e outros constituem atos de violência e
se operam, por consequência, fora do direito estubeleciflo
pela Constituição em vigor. Por isso, seria pueril indagar,
em casos semelhantes, a quem pertencer;', o exercieio legítimo do Pode1' Constituinte. Após a subversão política resultante de tais acontecimentos, não há mais nem principÍLs
jurídicos nem regras constitucionais: não se fica mais sõbre o
terreno do direito e sim em presençn. da fôrça. O Pode)'
Constituinte cairá nas mãos do mais forte." (Th. Gén. de
l'Etat, 2° Y01. 496). Ora, a Revolução de 1930 abriu um
hiato na ordem jurídica nacional. Sem dúvida ql1l3 pelo Dr-ereto n. 19.398, de 11 de l'i ovembro de 1930. o Govêrno que
ela in..o;;tituiu, se considerou "provisório" e traçou limites li
própria autoridade. Anunciando, por(>m, a convocação dr
uma Constituinte e reservando-se, em toda a plenitude, o
poder le(Jislali'L'o, tal Governo, não obstante provisoriamente.
passou a exercer de fato poderes discricionários e irrestritos.
Foi em virtude dêsses poderes extraordinários que o Governo
Provisório legislou sôbre matéria eleitoral e lançou as bases
sôbre que se erige e1õta Constituinte, que convocou par:.t
uma finalidade predeterminada. Isso posto, fôrça é convir
em que é dispensavel, por excusado, o ato de confirmação de
tais poderes discricionários. Para que essa confirmação pudesse produzir o efeito de legitima?' juridicamente êsses poderes, fôra preciso que se considerasse a Constituinte· deles
investida, pois sómente depois disso lhe seria facultado atribuí-los, por confirmação ou delegação. 1\Ias, o Govêrno Pro·
visório ao invés de a convocar como convenção popular de
prerrogativas ab::;olutas, expressamente lhe fixou os objetívos. E ontem, ao comparecer, por seu eminente Chefe, Ú
Sessão de sua instalação, de maneira alguma se despojou da
autoridade revolucionária de que se acha revestido e de que
será depositário raté o dia da promulgação da nova Constituição. O ato confirmatorio torna-se, desse feitio, de irremediavel ineficácia: 1°, porque excede os poderes conferidos
á Constituinte pela Nação; 2°, porque o detentor do Govêrno
de fato, não se despojou dela, nem mesmo por um momento,
para que ficando confiada á Assembléia, licito fosse a esta devolve-la por ato de sua vontade. Sendo juridicamente inefIcaz. s6 lhe resta a significação política. Ressalvando. desta
maneira. minha:. responsabilidades e minhas convicções de
estudioso do Direito Público, como demonstração de solidariedade política é que dei o meu voto li indicação.
Sala das Sessões, 16 de Novembro de 1933. - Odilo1~
Braga.
O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente.
havia pedido a palavra para fazer algumas considerações
. sóbre a moção do nobre Deputado pela Baia. Não me tendo
sido dada no momento oportuno, agora, depois das pala·vras brilhantes e ponderadas do eminente leader da bancada de S. Paulo, o que eu. iria dizer se tornou desnecessario.
Quero, entretanto, acentuar, ainda agora, que votei
contra a moção, exatamente pelo fato de acatar os conceitos
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doutrinários que o eminente colega, Sr. Odilon Braga, acaba
de enunciar; c, mais ainda, porque, acima de todos êsses
conceitos, acima de todas as teorias e doutrinas jurídicas,
entendo que nos devemos inspirar, aqui, de acôrdo com a5
lições do mais notável publicista francês contemporaneo Carré de Malberg - nos fatos históricos, nos interesses nacionais, na manifestação da vontade do País.
Ora, Sr. Presidente, o que a vontade nacional reclama,
o que de nós exige, o intuito com que aqui nos mandou,
foi a realização pronta da Constituição.
Todos os que desejámos' a constitucionalização do país.
reclamamos a sua elaboração imediata, nos melhores t.ermos.
Temos, Sr. Presidente, uma experiencia
triste e
inesquecivel, neste particular: os ensinamentos da Constituinte de 23, as palavras ponderadas rlaquele glorioso ant.epassado e homônimo de V. Ex., Sr. Presidente, as lições
dos nossos melhores historiadores, inclusive aquele de clara
visão política, cuja ausência lament.o nest.a Casa, - o Sr.
Tõbias Mont.eiro, - tudo deve orientar a Assembléia nu
sentido de restringir a sua atividade á elaboração do Pact.o
Constitucional.
Não pos.so, ainda mais, concordar com os termos da
moção, t.al qual se acha formulada, por isso que envolve
rat.ificaçao de poderes, que o Govêrno Provisório não pediu,
de que não precisa nem, muito menos, deu demonstraçãi)
de desejar, e que lhe não podemos, a meu ver, conferi;.'
àesde. já.
Fui, Sr. Presidente, colaborador da obra revolucionária; com a sinceridade de brasileiro que nunca se acercara
dos poderes pÉblicos, e procurei servir aos ideais revolucionários com o sentimento de patriota desinteressado e
desambicioso. Tive a fortuna de redigir o ante~projet.o da
Lei Organica do Govêrno Provisório, ainda ha pouco aquí
invocada, e no seu primeiro artigo fui quem estabeleceu
.1U(' o Govêrno Provisório conservaria a plenit.ude das funCões e at.ribuições executivas e legislativas, até que, eleita
a Assembléia .Const.itu'inte, restabelecesse a organizaCão
constitucional do país. Logo, pela lei básica do Govêrno
Provisório, ainda agora em vigor, at.é que se reorganize
conslitucionálmente a Nação, o Govêrno Provisório se reserva êsses poderes na sua integ·ralidade. A' Assembléia
Nacional Constit.Uint.e, a meu ver, não cabe revalidar, ou
delegar, ao atual Chefe da Nação i"sses poderes. Cumprelhe unicamente reconhecer uma situação de fato, e para
isso bastaria que, no seu Regiment.o Interno, a propósito da
aprovação dos atos do Govêrno Provisório, se declarasse que
essa aprovação recairia tambem sôbre os at.os que contlnuasse o mesmo govêrno a praticar na constancia dos trabalhos desta Assembléia, em virtude da autoridade de fato
que exerce. Só no momento da discussão dêsses atos, teremos que apreciá-los, examinar-lhes a orpcedência, a conveniência e o acêrto. Não temos que fazer delegação de poderes.
Nossas relacões com o Govêrno Provisório est.ão magnificfímente definidas na atitude exemplar do proprio hOllrado Chefe do Estado, afirmando-nos, aqui, ontem, que g'[1rantiria á Assembléia plena liberdade € plena seguranca no
exercício de sua alta missão ...
. O SR. J. J. SEABRA - Seria estranhável que não garantIsse.
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o SR. LEYT CAR~EfRO - , ., c, mais do que isso, da11110
um exemplo que não tem precedente:; na hist{H'in. do 131'asil,
em quu1ql1f.'/' da~ nossas anl.eriol'c:; rcvisõ(~s consl.itucionab,
- c ql1e é p;ll'a mim, mcmhl'o dessa A:"sembll!ia, o seu m!1i.;
aUo tíLulo de bcn('mCl'I~ncía neslc momlmlo --'- o de rll'i;Jllt.el'eSRUI'-:'H! dI' qua1qul'/' soll1c~ão do )Jl'oblf'mn. constitucional,
Deant.l! dl\ss(! fI1agnil'ico c'xf'rl1plo que lJOS deu. ont.I'OI,
o Chere do GoV(~J'!111 P /'II\'islJl'io, a Af'sl'mIJ1éia Xacíonnl
ConsUlninle, n mro\l \'(!/'. não 1.1'01 Ollllivo [HU';L vot.ar m(l(~ão
de qnu1ql1P!' f'specic",
O :--n, At:m::O;To Di, LI::\!.\ - AI' ,iado.
O SR, LEn CAHSEmO ,., clc\'l'ndo, por is:o:o mesmo. rcprirni/' lodos scus lJl'onul1ciamenLos e:o:franho,; ti I'laboração consLit. nc jona1,
Ainda 1m pO\l(~O dizia f!I1, ~I'. PI'p,;idc!l1tl', que fui olH'piroda COI1:itittlcionalil;lf~ão do l'aí:o:, e o I'lli dcsdf~ as JjI'inll'i1'0.;; hora:o: da Revolur;iío, faz('nrlo o al'caIJollf;o da Lei Ol'ganica do (iu\'I!J'no Provb"l'io; mai"lard.'. nll Godigo doi' 111t(,I'Vent.ol't.''', e:o:lah('lc~cndl) n I'('ginw ;/1' ('(JIlll'rjlf! do JudiCÍiíl'io; pOi'li'r:(Jrmenl.l~. 'IÍn&1a. ql1ando ;oI' 1'f'illll!/;I'Uram 0"
fJWmbl'Os do i-'llIJl'('mo T:'iiJuna1 na pll'niludc da,; :'na:' g..guptias COI1"! ílnc ionai:' ..•
O SII, Ol';\'.\[.uo ARA:>: fI.\
Com Jllf''111 apoio d:) (i/lvl~J'no •
O :-iR. LEYT CATIXEInO
•.. f' lie:'l'jal'ia :;,;-10 ainda.
snfl'f'I'ilHlo ú aut.cwidade SUl'l'pnH\ ela lll'púhlica 1'1'Í1l:f'gl'a:''''!~
lodos o,.; mag-i",ll'ados, e"l:uluaí:, (' fl.·del·ai!'õ. na IJlenit.tIIJI~ dI'''''
5a",nH':'I1l.!"; gal'anUa:;. dl'\'ol\'I':,:,e aos t.I'Í1Jlll1ais a apl'el'Í:l(:fio
ela" 1'('lal;ííps ell' 01'11('111 pri\'ada. CUl1ct.'dt'"i'" a aní:,tía. d,'el'l!la!'õ~(' a Ii!ll'('(/ade d(' imrll'lonsn •.•
Tndo i:,:,o. pÓ/'I!m. i'fio aspil':II;Õf',.;r1 .. no:o::'a vont.ade i11dividnal. ;;ão 05 nos:"o"an:'l'ios pall'íoli(:o:,. IlUC eXjll'imimo..;
como OI'gão,.. da OIJiniiio plíblÍl.'a. mas :wm furll~ão legi:,lat.iv.1
ou clelihI'J'ut.iya. r'OI'que, do cOllll'{II'jo, il'iamIJ"; revivl'l' (J COIlflilo de 2~. no qual a l"'8'iea (los exl.J'l!misla" chegou a 11~\':'I
los a 11I'1'/('ndel' independe....'õl'm as d.~liJJPJ':H:ÚCS da ,\,,:,e01h1c!ia ~aciol1al da sanc:fio do monlll'c:l.
1>01' con5I'ql1l~l1cia. I'mhol'a ('OI1I'fll'r1anelo com o pl'nsal11('n/.o, fundaml'/l/lll tla mOl:iill, mn.. rJh"'I'gindo rir'la I'I'1a :,tla
forma. llf'la "ua inopo!'It1l1id:lIlf" (! 111'1 ... dp..acl'I'lo que ('1:cC'I'I'a. 11l"go-HIl~ o meu \'010, (Jllliln lJ{'JII: milito úem. /'nfIJlrl.'( • )

O Sr. Soares Filho (P,-la II/'dl!/II) - Peclf a pa1ana
}ll'p:->irJl"nlp. por tJpJ('f:nr:ãn do lr'(/(I/~/' lia maioria da l}altcarla fltlmillf'IHil'. SI'. João (i 11 illl:ll'ã..,.. pm'u d..dar:ll' que
volaml)s a ravOl' dn indil':lI;iio UPI'I'.~I~nl:\Ila pdo digno c nohl'e Deput.ado pl'1n Baln. ellnfiudos p('f'l'lo:->, enl.('elunlo. til'
qur, as I1wrlida,.; tJp pari firneflO gel'ul dos 1'/ipÍI'ilos como :1
anifolUll ampla c f' (,xcI'cicio tia complf'la 1ibl~I'dlldl! de imprensa foll'l'fio r11~cl'elada~: !'il'm demora, de fOl'ma a prestigiarem, do
ponto de visla moral. a ob/'a de consll'llr;ão nacional que ....umos realizar. (Muito bem: muito úem.)

:=:1'.

O Sr, Prado Kelly (Pela ordem) -

Lê a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Volámos favol'ave1mente ú moção, por sua significac;:ão
política, de apoio esponlanco ao Govêrno Provisório, e paI'
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suu conformidade com os precedentes de nossa história
constitucional.
Em nenhuma hipótese, porém, aceitariamos o uso, pela
Assembléia, de quaisquer poderes estranhos á sua conv.ocac'.ão para o fim especial de estudar e voLar a nova ConslltUl.
cão, aprovar, ou não, os atos do Govêrno e eleger o .President~1
da República. (Decreto n. 22.G21, de 5 de AbrIl de 193,),
art. 2°).
Essa limitação decorre do próprio mandato que nos fOl
outorgado pelo sufragio popular, e do respeito, que devemos,
no atual sistema, aos princípios democraLico:> da representa~ão.

O exercício de fupções legislativas presumiria um po-

eler ordinário p:~ra a elabora~ão das leis e resolu~ões, e êsse

pou<.>r só comecarú a existir, depois de promulgada a Constituif'fio e na forma por ela prescrita .
• O Govêrno Provisório emanou, diretamente, da vontade
do povo e das classes armadas, para a reorganização administrativa e social do País. O triunfo revolucionúrio de 1930
e a estabilidade de suas instiluições confirmam os fundamentos reais do poder público e tornam superfluo o reconhecimento, por qualquer orgão eletivo, das atribuições temporarias e de at;iio nacional, conferidas ao atual govêrno pelo
estado dl' opinião e de fMc:a, de que ele se origina e em quc'
~p ('ncm-nam as aspirações gerais do Brasil! Prado Kelly.
-Cristóvão Barcellos. - Nilo de Alvarenga. - Asdrubal
Gl('ye,' de A:evedo.
O Sr. AgamemnonMagalhãec (Pela ordem) lê a seguint('
DECLA~\ÇÃO

DE VOTO

Declnro que votei contra a indicacão do Deputado 1\Iccleiros Xeto por entender que a Assembléia Nacional Constituinte só poderá conhecer dos atos do Govêrno Provisório
allós a promulgat;ão lia Constituicão que fór votada. Aproval
o decreto institucional da ditadura é conhecer de um d03
atos fundamentais daquele govêrno. alterando assIm a ordem dos. trabalhos finais da Constituição. - Aga:tnemnon
Jiaualhiles.

O Sr. Zoroastro Gouveia - Sr. Presidente. pedi a pala"Ta para declarar que, como socialista. me abstraí complctamento dns discussões que aquí se travaram derredor á múc:ão Medeiros Neto, porquê elas totins ~p erigiram sÔbrp. a
hase dach!lmada soberania nacional que. no confusionismo
da técnica constitucional burguêsa. não é mais que um mod(J
de dísfal'car a ditadura do capitalismo.
Nessas condicões, obedecendo a uma necessidade de fato
da ~ação Brasileira, declaro que 05 socialistas, com seu criterio realista, tomarão sempre suas decisões no filo de realizar obra util e obter as franquias maiores, já na formacão,
já na garantia dos serviços públicos, que· forem chamados a

r~g'l1lamentar.

E' neste sentido, Sr. Presidente, que faco minha declaração de voto. (Muito bem).
O Sr. Souto Filho (Pela ordem) - Lê a seguinte
DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra a indicação do Deputado Medeiro3 Neto. Subsistindo o poder de fato, por isso mesmo
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que o Chefe do Govêrno Provisório não pÔs nas mãos àa
"Assembléia Nacional" os destinos do país, a função desta I~
meramente constituinte e como tal não tem poderes para
delegar, nem direitos a conferir. - Souto Filho.
Comparecem mais os Srs.;
Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Herectiano

Zena~'de,

.itHa Amaral, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Jones Rocha,

Ruy Santiago, Oscar Weínschenck, Adélio Maciel, Pedro Alei-

XO, Negrão de Lima, Cincinato Braga e Roberto 8imonsen. I

Deixam de comparecer

05

81's.:

Mário Caiado, Pereira Carneiro, Augusto 'Viégas, Ribeiro
Junqueira, Aleixo Paraguassu', Belmiro áe Medeiros, Leyíndo
Coelho, Jorge Americano, Almeida Camargo e Maurício Cardoso.
6

o Sr. Presidente - Está sôbre a mesa, e será publicado
amanhã, o Projeto de Resolução. da Comissão de Policia, sôbre o R.egimento Interno da Assembléia, que é o se$'uinte:
PROJErO DE RESOLUÇÃO

N. 1 -

1933

Altera o Re(Jiuunto Interno da Assembléia Nacional
Constituinte

A Comissão de Policia oferece á consideração da Assem.
óléia Nacional Constituinte o seguinte Projeto de Resolu-

~:

. -

Artigo unico. Fica aprovado o Regimento Interno da
Assembléia Nacional. Constituinte, baixado pelo decreto do
Govêrno Provisório n. 22.621, de 5 de Abril de 1933, com
as .modificacõ'es que se seguem;J

Redijam-:se da seguinte forma os artigos que vão mencionados:
Art. 17. Publicado no Dili,.io da .4.ssembléia Nacional u
distl'ibu!do em a"·ulso o Projeto de Constituição, o Pre:;i-

dente o declarará sobre a mesa, afim de receber emendas de
ia discussão durante o prazo de 20 dias. Tais emendas só
poderão, nessa fase, ser justificaãas por escrito.
Art. 18. Findo o nrazo do artigo anterior, serão todos
os papéis, projetos e emendas, depois de publicadas estas no
Diário da Assembléa Nacional, remetidos á Comissão Constitucional, afim de interpOr parecer no prazo de 30 dias, prorrogavel apenas uma vez, a juizo da Assembléiu.
Ar1. 25. Oito dias depois dessa publicação será o projeto de Constituição, comas emendas, incluído na Ordem do
Dia para sofrer a i8, discussão, que será feita por capitulas,
salvo se o Presidente da Assembléia, por esta aulorizadn,
desdobrá-los, conforme as materias.
Art. 26. Cada Deputado terá o direito de falar uma vez
sObre cada matéria e pelo prazo de uma hora, sendo~lhe vêdado fazê-lo sObre assunto estranho ao debate.

-19D -

Art. 27. A rcquerimento de 50 Depulados, a AssembléIa
lJoderá, lJOl' maioria de volos e presenle a maioria absoluta
de ~eus membros, declarar encm'rarJa a discussão da maLe}'Íil, uL'sue que haja sido discutida, nelo menos em cinco sessões.
Parágl'apho unico. O. requ('l'Ímento de encerramento da
discussão não poderá. sofrer debate de qualquer naluL'ez&,
nem encamiohamento de yolal;:flO. Essa voLac;ão sel'á feita
na sc"são do dia imediato,
Al'L. 28. A votação será feita paI.' capiLulos, depois Ü(l
termino da a respectiva discussflO, sobre deliberação da maioria da Asscmblén.
Al'L 21). Vatada uma emenda serão t;;9nsidel'adas prejwJieadas torJas as Que tratem do mesmo assunto e que colidam com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas
a \"olar a Assembll~a, a requerimenlo da maioria dos memUi'OS da Comissão ConstiLucional, poderá decidir que a volac;ão ::e fUl,;a elll globo. em dois g~'upos. distinguindo-se as
flue tiveram jJal'(~cer favol',l\'cl das que o tiverem conlrário.
Al·l. a2. Quarenta e oito horas depois dc:o:la distribuiCão. o Pre:;ídente declarará que o projeto ~. emenda estarão subre a me:;;u, dumnte 10 dias. para recehimento de novas emenda:-. CJlll', ainda nessa fase, só poderão ser justificadas P01" escrilo.
l'ul'ágrapbo unicn. Findo esse prazo, serfio todos Os palJéis remetidos á Comissfll) Constilucional para intcrpur lJUl'ccer dentro do prazo de 15 dias, obedecidos os artigos que
l'cgulum os ll"alJalhos dcs::ia Comissão .
.-\1'1,. 33. O Presidente da Ass~muléiapoderá, em qualqucr uas discussúes, recusar o recebimento ae emendas au
projeto Constitucional que não lenham rela~ão imQdiatu.
com o assunlo, ou quc de algum modo infl'injam êsle Regimenta, Aos auLores de tais emendas ficará o direito de reclanlU\' do mesmo Presidenle reconsidera~ão do ato, Ollvida
u ComissfJo Constilucional.
Al'l ... 34. Impresso e distribuido em a"ulso, scrâ ês!c
parecer dado para a Ordem do Dia da sessão seguinte, pal'a
2 a e úllima discussão, que será feita por Titulos, Secções ou
Capitulos, com as respectivas emendas, a juízo da Assem:"
bléia.
§ 1.0 O requerimento de enccrramenlo dessa 20. e úlLima
discussão obedecerá ás mesmas fOl'malidades do artigo 27.
§ 2.0 A volação scrá feita em globo, abrangcndo cada
matéria disculída, salvo as emendus que serão votada.s uma
a uma, u menos que haja delibera~ão da Assembléia em
contrá1'io. Se for resolvida a· votação em globo, serão distl'ibl.lídas as emendas em dois grupos, constando um das que
tiverem parecer favorável e outro das que tiverem parecer
contrário.
§ 3,0 O Presidente deverá considerar prejudicadas as
emendas. que coiidam com as jã aprovadas, ouvida, no caso
de reclamação, . fi Comissão Constitucional.
§ 4,° N maioria dos membros da Comissão Constitucional são facultados requerimentos de destaque.
Art. 35. No momento das votações poderão os DCllUtados
que forem primeiros signatarios de emendas. relator-geral
do projeto de Constituiçâo, ou relatores parciais, encaminh:u'
as respectivas· votações, dando rápidas explicações pelo prazo
maximo de 10 minutos cada um.
§ 2,0 No momento da votação poderá ser requerida prefel"ência para emendas em relação a artigos ou a outras

-

191-

emenrJas, cabendo a solução de lais reqttel'imenlo~ ao pie·
nário, si
Presidenle nãu entendei' del'l:'ril'.

°

Arl. 3G.
§ 1.0 Publicada essa l'l:'rlaçãu, fícarlt stJ1>l'/~ n mrsa, durante o llruzu de cinco dias, afim de l'ece:'('r emendas, que
só poderão ser funrlamentadas por escrito. Findo estie pmzo.
havendu emendas, ',ollará ú Comissão, que emilirtL parec~l'
final, no IH'aZo li.: 18 horas. Publicado e55e parecer, ser{L no
°dia imediato sulmwLirlo á dl:'Jmlf!, qucnão podel'oi se JH'ulongar por mai!' de cinco S('ssões, cahendo a cada primeiro signátario de emendas o direito dI! falm' l)elo prazo dl~ 10 minutos c <Í Comi;;;"ão COnRtitucional, o d'! meia horn.
AI'I.. 53. Votada a Constituição, a .-\scmbléía Xacionai,
desde que a,..,,:im requpira um quarto de seu;; nll'rnbr05, tem
°0 direito, por inLerml~dio do :'I'U PretiidenLe, de pedir o comparecimento :'1,.; sesúes dos :'Ilínii'Lros de Estado. lJUra lh'.~
darem, stJbrc atisllntos de sua jiU:<ta. as (·xj,lic:ll:iies que dt'sC'jal'.

Art. 5i;
§ 5.0 05 Df'rmtados que qlli:;('rpm fllndame!".(ar 1't!qll/!rimenlas, indica/:ües 0\1 re:'tJIlH:ôes, o llOderão fazl'I', desde qUI~
não sejam de nalureza daqll(.'lt'."; a que se refere o artigo anterior e não infrinjam o dbiJUslo no artigo 101 dl~s(c I':!gimento, na pl'imeira !tol'a da sl's:ooiio e ne"sa hor':l pl)dl'l·'~';
igualmente se ocnpar de assunlos de doulrina conslitucional.

Art. 101, A Assembléia )iacional Constituinte não 1>0dcr(L discuLil' ou votar qualquer assunlo (':ih'anho ao projectü
de Con:;tituição, enqnanto êsle não fÔI' arJl'(wado, salvo os
constantes do decreto de sua convoca~ão, - .4.nlonio Carlos.
Fel'llo11(7p.~' Tav01'a. _
ClclIlentino Lisbôa. 1\~aldemal'

0-

.Molta,

A Comissão de Polícia lomou na devida consideração a
proposla relativa ao Regimento Interno feita pelo representante rlp Dislrilo Fedcrul Sr', Henriqt1l~ Dods,,"orlh - dcclarm1do-a, porém, prejudicada, por haver, de CeI'to modo,
atingido aos seus fins com a a(H'esC'ntação do projeto de
resoluc;ão elabor'ado de acDrdo com alguns l.e(lller,~ de bancadas e outros Deputados, aos quais a cilada Comissão solicitou sugestões.
Sala da Comi~são dp. Polícia, '1(j de N'owmhro de 1933:
Antonio Carlos. Thomn: Lobo. - Fernarules Tavora,
Clementino Lisbôn. - °Waldenwr Molta,

y
O Sr. Presidente Foram apresenLadas hoje indicacões pelos Sr5, Deputados João Vilasboas, Acúrcio Tõrres
e Nogueira Pp.nido,
Vou mandar publicar essas indicações, mas a Mesa não
lhes poderá dar andamento parlamentar, em consequência de
exorbitarem dos fins para que foi convocada a Assembléia
Constit.uinte,
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Indicações a que se refere o Sr. Presidente
l~Dlt:AÇbO

A Assembléia Nacional Constituinte, como verdadeiro
órgão da soberania nacional, emanado do voto direto do povo
e do sufrágio dos -legítimos delegados eleitores dos sínowatos
e associações profissionais existentes em todas as unidades
da. Federa.<}âo, considerando que, além dos atos para os quais
foi especialmente convocada por decreto do Govêrno Provisório, lhe cabe inquestionavelmente a prerrogativa de decreta.. medida imposta pelos aJto& interesses 'Políticos do
país.
Considerando que essa medida - a anistia - "nuncia de
páz e conselll.eíl'a de concúrdia, pal'ece antes do céu. prudente
aviso que-expediente de homens" - (João Bal'balho) - "Comentários á Constituição Federal Brasileira"), pois não humí111a nem abate os venci.dos e só exalta. e engrandece os vencedores;
Considerando que, nas circullstancias atuais, a anistia
vai ao encontro dos justos anseios do Povo que deseja ))az.,
justiça e liberdade, devendo, por isso, ser geral, ampla, absoluta, nos têrmos da que Ru)' Barbosa, proclamava "a amsitiave7'dattei1'a, a que cicatri:a as ferid(J.S aáertas pelas rcvOfuçúes, aquela cujas virtudes o historiador grego celebrava
ncsttu palavras de eloque1tte concisão: Eles perdoaram, e
dai avante conviveram em democracia";
Considerando que, no Manifesto lido na Conwnção da
"Aliança Liberal", celebrada a 20 de Setembro de 1.929, e no
qual foi indicado o nome do eminente 81' • Dl' • Getúlio
Vargas, para a Suprema Magistratura da República, se declarava: "Não é humano que, antes de curar dos problem~'
atinentes (.Í rique:a pública, descurem. os govenUis remover,
em quanto lhes seja possível, as causas e os e{eitof de uma
guerra civil. Não pode haver tranquilidade política, nem feliciaade coletiva, num país cujas fronteiras estão abertas aos
estran(Jeiros, mas em cuio território filhos seus não podem
pisar, nem se aquecer á lu:: do sol. Emquanto houver fora
da pátria brasileiros sofrendo as a(Jruras do exílio, o bem
estar no Brasil é uma burla.;
Considerando que, na Platafórma que apresentou, como
candidato aos sufrágios da Naçúo, êssc notavel brasileiro
adotou e confirmou as idéias e principias constantes do Manifesto, ao dizer: O manifesto lido na memorável Convençã()
de 20 de Setembro último, não s6 condensou e sistematizou as
idéas e tend.ências da em'rente Uberal,e:rternadas na imprensa, na tribuna parlamentccr e nos comícios populares
como e:raminou, supe"iormente, Of; principais e mais u1'uentes problemali brasileiros, com lJisiio ampla dos fenômenos
sociais, políticos e econômicos";
Considerando que, investido das responsabilidades d~
Chefia do Govêrno Provisório, o Sr. Dr. Getúlio Vargas,
dando cxecucão ao patriótico e humanitário pensamento do
referido Manifesto, tem tomado, em uma atmosfera àe simpatia nacional, providências tendentes á "realização p.fetiva da
anistia, quais sejam, além do ato de permissão para o regresso á Pátria, de exilados polfticos, os decretos mandando
~xlinguil' as Comissões de Sindicancias e concedendo anistia
a segunros tenentes e aspirantes a oficial, no Exército Nacional, e a determinação para a nomeação da comissão incumbida de rever os processos de reformas administrativas
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dos capitftis e tenentcs; inclu!\ivc segundos tencntes comissionado!>, envolvidos na Revolu~ão de São Paulo de 1932;
Considerando que é da mais alta conveniência para a
:-;ação, que, no momento em quc sc iniciam os trabalhos para
sna volta ao regimc legal, se promova a mais completa pacificucão dos espíritos e harmonia geral da familia brasileira;
'renho a honra de submeter á consideral;âo da .Assembléia Nacion:.lI Constituinte a seguinte proposir;iio:

A Assembléia l'iacional Constituinte, em nome da :-;ac;:ão
Brasilcira, decreta:
Art. 1." E' conccdida anistia ampla a todos os civis e militares implicados nos acont.ecimentos políticos desenrolado~
no pnís, desde Outubro de 1930 até a presente dala.
Art. 2.~ "\ !'Ilesa da Assembléia l'iacionnl Constituinte convocará j1ara o f'ervico ativo da sua Secretaria os funcionários
das nnUgas Secretarias dn Camarn dos Depulados e do Senado Federal, dispensudos sem declarac;:ão de motivo, os
quai!\ VOlV(,I'âo aos respectivos cargos ou serão aprow:tlado5
em outros equi....alentes, percehendo os mesmos vencimentos
que tinham anteriormente.
Ar1. 3.° Serão readmitidos nos cargo!> que anteriormente exerciam ou aproveitados em cargos equivalentes.
com os ....enr-imentos que percebiam. os funcionários públicos
civis, demitidos independentemente de processo administrativo ou sentenc;:a judicial condenatória passadli elO julgado.
Sala dilS Sessões da Assembléia Nacional Constituinte.
em 15 de Xovembro de 1933. - Nogueira Penido.
1:":I)ICAI;.\O

Proponho que a AssembléIa Nacional Constituinte, no
exercício da sua soberania, declare, desde logo, livre o regresso ao Brasil de todos os nacionais exilados nos países estrangeiros em consequência da revolucâQ de outubro de 1930
e de todos os movimentos armados que lhe sucederam.
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 16
de Xoyemb1'o de 1933. - JQão VUlasbôas.
IXDICAÇÃO

Proponho que a Assembléia Nacional Constituinte, no
exercício da sua soberania, declare em pleno vigür as garantias de direitos individuais consignadas nos §§ 12, 13, 14 e 22
da Constituil;áo Federal de 24 de fevereiro de 1891.
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 16de Novembro de 1933. - João Villasb6as.
rXDfCA(;.1.0

Cor.sidel'ando que, na hora em que se iniciam os traba-

11u1I'; da rcconstiLucionalizacão do pais, se faz necessária lima
obra. de congrat;amenlo ela. familia. brasileira, de modo que

todos -

rem;

sem distinc;:ão de matizes politicos -

nela colabo-

Considerando que o nosso Código Político não deve sei."
elaborac1o"em o concurso de todos - . e notadamente da
imprensa - que, para. trLnto, precisa ter inteira liberdade,
13
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não condicionada esta :.í puhlicidade, apenas dos debates dn
Assembllíia Nar-ional, mas nSliegurndo o direito da mais ampla crítica a todos os atos Pl'lüícauos pela CUllstituinte e
,
pelo Go\'êrno Provisório;
COllsiderando que o próprio Govêrno não se mostra contrário á concessão de uma medida apasiguadol'a dos brasileiros, conforme há afirmauo, por entrevistas várias, concedidas pelos seus mais antorizados agentes;
Considerando que o abrir :lS fronteiras do país aos brasíIeiros para o exercício dc suas atividades não satisfaz, por
si só aos anseios do Povo, ás necessidades do momento que
vivem'os c aos elementares princípios de .iusti~,a - de. vez
que se faz mistér um ato amplo, gl'ande, alevantado, patriotieo .- que revogue a cassação de direitos políticos imposta
a vál'ios b~asjJeiros, medida que já foi adotada em benefício de alguns;
Considernndo que deY(~m "oltar aos respectivos quadros
Mrlos 05 militm'cs dt~1(>5 afastados por pl'csumida 0 11 l'cal
participMâo em mo\imentos posteriores a outubro de 1930.
e. também, todos aqueles que o foram pela atual:ão que lIajuro tido nade!'csu da situação política então dcpoi;la;
Considerando que de"em ser readmitidos todos os funclOnários e serv~nt:Iários 1?l'Ívadt'5 de seus cargos POl' atos
flão justificados e expedidos pelo :t!ual Go"l1rnoProvis6rio;
Considcl'\l.ndo que, com eSsaS rncdidn5. faremos voltar
apa7- no Brasil, corresponderemo~ :IrJ5 reclamos popularcs.
no5 mostraremos obNli('nl{'~ n05 imperntl'\'os da Na<;i'io c p1'atlC::lremoS ato de sã/) reIJublícnn15mo:
ImHco qU(~ a Assemhlt'ia );~ci011nl Constit.uinte decrete:
1,0 A suspensão completa e absoluta da censura á impren:;a. para que esta, não adstrita, npenas. como quer o
GO\'êrno Pro\'isório, á publícal:ão dos atos da Assembléia,
possa - li\'rc de quaisqucl' constragimentos - fazer a mais
ampla critica com relação á politicn c á administra~ão do
país.
2,° Qnc seja deCl'ctada a anistia ampla (' irrestrita. e.
por cOll::;cquência:
a; que seja permitido o regresso á. Pátria a todos os mdlados:
b)quf' J'ldnm revogados todos 05 decrctos de cassal:ão de
direitos políticos: '
c) que se reincluam nos respectivos quadros todos 05
u;,ililares dêl~s afastados p,?r prcsumida ou real' Ilal'lícipacao nos mo"lmelltos poster'lOrcs II '1930 e pela atuação que
;hnjam tido na deft~sa da situação política então deposta;
d) que sejam readmitidos nos respectivos cargos, todos
os funcionúrios e serventuários r1t'les privados pOl' atos não
juslificndos e expedidos {lctn ntm\l GO'l,"el'uo.
Sala das Sêssúcs ria ASi\cmhlt~ia 1Xacional Constituinte,
I'm Ju de ~ovemhro de 1933, - AClll'cio TOl'res.
1?

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. \'OU leI':nntar a sessão, designando para amanhã a seguinte
OI1!)E~t

no

DlA

Trabttlho de Comissãn.
Le"nnta-se a sessão ás 16 horas e 30 minutos.

2" Sessão, em 17 de Novembro de 1933
Presidência do Sr, Antônio Carlos, Presidente

Ás 14 h01"a5, procede-se á chamada, li qual
re15pondem os 81'S,: (1)
.\ntlillio Ca1"los, Pacheco de Oliveil'u. Ch1'i,.;lovão Barcellos. Thomaz Lobo, Fel'nandcs Tavo1'u, Clenwnlino Lisbôa,
Valdemar 1\1ota, :\Iário Caiado. Aivaro :\Iaia, Cunha :\11'10. LUIZ
Til'elli, Alfrer10 da ;I.lalta. ?llílrio Che1"monl. Veiga CalJrfll.
Leandro Pinheiro, :\loura Cal'valho, Joaquim l\lagalhães, Li~o l\lachado, Magalhães de Almeida. CosLa Fernandes, Carlos dos Reis, Adolfo Soares, Agenor MonLe, Pires Gaioso, Luiz
Sucu 8ucupira, Leão Sampaio. Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira. Pontes Vieira. JOSI~ de Borba. I\.el'ginaldo
.cavalcanti, l\Iartins Véra, Odon Bezerra, Pereira Lira, Hel'ccliuno Zenayde, Agamemnoll de :\Iagalhâes. 80uto Filho.
Arruda Falcão, Luiz Cedl'o, 801ano d~i Cunha, Al'l'uda Camara, Arnaldo Cavalcanti. JOS\! Sá, Alde 8ampaio, Simões Barbosa, 050rio Borba, GlJes l\fonteiro, Izidro Vu:;conccllos. "\nLônio :\Iachado, Leandro :\I~ciel. Augusto Leite. DeodaLo Maia,
J, J, Seabra, Fernando de Ahreu, Carlos Lindemberg, Hem'i,que Dodsw'orLh, Sampaio COl'rêa, Pereira Carneiro, Leitão da
Cunha. O1egario l\Iarianno, :'iilo de Alvarenga. João GuimaJ'ães, Prado Kel1y, RuuIFí'rnanr1es. Acúrcio 'finTes, Ciwy{'1'
de Azevedo. Fábio Sodrê, Lemgl'uber Filho, Bias FOI'tes,
"leio Franco, Christiano :\Iachado, Augusto de Lima.
Ciabriel Passos, Augusto Vi~gas, l\Ialla :\Iachado, JoS(~
Alkmim. Odilon Braga, Vieira Marques. Raul Sá, Simão da
Cunha, João Beraldo. FurLado de Menezes, Levindo Coelho,
Aleixo Paraguüssú, \Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Celso Machado. Campos do Amaral, Bueno Brandão,
Plínio Corrêa de Oliveira, AlcanLara Monleiro, J:heoLonio
MonLeiro de Barros. José Carlos, Rodrigues Alves, B~l'r05
Penteado, Moraes Andzoade. Vergueiro Cesar, Jorge Americano, Guarací Silveira, ,José Ulpiano, Cincinalo Braga, Carlotfi'
.Queiroz, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Pon.cc. Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Lacerda PinLo, AnLônio Jorge, Idálio Sal'dembel'g, Simões Lopes, Carlos Maximilia,no, Anes DiM, Frederico Woifenbutell, João Simplicio,
Renato Barbosa, DemeLrio Xavier, Vitor Rt1ssomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Panfa Ribas, AlberLo Diniz,
-Cunha Vasconcellos, Acyr Medeiros, Gilberto Gabcira, Vasco
'Toledo, Waldemar Reiltd!l:l, Francisca Mouru, Antônio Pe(1) Segundo recLificacl'io feita na sessão do dia 1S, compareceram os S1's., ~-\Jfredo Mascarenhas e Aloysio de Car'.Valho,
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nafo1't, João :\Ii gllP I \,illil'(I, ,\II"'I'ln :-;tll'~ck, :Ewald Po:;,.oln,-

Guilherme Plastel', 1';\1("'11111 ~111111"lt'o de Barros, Edmar Ca1'-valho. Mário Manhiif'~, l"il'ltulIl jljll IIr· O!iwdru, Antônio Rodl'igucs rJp, Souza, l\1i1(oll l:al'\'ulllII, \\'0.1((11' .Tames Gosling, Augl1s(o Cor"íno, ,Toão l'íllltc'Í1'II. IIIII'UI'III Lafér. Alexandre Si('ilíano .Tllnirll'. J':lIvalllll Llldl. ~11I1'11I Itamas. Pnclwco e Rilva,
Gas/fio de Ikilo. ltlllll'l'llI 1'1111111111'11'11. Teixeira Leite, Pinheiro Lima. Leví Clll'nl'il'll, ,\II1'!nl'do ~fft1'inho, ~fol'aes Paiva,
);ogueiru- ]>pnirJo. (1MI),
COllllll1l'CI'U I' lil', Ministro Oswaldo Aranha.

O Sr. Presidente _. ,\ .'hnllludu acusa o comparecimento de 159 81':-1. DCllullU.lUII,
Está abcl'la a

t+l!lIl1fio,

o Sr. Presidente - ,\I'hando-se na ante-sala os S1's. Argemiro Dorl1f'lIes I' ~11111111'1 \'('11050 Borges, reconhecidos eproclamados Depu/ado,.. l'I'JOIICd i..-amente, pelos Estados do
Hio Grande do 8ul I' Pm'nílm, convido 05 81'S. 30 e 40 Secretários. para; em ('11m il'll'lli 11, illll'odu?irem no recinto 88.EEx.,
afim de preiltal'em I) t'lIll1ll1'lIl1lil'lllO regional.
COlllllnr('el'm 8l'i.EEx. acompanhados da"
rc:,per/l\'1I Comi,,,clio I', junto li Mesa. prestam o
comprolllill14U 1'(lf(lmmllul, tomando assento, em se-guida.
O Sr. Presidonto anterior.

l'n,clCll-tcl! ú leitura da ata da sessão-

o Sr. Fernandell T'vora (:?o SecI'etário) procede ã lei-f11ra da ata da tcl'Mclio 1I1111'I'C"It'lltl~, a qual é; sem observa(;ões,aprovada.
O Sr. Presidente O Sr.
seguinte

Thom.~

I'I1Ic"n-IlI' li leitura do Expediente.

Lobo 'I ."if'cl'etririo) procede á leitura der
ft

f,Xi>KDIE:-;'rE

.ofícios:
Dois do Minilltlll'jn rllI .Justlça e Negócios Interiores, de14 do corrente, en\'lnlllln 11 I'equerimenlo do ex-guarda da:
Secretar'ia da CnmlU'lI, ElIgNllo Martins de Brito, pedindo seu
aproveitamento na ~(·(·I·(·tul'lll do. Assembléia NacionalConstiluinte e 11m p('diun dU:4 clllcllMgrafos da mesma Assembléia~
- A' Comissão de PoUdo.

a
o Sr. Augusto de Lima - Sr. Presidente, comunico :l'
V. Ex. e á Assembléia qne o Sr. Dept.1tado Pandiá Calo-o
geras deixa de comparecer ú sessãa, por- motivo de moléstia~
O Sr. Presidente -

A casa. fi,ca inteirada.

1fJ7 -
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Sr, Fabio Sodré -

Sr'. Presidente, peço a V, Ex, e

·il .\s:H!I1lulj'in acr'editc:Jl quanlas c enormes resislências fntiIIH15 l.ivc de vcncer, quanla coragem me l'oi lJrccisa para subir
11 e:oitCt tr'jhunu e "Í!' abu:oi,l!' da pacWncin da A:oisembléia 7'ia-

·cional Constituinte,
Sem autoridade pessoal (-'"úo apuiados) , o ma.s humilde
de lodos, sem autoridade pulílica, púrl!Ue falo em meu nome
exclusivamenle, sem deleguçiio nem l'e:5IJonsabilidade do partido que me elegeu e a cuja comissiio diretora me honro de
perlencer, tenho eu, SI'. Presidenf.e, na sinceridade e na honestidade de meus proplÍ;;ilos, na conciência segura de um
dever imperioso a cumprir, a 1'0r'l;a necessária para arroslar
o espírito crítico dos 81':;' DeIml udos e o julgamento da ..\.5.:::embléia Nacional Constituinte, pedindo a mercê de sua bellevolencia.
Estava inscrilo para falar' na se,:;,:;ão de ontem; pretendia apresentar á .\sselJlhléia um projeto de resolw;ão que reeulasse as funções de Estado do Govêrno, no periodo que irá
.da instalação da Assembléia Consliluinte á promulgacão da
Constituir;ão definitiva. Tive, entretanto, de ceder a 'vez, o
que fiz com muito gôsto, ao ilustre leader social-democrático
,da Baia, q.ue Yciu tratar do mesmo assunto, embc,ra sob asptHo diverso, e, mais do que isso, com senf.imento bem dife1'(~nlc daqucle quc me anima neste instantc. A' instalação da
.\:;semhlf'ia Constituintc. dois gravcs problemas, dois probleJIIas de alta magnitudc se lhe dcpararam.
O pl'imeiro, era um problema essencialmente político;
u I>l'ohlf'ma elas relações da AssemLléió1, dos represenlantes
da XUI;i1o com o Govêrno Revolucionário; mais profundamente ainda er'a o problema das relações da própria Xa.;ão
com a rC\'oluçâo de outubro ele 1930.
Era preciso, Sr'. Presidente, que, rcunidos 08 reprcsentantes legitimos da Xação, eles se pronunciassem imediatamente sôbre o movimento revolucionário que conyulsionou
o país em 1930 c lhe dessem, como deram, c não podiam
deixar de o fazer, a sua inteira sanr;ão.
Esse problema, político, é bem diverso do segundo, que
!'r'r~ um problema de técnica constitucional.
Constitueional
J;OI'qUf~ diz respeito á forma em que haviam de ficar os Podores do Estado, no dia em que se instála a Assembléia
Constituinte, com poderes constituidos,
A moção do ilustre leadcr social-democd.tico da Bafa,
a meu vêr, enyolveu 05 dois problemas, tão diversos, numa
56 rcsolur;ão. Ela solucionou perfeitamente o primeiro o problema político. Resolveu-o da melhor maneira, mas,
quero crêr, não deu á. questão constitucional solução hábil,
'precisa, tal como, no meu fraco parecer, deveria ter dado.
O SR. MEDEIROS NETTO . - :'\ão estará de pé, em vigôr,
u Constituição de 1891, com as modificações do decreto
institucional do Govêrno Provisório? Creio que não pode
haveI' dúvida a respeito,
O SR. FABIO SODRÉ - Pois ten.ho essa .dúvida.
O SR. LE\'[ CARNEIRO - l'\cnhum tribunal judicial do
país teve tal dúvida.
O SR. MEDEIROS :'\ET'l'O - Só Se a dúvida é quanto aos
·atos do GovêrllO Provisória.
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o SR. FABIO SODnl~ - 0:5 poderes do Govêrno revolucionário tinlwm extcll:;âo desmedida, porque foi por ato'
pr6prio. quo poderia re"ognr' a qualque!' tempo, como ainda
o pode fazer, que manteve em vigôr a ConsUtuição de 24 de
Fevm'ch:o, de acúl'do com o decreto de 11 de Novembro.
Era o df!ssc decreto, pois, si et in qv.anlum sua vontade assim
o entendesse. Xão havia Iimit;:u;ão alguma, porque, quando &
o própl'jo poder que se limita, nunCa M, de fato, limitação.
O SR. PRADO KEJ:,T.Y - V. Ex. acaba de declarar que
Assembléia resolveu uma questão jurídica, conjugada com.
Uma questão política, nu se5:õiâo de ontem. Logo, V. Ex. está
falando contra o vencido.
O SR. FABID SODRÉ - Peco perdão. E' uma objecãojusta, que merece resposla ..\ resposta está contida na frase
que acabo de pronunciar: todo podcr que se limita a si pró....
prio. for; maulem (~i'se limít~. enquanto assim o entendcr. A
A$:"eJ)lbléia podcrü l'csolvC'l' hoje de uma maneira c de maneira divcl'sa amanhã.
O SR. Al,{lA:-\T.-\n.\ )lACH.\DO - Daqui por diante, nál), em
vista do seu pronunciamento.
O SR.P,\BlO SODRj:; - ,\ Assem1Jl&ia, que tem poderes
conslituinlc~, pratíco.u, ontem, um nl0 constitucional. A sua
deliberação de ontem, delegando OU conferindo poderes ao
Govêrno provisório, teve êsse caráter, uma \'êz que emanou
dos seus poderes conslíluintes.
O SIt. OOILO:-\ Bn.\GA - Foi medida de ol'ganiza~ão provisÓria.
O SR. FABIO SODRÉ - Emhora medida de organiza,.;
ção provisória. nüo retira da As~rnbléi:l os poderes conslitu\nles, tanto que ela '\'ai elaborar a Constitui<;ão. Se
os perdesse não poderia desempenhar eSsa missão.
O Sn. CHI\15TOVÃO B,\l\Cm...L05 - A Ass~mbléia ....ai fazera r:onstiLuir.ão definí1iYa.
O SR. FABIO SODRÉ - A Conslilui.ção ~ uma só esempre existe, pois todo Govêrno é constituido. Só em plena
anarquia níio há Constituição.
Todo gov(}rno provisório, dilatorial, tem umo. constituiCáo ditatorial.
O Sn. OOILO"" BnAGA Logo, dispensa qualquer outra.
O SR. FABIO SODRÉ - Poderia dispensar, se ti. Assembléia entendesse manter o govêrno ditatorial e dar constituição ditatorial ao Brasil. Poderia fazel~o, pois tem podereS'
l)lln isso.
Sr. Presidente, o segundo problêma, como dizia, pareceme ter sido de cerlo modo envolvido na questão Doiitita.
Houve um mal nesse fato, porquanto, tratando-se ele matéria
técnica, de matéria jurídica, niío convinha que o. Assembléia
deliberasse em ambiente de paiXões po1iticas, de exaltacãO'
patriótica. Convinha que a solucionasse serenamente, tranql1i1amel1le, ouvindo comissões especiais, para que se fizesse um regime seguro, ainda que provisório, tendente a
evi(ar, amanhã, incidentes desagradaveis.
Acentuava eu, há DOuco, 151'. l)l'flsidc:nte, que a Assembl~ia te!U poder~s constituintes. De fato, se os não tivesse,
não. serIa o supremo poder <la República, Como o proclamou,
mUI justamente, o Sr. Chefe do ~ovêrno Provis6rio.
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Sendo um alo constilucional a mocão .....otada, ôntem,
peja Assembléia, ela o fez, entretanto, Sr. Presidente, com
os fundamentos mais dispares.
Vimos como ela se apoiou, exclusivamente, na doutrina,
examinando os fundamentos do S('·11 ato. As opiniões divergiram. Enquanlo o Sr. Chefe do Govêno Pro.....isório considera a Assembléia o mais alto Poder da República .. ,
O SR. ODILO,," BRAOA - Efet.iv:tmente, a Ass' mbléia tem
a competência da competência; por isso, é realmente soberana.
O 8R. F:\BIO SODRf: - ... recunhece a supremacia do
poder da Assembléia. o seu poder no Estaào; .•.
O 51\. ODILO~ BnAOA - Poder Constituinte.
O SR. FABIO SODRt; - •.. enquanto o emincnt!: leculer
dt\ maioria, meu presadíssimo amigo, Sr. ~Iinislro OS"'alrlo
Aranha, conclue pela plena e una soberania da .\ssembléia,
o illuslre lC(Jllel' do "Partido Social Democratico", Sr. Medeiros :'íetto. rr:conhece apenns metade da soberania na mesma Assembl/;ia, resirlinrlo a outra metade no Poder Executivo.
O SR. MEDEIROS :'íE'M'O - "\lí:ís, a tercn parte.
O SR. FABIO SODR.t.- A terça parte, diz muito bem
o nouI'c Depu tado.
Por outro lado, o~ Srs. Oflilon Braga. e Lc.....i Carneiro,
negam qualquer soberania á Asscmbléia Constituintc.
O SR. LEYI CAn.:·\EIRO - )ião apoiado; absolutamente não
afirmei isso!
O Sn. ODILO~ BRAGA - Eu também não disse isso. Como
negar a soberania. desta Assembléia'!
O SR. FABIO SODRÉ - S8. Exs. negam a soberania.
O SR. LEVl CAn.~Emo - Y. Ex. está querendo criar uma.
questão acadômíca sObre o conceito de soberania. :'\.10 posso
discuti-la agora.
O SR. FABIO SODRt. - Acreditei, pelo discurso dos
ilustres colégas, que SS.E,~s, estavam filiados á escola posith'a de Léon Duguit. que nega completamente a SOberania,
escola que tcm os mais notáveis adéptos. Não seria. pois. de
espantar que SS. Exs., ilu51res homens de direito, se filiassem a essa corrente.
O g. AGA:-'rE:\r~o" DE l\IAGALH.4.ES - A Asscmbléia é soberana; pois é ela que vai tracar a compet(~ncia dos poderes.
O SR.. FABiO SODRÉ - Os nobres deputados, Srs. Odilon Braga e Levi Carneiro, creio que interpreto bem ') pensamento de S8. Exs. - negam a soberania da Assembléia.
O Sn.. ODlLO~ Bn.AGA - Isto está bem esclarecido na
minha declaracão de voto.
O SR. FABIO SODRÉ - S8. Exs. consideram a A~sem
bléia puramente como uma comissiIo legislativa. embora não
nomeada pelo Govêrno Provisório, mas escolhida pelo eleitorado.
O Sn.. ODrLO~ BRAGA - Eleita com poderes expressos,
para fazer a Constiluição. A soberania, quem a deu foi a
Nac;ão.

-

200-

. ,O SR. FABIº SODRÉ - Para fazer a ConstituiCão ;
aceno a declaracao de V. Ex. Não está em meu propósito
discutir, como acredita talvez o meu ilustre conterraneo e
prezado amigo Dl'. Levi Carneiro, uma questão acadêmica.
Parece a mim que, qualquer que seja a doutrina o resultado pr~tico será o mesmo, dêsde 'que fiquemo~ num
ponto de vIsta pragmatico. Aliás, foi isso propugnado ontem
pelo Sr. Levi Carneiro.
O SR. ODILON BRAGA - O ponto de vista pragmatico é
êste:
a Assembléia foi convocada para fazer a Constituição.
O SR. FABIO SODRÉ - Dizia eu, Sr. Presidente, que
a Assembléia considerou, ontem, no seu debate sôbre assunto
de tão alta imporlancia e de consequencias tão sérias, apenas os fundamentos da doutrina; entendeu que poderia praticar um ato constitucional, qual o da delegacão ou da confirmacão de poderes ao Govêrná Provisório.
O SR. ODILON BRAGA - Como a Assembléia poderia delegar aquilo que não têm? Só se delega aquilo que se tem.
O SR. FABIO SODRÉ - Na doutrina de V. Ex. assim
é; na doutrina do ilustre leadel' da maioria, Sr. Os",-aldo
Aranha, dá-se precisamente o contrário. A Assemllléia tem
plena soberania e a delega ao Executivo ou a outro qualquer
P~&.

.

Vê, portanto, o nobre Deputado como as doutrinas são
divergentes, em fato de tamanha impOl'tancia, como é a organização do Estado.
As doutrinas divergiram; a paixão exacerbou-se no recinto e votou-se a mocão num ambiente de elevado patriotismo por certo, mas num ambiente desprovido de serena meditação.
Havia outra face do problema a indagar: saber quais
as consequencias do ato constitucional, praticado, ontem,
pela Assembléia.
Nenhum dos oradores que abrilhantaram os debates cogitou desse ponto. Seria, entretanto, da mais alta relevancia. O ato constitucional de ontem manteve a ditadura,
manteve os poderes ditatóriais do Governo Provisório.
É contra isso, Sr. Presidente, que eu me revolto. Não
posso compreender como uma Assembléia política se reúna
com todos os poderes da representacão, e o seu primeiro ato
seja o de se abster de intervir nos negócios do Estado. Não
se póde considerar a Assembléia como uma simples comissão legislativa, e nem o País o suportaria. Ela não póde
ter a função, simples, de organizar uma lei constitucional.
Desde que se reúne a organização do Estado lhe pertence,
qualquer ato que pratique é de natureza constitucional. Se
não praticar nenhum dêles, sanciona, por omissão, a Constituicão vigente, isto é, o Govêrno Provisório com os seus
poderes discricionários.
O SR. PRADO KELLY - O Govêrno não póde nem o pederia ser uma delegacão da Assembléia, como no regimen parlamentar. (1)
O SR. FABIO SODRÉ - Fizemos tantas campanhas, no
Brasil, contra os poderes ditatóriais dos presidentes da Re(1) Este aparte, publicado de outra forma foi, como está,
rectificado, na sessão do dia 18. O Sr. Prado Kelly fez outras rectificações (V. 3a sessão) .
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:pública; fizemos tantas campanhas contra a fa1la do 1>1'ln.cípio de represcntac;ão, e deve parecer-nos ah:mrdo que a.
Assembléia dus r'epI'csentantes elo povo, a pl'imeil'a ye;: qllf'
se reúne, seja para abdicar dus suus fl1l1l:ôC's no E~;tado, df'lxando de intervir 110 Govêrno da República.
O Sn. AU.\).lE:-'IXOX DE JLW.\LIl.:\E!:\ - .\ .\sst'mIJII~ia não
tem c.';sa:; f t1I 11: jj P5 •
O SR. FABIO SODH]~ - Posso fazeJ' ps,;a l'ejl!rl}neia.
hoje, pois, creio cu, a questão política está. fóra de discussão. :'iingllem, mais do que cu, é solidál'io com u GoYêl'no ProYÍ5ríl'io; nillgueffi, mais do que cu, I! solidário com
a Hevoltll;ão. Se J'U!;O ",;,.;as (lhjl'c:ões )jeste m{l!lif'nto. sfio independent.es de qualqucl' faHa de êl!Joio ti nevolut;ão e ao
.atual Govêrno.
Como se compl'eenrll'r - dizia -'- qlW, rl'unida n Ailsembléia do:; rcpI'c5enlanles, com lJodcre5 CDn,;! íluintes. ~eja
sell flI'imeiro <.11,') abdicar dt, Sllns fl:TI(,'IJes no l~slarl(" manlendo o podC'l' dilalórial'?
O Sn. Aa.\:\tF:~,I:-:o~ \}); ~.L\(J.\1.rr.'\.E5 - Acha Y. Ex. 411C.
pelo falo de se !'l'unir a COlislitllinlp. exlingu('m-s(~ 1I~ fUIl.I;úes do (jo\'{~rl1o Pl'oYi:"tJI'i,r?
O SIl. ALC.\:-:T.\a.\ :\l.\I;I1.\iJO ~ E o POlkr Jwliciúrio'?
O sn. }<'ABlO SODIU:: -:f:IC';.; desapill·.~t:CI·üo, se
"'\5.semIJléia assim U f!nlcnt!','r.
Devo derJa:'.H' au i!lI,.:ll'(~ cO!I:êa. l'\r. "\g<lIlJl!nlllun dc :\lagalllfie:-, flUI' n:1O ('01l11l'(:0 t:on,.:tituil1le sl'm Cin\·..·!·1l0 i'l'o\'isrJI'io, assim ClJllhJ não lcn!lo cil}ncia dc! C~II1,.;1it uiule ul ó'1l1na
que o niio tenha esl1tlJciecidci.
O Sn. "\GA:\I E:lI:'\O:-: DE ~IAG.\Llio\ES - .\ Con;;li tuinle "m
.Ol·gamzur a lei lJ.i,;ica do vai,;. Us oulros LJorlercs sulJ,;islern;
.apenas se acllam reunidos (I E~:eclllivo c o Legislatiyo.
O SR. F"\BIO SODfif: - O (;ov(ol'l10 Pl'oyis.:.rio cxble, ê
um falo.
O ~H. AG.\)'I E:lI:-:OX DE :\L\G.\LlL\E5 - EXlsle.
O Sft. F.\BIO ~ODnE - .\ sua pel'malll~l:cia I! uma n('.cessidadc.
O Sn. "\G.\:\IE:l1 :-:OX DE :U.\GALlI.\E5 - f:J(' é pl'f'-ConsU·tuinte, pois se ni'i o cxistisse, a A:'osf!mbll~ia nfin estaria I'Cllnida.
O SIl. Ct':,\IL\ YMjCo:-:CE;I.I.OS - Fizemos o que jú fez a
primeil'u GOll:'iWtlinLt, da RI!!Jz"lhJiea e a mo~iio n:Hllwla '~l)oca
ltpl'Ovuda Icve a u~sinnl(!l'a tios maÍ:Jl'C.5 .il1l'isconsullos da
Atisc1I1bleia.
O Sft. FABIO :'ODllÉ - Os exemplos de 89 não devcm
ser imiladu~. ?';:lqUL'll' momenlo, a mesma dúvida foisl1:icilarJa, gCl'Undo s"'I'ia dlyj,;i'io no seio da Assembléia. JU::itamenle por ter abdIcado de seus podere." 1>01' l'.:.'r aberlo mão
·de suas funr;lje;: ao Eslado, a Constituinte de 80 creoU um
regime de diladora,;, quc duron quarenla anos.
O Sn. AGA~JC:~l:'\UX DE :\L\G.\I.lIo\ES - Em tl1. o Guv~l'no
?rovisririo depús pel'ante a Conslituilltc os scus poderes, como
o fez, tambl~m n UOY;.\I·no l'rovi:-;úrio da Espanha. O mesmo
não OCOI'rc, lH'esentl~mente. O 81'. Ge(ulio Yurgas mantcve-os,
integralmente.
O 8R. F"\BIO SODRI:: - Y. Ex. nflo pal'cce intcl'lll'l'ln:'
hem o pCll:;amculo do Chere do Governo Provisório, 8, Ex.

,I
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vcm a I'sla CUi'a e f1eclnl'Oll, 511lencmcnLc, que considerava
:\ssemblr'ía o SUpl'el1lO podce do Estado.
O

~l\ ••\r;,\:\IID1:"O,," DE :\L\GM_HÃES -

a~

I~videnlemente.

O SH. FABIO 80DIU:: - Poder do Eslado não é Coml~
Legislativa.
O Sft. AGA:,!E:.I::'\O:" DI:: ~L\GALII.\ES - Perdão. V. Ex. nao·
confunda: há tI'I!=, poderes..\ COllstituinte cnhe organizar,
constituir. 11':II:a1' nOl'mas a esscs poderes. Por enquanto. não
há poderes (1l"gamzuf!os c, sim, podcees de fálo.
O SR. ODlfA):" BIUG,\ A .-\s;;cmb1r!ia (~ suprema, tanto
assim que lhe cabe tmçal' n compclencia dos poderes.
O SH. ;\G,\:-'lE:\I:"O); DF. :'Il.\GALllÃES - O fálo da instala<:ão ela Con:<tituinlc nuo anula os outros poderes. Esse ponto
é que nfio accilf). O úrador está argumcntando com hrilhantismo, mas há de Ilcl'milíl' que cu diga que seus princípios
não eslão de acurdo com a func;âo da Assembléia. A tesc,
;l!iüs. ,; in!('l'('ssanUssima, 111l',;mU porque l1iio foi aqui vcnfilada. oatem,
O ~n. F.\l3IO SODlU::-Xão ('l'U pO:5siwl discuti-la ontem,
f/ois. como ilcl'lltueí, a lwixãll polílica então reinante não o
~ão

pf!l'lniOl"l:1. •

U :'n . .\(,:.:,lI;:\J:"\':" !li': :\f.\G.\I_Il.\Ef; - E lí interessante,.
pOI'que .kfiiH' ;I~ rllllt;Ú('.~ ,Ia Constiluinte.
() ;';ll. ClIJJJ 0:-; BIlMj.\ - O orador e::;tá perfei lamenle·
lligieo, diante da t.;sc que adotou. Conlestamos, apenas, a
l·!se.
() 811. F ..\BIO SODRÉ: - 81'. Presidente, prosseguindo,
l1e\"o aCl'lllu;tr' que não é J'omentc esta. n dificuldade, o inl'onvllnil'nte da pal'l r conli! illleíonal do áto por nôs ar/rovano
n•• úrtíma J'('13são. lia um ouLro inconvcniente que vem l'e\'clar, ainda mais, ('orno niio foi bem ponderada - se me·
I.el'milclll o t(~rIl10 - a l'e:50111l;ão relativa á parle conslituciollnl do ülo tle ontem.
De ac(jruo com o decreto do Govêrno Provisório, de 11 de
Xovembl'o de 1930. ontem revigorado, lodos os átos da ditadu deveriam ser submetidos li apreciar;ão da Assembléia, para
que esta 05 aprovassc, cmendasse, ou rejeitasse, Ora Sr. Presidente, está retinida. a Assembléia que vai resolver só-j)1'l~ e:-;s('s álos. Como admitir, pois, que o <.iOyernO l'I'ovi:<tlrio O~ ordene 011 derrcle para, depois, submetê-los â opi-·
niúo desta mc:"ma ..\s:5cmblém, com todos 05 inconvenientes
de uma aprccia0io a pOlftCl'íOl'i? Xão seria wuis razoável fos-·
:<cm ele::; examinados previamente? Enquanto não eslá rp.ullida a :\:-semblr!ia, evidenlemente. o Govcrno tcm de praticar
.!S,sC5

:ítos.

SI'. Pl'e:-idC'llte, flat'('ce-me que todas as duvidas que SI:
suscitam provem de> se considerar os exemplos das grandes
assembléias Constituintes Republicanas, que são os ycrdadei105 proecrlentes históricos, qne todos invocamos, As grandes
l'onslituintrs rC'pllblicanas se reuniram em puíses de organiz:lI;ão UIlJ t(li'ia, de regime parlamenlar, Nestas condições,
nunca se leyantou a duvida que hoje vemos em todos os
(>spíl'íl05, Em t orlas elas. o governo revolucionário se fazia
('le:;I'I' e \"inha elC'ilo na Constituinte. CI'Nlva-se. imediatamenle. um governo parlamentar, sempre constituido peloprôpl'io gOVl'rIlO rcvolnciontLl'Ío (~ funcionavam sempre as·
:\:,scmbl(;in "Constituintes como yel'darlei l'as cOl1vencões,.
com delegudos P1'6pri?s no go\'crno, saídos do seu sei~.
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o SIt. ;\GA:\1E:\I",O~ DE l\I;\GALHÃES - E~:'ia é a dflulrínn:
classíca, cuja::. cnnsequências, ainda hojr, se deplóram.
O SR. ODII.o~ BHAOA Explicarei ao nobre orador'"
pOI' que.
O sn. FABTO SODRE' - Esla é a doulrina cla;;:l';ica, mas
o fato histórico foi verificado em torJas as grand'!s Constituintes rcpublicanas.
O SR. ODILO~ BRAGA - You explicar por que: ('m via de
regra, logo após as revoluçôcs, as conslituintes, realmente,
surgem como poder popular, de posse do Govêrn l ) . ~o nosso·
cal5O, porém, não é assim.
O f:iR. FABIO SODRE' -

ConstituinLes houve que se re-

umram haslante tempo df.'pois das revoluções. Todas as du-

vidas, a meu ,il<r, se fncalizam no r('gimen a que habituam o
llaís. Em rcgimcn un ilário, em rcgirnen parlamentar. l~ possível a organização ele urna Constituinte que tome, ímf!dialalJ1ente, conta do poder. Em rcgimen federaLivo, as dil'ícúldades surgem de início. :'\êssc ponlo estou de acül'{lo com o nobre Deplllaelo c em desacürdo com vários dos doutrinadures da
sessão de' onlem da A;;:sembll'ia. "\ Assembléia Constitlllnte
:'\acíonal não tem a soberania integral, porque os Estados são'
tlnírladp5 ponde'r:wcis; eles é que têm a soberania. A dificuldade ficou resolyida ..•
O Sn. ODILO~ Bn.\GA - f~sse é outro assunto.
O Sn. AGA:\rE:\l~o:-; DE :\IAGALIIÂES - Estava precisamente
aguardando a noção de V. Ex. sô!Jre soberania, para poder
comjH'cender esses seUs argumentos; vi que partia desse con~
ccito. V. Ex. aceita a soberania divisivel.
O SR. FABIO SODRE' - A Assembléia não póde ter umasoberania integral. O caso alemão de 19HJ encontrou dificuldadcs iguais ás qu(!encuntrámos nós hoje. Xa Ale,manha.
lambem se reuniu uma Constituinte republicana que. como as
demais, "inha com poderes soberanos, com poderes integrais."
lá mais acentuadas do que aqui,
HaYia dúvidas, llo1'....J11. porque a divisão dos Estados el'a mais completa do que em
nos:;o país. A 50lur;ão daria pelo GOYerno Provisório de então:
pelo :\linislro Pl'CllS5. f.li o da Constituição Provisória. Era a
unica fórma de acomodar desde o início os Estados autonomos.
O SR. FEllI\EIIU DE 80t.:5.\ - Lá houve l1ludanl,,'a rndical
de 1'egimen.
O SR. F"\BIO SODRE' - Hou\'e, como diz o nohre colega.
diferença grande. qllal a mudanr,a do I'egimen; a este ponl.o é
quceu qneria c hegm': :5e na Alemanha, com a di fel'cnl;a
cnorme de 1'cgÍrncn. foi jlosi\'el estahele'Cf'r-sC uma CnnslitUÍl;;ãn PI'ovisória ímerlink1, para que o país (mtrasse na 01'df.'m legal, desde logo, COm muiw maiol' razão podel'ian1l1:5 faze-Ia nós, no Brasil, pnrque temos urna Constituição em YigoI'
e a Assembléia Constituinte não vai fazcl' senão uma revisão
do Estútulo de 24 de Fe\'ereiro.
O SR. OOILo:>: BllAOA - Aqui o Go\'êrno Provisório teve
ponto de vista int.cíl'umentc diverso. Enlendeu PÔI' em férias
a legalidade, para fazel' o dC81l10nle das múquinas, segundo o
Chefe do Go\'êrno Provisório declarou em sua mensagem.
O SR. ACA:\IEM~o~ DE :\L\GALIL\E8 - Foi prescrita.a Conslituíc;ão de 1891.
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O sn. FABIO SODHE' - Dentre as várias justificações
·de voto apresentadl1s ont.c:m, pareceu-me ouvir, na do ilustre
lf?(iller de São Paulo, que votava a favor da moção Medeiros
='ielt.o, cOll..;irlcrunrlo que ficava de pé c re5tabelecida a Constituição de 2.1 de Fevereiro.
O Sito A.\c.\:Sl'.\R\ :\L\CHADo - Com as modificações feitas
até hoje.
O Síl. FABIO SODRE' - );ão foi isto, entretanto, o qUI!
se votou. A munife5! ação da Assembléia foi pal'u fixai' c firmar (I decreLo de 11 de novembro, que não tem essa restrição.
O SI{. ;\r.c.\:ST.\H.\ :\L\CHADO .A AS5embléia impôs essa
resLril;âQ.
O Su. :\[EDEIIWS );r,'ITO - O decreto de 11 de novembro
IllaI1ll~1l1 a ConstiLuÍl;âo de 1891. com as modifica~õe5, nêlc
contida,.. O orador parece-me estar equivocado.
O SIl. FABIO 80DRE' - Em, Lodo caso, a verdade <~ ql1e
f.:Ji delegado o podei' legisklth'o e eu não compreendo que 5f~
<leva delegar i!ssa função, quandu exisLe uma .Assembléia de
}'el'l'f~::f'nLantcs do Jiovo.
Consideremos o e~trnplo, que me pal'cce bem elucidativo.
da ~\s:,embléia de \\"eim31', em UIH).
O Sn. LEvj C.\n:SElno - Esse cxêmplo da Alemanha é o
!leOl' argumento COlltl':1 Y. Ex. :Xo casO desse pais não se verificou apenas diferença de regime pnlitico, Illas situação
especialíssima, porque todos Os tribunais alemães desconheciam o rcgime de legalidade est.ahelecido. A doutrina alemã
nunca previra a ~ituação de ilegalidade, de subversão dos poderes constituido~ que se apresentara1l1. Por outro lado, o
caso peculiar da Prússia cl'eaVa obstaculos gravíssimos á~ relações internas; e .mais: havia a conferencia de YCI'sailles.
onde os poderes consU luidos alemães Unham de compul'Port:r
e onde os Aliados não receberiam as autoriílades re5ultantes
daquele primeiro Comité de operarias e soldados, sem um
principio de organização aparentemente lega!: foram as razões de Ql'dem históI'icn que detel'minaram n ado\;ão de uma
Constituição ?rovisória na Alemanha. Yê, pois, V. Ex. n diferêncn de situação.
O SR. FABIO SODRÉ - Duvi, COI11 a máxima atenção,
as pahl\T,lS do nobre DL'putado. :;1'. Leyi CUl'neiro, mas, data
vCllia, dccláro nüo eoncol'dar com S. Ex., na pal'te políl ica
dt~ sua a1'l;umentaçâo. Pal'u apl'escnlul'-~e em Versatl1cs, nüo
l)l'/!Cii':l",l o Govêl'llo .:\l('mão, oriundo dn ~\sscmbhíia Conslituinte, firlllar-se numa COl1slituic;iio Pl'o\'isôria. O só fato
da Assemblt.íia estai' reunida e conta:' o Go\'êrno do PI'esidente ile1'l.H!l'L com a maioria, olJlendoo \'oto de confiança da
AS:5Clnbléia, illi;tituí(!o o l'egime IHl1'lamenLul', como se iniciou, el'a baslunte pura ser o Ule811l0 Go\'êl'no considerado
como con.5tiLucional; não precisava de Constiluit;úo Pro\'is61'ia, E:;La surgiu mais da dificuldade de LI'anquilizal' 05
interesses dos Estados federados .
.I O Sn. ODILO:S BnAG.\ - l\las se fi Constituição era l)l'ovisória, não Se Ll'ataYa de podei.' constituído, mas constiLuendo.
O ::iR. FABIO SODRÉ - Vc-se assim, SI'. Presidente,
que em nosso caso a situação seria muito mais fácil de l'Csol,,('r-5e que na Alemanlla, c o que me seduz é pl'ccisamente
a facilidade da soltl/;fio. );üo vumos si não revêl' o Estatuto
de Fevereiro, aduzindo-Ibe algumas modificações. Por que,
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pois, não estabelecer já. um regime
comlilucional provisório'? Por que não funcionarmos C0l110 PodeI' Legisla livo
c Constituinte revisor, se (~ revisão que vamos fazer'?
O SR, DDILO~ BRAG:, - Folgaria em dar o meu voto á
opinião de V, Ex" se com ela concordasse o Govêl'no Pro-o
visório,
O SR. FABro SODRÉ - :\'essas condições, Sr. Prl'sidente, faç:o ú :\ssembléia essa indicação, para que ela mCllite
mais detidamente no caso hrasileiro. Formulei um projeto
que vou remeter a V. Ex. Se a Assembléianssim o decidir,
será oh,icto de discussão, resolução ou proposta da Comissão
Constitucional, especialmente eleita. Certamente, corno
ohservou o SI'. Deputado Odilon Braga, assim o fará de
acOrdo com o Govêrno, porque nada ~ possível fazer-se sem
esse acôrdo, não porque dependamo::; do Governo Revolucionário, porque tenhamos de obedecer á sna vontade, tna~ porque o Oovl-rno do país é nm sô, nele incluídos toda:; 05 pode!'l's do Estado e a unidade deve s(-r pe:'feHa, pal':l qU(! seja
po"sível um Gov(~!'no (~ficiente. (Mui/o b('m; 11IUitO /Jem. O
oraelm' cF c'Umprimentado,)
Vem á !l1CS:l o segnifll.. PI'ojeto de Conslituição Provisória: (1)
Os legíl imos represent:mleii do PO\'o BrD:,i1eiro, rennidos
(Om A:<semblpia Xacional Constituinte, decretam e promulgam
a seguint.e Constituição Provisória da República do::; Estad(j~
Cuido=- do Bx'asil:
Art, 1.° Enquanto não fôl' promulgada li no\'a Conslll.uição ria Rl'pública. ficn restabelecido o império da Cunst.iIuir;âo Federul de 24 de fc"crí'iro de 1891, com as modifi-·
car.:;Jes e:.lipIJladns na pr'c:,enl e lei consl.it ucionnl pro\'isória .
.'1.1'1. 2,0 O PodcrLI'gislativo SCI'Ú exel'cido pela Assemhl'\in l'iacional Constituinle, com as funções privativas da
Camara dos Deputados, do Sen:ldo e do Congresso l'iacional,
ArL 3.0 A in~,::iali"a dos projetos de lei cabe ao Presidente da Replíblica, por intel'médio dos ministros de Estado,
nos membros· da Assembléia Nacional e aos eleitores da
República, por meio de memorial dirigido ao Presidente da
AS8embIéia.
ArL 4.° Os partidospolif.icos de Mão federal, com
rellt'('sentaçfio na AssembléHl Jliacional COlIstiluinte, designarii.o cada qual um representante junto á 1\Ic=-a da Assembléia,
pOl' meio de seus diretórios centrais, na fOl'ma dos 1'08pecli\'os estatutos.
~ 1.0 r.nrla partido polftico tem o direito dI' se maTI1fcstar da tribuna da AS5cmbl6ia por intl'rm6dio de um pelo
menos de seus membros,· sôbre todos os assuntos submetidos
á discussão,
§ 2,° Encerrada qualquer discussão por valo rIa Assemblpia, na forma do seu regimento poderão ainda ocupar u.
tribuna representantes dos partidos que ainda se não tenham
manifestado.
.
Art, 5.0 Será exercido o Poder Executivo pelo atual
Chefe do Govêrno Provisório, secundado pelos ministros de
(1) Publicado no Diário da Assembléia Nacional de 29de Noyembro, de acOrdo com solicitação feita na sessão da
véspera pelo SI', Fábio Sodré,
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:Estado, :mhsti lu indo-o em seus imperlímentos o Presidente ela
Asscmhléía i\;acional.,
PUI':ír;ral'o único . .\ substituição do Presidente Provisório, no caso de falta ou impedimento definitiva, far-5e-á
IHl!' el<'Íl;iio da Assl'mbb:ja Xacional, com esc['uLinio secreto
c II1níl1l'ía absoluta de votos,
ArL ti,o Os :\linisLl'os de Estado poderão compareceL' ás
lo'e<;sljl's da .Ai'semlJ!liia Xacional e tomar parte em seus rlebates, sem direito de voto, salvo quando forem. deputados
á mesma A:'sembll!ia.
§ LI) O cargo de mini:;Lro de Estado não é incompaLfvd
com (J mandato de DepuLado â Assembléiá :"acional.
~ 2.0 Os ministro,,; de Estado, membros da Assembléia,
não porlerâo fazer partI! de sua mesa c comissões permanentes ou especiais.
"\1'1. i,o Os Estados federados reger-se-ão pelo regime
·da In!ervel1l;fio Federal, mantidos os dispositivos do Côdig(J
dos fnterwntol'es, enquanto não derrogado5 por lei ordinária
da .\ssemlJII!i:l Xacional.
lJará;rufo único ..As nomeações de interventores e m~m
bl'O!l ()O~ Con!lelho:, Consultivos Estaduais serão feitas pelo
Presidpnle Pro\'Í:;;(Íl'io da llepúhlica "ad referendum" da Assembléia :'\nciona!, que deliberará em se5!lão s~cretn .
.\rt. 8.0 05 ato:> e decretos do Governo Provisório, publicado:, até a data da promulgação da prescnte lei constitucional. tel'fio força de lei enquanto não forem derrogados por
deliheruefio da Assembléia:':aciona1.
~ 1.0 Os atos e decl'eL{)s do Governo Provisório serão distribuído:, as comissões permancntes da Assembléia Nacional e submetidos a uma única discussão c votação em plenário.
~ 2.° 05 paI'cceres das comissões poderão referir-se a
vário:, nl05 e decretos, conjuntamente submetidos a discussão e \'olação.
§ 3.° A requerimento de dez deputados será qualquer alo
.ou derreto destacado para discussão e votação próprias.
§ 1.° Poderá :-er a discussão de que trata êste artigo
interrompida n I'equerimenlo de qualquer deputado, aprovado pl'la Ass('mbl(~ia. para volta do pareceI' á comissão que
." emilill 011 audit~ncia de oul1'a ('omissão .
•\rL 9.° Com a promulgac;:âo da presente lei constituciomil não se esgotam os poderes constituintes da Assembléia
Xacional,no que respeita á ordem legal e jurídica provisór-ia,
que poderá 5~1' llltel'ada, a qualqueI' momento, por lei especial da mesma Asscmbléia, antes de promulgada a Constilui<;ão definitiva,
.\1'1. 10, Ap['ovada esta Constiluição Provisória, ser-á
ela !,I'olllulgnJa, em nome da Assembléia ~acional, por seu
pl'esident e. e enlrará imediatamente em vigor.
Ju.surtC(If:ÜO

"Lol'squ'un gouvernement de fait est animé de
l'espri t rc>publicain sa pr-incipale preoccupation est de
ceder la plucé, duns le plus bref delai possible, á un
gou\'erment regulier qui, d'aprés les principes demo'"
craliques, doit etre fondé SUl' lc suffrage llniversel."
- J. Barthelemy & Paul Duez - Tr, de Dr, Const.
:'\ão. será sem risco de grande injustiça que se imputará.
·ao GOVêl'110 Proví5óri'O, <Jl'Í\.mdo da Revolução de outubro de
1930, a mtcncfio de protelar o ad-:ento do regime constitu-
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,cional c1emocl'ático, por dpmais dilatado tenha ]l:Jl'ceidtJ o
período de Iwdcl'CS discricionários ditatoriais. Não só pela
desordem decorrente da sl1l":el'~ão de valores polílicos, determinada vela R(~vollJ~~iio, como pela pr6pria nalnrezn do
regime didalol'ial. instável, precário, durante êsse longo período. sri o Govôrno podia Ir!r ci<~ncia exata de todos os dados
do problema. escapanrlo gol'ande parte dêles ao conhecímento
da opinião pública. intencionalmente obscurecidos, ás vezes,
no interesse de evitar males maiores.
A J'eunião d<1 Assr:mhl,;ia. Conslituinte, resultante de esforr;os continuados c sistematizados durante tantos meses,
veiu l'c!vclul' o .espíl'Í to republicano do Chefe do Govêrno
Pro....is6rio, bem como a. oportunidade da volta doPais ao
regime constitucional.
Fixaria e,~saoporfl11Jidnde por quem melhor podia faze-lo. velo conhecimento da realidade integt'aldos fenômenos
políticos. ningllcm ])odCJ'á contestar as enormcs vantagens de
fie faz.pr o mais rapidamcmte possível a tl'al1si~ão entre o regime rjifalOl'ial f' () constitucional. Mas não só as vuntal!cl1s
dessa rápida tml1:-õír;fío precisam ser con:-õidel'arlus, como prin-eipa.lmentc·os gl'ave5 inconvenientes da coexistência de nma
AS5embléiaCon:-õli lninlf~, eleita por sufr:igio direto,encarnando a soberania nacional. e 11m Govêrno de fato. dilatorial,
sem ba:-õe democrútica. f'all:). aos olhos o absurdo dessa co~xistência· de poderes de fato e poderes de direito, de fontes
tão diversas e delimitac;üo intraçável, ugt'tl\'undo ainda mais
a própria instabilidade do regime dilatorial de que se pretende san'.
De tal sitU:ll;ão, capaz de gerar os mais lamenlávci"
~quívocos e incidentes, certo o menor inconveniente ainda
será o atropelo com ql1C se procurará votar a fut1lra Constituição. Obra definitiva, destinada a regular a nossa vida
por alguns decênios talvez, de cujo acerto dependerá essencialmente a ordem, o progresso, a felicidade dos brasileiros,
vai ser confeccionaria atabalhoadamente, na. ansia de vencer
essa transir;ão perigo8a. no afan de entrar quanto antes no
regime legal. na ordem jurídica. Prevalecerão, sem dtívída
alguma, os interesses imediatos sôbre a previsão de dificuldades futuras. pois já não falta quem propugne uma "COJJStituir;ão qualquel''', contanto que se volte rapidamente ao
regime legal,
O I'eméflio parr. \üdo" l}sses males não p6de ser outro senão a Constituição PI'ovis6ria vot.ada em poucos dias, reduzindo-se ao mínimo êssc período de transic;ão entre os dois
regimes, período no qual se diminue perigosamente a autoridade do Govêrno de fato, sem fortalecê-lo em bases de
direi! o.
Xão ser;; novidade a Constituição Provisória; antes, a regt':l. geral de procedimento das assembléias constituintes republicanas, c(}m o exemplo bem moderno da célebre Assnmbléia de Weimar. As que não votaram verdadeiras constitlliç:ões provisórias, fil.er'a.m-no parcialmente, por meio de leis
especiais ou estabelecendo normas provisórias de gOylorno.
.constitucionais indiscutivelmente, pela sua origem, pela sua
essência, por seus efeitos.
Xão poderá servir de modelo a excecão brasileira. de
1890, antes como exemplo a proscrever-se, pelas enormes
dificuldades então vencidas, não se devendo esquecer a
excepcional l'UI)idez com que foi votada a Constituição definitiva, em um "record" de tempo que certamente nüo sel'á
jtímuis alcanc;ado.
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Para os que annlisurem as rlcsol'dens políticas do primeiro qunelI'ipl1io da Repúblicn, pl'ocmunclo-lhe ns \'erdadci-l'ns callsas, l'cssnlt al'ú como das !mais eficiêntrs 11 falta de
e,;pírito l'erHl1JlicanD, que se não poderá estranhar c.m se
tratando de miliLnrcs, nos dois primeiros chefes de govêrno,
Al.enrlf'ndú Ú incomprecn~ão política e falta de cultura
.iurídica do marechal Deoelol'o, resió'11ou-se ti COl1stiluintc de
1890 a não assumir efetivamente o gOVl/:rno, como era de sen
dc\"(.!r c dil'eito, contentando-se com a aparência de submi-ssão da mensagem de 4. de Xovembro, mas submetendo-se
realmente ao volo da moção übaldíno do Amaral. A co-existência dos poderes de fato c poderes de direito, entretanto, mascarada embora pela comédia daqueles dois atos
não deixou de produzir com o tempo os seus lamentáveis
efeitos, enfraquecendo um e outro poder, desmoralizando as
crumaras, deixando-as sem forca mOI'al, para se fazerem respeitar, Quantos dos vícios essenciais da primeira República
não :'c podprào filiar a êsse e1'1'O inicial! Nos seus quarenta.
nnos de vida, o que mn;s lhe combatemos foi prl'císamente a
falta de espírito rep'.lbhcano, o desrespeito aos princípio:;
f!emocrá1ico:" as tel1d(~ncias dit.atoriai6 dos presidentes da
República,
Xo advento da segunda Constituinte republicana o mesmo dilema '8e desenha - ou respeitamos 11 majestade da soberania nacional, oriunda do sufrágio univer::;al dir'eto, ou
prolongnremos, agmvados, todos -os malc-s da primeira República,
Certo, o prohlema da transição do pt'1'iodo propriamente revolucionário ditatorial, para o rt'gime constitucional, ofcl'ece Nn nosso caso dificuldades desconhecidas entreas na~õcs Í'mbllidas do espírito democrático, afeitas ao sistema parlamentar, Xestas, não -seria <idmissivel o õovêrno
provisório unipcEsoal, e eleita a constituinte nela esLaria todoo govêrno inevitavelmente. confil.'mados os seus poderes por
um voto de confianca iníeial.
Vínhamos, porém, de 4!> anos de ditaduras mais ou menos disfarçadas c a boca torta. pelo cachimbo levou-nos á d!~
dadura uni pessoal do Govêrno Provisório, á irresponsabilidade dos ministros, li Constituinte estranha ao Goyêrno,.
CI'iando essa dualidade de poderes capazes dearrastar-n<>s ás
mais g-raves siluncões e de inutilizar os imensos sacrifícios
da Revolucão de 1930.
Para a solução do problema será preciso c<>nsiderar-se
que a transição não i:ie faz do regime de poderes discricionários para o de uma con5titui~ão escrita definitiva, mas ogovêrno de fat-o, exercido pelo chefe do Govêrno provisório,
para. o govêI'no de direito que deverá exercer a Assembléia
Nacional, por seus autorizados representantes. COm a instalacã-o da Assembléia Constituinte, inaugura-se o regime
constitucional, sejam quais forem as normas de govêrno que
estabelecer, provisórias, até o advento da Constituicão de-finitiva,
Tendo ficado o Govêrno Provisório estranho á Constituinte e sendo indispensável a sua .continuação no exercício·
do poder -executivo, a solue,ão que se impõe ~ a da ConstituiCão Provisória, votada em -poucos dias, a exemplo do que
praticou n Assembléia de Weimar,
No caso brasileiro essa soluCão tanto mais se impõe
quanto não oferece a menor dificuldade prática, se considerarmos que a obra dos atuais constituintes vai ser apenas
uma revisão do estatuto de 24 de fevereiro. Bartar-nos-á.
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estabelecer provisóriamente o império dêsse estatuto, com
pequenas modificações atinentes ao poder legislativo, com
uma só camara, li situut;ão dos Estados, sob regime de intervenção federal, li e:\"'Periência da responsabilidade dos ministros, pek) comparecimento' pessoal á Assembléia, podendo ter
iniciativa nos projetos de lei, li experiência de oficialis::u;ão
dos partidos políticos, iniciada pelo Código Eleitoral.
Parecerá estranho aos tImoratos no pr6prio '.exto do
projeto se determine que ao atual Chefe do Govêrno caíba
o exercício da Presidência Proviílória da República .
A permanência dos govllrnos revolucionários nos primeiros períodos coníltitucionais, isto é, restabelecido o regime legal, a ordem Jurídica, regra geral verificada em toda
a parte, não é fruto de uma submissão ao poder de fato mas
imperiosa necessidade administrativo.. Pela própria natureza do reE,"Íme ditawrial, os que estamos fora do govêrno desconhecemoíl os pormenores dos negócios públicos e seriamos
incapazes de tomar-lhes a direção, de um momento para outro, sem graves prejuízos para o país.
De um govêrno mililar como o do Marechal Deodoro"
sem cullura jurídica, poder-se-ia tomeI' um desrespeito á
soberania da Assembléia dos Reprcsentantes da Nação. U
voto da moção Ulbadino do Amaral, Qm 1890, limitando-se
depois a Assembiél" a discutir ~ votar a Constituição, foi
sem dúvida um "capitis diminutio" de tão funestas consequências 110S oito 111stros da primeira República.
Bem diversa a situação atual, quando não podemos ter
dúvidas sôbre o espírito republicano e a cultura jurídico. do
Chefe do Govêrno Provisório, que não marchou para a Constituinte arrastado pelos Ruy Barbosa c Campos Sales do seu
Ministério, mas o fez. por conviccão própria, conscio certamente do. imensa responsabilidade de respeitar e fazer respeitar a representação nacional escolhida nas urnas o. 3 de
Maio.
Não é o governo revolucionario que impõe á Assembléia
Nllcional a stia permanência á frente do Poder Executivo,
.mas esta que o exige, em nome dos mais altos interesses da
República.
Rompendo o. tradição, universalmente respeitada por todos os govérnos revolucionários, diante das constituintes
republicanas por êles convocadas, de depor o mandato revolucionário nas mãos dos legítimos representantes do povo,
não quís certamente o Chefe do Govêrno Provisório sobrepôr o seu poder de fato ao poder de direito da Assembléia
Constituinte.
Não seria crível que o fizesse, depois de tantas e tão SIgnificativas provas de sentimentos republicanos, precisamente quando se certificava do apôio decidido e sincel'o da
granãe maioria da Assembléia Nacional. Ao contrário, declarando, textualmente, "sentir-se forte para garantir o. supremacia do seu poder", reconheceu e proclamou o senhor
Chefe do Governo Provisório não haver, dêsde. o momento da
instalação. do. Assembléia Nacional, mais alto '·poder" no
país, a elo. entregues os destinos da Nação brasileira. Julgou S. Ex. dispensável a formalidade tradicional da. deposição do mandato revolucionário perante a Assembléla dos
repl'esentantes do povo. Não usou da fórmula tradicional,
mas proclamou a supremacia do poder da Assembléia Nacional Const.ituinte.
Póder supremo da República, como o proclamou o senhor Chefe do Govêrno Provisório e sempre o foram todas
14
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as Assembléias Constituintes republicanas, tem. a presente
Assembléia o dev~r, de todos o mais urgente, de dispôr sôbre o Govêrno Provisório, no período de elaboração da Constituição definitiva.
A simples moção de confiança e confirmação ele poderes,.
fórmula parlamentar, satisfaria plenamente, se OS membros
do Govêrno revolucionário tivessem concorrido ao pleito e
1"izessem parte da Assembléia Nacional.
Dêsàe que o Sr. Cbefe do Govêrno Provisório preferiu
respeitar as tradições presidencialistas. mantendo-se como
verdaneiro Poder Executivo na organização da Assembléia,
não bá como justificar-se a moção de confiança, nem ela
resolveria o problema, senão por uma delegação de poderes,
absolutamente injustificável.
Sem· essa abdicação, de perniciosos e incalculáveis efeitos morais, mantidas as tradições do sifltema presidencial,
não há. forma de se resolver o problema senão pelo voto de
uma lei constitucional provisória, restabelecendo-se com ligeiras modificações a Constituição de 24 de Fevereiro, como
o fez o próprio Govêrno revolucionário no seu decreto organico de 17 de Novembro de 1930.
Sala das Sessões, em 17 de Novembro de 1933. - Fabio
Sodré.

5

o Sr. GwYer de Azevedo - Exmo. Sr. Presidente, 81'S.
Representantes do Povo Brasileiro.
Acostumndo n caminhar de cabeça erguida, não me
sentiria bem, dentro desta Casa, si não trouxesse aos ilustres Constituintes explicação que julgo indispensável. Ha
ponco tempo, tomei uma atitude a propósito do problema da
representação, e não quero admitir que a minba conduta seja desviada oU mal interpretada por invbrsões de qualque!.'
natureza.
Sacrifico-me, há muitos anos, pela implantação, no
Brasil, de um regime em que o respeito aos direitos do cidadão seja alguma coisa mais que um toque de fantasia .
•"'-.5 hostes, em que sempre formei, traziam, nas suas
bandeiras bem gravadas, bem nítidas, inconfundíveis, as palavras - Representação e Justiça.
Terminado o movimenro armado de Outubro de 1930,
fui trabalhar no sector que me apontaram. Como todos 05
militares e civis que se bateram pelo império da Lei e pelo
respeito ao direito, também pugnei pela obra da constitucionalização. Mas, Senhores Deputados, tendo sempre norteado a minha conduta por princípios dos quais jamãis me
afastei, esperava que a obra de constitucionalização se baseasl'C numa l~i qne traduzisse bem a nossa cultura jurídica.
:Verifiquei, com tristeza, depois de certo tempo, que a
preocupação maior era com as eleições e não com a lei em
que elas deveriam basear-se •
Pressa pela constt tucionalizMão todos nós a. tivemos;
porém, é bem significativo não terem os grandes interessados por esta obl'a levado ao Exmo. Sr. Ditador uma contribuição mais eficiente para que ela se operasse de acOrdo com as necessidl1des do Brasil.
.
. 'O prazo decorrido entre 24 de Fevereiro de 1932, em que
fOlassmado o decreto do Código Eleitoral, e 3 de maio de
1933, é bastante para provar que. os interessàdos nenhuma
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preocupa(;ão tiveram em levar ao Sr. DI'. Getulio Vargas
as emendas que se impunham nu Código Eleitoral.
A conduta de S. Ex. é bem conhecida, e estou certo de
que não repeliria as propostas que fossem feitas, no sentido de que tal Código traduzisse bem a nossa cultura jurídica.
Infelzimente, só depois do dia 3 de Maio foram verificados os defeitos, dentre os quais figura um muito grave.
Publiquei um artigo no "Jornal do Brasil", Sr. Presidente, demonstrando que em um círculo de 17 Deputados,
foram eleitos 24 sómente pelo primeiro turno. Os apressados não viram êsse senão, que tornou o nosso Código impróprio para alravessar fronteiras.
A proporcionalidadé é um mito, e serve para evidenciar,
apenas, que o maior interesse era pelas eleições e não pela
lei <!m que elas sc baseariam.
Outra falta que me levou a tomar atitude foi o ter sido
negado direito de valo a milharcs de cidadãos, que requereram o alistam~nto dentro do prazo legal. Aqui, não ponho
dúvida em que estão representantes do povo, por votos recebidos limpos e apurados. ?lias, Senhores, sejamos sinceros. Quem representa, nesta Casa, êsses milhares de cidadãos que requereram o direito de votar nas eleições para a
Assembléia Nacional Constituinte e cujos requerimentos estão até hoje no Juízo Eleitoral? Várias outras faltas, a que
não me referirei, como homenagem ao Poder Judiciário, se
verificaram. Outra, muito grave, que teve justificativa,
que não me parece aceitavcl, é a da ausência, nesta Casa,
dos rcprcsentantes dc Santa Catarina.
O Sr. Presidente - Advirto ao nóbre orador que está
finda a hora do Expediente. Não havendo, porém, matéria
na ordem do dia, S. Ex. poderá continuar a fazer uso da
palavra, para explicação pessoal.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Continúa com a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Gwyer de Azevedo.
O Sr. Gwyer· de Azevedo (Para explicat;ão pessoal) Não quero prender mais a atencãodos n6bres Deputados.
Meu objetivo é justificar a atitude que tornei depois da
vitória da Rcvolução.
Acho que o Govêrno atual do DI'. Getulio Vargas é bem
difercnte dos antigos govl1rllos, cm que havia.. Constituição,
mas essa estava sempre na cesta de papeis inúteis. Entendo que devemos estabelecer o regime constitucional com
igualdade para todos 05 cidadãos brasileiros. Afigura-se-me
que, sendo preocupação de todos nós a representação e a.
justiça, deveriamos não ter apressado as eleições, mas levado a nossa contribuição ao SI'; Ditador para· que o novo
regime se instalasse nas bases seguras dos dois princípios a que aludi.
Tinha feito umn. declaracão pública. e retirei-a, porque
05 meus eleitores exigiram que não tornasse o diploma quc
me confiaram atingível pelos erros da lei ou pelos erros
da({ueles que a executaram.
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Assim sendo, tendo explicado a minha atitude, aqui estou
pronto para cumprir o meu dever pl!ln grandeza do Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palmas nas !Jalerias.)

6

o Sr. Presidente - Acha-se sÔbre a Mesa e vou submeter a votos um requerimento de urgência, afim de figurar
na próxima Ordem do Dia o Projeto de Resolução n. 1, de
1933, que altera o Regimento Interno. O Projeto está publicado no Diário da Assembléia e foi distribuido em avulsos,
E' o seguinte o
REQUERIMENTo

DE URGtNClA

Requeiro urgcncia para que o projeto de resolução n. 1,
de 1933. que altera o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, figure na Ordem do Dia da sCl:fsão de
amanhã.
Sala das Sessões, em 17 de Novembro de 1933. - Arruda
Camara - Pachf!co de Oliveira. Alvaro J,Iaia.

Chrútováo Barcellos.

Aprovado.
O Sr. Presidente - Em obediência ao voto da AssembléIa o projeto de resolução entrará na próxima ordem do
dia.
'1

o Sr. Presidente - Comunico aos S1's. Deputados qUC.
partir de amanhã, come.;arã o prazo de oito dias. fixaci...
no Regimento, para recebimento de emendas ao anteprojeto de Constituição.
::l

O Sr. Agamenon Magalhães ,(Pela. ordem) - Sr. Presidente, estando na Ordem do Dia de amanhã o projeto de
l'p.1'orma do Regimento, pediria a V. Ex. aue adias5eo recebimento de emendas ao anteprojeto da Constituição para
rtcpois (jus nossas decisões sôbre a' lei 'que deve regular nossos trabalhos. Assim, iriamos reger-nos pelo novo Regimenlo. já aprovado, com prazos mais amplos, e isto sem
pre,iuízo da distribuição de nossas atividades.
O Sn. PRE51DENTE- Devo declarar ao nobre Deputado
que não poderei aceitar o alvitre de S. Ex., dêsde que ainda
tlstá em vigor .nm Regimento. que 'me cumpre obedecer.
O faia de começar amanhã o recebimento de emendas
tiO projeto da Constituiçfio não impede que o prazo pre-determinado seja dilatado, dêsde que o' novo Regimento assim o
estabeleça.
O SR. AGAMEM'NON DE MAGALHÃES - V. Ex. poderia aceitar minha sugestão, submetendo-a ao plenário.
O SR. PRESIDENTE - Devo ponderar ao nobre Deputado
que s6 poderia fazer isto se não estivesse em vigor o Regimento, que me incumbe cumprir.
O SIl. AGAMEMNON DEMAGALHÁES - Neste caso, na
forma do Regimento, requeiro a Y. Ex.' que mande proce-
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der á leitura do projeto de Constituição, o que ainda não
foi feito.
O SI\. PI\ESIDE:-lTR - O projecto foi publicado no Diárw
Ofir:ial e vrd sei' distribuido agora.
O SH.. AGAMEMNON DE MAGALHÃES - O Regimento
em vigor, que V. Ex. está. defendendo, determina que seja
lido o ante-projeto da Constiluir;ão.
_
O SIt. PnESlDE!'i'l'E O ante-projeto foi publicado no
órgão oficial.
O SR. AGA1\1EMl'\ON DE MAGALHÃES - Mas, não 1'01
lido. V. Ex., fazendo questão do cumprimento integml do
RegImento provisório,- máu grado uma reforma que está na
ol'dem do dia de amanhã, lIa de permitir que desejemos a
leitura do ante-projeto.
O 8ft. IJRESIDE!'iTE - Não terei dúvida em satisfazer ao
desejo do nobre Deput.a.do, mandando proceder a essa leitura.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presidente, as cons1CJerar;ôes que o nODre DeputadO por Pernambuco acaba de aduzir são inteiramente procedentes. O pe(.\lUO para que o ante-projeto de ConsLituil;;ão sómente passe
a receber emendas depois de lido. é maléria regulada no llegimento que V. Ex. declara, e com razão, em pleno vigur.
~lltreLanto, por f O1:r;a <10 art. 1iJ, o projeLo já deveria ter
sido lido na data da abertura dos trabalhos da Assembléia
ConsLitul11tc, porém até êste momento não me consta que o
tenbasiuo. Todavia, V. Ex., ::Sr. :PreSIdente, invocando a
favo1' da sua resolução que o lleõimento está em vigor, é
contraditório, porque já aeveria ter mandado lêr o Ante-PI'ojeto da Constituição, como o determina o lteglmento, e não
o fez.
O pedido do nobre Deputado por Pernambuco ainda se
justifica por estabelecer ordem nos trabalhos da Assemb;éia.
Dtisde que o Regimento foi infringido, como acabo
de demonstrar, nenhum inconveniente haveria em que V. Ex.
consentisse, em },em da boa. marcha dos nossos trabalhos,
que em primeiro logar se liquidasse de vez a voLaçãu do Regimento c, em seguida, recebessem emendas o Anle-projeto da
Consli tuição.
Será medida que porá. têrmo á situação em que estamos,
e na qual, ora há Regimento e ora não há. (Muito bem.

Jluilo bem.)

OSI\. PRESIDEXTE - A Mesa lem limbrad0 em obedecer
ao R('gimen lo -e esl á cerla de que ten1 cumprido êsse dever.
A leitura do Projeto de Constituição não poderia ter sido
realizada ontem, porque êle aqui chegou precisamente quanlIa findava a hora do Expediente.
O SR. HENRIQUE DonS\VORTH - A leitura já deveria tcx' sido feita na. sessão do dia 15.
O SI\. PnESlDE:."õTE - Não lerei dúvida, entretanlo, em
c.:msu1Lar á Casa sôbre se concorda em que o prazo para
tl.presentaçfio de emendas ao Projeto de Constituição só comece n correr depois de fixado tal prazo no novo Regimento.
Os Senhores que concordam, queiram levantar-se.
(Pausa.)

l"oi nprovndu.
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Comparecem mais os Srs. :
Hugo Napeoleão, Silva Leal, Ferreira de. Sousa, João Alberto. Mário Domingues, Guedes Nogueira, Marques dos Reis,
Prisco Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo
Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Leôncio
Galrão. Atila Amaral, Momero Pires, Manoel Novais, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro
Passos, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Cezar
Tinôoc, Soares Filho, Alipio Costalat, José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Delfim Moreira, Benedito Valadares,
Licurgo Leite,Zoroastro Gouveia, Hipólito Rego, Abreu 50dré, José Honorato, João Vilasbôas, Armando Laydner, Ricardo Machado, Rocha Faria e Oliveira· Passos.
Deixam de comparecer os Srs.:
Rodrigues Moreira, Hugo Napoleão, Freire de Andrade;
Valdemar Falcão. Jeová Mota, Barreto Campelo, Angelo de
Sousa, Valente de Lima, Sampaio Costa, Alfredo Mascarenhas, Aloísio Filho, Miguel Couto, Fernando Magalh~es, Oscar
Weinschenck,Cardoso de Melo, Pandiá Calógeras, Pedro
Aleixo, João Penido, Policarpo Viotti, Ribeiro Junqueira,
Mário Whatelly, Francisco Vilanova, Mauricio Cardoso e
Ferreira Neto.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão designando para amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão única do projeto de resolução n. 1, de 1933.
alter'ando o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, em virtude de urgêneia.
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 30 minutos.
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE
8
DESPACHO DO SR. DffiETOR GERAL

Requerimento de Annunciato de Souza, em 17 de Novembro de 1933, solicitando permissão para tirar,no edifício· da
Assembléia Nacional Constituinte, os retratos de todos os
Srs. Deputados e demais pessÔas, afim de com êles confeccionr:r uns albunse um· quadro histórico da mesma. Deferido, sem compromisso pecuniário para esta Secretaria.
Rio, 17 de Novembro de 1933. retor Geral.

Adolpho Gioliotti, Di-

34 Sessão, em 18 de Novembro de 1933
Presidencia dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, 1.0 Vice-Presidente

.
oi.

ÁS 14 horas, procede-se á chamada, á qual respond~m
'os 51's.:
Antônio Carlos, Christovão Barcellos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Alvaro Maia, Cunha Melo,
Alfredo da Matta, VeigaCabral,Moura Carvalho, Lino l\lachado, Magalhães de Almeida,· Costa Fernandes, Carlos dos
Reis, Adolpho So~res,. Rodri~es Moreira. Luiz Sucupira,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira,
Pontes Vieira, José de Borba, .Martins Véra, Odon Bezerra,
Pereira L)-ra, Velloso Borges, João Alberto, Agamemnon de
Magalhães. Arruda Falcão, Mário Domingues. Arnaldo Bastos, .José Sá, Simões BlI.rbosa, Osório Borba, Góes Monteiro,
Valente Monteiro, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa. Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro Maciel, Deodato
Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parl1iso, Medeiros Netto, Edgard Sanches, Leôncio Galrão,Atila Amaral, Homero Pires, Manoel Novais, Aloísio Filho, Francisco
Rocha. Lauro PãssOS, Fernando de Abreu. Carlos Lindemberg, Sampaio Corrêa, Leitão da Cunha, Olegário Marianno,
Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly. Raul Fernandes, Acúrcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré,
Cardoso de Mello, Soares, Filho, BUll.l'que Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Mello Franco, Christiano Machado, José Braz. AdélioMaciel. Malta Machado, Delphim
Moreira, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, Simão da Cunha, Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Belmiro de Medeiros. Licurgo Leite,
Celso Machado, Bueno Brandão, Alcantara M!ichado, Theotônio Monteiro de Barros, Barros Penteado, Morais Andrade, Vergl.leiro Cesar, Hypólito do Rêgo, José Ulpiano, Abreu
Sodré, José Hónorato, .João Villasbôas, Alfredo Pacheco,
PUnio Tourinho. Llicerda Pinto, Carlos Maximiliano, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos, Ferreira Netto. Gilbert
Gabeira, Vasco Toledo. Valdemar Reiddal, FI'ancisco Moura,
Antônio Pennafort. João Miguel Vilaca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plastar, Mario Manhães, Sebastião
de Oliveira, Ricardo Machado.Walter James Gosling, Augusto Corsino, Alexandre Siciliano Junior, Pacheco e Silva,
Gastão de Brito, Roberto Simonsen e Leví Carneiro. (125).
O Sr. Presidente - A chamada acusa o comparecimento de 125 Srs. Deputados.·
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Oswaldo Aranha.
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o Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é posta em dis·cussão.
O Sr. Alfredo Mascarenhas (Sôbre a ata) - SI'. Presidente, peço uma retificação na ata, visto como do "Diário
da Assembléia" consta o meu não comparecimento á sessão
de hontem. Quero esclarecer que, não só estive presente,
como, tambem, tomei l)arte nos trabalhos na Casa.
O Sr. Presidente - Será tomada no devido apreço
reclamação feita pelo nobre Deputado.

a

O Sr. Prado ReUy (Sdbre a ata) - Sr. President'3. sInto-me no dever de retificar um aparte que hontdm dei ao
discurso do Sr. Deputado Fabio Sodré e que, mal colhido
pelo serviço taqu i gráfico, vem erradamente publicado no
jornal da Casa. Não é exato que tivesse eu interrompido o
orador com a. seguinte pergunta: "E o Govêrno não pode ser
uma delegação da Assen:~léia, como no regime parlamentar'?" O qúe disse, SI' • Presidente, foi uma afirmacão categórica, de fins e de sentido muito diversos: "O G~vêrno
.Provisório não pode, nem poderia ser uma delegacao da
Assembléia, l:omo no regime parlamentar."
Devo, ainda, suprir duas outras omissões.
O nóbre representante do Rio de Janeiro dividiu o seu
discurso em duas fases, debatendo, separadamente. a ques··
tão jnridica e a política. Quanto á. primeira. tive ocasião
de, em aparte, opOr-me ao conceito que S. Ex. fazia da
soberania, repetindo a definição de Orban. segundo a qual
3 soberania se confundia na autoridade do Estado.
Quanto á. segunda parte, tive ensejo de acentuar que 'o
discurso do ilustre Deputado pelo Rio de Janeiro era um
ato de manifesta oposição ao Govêrno Provisório e aos poderes em que o inv~stio a Revolução. Tanto mais lógico
era, Sr. Presidente, êsse aparte, quanto S. Ex. declínára
n. sua qualidade de membro da Comissão Executiva do seu
i p:lrtido- e sem nos parUcipár que dela se houvesse desligado, ofereceu um projeta de resolução que nega poderes
extraordinários ao atual Govêrno e sujeita a nomeacão dos
Interventores ao voto da Assembléia Nacional.
Era o que linha n dizer, para clareza e inteligência do
~~~..

ti,

"

-

O Sr. Presidente - Será tomada na devida consideração
retificação que acaba de ser pedida "pelo nobre Deputado.

"
O Sr. Odilon Braga (Sôbre a ata) - SI' Presidente. o
assunto que devemos debater, seguidamente, neste recinto,
6, por sua feição especialisada, extranho ao giro ordinário
das idéias, mesmo ao das que. circulam nas ca~adas ditas
de "élitc". Por isso. é bem natural qtle o nosso sClI'viço taquigI'áfico, não obstante composto de el<lmentoscuja aptidão intelectual nos p6dc merecer inteira confianoa,deixe
de registar com fídelidarle maior alguns dos nossos apartes,
mnximé daql.1éles que se crUZ:lm nos momentos acalorados.
Adornais, Sr. Presidente, a propria "natureza do serviço
taquigráfico exige dos funcionaI'ios desta Casa que a êle se
d.estinam tal agilidade- mental q'J.E:, :muitas vêzes, a identifIcacâo do Deputado do qual parte a interrupção, se faz,
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exclusivamente, pela voz. Ora, considerando que sClmos,
na maioria, inteiramente novos nesta Casa, torna-se perfeitamente legitimo que a nossa· taquigrafiu não consiga, por
vezes, fazer uma identificação feliz.
,lt'aço estas declarações, SI'. Presidente, porque desejo
I'equerer a V. Ex. conste dos registos dos nossos trabalhos
que, por mim, só pretendo assumir responsabilidade dos
apartes que tenham sido submetidos á minha revisão.
O SR. JoÃo BERALDO - E assim deve ser de todos.
O SR. ODILON BRAGA -

bem; rnuito bem).

Era o que tinha a dizer. (Muito

O Sr. Aloysio de Carvalho· - SI'. Presidente. tenho a
fazer a mesma ·observação do meu ilustre colega de bancada,
Sr. Alfredo Mascarenhas, a respeito da não inclusão do
meu nome entre os dos que comparecergm á sessão de
ontem. Estive á mesma presente, tratando-se, naturalmente, de '.Im lapso na chamada.

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada da reclamação do nobre Deputado.

Em seguida, é' aprovada a ata da ses_são anterior.
O Sr. Presidente -

Passa-s~

a leitura do expediente.

O Sr. Thomaz LObo (1 0 Secretário) procede á leitura do

seguinte

EXPEDIENTE

Convite:

2

Do Sr. Prefeito-Interventor, do Distrito Federal, afim
de que os Srs. Membros da Assembléia compareçam a solenidade comemorativa da Festa da Bandeira, no Campo do
Russell, no dia 19 do corrente. - Inteirada.
3

o dI'. Presidonte-Achando~se na ante-sala o 81', ,Torge
Americano, reconhecido e proclamado Deputado pelo Estarlo
de São Paulo, convido os senhores 3 e 40 Secretários, para.
em comissão, introduzirem no recinto S. Ex., afim de prestar
o compromisso regimental.
0

Comparece S, Ex., acompanhado da respectiva comissão, e, ,junto á Mesa,. presta o compromisso regimental, tomando assento, em seguida.
O .Sr Presidente .- Tem a palavra o Sr. Deputado Soares Filho.
O Sr. Soares Filho - Desisto da inscrição, Sr. Presidente, porque pedira a palavra para explicação pessoal, já
agora tornada desnecessária.
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o Sr. Luiz Tirelli - Sr. Presidente, Srs~ Constituintes' muito antes de haver assumido o compromIsso aqui celeb~ado no dia 14 do corrente, já o havia feito eu, mui solenemente numa reunião do Partido Trabalhista Amazonense como 'seu presidente e candidato, eleito Deputado pelo
vdto independente e expressivo dos trabalhistas daquéla
regilio.
Jurei senhores, defender, intransigentemente, os interesses do Amazonas e bater-me, com as fOrças de que dispuzesse em favor dos direitos dos trabalhistas de todo o BrasiL 'Cumprindo êsse .íura.mento, lastimo ter de iniciar a
cooperação que devo a todos os senhores na monumental
obra que nos comprometemos a realizar, perante a .Nação,
ocupando a tribuna para lançar um protesto.
Quando S. Ex., o Chefe do Govêrno Provis6rio, em todas as oportunidades, afirma seus bons prop6sitos quanto á
liberdade de pensamento; quando êsse mesmo Govêrno se
vem dedicando, de forma toda especial, á elaboração de
leis e decretos que amparem e defendam os trabalhadores
do Brasil; quando, com a promulgação do C6digo Eleitoral,
sabiamente criou a representação de classses, provando,
com elevada visão, perceber que s6mente coma perfeita organização dessas classes, as quais representam as fOrças
vivas da nacionalidade. esta poderia progredir; quando ainda. senbores, de maneira expressiva, a própria Assembléia
aprO\'a moção fayoravel á ampla anis~ia, e de todos 05 ponto!' chegam apêlos no sentido da inteira liberdade de impr'~l1sa; no dia, precisamente, em que se instalava á Assembléia Nacional Constituinte, quando o povo confraternizava,
regozijando-se pelo início dos trabalhos que vão levar o
Brasil· á ordem constitucional, um deiegado do Govêrno, o
Sr. Capitão Interventor' do Amazonas, esquecendo todo êsse
esfôrço, burlando todas as leis, ferindo os mais rudimentares princípios de justiça, baixa decreto cassando o título de
utilidade pública, de que vinha gozando a Federação Trabalhista daquêleEstado, e, ainda mais. manda prender e
recolher ao xadrez - unicamente por suspeitas de ação
que estaria exercendo. nos meios trabalhistas - um operário filiado á mesma Federação.
Qual o crime dêsse homem, senhores? Ter a infelicidade
de, sendo russo, viver no Brasil.
Q~e aproveita is.so? Nada. A que pode conduzir? A'
cre~ç~o duma barreIra. que tr!lrá talvêz, amanhã, grandes
preJUlZOS ao Estado; amda maIS, levar á m!seria, levar á
desgraça milhares de mulheres e crianças, 'pelo consequênte desemprego de seus maridos e páis.
A quem beneficia? Sómante a um . grupo de três ou
quatro al"madores gananciosos, que querem, aproveitandose da desorganização das classes, reduzir a lotação das embarcações e di~inuir as soldadas.
.
Vou lêr, Sr. Presidente,o telegrama .que, nesse sentido,
passei ao Sr. Ministro da Justiça:
"Acabo de receber telegrama Federação TrabaIhistaAmazonas, composta todos sindicatos classes
Estado dependentes reconhecimento, qual teve ciência Interventor Federal Capitão Nelson Mello, cassou
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decreto que a reconheci~ de utilidade pública,. prendendo ainda mandando recolher xadrez operárIO lsao
Rogensten. Posso afirmar vossência que não procedem
argumentos invocados, justificando decreto, como que
Isac não é nocivo ordem pública. Parec-e-me decreto
expedido não consulta direito e fere mais rudimentares
princípios justiça. Venho solicitar vossência providências junto Senhor Interventor Fedl~ral, afim de ser
direito adquirido nesta hora em que Senhor Chefe
Govêrno afirma êsses propósitos á Assembléia Constituinte, que tenho honra pertencer, como legítima
representante classes trabalhistas áquele Estado.
Cordiais saudações".
Não viso de V. Ex., Sr. Presidente, nenhuma. medida
para o caso. Apenas' desejo que os oito milhões de trabalhistas existentes no Brasil, tenham: por intermédio de seus
legítimos representantes nesta Casa, especialmente pelos
de classe, conhecimento de que ainda hoje, na República, há
homens que não perdem o controle de seus atos, na execução
dos deveres dos cargos que ocupam.
Terminando, requeiro a Y. Ex. Sr. Presidente se digne
consultar a Assembléia sObre si permite que o aludido te1gerama seja transcrito na ata. (Muito bem; muito bem).
O Sr. Presidente - Deixo de submeter á consideração
da Casa o requerimento que acaba de fazer o nóbre Deputado, para que o seu telegrama conste da ata da sessão de
hoje, porque êsse telegrama terá de figurar na ata em consequência de fazer parte integrante do discurso de S.Ex.
(Pausa) •

Não há mais oradores inscritos.
Se mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra, vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa).
Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Waldemar Motta, Mário Caiado. Luiz
Tirelli, Mário Cfiermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, W&.ldemar Falcão, Silva Leal, Ferreira de Sousa, Kerginaldo Cavalcanti. Herectiano Zenayde, Barreto Campelo, Souto Filho,
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Arruda Camara, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Augusto Leite, Clemente Mariani,
Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Alfredo Mascarenhas, Negreiros Falcão,-Paulo Filho, Arnold Silva, Jones Rocha, Henrique
Dodsworth, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto,
Pereira Carneiro, Cezar TinOco, Alípio Costallat, Fern&.ndo
Magalhães, Martins Soares, Augusto de Lima, Negro de Lima,
Gabriel Passos, Augusto Viegas, José Alkmim, João Beraldo,
Furtado de Menezes, Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Campos do Amaral, José Carlos, Zoroastro Gouveia,
Jorge Americano, Guaraci Silveira, Cincinato Braga, Cartota
Queiroz, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
AntOnio Jorge, Idálio Sardemberg, Simões Lopes, Anes Dias,
Frederico Wolfenbutell, João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles. Acir Medeiros. Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, AntOnio Rodrigues
de Sousa, Milton Carvalho, João Pinheiro, Euvaldo Lodi,
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Mário Ramos, Rocha Faria, Oliveira Passos, Teixeira Leite,
Abelúrdo Marinho, Moraes Paiva e Nogueira Penido. (8G).
Deixam de comparecer

05

Srs.:

_
Jeovah Mota, Arthur Neiva, Oscar Weinschenck, José
Eduardo, Pandiá Càlógeras, Pedro Aleixo, João Penido, Ribeh'o Junqueira, Benedito Valadares, Plínio Correia de Oliveira, Rodrigues Alves, Mário Whatelly, Francisco Vilanova:,
Maurício Cardoso, Armando Laydner, Horácio Lafer e Pinheiro Lima. (17).
ORDEM DO DIA
5

Discussão única do Projeto de Resolução
n. 1, de 1933, alterando o Regimento Interno da
Assembléia Nacional C07/"~tituinte (em virtude de
urgência) •

O Sr. Presidente - Entra em discussão.
Acham-se sObre a Mesa várias emendas, que vão ser
lidas.

São, sucessivam.ente, lidas, apoiadas e enviadas á Comissão de Policia as seguintes
E::'>1E"DAS AO PROJETO DE RESOLCÇÃO N.

1,

DE

1933

(Discussão única)
N. 1

Ao arL 27: Onde se diz "declarar encerrada 11 discussão
da matéria, etc. M, diga-se: "declarar encerrada a discussão de
cada capitulo ou de cada matéria na hipótese do desdobramento permitido pelo arL 25, desde que haja sido discutida,
pelo menos em ciTlco sessões" .
•\u Ul'l. 28 : Emenda substitutiva: Terminada ou encerrada a discussão a votação será feita por capitulo, salvo o
-desdobramento conforme as matérias,· por deliberação da
Jnaioriada AS:iúmbléia.
Ao art. 29: Acrescentar "ressalvado o direito da maioria
da Assembiéia de tlestacar desses grupos, emendas, para vo-lal:üo em separado.
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 18
de Novembro de 1933. - Soares Filho.

N. 2
SubsLilúa-sc o parágrafo 10 do artigo 55 do Regimento
Interno da Assemblé1l1 Nacional Constituinte pelo seguinte:
"Hayerá, ao lado do recinto, um funcionário da Secretaria encarregado de an()tar a presença dos Srs. Deputados.
A lisLa de presença a!.isim organizada será enLregue á
-Mesa para o efeito legal da declaraçãc.. de número para abertura da sessão."
.
Sala das sessões, em 18 de Novembro de 1933. lon Braga.

Odi-

-
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N. ::I
Sllbslitúa-se o nI'l. 19 pelo seguinte:
ArL.
;\ Comissão Constitucional de 15 Deputados será
eleita peia Assembléia em cedulas que contenham dez nomes.
Sala das sessões, 18 de Novembro de 19:13. - Daniel
de Carvalho. - Ch1'istiano M. Machado., - Polycarpo Viotti.
- Furlado de Jfene::es. - Levindo Coelho.
Justificação
A emenda visa tornar mais rapido e profícuo o trabalho
da Comissão e assegurar o ingresso das minorias na mesma.
ressalvando asSlm o princípio da representação proporcional.
Daniel de Carvalho.

N. 4

E:\IE:-;'DA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO -

N.

1,

DE

1933

Acrescente-se ao art. 19:
..A representação de cada Estado na Comissüo Constilucional se comporá de lantos deputados quantas as respectivas
le~endas partidárias que conc'orrernm no plp.ilo de 3 fie maio
último, convo~a<1os em qualquer tempo. antps do projeto (f,~
C;onslituiçflo ser posto sôbre a Mesa para receber emendas.
os Deputados de tais legendas afim de completerem por eleição a Combsão referida.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1933. - Zoroastrv
Gouveia.

'.lo,,.. •

-

<>

~enhum assúnlo poderá selo discutirlo nem votado Sl'm
parecer escrito da Comissão Constitucional.
Sala das sessões, Novembro de 1933. - Henrique DouW.·ol·lh. - 8eabra.. - .4curcio Torres.

N. 6
l'ienhum assúnto poderá ser discutirlo nem vofarlo sem
prévia publicacão no DilÍrio da Assembléia Nacional.
S. S., Novembro de 1933. - lIem'ique Dodswortlt.SwfJl'a. - :lcw'cío Torres.
N. 7

Ao art. 19 § 3° do RegÍlmenlo Interno:
Primeira: que se desdobre esse parágrafo em dois, com
a numeração 2°. e 3°, compondo-se cada parágrafo de c(!da
um dos dois períodos que compõem o atual.
Se{Junda: que () § 2°, que ficará constando do primeiro
período' do atual, seja substituído pelo seguinte:
"No caso de vaga, o Presidente da .L\.sscmbléia
notificará o respectivo grupo ou bancada, para eleger
o substituto dentro em 24 horas do avise, sob pena
de o fazer o mesmo Presidente dentre os deputados
da mesma bancada ou grupo."
Sala das sessões, 17 de Noyembro de 1933. - Carlos de
Moraes Andrade.
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N. 8
Ao art. 36 § 1· do Regimento Interno revisto:
Suprimam-se as palavras:
"que não poderá se prolongar por mais de cinco
sessões."
Sala dns Se~sües. 17 dI' Novembre- dt' 1!l3S. - ('or'",t
de 3foraes Andrade.

N. 9

Ao art. 101 do Regimento Interno Revisto:
Suprimam-se as palavras:
"salvo os constantej; do dl:creto de sua C01l\:Ocaeão";
e acreEcente-sc o seguinte:
"Poderá, porém, no intervalo de tempo destinado
ao recebimento das emendas ao projeto da ConstituiCão e emquanto a Comisi'ão Constitucional elaborar o
respectivo parecer, sem prejuizo dessa sua função
precípua, estudar e votar () projeto de anistia, dos
envolvidos em acontecimentos políticos."
'Sala das Sessões, 17 de Xovembl'O de 1933. - Carlos
de Moraes Andrade. - Abreu Sodré.
N. 10

Ao art. 35:
Redija-se assim:
"No momento das votações poderão os Deputados que
forem relatores. geral ou parciais, do projeto de Constituição e os signatários de emendas, êstcs, em número não excedente a três, encaminhar as respectivas votações, dando
rápidas explicações pelo prazo máximo de 10 minutos cada
UIIl. "

.

Sala das Sessões. Novembro de 1933. -

Acurcio Torres.

N. ti

-

Ao art. 35:
SupI'ima-se a palavra
"primeiros" •
Sala das Sessões, novembro de HJ33. - Acurcio 'forres.
Aloysio Filh,n. - Seabra.

N.12

-

Ao art. 36, § 1·, 2& parte:
Suprima-se a palavra - "'primeiro",
Sala das Sessões, Novembro de 1933. Aloysio Filh,o. - Seabra.

Acul'cio Torres.

N. 13

-

Suprima-se a palavra ~ "primeiros".
Sala das Sessões, Novembro de 1933. Aloysio Filho. - Seabra.

Acw'cio Torres.
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Ao parágrafo único do artigo 27:
Suprimam-se as palavras -- "nem encaminhamento de
votação. "
Sala da;;; Sessões, !'ovembro de 1933. - ACU1'cio Torres.
-- Aloysio Filho. -- Seabra.
N. 15

Ao art. 34:
A matéria dêsse artigo passará a constituir a do artigo 33.
Sala das Sessões, l\iovembro de 1933. -- Acurcio Torres.
N. 16

Ao arte 27:
Onde se diz -- "cinco sessões" - .
diga-se
-- "dez sessões".
Sala das Sessões, Novembro de 1933. -- AC1Lrcio Torres.
N. 17

Ao artigo 33:
A matéria ck'.sse artigo passará a constituir a do artigo 34.
Sala das Sessões, Novembro de 1933. -- Acurcio Torres.
N. 18

Ao art. 19 do Regimento:
Iledija-se assim -- A Assembléia Nacional Constituinte
escolherá, de seu seio, por escrutínio secreto, a Comissão incumbida de dar parecer sôbre o Projeto de Constituição, e
que será composta de 15 membros, dos quais tt'êH tirados
da representação profissional.
S. S., 18 de Novembro de 1933. - "UOllsio Filho. -Acurcio Torres.
N. 19

Ao art. 53 do Regimento:
Suprimam-se os parágrafos 6·, 7· e 8° do arl. 53.
S. S., 18 de Novembro de 1933. -- Aloysio Filho.
Acurcio Torres. -- Henrique Dodsworth. -- J. J. Sp.abra.
N. 20

Suprima-se o capítulo "Da Renuncia", passando ns semi
dois artigos 47 e 48 a constituir matéria do capítulCl "Das
Vagas".
Saia das Sessões, 18 de Novembro de 1933. -- Antonio
AU(Justo Barros Penteado.
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Transforme-se o art. 102 em par"ágrafo único do artigo 101 ..
Sala das Sessões, aos 18 de Novembro de 1933. Antonio Augusto Barros Penteado.
N. 22

Estabeleça-se na seguinte ordem os nove (9) primeiros
capítulos:
1 - Das sessões preparatórias.
2 - Da instalação da Assembléia.
3 - Da Mesa.
4 - Do Presidente.
5 - Dos Vice-Presidentes.
ú - Dos Secretários.
7 -Da Comissão de Polícia.
S - Da Comissão Constitucional.
9 -Do projeto dc Constituição.
Sala das Sessões, aos 18 de Novembro de 1933. Antonio Augusto Barros Penteado.
N. 23

Ao art. 101 - redija-se:
A Assembléia Nacional Constituinte após a elaboração

da Constituição e sua promulga<}ão, passará ao exame dos
atos do Govêrno Provis6rio e a eleição do Presidente da República.
Ao art. 102. Se, entretanto, no correr dos trabalhos
se tornar evidente a necessidade absoluta de qualquer resolução inadiável sôbre a qual haja o Chefe do Govêrno Proyjs6ri0 pedido col1aboração ou qualquer projeto de lei apre~(mtado por mais de vinte e cinco Deputados, será o proposto
debat.ido e votado em discussão única com o parecer da Comissão do Polícia ou da Comissão Especial que para tal fim
fôr creada pela Assembléia.
Sala das Sessões, -em 18 de Novembro de 1933. - Mario de A. Ramos. - .4.1tgustO Corsino. - Milton Cart'al/to. - Walter lames tlosling. - Rocha Faria.
Justificaç(io
..\s novas redações propostas por emenda tcm por ob,ietivo corrigir no art. 101 n impropriedade de linguagem
quando fala em aprovação de atos do Govêrno e sim cxame
dos mesmos.
Ao art. 102 pretende-se dar uma mais ampla actuacão
ela Assembléia, como deve decorrer da sua própria. soberania.
.

N. 24
. Redijam-se. pela forma abaixo indicada, os seguintes
artIgos:
Art. 17. Public.ado· no Diário da Assembléia Nacional e
distribuido em 3'\-11150 o projeto de Constituição, o Presidente
o· declarará sôbre fi Mesa, afim de receber emendas de 1'"
discussão. ou substituições ao mesmo. .durante o prazo de
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30 dias. Tais emendas ou substituicões só poderão, nessa
fase, ser justificadas por escrito.
Art. 18. Findo 9 prazo do artigo anterior, serflo todos
os. papeis, ~rojeto, emendas e projetos substitutivos, depOIS de publIcados no Diário da Assembléia Nacional, remetidos á Comissão Constitucional, afim de interpor parecer no
prazo de 30 dias, prorrogável apenas uma vez, a juízo da
Assembléia.
Art. 21. No seu parecer poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do projeto, ou substüuições ao mesmo, aceitar ou recusar artigos, bem como apresentar substitutivos e sub-emendas ás emendas ou projetos apresentados
nlJ plenário.
Em 18 de Novembro de 1933. - Leão Sampaio.
N. 25

Ao art. 36:
Onde se diz: - "cabendo a cada primeiro signatário ele
emendas", diga-se "a cada Deputado".
Sala das Sessões, ,em 18 de Novembro de 1933. Agamernnon de Magalhães.

N.26

Substitua-se o art. 28 do Projeto de Resolução n. 11933 pelo seguinte:
A votação será feita por artigos depois de terminada a
discu!"são do respectivo capítulo.
Sala das Sessões. em 18 de novembro
Bal'reto Campello. -

Lui: Cedl'o, -

de

1933.

Ed(Jal'd T. Leite.

N. 27
Dos

PARTIDOS' E CORRENTES DE OPINIÃO

Art. Aprovada a reforma do Regimento, a Mesa da Assembléia distribuirá em partidos ou correntes de opinião,
conforme fOr O ca:;o, os Deputados que, nas eleições, hajam
figurado sob a mesma legenda e os representantes de cada
grupo de cla:;ses, designando-lhes nas bancadas as suas posic::ões, de actirdo com as tendências idealisticas manifestadas pelos seus representantes autorizados e pela ordem do
valor numérico dos seus componentes,
Art. Os Deput.ados Que nUo ha,iam sido eleitos sob nenhuma legenda ou cujas legendas apena.s hajam dado um
representante, poderão manifest.ar. por escrito, a sua reunião em grupo, ou a sua adesão a qualquer partido ou corrente de opinião e se o não fizerem, a Mesa os incluirá
no grupo dos "independentes".
Art. Os partidos ou correntes de opinião poderão fundir-se ou sub-dividir-se, devendo a comunicação dêsses fatos. e de qualquer outra alteração por êles sofrida, ser feita
á Mesa pelos seus representantes autorizados.
Art. Os representantes autorizados dos partidos ou correntes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cuja
eleição ou substituição será comunicada á Mesa em sessão
plenária, após a leitura do expediente,
Art. Os partidos, as correntes de opmlOes ou os grupos de partidos ou de correntes de opinião, serão represen-,
15
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Lados nas comissões que se viérem a constituir proporcionalmente á sua forca numérica, segundo cálculo prévio da
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelo de vogais da comissão indicará quantos Deputados de cada partido ou corrente de opinião, grupo de particl,,!' ou de corrclItes de opinüio, lhes asseguram um represent:mle na comissilo. Os demais cargos serão por êles providos na ordem decrescente das suas frações que se não fizeram representar.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional ConsUtuintl", enl
18 rleNovcmbro de 1933, - Clemente Mariani. - João 1J1arqlles dos Reis. Ed{Ja1'd Sanehes. - Arlindo Leoní. 11l{l'cr/o Jlnscnren!!rT,ç, lIo7llel'o Pires. --' Jí'. Magalhãe.!
Jl,"c/.to. - Artlwr lYeureiro Calmu. - Allila Amaml,
~.

28

Ao § 1 do arL 35:
Acrescente-se:
" , " ouviria. ('m ca",o rle ]'cc1amac;ão, a As::emhléia".
Supl'imindo-!"I' a pal:n'ra: "soheranamente",
0

~ala {las 8t'i':,ôes.
.-1 e1lJ'c i(j Torrei$.

em

18 dI" l':ovcmbl'O de

1!)~3.

-

N. 2\1

Ao art. :15 Rcdija-l''I'!

(8ub~liluli\'o;'

n~sim:

":'\0 momeulo dns YOlnl:õcs pl)flcr:í qualquer" Dp!Jlilado

encaminhá-la::, dando ]'npidas cxpli(':lI:i'if>S, pelo prazo rd.xi-

mo dI' 10

millulo~,"

Sala dns Sf'.~!'Ü"iõ,
Ac/(l'''';o Torres.

f>m

18 de
~.

..\0

'~o\'('mhl'o

de 1933. -

30

art. 17:

Sllb:olitna-:oõe pl'lo
"0 anteprojeto

~1'[wil1re:

dI! Con~liluir:ão.

a qUI' ."" l'pró'l'e I) ar
ligu 15, ~{'I':i C'nviado Iwla l\(l':õíl á Comi:,:oõfio Conslitucional,
l(l~O que n nw!'rna sl'ja escolhirla, (:11010 subsidio a seus es-

tudos,"
Sala das S('ssões,
t\cll/'(~io

.Torl'es,

l'm 18 de' l'\ovembl'O rle 1933. -

N. 31
Ao art. 17:

Acrescente-se como parágrafo único:
"A Comissão dentro o prazo d~ 30 dias, que poderá ser
prorrogado a juízo d~ AssemblélU, oferecerá o projeto. de
Constituição, que ncará sôbre a Mesa. pelo prazo de 20 dIas,
para receber emendas de 1" discussão, justificadas por escrito, "
Sala das Sessões, em 18 de Novembro de 1933, -

,\cureio Torres,
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Redija-se do seguinte modo o art. 27:
"Art. 27. A requerimento de 50 Deputados a Assembléia poderá, por maioria de vótos e presente a maioria
dos seus membros, declarar encerrada a discussão da materia, desdll que haja sido discutida em cinco sessões e sobre
ela se tenham manifestado todos os parlidú5 e correntes de
opinião que o desejarem.
§ 1.. Dentre os oradores inscrilos será facultada a palavra sucessivamente a 11m repl'esentante de cada partido
ou corrente de opinião e, só depois de haverem todos falado,
se permitirão outl'OS oradores, sempre na ordem da inscrição.
§ 2.· O reqncrimento de encerramento da discussão não
poderá sofrer debate de ql1alqller natureza, nem e!lcamínhamento de votação. Esta votaf;áo será efetuada na sessij,o
do dia imediato."
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
18 de Novembro de 1933. - Clemente Jlarirmi. - ./o(ío
Marques dus Reis. Edyard Sm/f:!fe.~. llomero Pires.
- A.l{redo JlascClrellhas. - Arlindo L/!oni. - F. 31fl:Jalhúcs Netto. - Attila Amaral. - JlwlOel Novaes. - Art/tllr .r.,'cyreiros Falcão.
N. 33
/Exmo. Sr. Presidente da Assemhléia Nacional Conslíteinte:
O abaixo assinado oferece ti consideração da Assembl(~ia
Nacional CowsWuinlc um adendo aO art. 25 do Projeto de
Re;;(Iluc:i'io apresentado pela Comissão de Polícia, que altera
o Regimento Inlerno da Assembléia Nacional, baixado por
decrelo do Govêrno Provisório.
O art. 25 ficará redigido da seguinte forma:
ArL 25. Oito dias depois dessa publicacão sBrá o projeto de Constituicão, com as emendas, incluído na Ordem
do dia para sofrer a pl'imeira discu5são, que será feita por
capítulos, salvo se o Presidente da Assembléia. por eslaautorizado. desdobrá-los ou reuní-Ios, conforme as matérias.
Sala das s('ssôes da Assembléia Nacional Constituinte,
aos 18 de Novembro de i933. - Frederico JotLO lVolffcJlbuttel.
N. 34
Ao arL 101:
Acrescente-se:
.. e tambem os que Se refiram á anistia e á liberdade de
pensamento. "
Sala das sessões, 18 de Nov·cmbro de 1933. - ACll reio
TOT1'es. - Aloysio Filho.
N. 35
Substitua-se o arL 17 do projeto de Regimento pelo
seguinte:
I
.. Art. 17. A Mesa da Assembléia receberá, . para os devidos fins, quaisquer projetos de Constituicão, e, bem assim,
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quaisquer emendas, ou aditivos, que lhe forem presentes
pelos 81's. ConsUluintes, desde a data da aprovacão dêste
Regimento até o dia 31 de Dezembro de 1933".
"Parágrafo único. Passado êste prazo, s6 poderão ser,
pela ;\le,o;n, recebidos novos projetos, emendas, ou adilívos,
com prévia aprovação, por rnaiori&. absoluta de votos, do!
constituinles presentes á sessão em que forem apresentados. '
Onde convier:
"Poderão ser creada:e sub-comissões, tantas quantas
forem julgadas necessárias, tendo-se em vista as materias
eslritamente técnic~s dos projetos em estudo. obedecida a
escolha dos respectivos membros, pela Assembléia, exclusivamenle, ao critério das especializações de cada um dêlcs.
Sala das sessões, em 17 de Xovembl'o de 1933. - Xavier
de Oliveira.
~.

36

Ao 3rt. 25. Ond~ se diz: "'será feita por capitulos",
etc., diga-sl:: "'será feita por malürias, salvo se o Presidente
da Assembléia, por esta autorizado, desdobrá-las por arligos" •
Ao art. 27. Substitua-se pelo seguinte:
Al't. 27. A requerimento de 50 Deputados a As:,embléia poderâ, por dois tel'l;os do~ votos, presente a. maioria
absoluta de seus membros, dl-clarar encerrada a discU5bão
de matéria em pauta, desde que haja sido discutida, pelo
memo:., em cinco sessões.
Sala das sessões, 18 de !\oycmbro de 1933. - Xavier
de Oliveira.

O Sr. Presidente - Está inscrito, em primeiro lugar,
para a discussuo do projeto, o Sr. Deputado :\101"ae5 Andrade,
a quem dou a pal:lvl·ll.
O Sr. Moraes Andrade - Sr. Presidente. preliminarmenle consulto a V. Ex. sôbre se a justificação das emendas
propostas no Regimento Interno da Constituinte póde ser
feita imediatamente, ou deve, ao contrário, ser feita quando
forem postas as emendas em discussão.
O Su. PRESIDE:\TE - O nobre Dept1tado poderá justificar todas as emendas no momento em que as apresentar ao
projéto de resolução.
O SR. MORAES A!\DRADE - Sr. Presidente, 81'S. Constituintes: tive a honra de oferecer ao Regimento Interno da
Assembléia Xacional Constituinte, três emendas, que já se
acham em poder da Mesa.
A primeira diz respeito ao artigo 19 do alual Regiment",
e se desdóbra em duas partes, a saber: a primeira, eu proDUZ que o atual § 2° do artigo 19 do Regimento desta Assembléia seja desdobrado em dois parágrafos, que recebam res..
pectívamente, a numeração de 2° e so, compõndo-se cada um
dêles de cada um dos dois periodos que formam o paL'ágrafo
atual.
De fato, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, parece-me
com a devida vênia, que foi mal redigido o parágrafo 2° dó
art. 19 do atual Regimento, visto que englobou em uma só
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dispo!'iição, desdobrando em dois períodos, duas matérias per~
feitamente díspares, inteiramente contrárias, completamente
separaveís.
.
Evidentemente: lê-se no § 2° do art. 19:
"No caso de vaga, caberá ao Presidente da Assem:'
bléia escolher o substituto dentre os Deputados da
mesma hancada ou do mesmo grupo. Feita a declaracão acima, 05 membros da Comissão, nesse mesmo
dia ou no seguinte, se reunirão para escolher um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator Gel'al, requisitando o Presidente, logo que seja· eleito, um fun~
cionário da Secretaria da Assembléia para servir de
Secrelário" .
Este segundo período, Sr. Presidente, refl"re-se, positivamente. ao § 1° do mesmo artigo, em que se diz qt1l~ o senhor Prc::-icJenle da Assembléia declarará á Casa achar-se
eleita a Comissão Constitucional.
Tnsbto, portanto, 81'. Presiflenfe. sôhre a má redn~fio do
§ 2° do aJ'L, 19, que póde e deve ser, por um preceito sim~
pIes de lógica. por um preceito simples de melorlologin. divioido. de:;facado em dois parágrafos, compôndo-se o p1'imeíro. que passaria a ter O n. 2, do segundo periodo do par:igl'afo 2° aluaL E compôndo-sc o parágrafo, que pnssará a
ler {\ n. 3, da primeira parte ou pl'Ímeiro período do parágrafo 2° alual.
A s~glJnda emenda por mim oferecida.· relativamente a
êsses mesmos parágrafo e arligo, diz respeito ápr6pria matéria, ao próprio mérito, digamos, da primeira parte ou pe·:.'iodo do parágrafo 2° alual.
Diz o seguinle:
"Parágrafo 2.° ~o caso de vaga, caberá ao Presidente da Assembléia, escolher o substituto dentre 05
Depulados da mesma bancada ou do mesmo grupo".
Trata-se, Sr. Presidente, da Comissão Constit.ucionaL
Esta Comissüo, pelo Regimento, é formada por escôlha das
bancadas com assento nesta Assembléia; é formada medinnte
elcit;ão, dentre as bancadas ou dentre os grupos que aqui
têm representanles. Não é justo, portanto, não é curial. não
é }l~gítimo, não é equítativo que a vaga ocorrida na comissão
passe a ser preenchida por escôlha do Sr. Presidente. Por
mais que V. Ex. mereca o nosso acatamento, a nossa admiraCão. o nosso. respeito, e os nossos apláusos, entretanto, evidentemenle, a mudanca do critério estabelecido no parágrafo 1°,
para o do parágrafo 2°, é absolutamente injustificável. Se
as bancadas, se os grupos escolhem os seus representantes
para a comissão, ás bancadas e aos grupos devem caber as
subslituicões das vagas ocorridas nessa comissão.
Eupropôria, assim, que, para limitar o tempo perdido
com o preenchimento das vagas possivelmente ocorriveis, na
Comissão Constitucional, o Regimento mandasse que, feita a
notificação ás bancadas ou aos grupos, pelo Sr. Presidente
da Assembléia, dentro de 24 horas essas mesmas bancadas
ou grupos designassem o substituto ao deputado faltoso, sob
pena de, não o fazendo, escolher então o Sr. Presidenteêsse
substituto.
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Acredito que essa substituição corresponda melhor ao
critério que orientou a elaboração dêsse parágrafo; a meu
vêr, êste critério é mais legitimamente democrático, mais
representativo, qual foi o critério inicial para a formação
desta Comissão.
Sr. Presidente, uma terceira emenda se refere ao art. 36,
§ 10 • Este artigo diz:

"Publicada essa redação, ficará sôbre a mesa durante o prazo de 5 dias, afim de receber emendas,
que só poderão ser fundamentadas por escrito. Findo
esse prazo, havendo emendas, voltará á Comissão, que
emitirá parecer final, no prazo de 48 horas. Publicado esse parecer, será no dia imediáto submetido a
debate, que não poderá se prolongar por mais de cinco
sessões, cabendo a cada primeiro sinatário de emendas, o direito de falar pelo prazo de 10 minutos, e a
Comissão Constitucional, o de meia hora".
Trata-se da discussão da redação final do Projeto de
Constituição.
Ora, Sr. Presidente, si cada Deputado, para justificar
as emendas oferecidas á redação final, deve ter o prazo máximo de 10 minutos, se a Comissão Constitucional tem o
prazo de meia hora, como vamos nós restringir a discussão
da redação final do projéto constitucional a apenas cinco
sessões? Se houver Deputados inscritos para falar por mais
tempo, se houver emendas a essa redação final, que exijam
maior discussão do que aquela que se póde contêr dentro das
cinco sessões, como iremos estabelecer no Regimento Interno
da Assembléia Nacional duas disposições que se vão entrechocar, que se vão contrastar, que se vão combater? Ou os
81'S. Deputados terão o prazo dc 10 minutos para justificar
as emendas apresentadas á redação final, e, neste caso, essa
simples limitação regerá o debate; ou, então, a discussão
serú de apenas cineo sessões e essa serú a limitação real da
discussão da. 1'edaçãü final.
a que se não póde, absolutamente, estabelecer é que cabendo dez minulos a cada Deputado que queira falar. a terceira e última dIscussão, a da redação final, s6 se possa
realizélI' etn dnco sessões consecutivas.
AfIgura-se-me, 81'. Presidente e Srs. Constituintes, que
'\"an\ll~ e:;tipl1la1', dêsde logo, em nJSSO Regimento Interno, uma
iml)erfcil;,110 flmdamental - a coexistencia de elementos anhlgünicos, de disposiçóes regimentais incompat.i\'eis .
.Tulgo, pois, mais razoavel, visto que a experiencia nos
mostra que, não obsL::mte o adestramento e a cultura dos
legisladores. frequentemente pecam as redações das nossas
leis - e, SI'. PresHienle, ainda Lemos bem próxima o triste
caso do Código Civíl, cuja redação exigiu, afinal, do Senador
Ru~' Barbosa. de saudosíssima memória, o formidável trabalho de réplica, que provocou do Professor Carneiro a sua
monumental "Tréplica" - julgo mais razoavel não limitarmos a discussão do texto final da nossa Constituição, que
deve ser modêlo de linguagem, de perfeição de estilo, a cinco
,
sessões apenas.
Cogita-se de conceder a cada Deputado, que se houver
inserito ou apresentado emendas á redação final, o prazo
máximo de 10 minutos.
E', Sr. PreRident.e, um pra.zo mínimo, é tempo insignificante, dentro do q~-~:ll !l~·o'.":ivclmente não será possivel, si-
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quer, ler as emendas formuladas, quanto mais justificá-las,
dada, sobretudo, a extrema dificuldade que oferecem os debates envolvendo questões de linguistica, de redação, ou de
estilo. Não limitemos mais, portanto, essa liberdade, não
restrinjamos m&.is êsse debate, fixando-lhe a duração de
cinco sessões.
,O SR. ODILON BRAGA - Permita-rui! o nobre colega uma
expIicaçfi.o. Os (jez minutos não são para o aprimorar-se a
forma da Comitituição. Isso dificilmente poderia ser entregue
J. AssembléIa. Os dez minutos destinam-~e a que o senhores
Deputados apontem as divergências de redação, os conflitos,
as remissõt!s, emfim, essas discordancias inevitaveis em trabalhos de tal natureza.
O SR. MORAES ANDRADE - Assim pensa V. Ex., e
o ponto de vista do nobre Deputado é muito respeitável.
O SR. ODILON BRAGA - O estílo só póde ser cuidado
por uns poucos Deputados e nunca ser função de coletividade.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é o que está no Regimento Interno.
O SR. ODILON BR.AGA - Perdão! O que diz o Regimento
é isso, e a interpretação não póde ser out,ra.
O SR. MORAES ANDRADE - O que está no Regimento
é que a justificação das emendas á redação final do pro.jeto
!\ó se poderá fazer em cinco sessões. tendo cada Deputado
o prazo máximo de 10 minutos. Não vou discutir com o honrado colega, nêste momento, a possibilidade ou impossibilidade de, em dez minutos, desenvolver as alta.s que!';tões de
estílo e linguística. O que digo, dêsde logo, e com isso Vossa
Ex. não poderá deixar de concordar, é que seja contraditório
ueclarar que cada Deputado terá dez minutos para falar sôbre
a redação final, e ao mesmo tempo, limitar o debate dessa
redação final a cinco sessões.
Suponhamos que todos os Srs. Deputados se inscrevam
para discutir a redação final. Tem o ilustre colega, aí duzentos e cincoenta e tantos Deputados; a dez minutos, serão
dois mil quinhentos e sessenta e tantos minutos. Vê-se, logo,
que é evidente, flagrante, palpável, a contradição êntre as
duas disposições.
O SR. ODILON BRAGA - Não a alcancei.
O SR. :MORAES ANDRADE - O que eu desejo, senhores
Constituintes, é que não permaneçam em nossa lei interna,
imperfeições dêste jaez, incorreções que vão dizer lá fora
muito mal da capacidade regulamentar dos nobres representantes, que aqui são chamados a discutir questões magna:::.
da ConsLiLuicão de nossa terra, que aqui se reunem para a
organizal.lão dos altos poderes do Estado. E, se principiarmos
por nos regulamentar mal, que prova vamos dar da nossa
capacidade legislativa? (Muito bem) .
.A contradição é evidente, é flagrante, é notória, e não
pode, dlg0-0 com a devida venia, continuar em nosso Regimento.
Finalmente, Sr. Presidente, ao artigo 101 ofereci uma
emenda.
Enuncia-se êsse artigo do Regimento revisto com as
seguintes expressões: "A Assembléia Nacional Constituinte
não poderá discutir ou votar qualquer assúnto extranl10 ao
projeto da Constituição enqnanto esta não fôr aprovada, salvo
os constantes do decreto de sua convocação."
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Peço, 81'S. Constituintes, que essa ressalva final do artigo 101 uão permaneça no Regimento.
Aqui viemos para organizar os novos poderes do Brasil; aqui fomos chamados a. formular precipuamente a nova
lei fundamental do Pais. Nenhuma discussão, nenhum assúnlo ou mat~ria devc, absolulamente, preferir á discussão e
\ olaçi'ío do novo eslatúto federal brasileiro. Nenlmm aSz,ú1110
daqueles que constaram do decreto de nossa convocacão, a
!!uber; a discussão dos alas políticos do Govêrno Provisório,
e a eleição do Presidente da República, nenhuma dessas questões deve preferír á discussão e votacão da matéria constituciolla1.
Eu propunha, porlanto, preliminarmente, como emenda
ao cilada artigo 101., se eliminasse a parte final respectiva.
~enhum debate se. admitirá no seio desta augusta Assembléia sem que tenhamos dotnlo o Povo brasileiro de uma
ConstiLuiçiio digo.a de sua cultura, de sua civilização; sem
que lenhamos feito voltar á ordem legal nossa nacionalidade,
que aspira, que anseia pelo rciôrno á legalidade, á constitucionalidade.
O SR. .\LCA~TARA MACHADO - Dá licença para um aparte? Sem que sejam assegul'udas a todos os Deputados as
garantias qne a Constituição lhes vai dar, as imunidades a
que temos di"ciio.
O SR. :\IORAES ANDRADE - O Povo brasileiro, Senhores, se de alguma cousa tcm saudades é do regime da lei,
é da Conslituil;âo, ê da limitac;ão dos poderes do Estado, pela
lci magna vigorando, pela cllrla que nos outórga as nossas
liberdades e os nossos direitos, que nospermila. acima de
tudo. cidadãos livres de uma pátria livre, vivermos di ó'11amente.
O Silo A:\IARAL P~IXOTO - Pergunto a V. Ex. se me
permite o aparte ...
O SR. MORAES ANDRADE - IJois não.
O Sn. A::\IARAL PEfXOTO- .,. em que regime consti tucional houve mais respeito á lei do que no regime dilatorial
do Sr. Getulio Vargas?
O SR. MORAES A~DRADE - Não se trata de discutir,
meu caro colega, bondade ou a maldade de. um determinado
governo. Seria questão política, quc~ não poderíamos nem
deveriamos "enlilar, que cu não desejo trazer a liste plenário
si at in quanlllTn. Em tempo oporLun(\, Srs. Deputados, serão trazidos. serão discutidos, nêsle plenário, os atos do Governo PI'ovis6I'io, c enlão. com plena liberdade, com toda
soberania, n6s os examinaremos. Quando oportnno fôr, serão
tomadas contas ao Governo Provisório. (Palmas nas uale"ias) •
O Sn PRESIDENTE - Atenção!
O SR. AMARAL PEiXOTO - Eu me referi aDenas ao respeito á lei. Não aludi aos atos do Chefe do Governo.
O SR. MORAES ANDRADE - Começamos por viver. em
um regime onde a lei não é fixa, onde a lei. depende, acima
de tudo e por tudo, do arbítrio, do Chefe do Govêrno Provisório.
O SR. MINISTRO OSWALDO ARANHA - A prova de que o
Govêrno Provisório deseja, como V. Ex., a volta ao regime
constitucional, está na reunião desta Assembléia. (Palmas).
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o Sn, JORGE A'-'TERlr:A:SO - Na reunião desta AssemblGia
foi alcndida uma reivinúical;üo do povo,
O SR, MOIUIS AXDRADE - Vamos, porlanlo, meus
caros colégus, deixando dc lado que.~f.iúncl1las pol flicas e pessoais fJ/uilo bem; aplllllsoS); vamos ao encontro uns dos
outros e f[lçamos prccipuamentc, 1'ac;amns primciramenlc,
façamos pl'climinal'mente a Constill1ição.
O Sn. OSWALDO .-\nAXHA Antes de tudo, a Constituição.
O Sn. A:\IAflAL PEIXOTO - 1\1as o orador cstá combatendoo arot. 101 e o art. 101 é para que os Deputados facam,
antes de mais nada, a ConstHuic;ão.

O SR, :\IORAES AXDR.-\DE - V. Ex. não me entendeu.
l'\ão tive H fortuna de ser enlendido pelo meu coléga,
Xão cambaio o arl. 101: o que combato (~ a ressalva
final di~:'ise dispusiliyo. 'xúo eontc:'ilo que a "\sscrnhléia 'xacional Constituinte não pussa di,;cutir ou vaiar qualquer assunto esiranho ao pl'ojelo de Consliluir;ão, enquanlo I!sle
não 1'1'11' aprovado. Essa pal·te mel'cce todos os meus aplausos, 1"/da a minha arle:oôão. como merece os upluu:oôos e a adesão da .-\,;,.embl,~ia. como merece os Ul,luu:;o.; e a acle:;iio de
toda a Xa(:ão Brasileira, (J.JJoiaf/os.. 1IIui/o bem.) O que
combaLo, meu caro coléga, é a rcs:,alva final: "salvo 03 constantes do (kcr{'lo l!esu:l con\'ocul;ão," XenhllTl1 rios outros
assuntos cunstan/f!'; do df!CI'(!to de cOl1\'ocatão Jl/i']" ou deve
preferir á discussão e volar;ão da nova Conslitlli«;iio, lH·la
qual reciama o Bl'usiJ inleiro. (.lIIlHo úem. AJloi(lrlo,~.J
Creio, Sr. P:·esidente. que meu pensamento ficou hem
claro: não :o:ou conlra o ar!. 101; sou contra a parle final
dêsse ar ligo.
1>rol10n1l0, finalmente, á .-\ssemblMa 'xacional que, 110 uso
legíf imo. no liSO pel'fei/o, no uso integral da sua soberania,
da soberania que aqui repr'e,,:entamos, da soherania que o
Povo brasilei)'o n05 outorgou, dandc-nos Pl'UCUl'at;üo de vir
aqui falar em sIm nome. inclúa, no Regimento Inter'no. como
parte final do al'I. 101, ou de outro que se venha a fórmular,
conforme a sabedoria e o patriotismo dos Srs. Deputados
melhOl' decidil'em, dispositivo quepermHa se d iseuta e se
assenfe lambpm a sef:'unda dns máximus exigt\ncias da conciencia popular brasileira (Mil ilo úem), sem IJI'cjuízo da
discussão do anteprojeto de Constituição Federal.
A Assembléia Naciortal Constituinte, afil'mando solenemente a conciência da sua soberania, ciosa de seu papel, não
póde restringir a sua competência, excluindo de snas atl'Íbni·
!:õ(,s o direito de e::tudm' e rc~ol\'cI' 5~bl'c a ani:,lia ampla.
(Muito úem; palmas,)

O Sn. OSWALDO AnA:SIlA - Peço licença a Y. Ex. para
dizer apenas uma cbisa: se ". Ex. pleiteia que, efetivamente, do art. 101 se,ia excluida esta parte - "salvo outros
assuntos para os quais foi convocada",ist,o é, se V. Ex.,
antes de tudo, quer, como quer a Assembléia, votar a Constituição •..
O SR. MORAES DE Al'iDRADE - Perfeitamente,
O SR, OSWALDO ARA:SI-IA - .•. excluida qualquer outra
discussão, conforme V. Ex. acaba de afirmar, correspondendo e interpretando o sentir integral da Assembléia e de
todo o Pais ..•
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O SR. MORAES DE ANDRADE - Exatamente.
O Sft. OSWALDO ARANHA - .. , é profundamente contraditório que queira, ainda agora, no mesmo momento em
que pede se exclúam tôdas essas matérias, incluir um assunto para ser tratado antes da Constitui(.ião. (Muito bem;
palmas.)

O SR. MORAES DE ANDRADE - Perdão.
O SR. OSWALDO ARANHA - Peço licênça para dizer a
V. Ex. que estamos reunidos aqui para votar, antes de tudo,
uma Constituição. Votada essa Constituição, vamos examinar,
com a maior amplitude, a vida política do País e dos seus
homens, dos que antes o governaram e o governam atualmente. Isso, porém, só depois de votada a Constituição. Agora, se VV. EEx. querelo cllmeoar, dêsde já, o exame amplo
da vida política do País, nós o aceitamos. (Muito bem; palmas.)

O SR. MORAES ANDRADE - Tenho tido, meus prezados colegas, o máximo dos infortúnios, para quem quer falar e ser entendido. Há pouco, ainda, um ilustre companheiro
da representação do Distrito Federal deixava de me entender, quando eu dizia que aprovava o art. 101, menos a sua
parte final. Agora, Sr. DI'. OS\\'aldo Aranha, é V. Ex. quem
não me entende, é V. Ex. que me interpreta mal, é V. Ex.
que, nrro levando na devida consideração as minhas palavras,
expressas, p.erfeitas, completas, totais, neste mesmo momento perturba a discussão do assunto, para me atribuir um intuito que nrro tenho. Se o ilustre "leader" da maioria me
ouvisse bem - e S. Ex. tem boa memória - saberia, por
certo, que eu afirmára que o projeto de anistia deveria ser
discutido, sem preJuízo do debate e vot~lção da nossa futura
lei básica. (Muito bem; palmas.) Se assim não fosse, seria
eu um traidor ao meu mandato. E nunca, jámais, alguem
poderá dizer semelhante coisa da minha vida pública, pequena, é vE:rdade, mas muito acidentada. Dêsde quando inúmero~ dos atuais revolucionários eram
ainda governistas
empedernidos, no meu Estado de São Paulo, na minha Paulicéa, inscrito nas. hostes do Partido Democrático, combatia
eu, lealmente, decididamente, francamente, frente a frente,
o despotismo que lã imperava!
O SR. OSWALDO ARANHA - Faço justiça a V. Ex. Ouvi
com toda atenção as suas palavras.
O SR. MORAES ANDRADE - Se V. Ex. tivesse prestado atenção ás minhas palavras, veria que minha proposta
foi, dêsde o princípio, no sentido de que a Assembléia afirmasse sua soberania, discutindo e votando o projeto de anistia, sem prejuizo do exame do Projeto de Constituição.
Senhores Constituintes, represento aqui o Estado de
São Paulo, que vive ansiado, há três anos, pela volta ao
regime constitucional; represento o Estado de São Paulo,
que respira, em todos os seus p6ros, um único desejo. o dEl
viver livremente, o de viver constitucionalmente. (Patmas).
O SR.. OSWALDO ARANHA - Como está vivendo sob o Govêrno do atual Interventor, DI'. Salles Oliveira.
O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. tem razão, mas
vive graças ao beneplácito do poder, e n6s, Povo soberano,
não aceitamos liberdade dependente de boa vontade estranha.
O Sft. OSWALDO AR.~NHA - V. Ex. faz uma grave injustiça a São Paulo, por isso que aquele Estado está vivendo
fi liberdade que conquistou perante os brasile~z:os. (Palmas.)
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o SR. MORAES ANDRADE - Registro a n~!'l~I'cüo de
V. Ex.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Vamos (,slabelt'(llll', primeiro, os direitos de todos; não, upena!!, os dos pllltuel'llla.s
da Chapa Unica. Depois, então, discutamo!'\ as qucillólJl'l políticas, os direitos e as garantias de todos.
(Trocam-se antros apartes.
atenção.)

Ú Sr, Prcsldl.'llll! J'ct.'la1nG

O SR. ABREU SODRÉ - Eu pediria ao nlll11"o Clllt'j.{lI, que
está ocupando a Tribuna, estabelecesse uma. lt'I\~1111 '(fjlll'f~ os
assuntos de ordem política. Apezar de ser il(~U COI'IOt·\Iglonário - pois também pertenço ao Partido Delllocl'IHlco~'
acho que, em absoluto, não devemos tocar lWl'lIlOl'l ctlle!llõcs.
O SR. OSWALDO ARANHA - Perfeitamente: V111110~ volar
primeiro a Constituioão, depois examinal'emos o~ alas do
Govêrno .
.o SR. MORAES ANDRADE - E' o quO fUl'l,mos oportunamente. Fui, entretanto, arrastado ao a~sul1to pelos
apartes do Sr. leade1' da maioria.
O que afirmo, Sr. Pr·esidente, é que nilo mo trouxe ã
tribuna o desejo de discutir, agora, em plenário, Ul'l~UlltoS
políticos. (Muito bem.)
O SR. ALCANTARA MACHADO - Seria um cI'itne contra
São Paulo e contra o Brasil. (jJluito bem. Palmal/).
O SR. MORAES ANDRADE - A atitudll Ih, Illlnl!IICfa a
que me honro de pertencer, e a minha nlt'l!/llll lllilude em
sessões anteriores, quando tudo nos levavu 11 lt'lI~el' Ú. ba.ila
discussões políticas, respondem melhOl' du ql1l o ll!'l minhas
palavras á interpelaoáo do Sr. leader da 1Il11lol'ln o do senhor Deputado pelo Distrito Federal.
Não pretendo trazer a êste recinlo mutlh'h, política;
quero apenas que a Assembléia Nacional ClInlll.ll.l1lnte, espontaneamente, por si própria, não CÓI'[(' OI! 1I"'\U" (O (I"; processos para resolver soberanamente o P.1Ú~llIlll, (I !'Iflg'lI11dn dos
máximos problemas por que anseia hoJ,' I) 1'0\'0 hl'll~jli;iro!
O primeiro de todos êles é a ConsLltu\l;no; li IIcgundr,; r,
a anistia amyla. (Muito bem; palmtl,,~) '"
O SR. OSWALDO ARANHA - Muito 1JC1I1, El.Illlmu~ dt;
acõrdo com V. Ex.
O SR. :MORAES ANDRADE- .• , n anisllt, h'I'e,itl'ila .•.
O SR. OSWALDO ARANHA - Anistia pda filIai sempl'f:
fui e sempre foram todos os brasileiros .
.o SR. MORAE8 ANDRADE -_ ... aqueln onillliu pela
qual sempre foi o nobre leader da m<liorill, uquela anisti&.
pela qual o programa da Aliança Liberal se bal.ou denodadamente; (Muito bem; apoiados; palmas); aqueln nWl'lmll anistia que serviu de arma de combate contra o l'eglmu anterior
agonisante! (Palmas. Muito bem.)
81'S. Constituintes, a minha proposta, portanto, é no
sentido de que a Assembléia Nacional Constituinte n!lo córte
espontaneamente os seus poderes e adote, como segundo
período o art. 101, ou como artigo especial, a possibilidade
de, sem pr-ejuizo da Constituição, conhecer, discutir e votar
a anistia plena i
Tenho dito. {Palmas naoS galerias. Apoiados. Muito
bem!)
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O Sr. Xavier de Oliveira -

Sr. Presidente e Srs, Depu-

tndo1'l. depois do. curva uscendente desta temperatura o re-

fl'igt'runte que, imodestamente, quero chamar de":" bom
l'll'lI:õO - 1" que aqui venho trazer, tratando de um aS:i1mto
restritamente técnico, 1'\fio sairei, entretanto, da calidez
de:;la r1i;:cussão elevada, tralando, de acôrdo com as normas de n05S0S trubalhos, exclusivamente, daquilo que diz
com o Regimento que esta AssembJéJa deve votar.
Dizendo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Regimenlo da Assembléia deve ser por ela volado, quero significar, implicitamente, que êle não podcria nem poderá, ou,
pelo menos, não deycria nem dcverá deixar de scr por ela
mesma elaborado, Quer me parecer. assim, Sr. Presidente,
que, além daquelas três questões precípuas para as quais
nos mandou aqui a manifesla~ão line - diria melhor com
uma hiperiJolc - manifcstu.;âo liberrima -, do Povo bra~ilcil'o Yolar uma Conslituição, tomar conhecimento e
Julg:ll' os atos do GoYêrno Provisório e eleger o primeiro
PI'f·sic1ente Constilucional - temos ainda esta da feitura do
nO:':-1I E:õtaluto Inlerno. :-\ão poder'iamos. S1'. Presídente e
!'lI':'. Deputados, comecar o estudo de nenhuma daquelas
ll,t,:o' .lJlIl'slõe:; fundamentais, Sem anles, s('m primpÍl'amente
"~1'tslll", nrí:, m('..'111O:', M COIJ5tíl (Ijnt6, prcp:ll'ado I) prúpl'Ío
Regimenl", pelo qual ,hão de ser orientf:ldos os nossos t.raliullwl'i •
.\ minha impl'cssão. a minha convicção, neste sentido,
,. Laulo lImiul', l: Lanto mais ~egUl'a e verdadeira, sincera e
dt~M11J:l ixol1a«la. quanto, da leitura do Regimento que nos f 01
nHllIdado - não digo que nos foi impo;;to pelo eminentt>
SI'• .\lillisll'O da Justiça - talvez como base de elabor2!:.ÍlC
ilu nus,.;o próprio Eslatuto Interno, l'bUma alguma coisa de
llllti-liill·,·al. deanti-democrálico. (' diria, talvez me1110I'meuLl', quiCá, mais precisamente, alguma coisa de coercitivo,
de 1'['51ritivo para a manifestação integral do nosso pensaInf'nlo e dos estudos qUe somos obrigados a fazer, com critério e sem paixão, e apenas com o melhor desejo de acertar, da magna tarefa que nos cumpre aqui realizar.
Chego ao ponto, Sr. Presidente, de ter custado a acreditar que êste Regimento, tal como está elaborado, haja
saido integralmente da pena, da mentalidade culta de quem
foi educado na escola liberal do Rio Grande do Sul, o grande
Mini5l1'O, cujos serviços a esta Assembléia, reconhecidos por
todos os 81'S. Deputados, são inestimáveis, como inestimaveis srro todos 05 que vai pl:estando á l'\ação nesta
B't'[wcIe lwra qUe vi"emos.
Custa-me, até certo ponto,
Sr. Presidente, aereditar qUe êsse Regin1ento, ·que mais
parece um código de coerções á manifestacão liberal do
pensamento de cada um dos Srs. Constituintes e da pr6m'ia Assembléia em seu conjunto, tenha saído da pena do
81'. !\luciel Junior, seja um filho legítimo do espírito liberal
de S. Ex.
til\! SR. DSPUTllDO Será um filho espurio.
I
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. completa o
meu pensamento. Ia dizer que se tratava, apenas, de um
enteado •.•
Dêsse Regimento, o SI', Maciel Junior SÓ pode ser Pll.··
drasto, porque S. Ex" educado na escola liberal de Francisco Antunes Maciel, de Silveira Martins, de Rafael Cabêda,
de Alfredo VUl'ela, de Vencesláu Escobar, ••
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o SR. AnGEMIRO DORNELT.ES - Na escola liberal de touú
Rio Grande do 8ul. (Apoiadoll.)
O 8n. . XAVIER DE OLIVEIRA - ..• e ainda na déssl;
venerundo Assis Brasil, tão g'l'ande em sua culllll'u como nos
relevunLes servir;os prestados á l'õação, em todos os setures
que lhe tem sido dcsLinados em sua longa vida públit:a; e.
ainda, para completa1' a sél'ic, lJl'ilhanle e gloriosa, nu dêsse
grande e iiuslrc Plinio Casado, que ell despjaI'ia Vcr lambem sentado na bancada do ltio Grande do ::;ul, iluminando
esla A5sembl'\ia com ofl11gor dI} sua cultul'U, e com o brilho
de seu muito saber e experi(~ncia; repito, não pode 8. Ex.
ter elaborado um tal Regimento. Assim, pois, SI'. Presidente, SI) o posso aceiLar como filho cspurio ou simples enteado do espirito liberal de S. Ex.
:::ir. Presidente, tal convicção mais Sê arraigou em meu
espírito, quando, há apenas 20 dias, encontrando-me na
Capital do Vruguai, tive a honra insigne de, como Constituinte hrasileiro. assistir a uma sessão do Sl'ande Parlamento
Xacional da nação vizinha e amiga, modêlo das democracias
americanas. justamente aquela em que foi votado o seu Re~
gimento Interno. Lá, Sr. Presidente, na nobre Rer,úblic&
Platina, se inspirou o nosso Código Eleitoral mercê do qual
estamos aquí rC!Jl"esenlantlo a vontade <10 Povo hl'U"ill'Il'O.
E, 81'S. Deputado:,;, desejo ainda acentuar a minha convicção, a idéia pessimIsta que fÓI'mo dêsse Hegirnento. mesmo reformado CO11 I as sugestões oferecidas por V. Ex.,
:::'1'. Pres:denl('. e pelos demais membros da Comissão de Polícia da "\SSéIllblélU, principalmente. diante do espú,i!.o do
liberal iSOlO culto e do democl'albmo integral que, página
po:' !,ágina, artigo 1101". al'Ugo, rer;uma do Regimento da (;onvencão :-;acional, qUe tín a honl'U de v(~r votado em sessão
de 30 de Outubro próximo passado. O conlrastc é dt'"olador"
Do nosso Hegimento, ao contrário do uruguaio, ressalta o
espírito coercitivo, Que, corno afirmei, não pode ser o do
81'. :Maciel Junior. Não se coaduna com a índole do Povo
brasileiro essa tendência á restric;ão da pl'ópria lil)I!I'dad~,
da manifestar;ão livl'e do pensamento dos seus mandatários,
da livre manifestação dos órgãos dos seus poderes institucionais. Yamos aos falos, que melhor comprovarão as
minhas asserc;ües"
:-;0 a:-t. 17, deiÃa-se, consente-se, permite-se, faz-se a
graça a cada 'Conslituinte de poder apresentai', no exiguo
prazo de oito dias, emendas ao ante-projeto que se acha
sObre a· Mesa, elaborado pela douta, doutíssima. honrada,
honradis5ima, llall'icSlica, muilí,..simo patriólica Sub-comissão, para tal fim designada pelo hom'ado Si', Chefe do Govêrno Provisório!
A verdade do que assevero rcCuma dos têrmos explícitos dêsse Regimento. :-;ão se faculta, siquer, que um Deputado, ou um grupa de Deputados, possa apresenlar um novo
projeto de Conslituirão. Estatue-se, tão sómente, que o
Deputado poderá, dêntro do praZQ de oito dias. oferecer
emendas ao anteprojeto .•.
O SR. OSWALDO ARANHA Podem ser apresentadas
emendas substitutivas.
O 8n . XAVIER DE OLIVEIRA - Emenda não é projeto .
.o SR. OSWALDO ARAN:ftA - Uma emer.da substitutiva
pode contêr um projeto.
~
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O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Assim V. Ex. terá
razão, em parte. Mas, reafirmo que uma emenda não é um
projeto.
O SR • .oSWALDO ARANHA - Estou de acôrdo com o nobre orador em que devemos aceitar emendas que dêm maior
amplitude á discussão. Esta precisa realizar-se de forma
a mais larga e liberal, para que se manifeste integralmente
u .pensamento de todos nós.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - "Muito agradeço o
aparte esclarecedor de V.. E.."'i:. Quando eu, por um voto de
exceção, assenti, perante o meu leader que V. Ex., tambem
por um voto de exceção desta Assembléia, fosse o leader de
t.odas as suas correntes - não digo da maioria, porque o é
de sua totalidade - eu já sabia que o Sr. Oswaldo Aranha
não teria, não poderia ter outra atitude no seio desta Casa.
Não se trata, porém, do seu pensamento, senão do nosso
Regimento.
Volto a dizer, Sr. Presidente, que a mim me causou uma
especie de inveja, de despeito quasi, ao verificar o espírito
de liberalismo com que o Presidente da Comissão do Regimento mandava ao eminente Presidente da Convenção Nacional Uruguáia o seu estatuto, elaborado, discutido, não
pela Comissão da Mesa, mas por nada menos de onze Deputados representando todas as correntes políticas com assento
na Convenção Nacional do grande povo daquele pequeno
país. Eu me senti comovido ao ouvir as palavras ali proferidas e que, melhor do que eu, poderão dizer do selltimento
liberal que presidiu á feitura dêsse alto documento, que
trago á apreciação dos Srs. Deputados, como complemento
da nossa lei eleitoral, aquela que os Srs. Assis Brasil e João
Cabral confecionaram, indo buscar ensinamentos na lei
uruguáia, que eu considero um monumento de sabedoria jurídica.
Em Montevidéo, foram eles buscar:J. orientação do espírito liberal de Batle e Ordofiez, cuja obra não medrou,
nem poderia medrar, em terras da America, e sucumbiu com
Baltazar Brun, aquele grande homem da America, que, em
plena praça pública, varou, com uma bala, o próprio coração, dando, assim, a sua vida preciosa em holocausto dos seus
idéais. Mas, o monumento de sabedoria política daquela
grande democracia aí ficou, e contribuiu, sobremodo, para
que em nosso Brasil, depois de mais de um século de existência politica, se conseguissem eleições livres e reais, como
as que tivemos agora.
Trouxe, Sr. Presidente, para V. Ex., um exemplar mimeografado, (porque ainda não se achava devidamente publicado) do Regimento da Convenção Uruguáia, visando com
êle orientar o espírito desta Assembléia, no sentido de elaborar, ela própria, o seu próprio Estatuto Interno.
Ao velho liberal, cuja eleição para esse lugar, áquele
tempo, eu já havia feito em meu espírito, quiz brindar com
esse pI'esente, que eu considero um complemento do Código
Eleitoral Brasileiro, o primeiro a, a meu ver, o maior
serviço que o eminente Sr. Getulio Vargas prestou ao País,
nesta fase de reconstrução nacional. Ao aqui chegar, Sr.
Presidente, foi o meu primeiro cuidado passar êsse trabalho
ás mãos de V. Ex., pensando que ainda era o mesmo antigo
liberal, que eu conheci e aprendi a admirar - com determinadas restrições em certas ocasiões - desde a minha infaneia. Lamentavelmente, porém, desgraçadamente, percebi
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haver perdido o me utempo. V. Ex. não o leu; certamente,
não teve tempo de fazê-lo.
O SR. VICTOR RUSSOMANO - Então, V. Ex. prevía a
eleição do Sr. Antonio Carlos'?
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Quando daqui parti, já
o tinha eleito em meu espírito, por julgá-lo, como ainda o
julgo, digno do posto que tanto honra e dignifica.
Dizia eu, Sr. Presidente, que quizera que V. Ex., antes
de nos apresentar essas emendas, quasi anodinas, com que
procura satisfazer o desejo de toda a Assembléia, estivesse
possuído do mesmo espírito que presidiu á feitura dêsse Regimento, votado pelos Deputados Uruguáios, delegados das
diversas correntes políticas, com representação na sua atual
Convenção Nacional Constituinte. Mas, repito, perdi o meu
tempo. V. Ex. não quiz lêr ao menos o que diz o Sr. Pedro
Alaggia em sua introdução ...
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. poderia ganhar tempo
apresentando, nesta hora, as emendas que entenda sob a
base que defende.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Já estão redigidas,
Sr. Presidente, o que fiz com a necessária antecedência, para
dispensar esse convite amavel de V. Ex.
Como acentuava eu, Sr. Presidente, Pedro Alaggia,
Cezar Guttierrez, um amigo de infancia do Sr. Oswaldo
Aranha, um nome tradicional na cultura uruguáia, o Sr. Ignacio Zorilla de San Martin, e outros mais, constituidos em
Comissão, redigiram esse Regimento e o enviaram á Convenção Uruguáia, precedido destas pala'Tas que eu quero
fiquem aqui registradas: - "A urgência dos nossos trabalhos não impediu que se tivesse a visão clara da importancia
fundamental que para a Convenção, tem o projet.o de Regimento, que submetemos á consideração dos 81's. Convencionais. Compenetrados da transcedental obra de que está incumbida essa Convenção e do limite de tempo em que a sua
complexa missão deve r~alizar-se, foi preocupação principal
desta Comissão adotar as fórmulas que melhor conduzam a
esse fim. Assim orientada, a Comissão procurou encontrar
soluções que deram resultados positivos ás deliberações da
Convenção, mas foi também preocupação constante evitar a
todo o momento sacrificar os direitos dos convencionais de
expôr, amplamente, seus pontos de vista e deixar assentadas
suas opiniões e orientações das diversas facções, que se encontram representadas na Convenção. Dessa fórma, a Comissão acredita haver estabelecido disposições que, amparando todos os direitos, hajam também, facilménte exigido
todas as obrigações e deveres dos membros da Convenção.
Fazer compativeis a liberdade e a ordem, foi o propósito
que a Comissão seguiu na confecção do seu Regimento, e que
tem a esperança de haver conseguido em seus pontos principais" .
V. Ex., Sr. Presidente, não teve tempo de lêr esse Regimento, que bem poderia ser, com algumas modificações, o
complemento do Código Eleitoral Brasileiro, como é o da leI
eleitoral uruguáia, lei "mateI''' do nosso grande monumento
jurídico, eleitoral. Se V. Ex.. 0 houvesse lido, teria visto
que, em seu art. 74, muito embora, o Uruguái esteja convulsionado pela maior crise política, já registrada em sua história, não mudou a sua orientação liberal. Ferido de uma
grande dôr, pesaroso pelo fim trágico de Balthá:zar Brum,
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um dos seus maiores homens, póde-se dizer mesmo, um dos
vullos mais notáveis de toda a America; o povo ululando
nas ruas, quer na capital, cluer nas províncias; os estudantes
em alvortH;'o; nem mesmo assim, aquele nobre país irmão jámais perdeu o senso do seu liberalismo.
Veja-se o que diz o artigo 74, já referido, do Regimento
a qne me estou reportando:
"Os projetos de reforma á Constituição poderão ser' apresentados pelos 8rs. Constituintes, desde o dia seguinte á
inaugurac;:ão solêne da Convcm;ão, até o dia 31 de Outubro
de 1933".
Quer dizer, Sr. Presidente, que a instalacão solêne da
Convenc;:fio Xacional Gl'llgu:iia. tenrJo-se realizado em 25 de
Agosto, tiveram os conslítuintes orientais, nada menos de 68
dias para lê!", meditar, raciocinar sôbre o novo código polHico. com que vfio dotar a nobre !\acão platina.
~o enlanto, Sr. Presidente, êste nosso Regimento, num
artigo, a qne eu chamo desaforado, cerceia, restringe para
apenas oiío dias o tempo para nós Constituintes, lermos,
meditaI'mos, raciocinarmos sobre o ante-projeto que Y. Ex.
já tem sobre a )Iesa, onde, é certo, há muitas idéias
aprovei Laveis, mas ao lado de outras que não devem, que
não podem S(,1' aceitas, que não serão sancionadas por esta
Assembléia. Com tão exiguo prasD, seria necessário 1<:-10
de noite e de dia, a todas as horns, a todos os instante:;,
sem podermos vir sequer ás sessões da Assembléia.
O Sn. AnnUD.\ C.\:\[.\n.... - Ell pediria que as sugestões
apresentarIns á reforma rio Regimento pelo ilustre Deputado,
para economia rIe tempo ...
O 8R. XAVIER DE OLIVEIRA - Sempre a economia
de tempo!
O Sn. AnnUDA CA:\[AIl.\ ••• fossem fei tas de acôrdo
com essf' liberalissimo Regimento, que tem á mão. Assim,
poupar-se-ia á AssembléIa o trabalho de "oIlar sua atenCão duns vêses para a materia; uma, afim de ouvir a leitura lIo Regimento, e outra, para a das emendas a serem
apresentadas ao mesmo Regimenlo.
·:\Iarcando-se o prazo de oito dias para apresentac;ão de
emendas, não se pretendia coartar a livre discussão c apresentacão de emendas; a sllPo5Í1;ão era a de que o ante-projeto seria divulgado muito lempo antes da reúnião da Assembléia Constituinte, podendo, assim, as propostas e emendas ser elaboradas conl vagar.
O SIt. Y1Ton Russo:\L\~O - Sr. Presidente, qual o orador que está com a pal'-1wa ? O de baixo ou o de cima?
O 81\. PnEsIDE~TE - Está com a palavra o Sr. Xavier
de Oliyeira.
O SR. XAVIER DE OLIVEIR"~. - Honro-me muito com
os esclarecimentos que me dei e com as sugestões que me
faz o meu reverendo amigo, ilustre Deputado Arruda Camara. No entanto, muita coisa interessante existe em contraste chocante com o que aqui está feito, c eu não posso
deixar de fazer ainda uma pequena ponderac;ão sobre o al'ti,.
go 29 do Regimento Ur(lguaio, em comparal,:âo com o artigo 25 do nosso Regimento.
E' assim, Sr. Presidente, que, neste art. 29 - e eu só
me est()u referindo a dispositivos sObre os quais apresento
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emendas substitutivas se diz que a <1iscussão parcial
versará sobre cada artigo ,em (IUe se divida o projeto não
podendo, porém, o Constituinte falar mais de uma vês,' nem
mais de 20 minutos.
Aqui, SI'. Presidente, o art. 25 do nosso Regimento já
reformado por V. Ex. estabelece seja eSSa discussilo feita
por 'C!lJpítulos e capítulos que, muitas vez'3s, envolvem várias
matérias, como, por exemplo, o relativo li ordem econômica
e social, em que se cogita, ao mesmo tempo, de riqueza. do
sub-solo e de contrato do trabalho, de falências fr:mdulcntas e de assistência publica aos indigentes, '1 assim por
diante. (Muito bem.)
O contraste é chocante. Proponho, SI'. Presidente, uma
emenda substitutiva a esse artigo.
Prosseguindo, para. logo terminar, quero ainda 1'~gi5Lar,
uesta tribuna, outra. falha notável que encontro no Regimento, não sanada noprojcLo de ref6rma mandado por
V. Ex. ao julgamento da Assembléia. Refiro-me á parte
que cogita da Comissão dos 2G. composta de elementos de
escol desta AS5embl1Ha - constitufda, que se aei):!, certamente, pelos mais dou los de cada uma das suas banc;l(laJ';,
inclusive pelos 8rs.representanLcs de classes, mas que não
é, propriamente, o que ~e chamaria urna comissão de e!"ciclopedistas.
Quer me parecer, assim. Sr. PrcJ'iidcnt.e, qne, entre :'l.
quasi towlidade dos que a compõem, entre os homens :10
alto saber que dela fazem pa'['tI~, não Jl:í talvez - ~ nisso
não vai nenhum desrespeito de minha. parte á ilustre Comissão. pois acabo de rcconheeer e proclamar que representa
a mais alla expressão da cultura desta Assembléia. - nenhum l~~cnico. por exemplo, em pedagogia. E no entanto,
não eJ'itamos mais no tempo da Constituinte de 1890, quando
o Paf!' aceitava uma Assembléia Constituinte compost.a
s6men!e de bachareis. jurisconsultos e de alguns militares
discípulos dI' Benjamin Constant. Não yeJam n:lS minhas
palavras qualquer desdouro para os bachareis e jUrísconimIto:,. :\la~ é que do amago do próprio anle-projct,o que
110S vem a estudo, rcssalwm, a cada passo. assuntos técnicos
de alta releva,ncia, como. por exemplo, questões do ('nsino,
de assistência pública, de imigrac;ão, de Defesa Nacional,
assunto!', lodos êstes que. a meu v~r. não podem ser tratados si não por técnicos. Pergunto, Sr. Presidenle, julgando 05 homens 'Pelo que escrevem e dizem: haverá espe·
cialisLas em pedagogia no seio da Comissão dos 26?
Outra qnestão Ll'ascendentc é, como já disse acima,
para o País, a da assistência pública.
Haverá ali, pergunto, ainda. a V. Ex .. algum sanitarista, algum especi,nlista em assistência pública?
O SR. ODILONBMOA - Isso é matéria de legislação
ordinária, e não de ConsLiLuit,:ão.
O SR. XAVIER DE OLrVEffiA - Isto é assunlo contido no ante-projeto. Se o nobt:e coléga o ler, atcntamente,
vcrificará a verdade do que afIrmo.
O SR.. OOlLO'" BRAGA Mas o projeto póde ser modificado.
O SR.. CRISTÓVÃO BARCELOS ÊSsc-s t~cnicos se fizerem l1arlc da .Assembléia, porierão ser chamados a csclare~eI' a Comissüo.
16
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usa. XAVIER DE OLIVEIRA - Figure ,o ilustre
'Colega pelo Estado do Rio ocaso do capítulo da Defesa .':a.cional. Não me consta haja, ,na Comissão, um , técnico
neste assunto. Chamado que seja um, terá,' na Comissão,
apenas 3D minutos para falar,. Poderá o eminente colega
proporcionar á Comissão o auxílio do cabedal tão elevarlo
da sua cultura eStpecialízada na matéria num prazo tão
exíguo?
O SR. ARR.UDA CAMAflA- O prazo, no novo Regimento,
será de uma hora.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Esteja V. Ex. certo de
que, se na Comissão, necessitll'rem de algumesolarecimento
.que eu possa prestar, não me furtarei a emprestar-lhe o concurso da experiência que tenho, na parte de defesa nacional.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Muito obrigad ú pelo
.aparte de, V . Ex. Entretanto, Sr. Presidente, o que me interessa dizer, finalizando, 'é que vi neste Regimento, além
de muitas outras, urna omissão que não deve permane';er,
razão por que, além de algumas emendas substitutivas,
apresento ainda a emenda, ad:tiva. que tomo a liberdade d~
oferecer, de acôrdo com as necessidades das matérias contidas no ante-projeto.
Proponho que. ao lado da Comissão dos 26, sejam
.cortslituídas algumas sub-comissões de técnicos e es~e
cialisLas nas diferontes questões, come, as de ensino, assIstência pública, imigração, defesa nacional - Sendo seus
membros escolhidos, exclusivamente. pelo critério da competência de cada um, no ramo de assuntos de suas especializações. Essas sub-comissões trabalhariam em conjunto
com aCornissão dos 26 de modo a realizarmos um trabalho
uniforme, completo, acórde com a evolução a que não podemos fugir, e de acÔrdocom a vastidão dos problemas ./c
cuja solução imediata depende a própria existência material
da Nação.
Justificadas, assim. as emendas que apresento ao projeto de reformado Regimento, termino as -minhas conside·
rações assegurando a V . Ex., Sr. Presidente, queass:m
pI'ocedo sem paixão. Aduzo ainda que admiro e venero a
muitos dos membros da Comissão elnboradora do. ante-projeto que aí. está em pauta,. na Mesa de V. Ex. Rendo a5
minhas homenngensao preclaro Presidente que: orientou sell~
trabalhos, revelando patriotismo e culLul'a. estadista cu.ia
figura é -cada vez maior, á medida que se afasta dasfronteiras do BI·asil. Sr. Afranio de Melo Franco. Não me posso
compadee,er. porém. em que a Assembléia Nacional Consli111inle lll'ecindadosen indeclinável dever, de, ela própria,
elahorar a futura carla polftiea do Brasil. É para isto que
a Nac:ão nos mandou até aqui nu~ato expresso de sua .vonlade livrl~. Entretanto. Sr. PreSidente. o meu propósito Ô
apenas o de colabl?rar. Examinei. detidamente..0 projet~
de Regimento; achel-o falho,.nnte-hberal. emendel-Cl. AqUI
estou para cooperar com os meus colegas com o elevado
espírito de bemscr\'ir .ao meu País que aspiro .ver cada
vez maior c melhor pal'a o próprio Brasil, para a América.
pal'a o mundo. (Muito bem; 7fLuito bem. O orador é viva.
mente cumprimentado.)

Vêm á Mesa. são lidas, apoiadas e enviadas â Comissão
de Polícia as seguintes
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EMENDAS

Substitua-se o art. 17 do Projeto de Regimento pelo
-seguinte:
"Art. 17.A Mesa da Assembléia re·ceberá, para os devi·dos fins, quaisquex- :projetos de ConsLituicãoe, bem assim,
quaisquer emendas, ou aditivos, que lhe forem presentes pelos
· Srs. ConsLHuintes, dêsde a data da aprovação dêste Regimento até o dia 31 de dezembro de 1933".
Parágrafo único. Passado êste prazo, s6 poderão ser,
pela Mesa. recebidos novos projetos, emendas, ou aditivos
com prévia aproV'af;ão, ·por maioria absoluta de votos, do~
'Constituintes presentes fi. sessão em que forem apresentados."
Ao art. 27:
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 27. A requerimento de 50 Deputados. a Assembléia
poderá, por 2/3 dos votos, presente a maioria absoluta de
· seus membros. declarar encerrada a discussão de matéria
-em pauta, dêsde que haja sido discutida, pelo menos, em
5 sessões.
Ao art. 25 :
{)ndese diz: - "seJ7á feita ·por capítulos", etc., diga-se:
"será feita por matérias, salvo se o Presidente da Ass~m
bléia•. por esta autorizada, desdobrá-las por artigos".
Onde convier:
"Poderão ser creadas sub-comissões, tantas quantasforem julgadas necessárias, tendo-se em vista as matérias estritamente técnicas dos projetos em estudo, obedecida a es"colha dos respectivos membros, pela Assembléia, exclusivamente, ao critério das especializações de cada. um dêles."
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1933. - Xavier
de Oliveira.
O Sr. Presidente Carvalho.

Tem a palavra o Sr. Daniel de

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, apesar do
meu propósito de não fazer discursos na Assembléia Nacional Constituinte, de me limitar a opinar, com brevidade e
franqueza. na.quelas matérias em que possa julgar útil minha experiência. de mais de 20 anos de vida pública, sou for'
·çado por um preceito regimental a vir a essa tribuna.
Tranquilize-se. porém, V. Ex., que não paira sôbre essa
Assembléia a ameaça de outra façanha igual á do início da
,campanha. da Aliança Liberal, em que, simples soldado, pelejei sob o comando de V. Ex. _.
Venho apenas justificar a. ressalva que fizemos quando
da eleição do nosso prezado colega Sr. Odilon Braga e fun·damentar a emenda que apresentámos quanto ao princípio
ela representação proporcional no seio da Comissão que vai
·elaborar o projeto da Constituiçíio.
.
Votámos no Sr. Odilon Braga porque reconhecemos que
S. Ex. reune todos os requisitos para representar todo o
-:Estado de Minas (muito bem) no seio da Comissão.
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o Sn.. ODILON BRAGA - ]i'ico imensamenLe desvanecido
com a declaração de V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO ~ Mas ressalvámos o
principio que está inscrito no programa de nosso partidt}·
e queremos agora explicar a nossa atitude •
• AnLes, porém, de entrar propriamente nessas consideraçóes. desejo ·estender o meu agradecimento ao nobre "leader"
do Partido Liheral do Rio Grande do Sul e ao ilustre "leadp.l.""
do 'Partido Social Democrático, pelo benévolo acolhimentodado ás sugestões por mim l.lpresenLadas, as quais tiveram
a bondade de veicular junto á Mesa, e vejo consubsLanciadas nas emendas proposLas ao projeto que a. Mesa sujeitou
á· d6liberação da. Assembléia.
Há, porém. enire as sugestões que defendi, pessoalmente, enuma ligeira exposicão divulgada pelos jornais e oferc:;cidaá
Mesa - . uma. que reputo da. maior importancia, porque envolve qucsl.ão de princípio: a relativa á representacão proporcional.
Não preciso lembrar a Y. Ex., .Sr. Presidente, que
conduziu com tant.a. elegancia {J superioridade a. campanha
€la. Aliança Liberal, não preciso lembrar a. V. Ex. e á Assembléia que um dos postulados dessa campanha era, jus'tamente, o da garantia. da representação, o da verdade do
sistema representalh'o.
A Revolução foi como um rio que se formou de águas
i vindas de várias vertentes, mas que confluíram todas num
. esLuário comum, que se pode resumir naquele lema de Assiz Brasil: MRepresentação e Justiça". Mas, que representaçáoera. essa? Era precisamente a representação proporcional; a representação, não pelo sistema majoritário, mas
pelo sistema proporcional ao!'\1irios matize~ da. opinião.
Se fizemos, portanto, a RC"olução com esta bandeira,
se .com esta lHlndcira a Revolução venceu, se a R:evolucão
inscreveu no Código Eleitoral tal princípio -- precisamos
dar-lhe vida, precisamos tirar as consequências dêle. Não
podemos compreender, portanto, quP, no Regimento da Assembléia~acional Constituinte se deixe de parte êste princípio .fundamental e niio se faça. referência á representação
dos difel'entesmatizes de opinião nesin. Comissão ou em
outras' que porventura se tenham de reunir.
É misLcr que não Se repita mais, nesta Casa, o que aquí
já se disse, isto é, que a Revolução foi um sacrifício inútil,
.pois, apenas: foi í'eita par.a simples mudanca de homens e ria
situações. Não! Devemos protestar, com toda a veemência,
porque, se II Revolução S~ fez com os mais elevados objeU"
vos e se venceu, foi porque tinhll por si o ardor e ·cnlusias-·
mo dos seus prosé1iios c, de outro lado, o assenso ínUmo
daquêles que, presos por lacos de solidariedade aos homens,
descriam,entreinnto, daquela. siluacão, desejavam sc enchesse ofósso de separ:lI;ão entre govern::mlese governados·
ese quebrassem os velhos moldes que não serviam mais pl1.r~
o' desenvolvimento da. querida terra brasileira; entendiam
que precisávamos formar novos quadros, em que se inserissem as conquistas de nossa ·civilizacão. (Muito bem.)
,
Foi por isso que a Revolul,ião venceu ·e foi por isso queaqui puderam vir muitos homens que não eslavam conoscO'
no primeiro momento da arrancada, mas. que vieram tr'azer
l.\ colaboração de sua inteligência e de seu .esfôrço. São 110-'
mens de bÔa fé. que querem cooperar conosco, e a êstes,
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,·especialmente devemos prestar' as mais severas contas; por.que, se vier·am ao nosso encontro, é porque acreditam na
sinc.crirlade dos ItOSSOS propósitos, Devemos, pois, defender
.Dsprincípios cardeais do movimento revolucionário e mostrar que entramos na Revolul;ãocom o sincero desejo de
dotar a nossa Pátria de instituit;;ó/'s livres, dignas das nossas tradicões, á altura das virtudes e:"l::cepcionais do nosso
lpovo e das ·esper·ancas, que não podemos deixar de ter, no
futuro da nOSsa terra, olhando para a sua grandeza e p:lra
os ·elementos com que se está preparando, n.!sta parte do planeta, uma gr.ande nacionalidade. (Apoiados.)
Na realizacão dêsse ideal, porém, não basta a inscrição
do princípio darepresentacão proporcional no Código Elei-tora1. Fica assim declarado o direito. mns. par·a que sejagal'antido, é mistér, como os senhores juristas bem sabem, que
êsLe mesmo direito se realize por meio de processo, por meio
da. Mão adequada, Ora. o processo logo deve aparecer no trabalho da Assembléia Nacional Constituinte. Como fazer-se a
ConstituÍl:ão, abandonando o principio fundamental. pelo
qual nos batemos na Revolução? (3fuito bem.) Já no próprio
. Código Eleitoral há uma falha. porquê ::e deixou num dos
seus dispositivos uma porta falsa, pela qual penetrou o sistema majoritário.
Não nec-essito numa Assembléia douta como a que tenho
diante dos olhos, não necessito lembrar as críticas que se fazem ao sistema majoriútl'io, os cuidados que tiveram as democracias. desde a grega e a Tomana ~té os nossos dias,
para evitar n tirania do numero, a. tirania de Caliban contra
Próspero, na expressão de A..düIf Prins. Poderia lembrar. :linda. a. conhecida frase do DI'. Slockman.personagem de "Ein
Volkesfeind". de Ibsen. que diz haver de!'coberto Que o maior
inimi~o do povo e o maior peri~o residinm. exatamente, 110
ae!=potismo rias maiorias. Poderia recordar, t:lmbem. a I'elebre passagem de Anafole France. no livro M!llr. Be1'(Jeret
á Paris", em que se afirma: "Cc qu'on apellele flénie d'vne
race ne pa'rVíent á sa conscience que dans tfimperceptibles
mínorités ....
Deixemos, porém, as reminiscêneias literárias.
Este p()nto é, hoje, questão vcncida. Na pr6pria reforma
constitucional de 1926, por vezes tão malsinada. sc autol'izou () Govêrno a intervir nos Estados, para garanti!' a representação das minorias.
Como vamos n6s. depois do movimento re\·olncionário.
levado a efeito parn obter a vernadeirn representac:ão e justica. elaborar uma Carta por meio de Comissão em que não
se ohserva o princípio da representação das minorias?
O SR. NEOR.1;o DE LIMA - Y. Ex. est.á muito l6gico.
O SR. DANIEL DE CARYALHO - Nesse sentido é que
foi apresentndn uma emenda á ~icsa e nesse scntido fei
também a ressnlvn que fizemos na escolha do nosso representante no seio da Comissão incumbida de elabOrar o
projeto de Constitui~ão.
OuLrospoderão alijar, COmo bagagem inútil, como lastro
dispensável, os seus princ[,pios. Não o Partido Republicano
Mineiro. que represento nesta Casa. Temos grandes responsabilidades na Revolução e havemos de pugnar por que
ela realize as sua·spromessas, e. por que receba na prática o
beneplácito das populações, por que seja amada, e por qu.c
na organização do novo Código políticO não sejam esque~l-
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dos os dogmas pelos quais nos batemos. Poderá parecer
somenos. imporLancia esta questão do Regimento e· a da 1'8-presentaçâo das minorias no seio da Comissão. A mim, se'
me afigura de suma rel,envancia e significação. Para mim éda maior relevancia, porquê define uma orientação. Tratase de um princípio, hoje consagrado em todas as organizações políticas modernas.
O problema fundamental do Estado moderno está. na
-estrutura íntima dos seus aparelhos destinado~ a canalizaras fôrças numerosas que se agitam no seio dos pov.os.
Não nos devemos preocupar tanto com as1inbas externas, com as colunas mestras do edifi<:io,. porquê quasi todassão análogas, nas diferentes _Constituições, mas, antes. co-gitar dos .elem~ntos internos que realizam e completam aparte dogmática. doutrinária, expositiva das Constituições.
Na parte organica, na parte técnica, é que- se- torna reali-dade .a chamada. racionalização do poder.
E, demais, o Povo Brasileiro foi alimentado por êsse idear
da representação proporcional, e não pode receber, -na pri-meira oportunidade que se oferece ao trabalho de legislação revolucionária, um desmentido; não -p6deser traído nas
suas esperanças e promessas. Tenhamos, portanto, em ateh-ção êste princípio de representação propo!'cional no Regimentoque estamos elaborando.
Reconheço que mui1.asmedidas liberais jã foram in1,roduzidas no projeto apresentado pela. !Ilesa, com à.. colabora~ão de eminentes colegas; mas faltaram outras medidas, entre as quais esta que considero da maior importancia. para
que se ná" diga que estamos faltando aos compromissos qu~'
assumimos pemnte· a Nação.
.
Nós, do Partido Republicano Mineiro. inscrevemos êslp,princípio 1110 programa .e por êle nos havemos de bater.
E. se posso dizer mais algumas palavras nestas breves
considerações com que procuro justificar a neSSa atitude em
relação á matéria, sejam as do .l\Iinistro Oswaldo Aranha, no
. discurso distribuido nesta Casa. É. uma palavra de. advertência,não SÓ para êste caso, como para lodos -os demais
que tenhamos de resolver. para que. não percamos de vi~t:4
os princípios '8 os ideais da Aliança Liberal e da. Revolução.
São dignas de meditação as seguintes palavras com quevou concluir :
"Um '})ais que tem um povo c:lópaz de um Tnovimento como
o de outubro não se conformará mais com a burla, com
a mentira, nem com a traição. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
O Sr. Soares Filho - Sr. Presidente, a .D:-dem nos nossostrabalhosé ra maior garantia de que a Assembléia dosempenhará sem delongas a sua missão, de forma a atender
aos suprêmos anelos da Nação Brasileira, e justifica. sufici.
entemente algumas horas destinadas á djscussão da nossa.
lei interna. É de louvar-se, iSr. Presidente, o ato da Comissão de Polícia que, emendando o decreto-Regimento, .procurou conced,el' maior amplitude ao debate do projeto constitucional. É para louvar-se ainda a atitude dessa Comissãoquando, desejosa de poupar ,tempo, permitindo que a Assembléia cumpra o mais cedo possível a sua tarefa - votar
a Constituição, dise.utire julgaras -atos do ExecutiYo e eleger o futuro Presidente da República - facultou, dandO"
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melhor retlação ao art. 104, que,enquanto a Comissão Con=titucionallestivesseelaborando o parecer sÔbre o ante-prõ.Jeto (l emendas, pudesse a Assembléia, em plenár'io cuidar'
dos demais assuntos para que foi convocada. Assim 'Senhor'
P~esidcnt~,. as _e!TIendas. que tive a opôrtunidade de formular
visam aPrnas ~Istcmatlzar métodos ou processos já enquadrados no "pro.leto apresentado pela Mesa. PermiLc essa
emenda que· o projeto consUlucional em d~bate seja discutido por capítulos, podendo. todavia, ser desdobrad.a a sua materia, porldeliberação da Presidência, com. autorizucão da
Assembléin~ E'. Sr. Presidente, um dispositivo que dará em-o
!:lejo a maior liberdade e amplftude nos debates. A discussã?, poré~, serve única e cx~lusivamenLe para esclarecer e
orrentar, /Das o Dr.putado delibera pelo voto. Si a êsse dispositivo presidiu tão alto espírito de liberalismo, necessário se faz que êsse mêsmo espírito liberal domine e envolva
todo o projeto, sendo aplicadoáqueles que dizem respeito
com a votação da materia constitucional. Daí a primeira.
emenda que apresento, isto é, terminada ou encerrada a discussão, alvolação será feita por capítulos, salvo·· desdobramento. co~nforrne as materias, por deliberação dü maioria da
Assembléia. Aplico ao processo de votação o mesmo método
cslabeleci:do para0 da discussão. Dir-se-á, contrariando a
emenda que ofereço, qU& ela se torna dispensável, porquê asIJmenda~lao ante-projeto constitucional podendo ser destacadas e roladas, uma a uma, ler-se-ia, assim, chegado ao
mêsmo r~sultado. Mas, um disposiLfvo de lei, é ensinamento
comum, ~ão deve ser tomado isoladamentp; e as emendas
podemsot,. e fatalmente serão no final dos nossos trabalhos
classifica~as, como consente o Regimento, em dois grupos:
us de pal'~cer favorável e as de parecer contrário.
Asshksendo,si encontrassêmos no mesmo Co<'lpítulo dlslwsilivos Iantagônicos ou irreconciliáveis do ponto de. vista
doulrináliio, .' ver-se-ia o Deputado obrigado a -..otar constrangidamente, sem que pudesse oriental' o voLo pela sua.
convicçãó; .bastando para.: isso que essa emenda, - a que tivesse apresentado suprimindo um ou outro dêsses dispositivos - 1'Jcasse enfeixada. num dos grupos de emendas de parecer favorável ou contrário.
Paral~óntornar essa dificuldade é que formulei a emen..
da que venho discutindo. Quanto á emenda ao art. 27, que
reA'ula o I encerramento da discussão da. materia constitucional, dêsde. que .hajam decorrido 5 sessões, visa tornar mais
clara a Iredacão, colocando-a em harmOnia cum o dispositivoregimental qUe permite o desdobramento dos capítulos
conformo os assuntos neles contidos .
APr~~entando. essa .emenda, Sr. Presidente, procurei
deixar bemclar(l, sem necessidáde de interpretacões que a.
materia. constitucional constante desse dispositivo do pro.,.
jeto do Regimento é a resultante do desdobramento, na discussão, dos vários capitulos. Evita.;.se, assim, a situação do
encerramento, na primeira discussão, dos debates da tota.
lidade d:i. materia constitucional decorridas apenas 5 sessões.
Dai Iao' declaracâo express~ que faço na emenda que o
encerramento s6 se poderá dar, na conformidade da discussão, riórmateria.ou capitulos.
. SI'..!preSidentc, de acôrdo com o projeto, o antigo Regimento~a Cnmara dos Deputados é elemento subsidiário
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'para a ordem dos trabnlhos da Assembléia e está, portanto,
em VlgOl', :para êsse efeito.
A-pesar-disso, ain<la em conjugação com o que vinha dizenc1o, e procurando· harmonizar dispositivos regimentais
que rege~ a ~esma materia, na discussão e votação do proJeto eonstltuClonaJ, quis tornar expresso o <lireito do Deputado de pedir, com aprovação da maioria, o destacamento de
emendas, quer de um, quer de outro grupo, para que sejam
votadas errl separado.
Siio estas, Sr. Presidente, as emendas que tive a. honra
.de apresenl.ar e cuja juslificacão acabo de fazer com o louvável in!uitc de atender á bôa orden: dos. nossos tI-abalhos,
colocando na nossa lei interna bases de regras capazes de
nos conduzir á votal)âo rápidüe perfeita ~a Constituição que
é no momenlo um.'l aspiração nacionaI.(Muito bem muito
hem. O orador é vivamente cumprimentado).
O Sr. Levi Carneiro - Sr.. Presidente, é bem justificado
o intcI'esse com que a Assembléia Constituinte está considerando o seu Regimento Interno. Não fui dos que se extremaram em zêlos na defesa da autonomia da Assembléia
Constituinte, quanlo á elabof.3cão dnsua lei interna. Aceitei,
de bom grado, o que o Govêrno Provisório lhe ha"ia expedido, consideranilo que em bôa hora o fizera. conferindo á
Assemhléia uma norma para os seus trabalhos preliminares,
pl~rmltJntl(), :!ssim. que decorressem, como decorreram, com
inteira regularidade.
Entendo qne o Govêrn() Provisório, que havia presidide,
ás eleit;:õe5 á Constituinte, que havia estabelecido o sistema
elCliloral n que obedeceu a informação da Constituinte, introduzindo,aliás, inovaçõe~ da maior relevancia, como foram o
voto secreto, a representação proporcional e a representação
tJfofissional, podia também. logicamente. como fez,estabeleceI' a norma inicial dos lrabalhos desta Casa.
Agora, é a oporlunidade da Assembléia, no uso da sua
.autoridade, estabelecer a norma definitiva por que, de ora em
diante, seus trabalhos prosseguirão. Considerarei esta queslão num llonl.ode vista muito estrito, qUe será sempre o
ponto de vista em que pretende colocar-me nesta Casa pela
peculiaridade da siluat;:üo em que nela me encontro. Não são
aqui maiores as minhas responsabilidades que as de qualquer
uO:; 81'S. Deputados. São bem menores que as de muitos
dêles. mas são de natureza um tanto diversa e bastante especial. Porquê, realmente. advogado, como muitas vezes tellho dito, até á. medula dos ossos, nunca tendo querido ser,
e. nunca tendo sido senão advogado, tendo vindo aquf pelr)
votado,; advogados do Brasil, c, como ad....ogado, investido de
\lma 1'f.'prcscnlação profissional, quero exer~er o meu mandato com o espírito da minha profissão, que não é apenas
como há ainda quem supponha, de formalismo. de reacionarismo, mas. antes. de zêlo dos direitos individuais, de liberulism(; . (1Jluito bem). de preocupação pelos mais elevados
interêsses sociais, e do anseio reconstrutol", renovador com
que todos os homens, hoje, encaram oS alarmantes problemas
eirA. virIa política, no mundo inteiro.
Sr. Presidente, em um velho livro de há quinze anos porquê, hoje, os livros envelhecem muito depressa -um professor da Universidade de Paris, Joseph Barthélemy, lanc;;ava
'conh'u a Democracia est.a proposição fulminante: "A Del1}ocI'acia 60 govêrno dos govern.ados, isto é, é o govêrno dos m-
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.competentes". E estabelef;ia êste dilêma ameaçador: 14A De:mocraciaé a furma de govêrno que exige mais técníca e, no
,cnLanto, a Democracia é a forma de govêrno em' que se n~o
exige nenhum preparo técnico dos governantes".
Isto foi há quinze anos, mas, depois, exatamente .no
perio,do posterior á grande guerra européa, a elaboração
·consLlLucional, a elaboração legislativa, assumiu. em toda a
p~r.te lIo mundo, feição eminentemente técn:ca. A técnica juI'IdlCa ganhou tal relevancia na confeccão dos pactos constitucionais de todas as nações européas, que, hoje, os publi·cistas mais vulgarizados aponLamnelaum dos tracos característicos dêsses novos documentos políticos.
•
Não é preciso recordar as expressões do já tão vulgarisado Mirkine GueztzeviLcll; mas quero lembrar a úo professor
. da Univcrsidade de M.adrid, Péres Serrano, l1ue destacou a
hiper-valorização da forma, na Constituição espanhola..
Assim, não considero inoportunas. nesta Assembléia, nn.
,grande obra que vamos empreender. as preocupações de
técnica. jurídica. que devemos pôr na feitura. da nova Constituição.
Não descerei. Sr. Presidente, a discutir os detalhes das
,questões dos prazos fixados para a reforma regimental, porquê, se me não engano, lcremos de considerar essa matéria
no próprio curso dos debates, pelas circunstancias que se
-apresentem, visto como o que se tem verificado em toda :l
parte é que sobrevem. por vêses, a necessidade de estabelecer
a.cúl'dos para evitar a dilatação indefinida dos debates.
Com todo o liberalismo de qUe me considero impregnado,
:não me entusiasmaria, por exemplo, pela dilatação, que ~15
emendas formuladas pela Comissão de Polícia estabeleccram
..do prazo dos discursos, até uma hora. Não sei o que sucederá DOS meses estivais, que vamos atravessar, nesta tremenda
Sala. em que as coisas mais simples precisam ser ditas num
tom de voz estentórico;na,::; sei c que possa ser, 3qui, um rliscurso de uma hora sôbre o projelo da Constituição.•.
Xão é sem receio que encaro esta possibilidade.
Apenas assinalarei, de passagem, uma omissão. que me
'parece relevante, no Regimento:' a do processo de verificação
e aprovação dos atos do GOY/~l'no Provisório. Creio que o Regimento não encerr.n dispositivo algum sôbre esta. matéria, e
parece que se traLa de faUa que urge preencher. princípalmente a respeitada formação ria comissão que terá. de dar
'parecer relativamente ao assunlo. Nêste particular. cstou de
acÔrdo com as pondera~õe5 que há pouco emitiu o eminente
representante de Minas Gerais. cujo nome declino com grande
simpatia, Sr. Daniel de Carvalho. para que se assegure a 1'e'present(lÇão de todas as correntes políticas aquí organizadas.
Quero referir-me, principalmente. aO próprio processo
-de elaboração da Constituicão, repetindo. aliás, alguma cousa
.do qUe tive ocasião de dizer, ontem. na I'ennião da Comíssão
Constitucional, tanto mais necesi'nriamenle quanto cerras
·notícias pub li c...'1 das, hoje, nos Jornais deformam considerll\'elmente a orientação do meu pensamento. Expús, no i;cin da-que.ln Comissão, e c.esejo, agora, realçar pe!'ante est.a Asscmbléia, a necessidade de acentuarmos nfeicão técnica da ela'boracão constitucional. J):ste problema envolve. induhitavel.mente, a conciliacão da expressão polític.a. do pensamento dominante no país da expressüo técnica perfeita. dêsse pensamento.
Nisto consiste todo o problema. da elaboração consti'tucionol. Ora. considero que o Regimen'to sacrifica profun-
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damente, desatende POI completo ás necessidades da elaboração técnica da Constituição, por adotar processos verdadeiramente obsoletos. O sistema adotado pelo Regimento, que
as emendas n5,o alteraram substancialmente, é .o da discussão por capítulos e, afinal, a votação, também por capítulos. Mas, essa divisão por capítulos é meramente formal,
e a elt!. nem todos o~ títulos do projeto da Constituição obedecem, porque se divide: em títulos, ~stes em secções, e as
seccôe.:; em capítulos, de forma que ha secções que não
estão divididas em capítulos~ E há causa peior que tudo
isso: por esta forma não se permitirá á Assembléia Constituinte considerar aS questões como elas se devem apresentar.
Tomemos, por exemplo, o Título 1° . Nele se acumulam
algumn.s d:1S mais graves questões de organisat;ão constitucional: lá está. a questão da distribuição d~ rendas, nda inlervew;ão federal nosE5tados. Mas, a par de tudo isso, lá
está também uma série de institutos, cuja organização se
pressupõe: o Conselho Supremo, a Assembléia Nacional, O'
território. No entanto, todas estas questões tumultuam, atropelam-se, aglomeram-s~, naquele tílulo.
Sentindo Lal dificuldade,. aegrégin Comissão de Polícia teve a feliz idéia de permitir o desdobramento das
que:,tócs contidas no mesmo capítulo. En tret.'ln to, êsse
:tlvill'e não basta; porquê, considere a Assembléia uma circUllsLaneia: qual a. questão primordial que temos a atender,
aquf, a qucsliio Msica, fundamental'! r..: a que::ltão dospodercs
da Uniiia c dos Estado.;.
Onde cstú a queslão? ~o Capítulo Primeiro? Xão está
aí. A queslfLO aparece no Capitulo Primeiro; mas o núcleo
central da questão, porque o projeto reproduz um êrro de
lécnica da Conslituicão de 24 de Fevereiro, figur.a no Capítulo referenle :11; Pode:' Lcgi~laliyo.
O Sn. ODILON BMGA - V.. E."<:. poderá corrigir êsse
':1'1'0 no seio da Comissão dos 26.
O SR. LEVI CARNEIRO - Tenha o eminente colega a
bondade de ouvir-.me, porque o assunto é delicadi'5simo,
eminentemente técnico, é ú ilustre representante mineiro é
técnico, dos de maior respons~bilidade nesta Casa.
O Sn. ODILON BRAGA - Agradecido a V. Ex.
osn. LEVI CARXEIRO- A Constituição de 24 de·
Fevereiro, nos artigos atinentes ao Poder Legislativo muitas vezes se diSSe -. não discriminava a exclu~ividad~
do Poder federal. Quando estatuía: "E' da competência
privativa do Congresso Nacional" ... , a noss.a melhor dou.
trina, a nossa mais alta jurisprudência acentuou que
aquela exclusividade não se referia .aos Estados, mas, sim,
aos demais poderes federais. Quer. dizer: a Constituição
indicava, aí, a maléria que, dentro dos Poderes Federais,
cabia ao Legislalivo, e não ao Executivo nem ao Judiciário.
No entanto, nocapftulo "Poder Legislativo" é que se encontra exarada .:1. competênci:.'.l fed~ral, com a grande, com
a esmagadora amplitude que (j projelo de Constituição estabelece.
.
Vamo5,assim, chegar a ,êste absurdo: a Assembléia
Constituinte vái discutir, no Título Primeiro do Projeto, os
artigos. relativos á distribuic::-ão das rendas federais e estaduais, sem ter determinado quais 05 serviços, os encargos,.
aS lltribuicões que cabem á União, e .quais compelem aos·
Estados,
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Como será, se não por palpite, se não ás cégas, ás tontas,.
que esla cgrégia Assembléia poderá votar a Constituição,
discriminando as renda:" sem saber até ondb vái a competC!nciafederal, ignorando ql1Uis sejam os encargosc1o Govêrno FerJeral e os que fiearr.para os Estados? Como será
possível fazer distribuir,;ão das rendas, tendo em vislaas
atribuições e OS deveres de cnda um dos Poderes Públicos,
sem estar essa matéria preliminarmente resolvida?
Não é, porém, s6 isso. Pelo método estabelecido, OS·
51'S. Deputados vão, durante oito, vinte ou trinta dias - a
tendência é para a ampliação dos prazos - formular emendas sôbre todo o Projecto: emendas de redação, emendas de
substancin, talvez, até, substitutivos completos, come, ainda
há pouco se alvitrou. E todas essas emendas - emendas
de 254 51'S. Deputados sôbre 134 ou 140 artigos do Projeto - com suas exposições escritas, serão remetidas á
pobre Comissão Constitucional, para. nesse mare magnum
de sugestô/?,; e r.lvilrl'!' de loda natureza, sôbre todos os as-·
suntos, descncontradamente, fazer o milagre de pegar a
ponta do fio de Ariadne, pelo qual se conduza triumpalmentel
Considero essa tarefa superior ás c.'lpacidades humana!,
tanto mais· quanto, .devo assinalar de pass.'lgem, por brilhante que tenha sido o conjunto de nomes que .0 voto das
várias oancadas, com um adeplorável exceção (Não apoiados·
"arais), conseguiu reunir na Comissão Constitucional,o critério da sua formação teve defeitos cujas consequências·
iremos ~enti!' gravemente no decorrer dos nossos trabalhos.
A meu vêr, u. orientação adotada ainda apresenta outro
inconveniente h"ravíssimo: a discussão do Projeto, capítulO'
por capítulo. tumulftl.'lTIdo idéias e questões da mais diver:,a natureza. vái rebaixar a Assembléia aos debates me-o
ramente verbais. (Jluito bept.)
Dizia. P.U aqui, outro dia, Sr. Presidente, que temos experiênc1a amnr~,.a, inesquecIvcl, ni. questão dos. poderes da.
Constituinte. Têmo-In, porém, igualmente nessa. matéria de
verbalismo. V. Ex .. sabe, Sr. Presideile, que a Assembléia.
Constituinte de 23, começou a discutir o cabeçalho - não ~.
preambulo - d(, projelt., parr...· assentat 5Õbr~ Sb devj~dizer
. "Projel.o de Constituição para ó Imperio do Brasil", ou "Pro-·
jeto da Constituição para· o Imperio do Brasil".
Discutiu-se isso; discutiu-se, depois, se se devia dizer:
"JleJigiosamentc, invocando a Santíssima Trindade",· ou se,
dI.zendo "I~,:ocando a Santissima Trindade", não era preciso'
r:!tzcr "rehglOsamenle". Discutiu-se ainda se não seria melhor dizer: Invocando a 5abedoriaDivina".
E n6s, aqui, peln triste fatalidade dnscontingências hu-·
manas, vamos. dentro em pouco, comecar a discutir se devemos dizer :"NósJ Povo", ou "N6s, Nação"; se devemos dizer:
"Num regime !1e Demofraciae Justiça.", ou "NUm regime de
Igualdade e LIberdade' , se devemos dIzer que a Democracia
é liberal, ou que a Democracia é socialista.
. O Sn..ODILON BnAGA - Qual seria a maneira de impe-·
dI!' essa dIscussão?
.
O S. LEvi CARNEIRO - Vou chegar lá. Aliás, V, Ex.
está na posse do meu scS'rMo. (Riso.)
O SR. ODILONBHACi.'l. - E .ê· por isso. que acho que êle nãopóde resolver a questão .

-

252-

O SIL LEVI CARNEIRO - V. Ex., então, não abuse da
·posse do meu segredo, despl'estigiando-o. V. Ex está antecipando qu.:mdo diz que o meu segrê~o. não r050lvo_ o pr?blêma. Poderia conientar-me com crlLIcar. Já nua faZia
pouco. Mas eu fui além: comeU a im~rud~ncia, o_u o êllo, ~c
formular ou1.ra soluCão. A essa soluça0 amda nao chegueI.
Ú que queria dizer é que Miremos no verbalismo dos debates, .porquê vamos discutir, simultaneamente, atropeladamente, as mais diversas que.~tões de doutrina e a redação de
-cada um dos capítulos.
Ora, Sr. Presidente, qual será a solução? Propuz soluCão que - devo dizê-Io - não me ocorreu por uma das
centêlhas de que resullam· as grandes concepções. Ocorreume, apenas, pela leitura, rem6ta aJiás,de um livro que infelizmente já não pOS5ÚO.
Sugeri que a primeira discussão versaSSe sôbre os problêmas capitais, fundamentais, da ConsLiluição. (Muito bem.)
A Comissão Constitucional teria a tarefa séria, difícil, grave
realmente, muito mais grave que a de coordenar emendas e
sôbre elas dar parecer; a Comissão teria a tarefa de destacar
do projeto de Constítuicão os principios básicos a que ele
devôssc obedecer, ou que entcndi.issc· adotar em substituiçãO
aos do projeto.
Assim, indagaria: como qualquer homem de responsabilidade. qualquer publicista elaboraria um projeto de Constituil;ão? Faria uma obra de ficção, começando por escrever
o art. 10, o 20, ele.? ou, pelo contrário, procuraria inspira~ção nas necessidades nacionais, sentindo, como bem disse, há
pouco, o nobre Deputado por Pernambuco, as deficiências, os
·erros da organização anterior, os pontos em que deve asst>ntal' a nova construção. os grandes problêmas que teria de enfrentar, fi.xanào a solução adequada de cada um?
Quais. seriam, Sr. Presidenl.r., esses problemns?
Org.aniznção federal; poderei' da União e dos Estados.
{)istribuicão .de rendas entre a União e os Estados; intm:vcncão federal; forma<:ão do Poder Executivo (eleição, tempo, prazo, competência); formação do Poder Legislntivo,
(sistêma uni-cameral, ou bi-cameral), constituição das Cnmaras, etc.
. 1!:sses serinm os postulndos básicos da organização; seriam os princípios fundament..:'"lis em que assentaria a Constituição.Seriam objéto da primeira discussão. Travariamos,
enHio, desde logo, um debate elevadu, e a Constituinte daria
á sua Comissão as normas n que ela teria ele obedecer, POI'quê considero, Sr. Presidente. que o que c.:lbe á Comissão de
Constituição é destncar os problêmas fundamentais, coordenálos, orienLar siJbre eles o votada Assembléia, realizar os detalhes da obra legislativa, mas nãosobrepôr-se ti Assembl~ia
nas deliberações de ordem política, que 5Õ esta tem comp,·iência para realizar.
Não é a Comissão de Constituição que há de dizer :'U.ssembléi.a quais as preferências políticas do Povo Brasileiro;
êapróprül. As,;~mbléia que a~ há de indicar, o, para isso.
não precisa da iniciativa da Comissão
Por consequ(~ncia, eSSe seria o objeto da primeir.a dis..,
cussão. Núo só se votariam - convém acentuar - os pontos
determinados pela Comissão Constitucional, como tamMm
todo!' nqucle~ DltrrO!! que certo número de Deputados, ou de
bancadas. ~t1hmelc5se ao ,'oto dn Al'isembléia. Fixados assim
os pI'incipios fundamentais, vollnl'iam os. pnpeig ti Comisfio.
e cstn fal'in 11 revisüo do Projeto, asscntando-o nos principios
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fundamentais já consagrados. e nos complementares que·
fossem necessarios. Ocorr·eriaentão, a segunda dfscusão·
do Projeto.
O SIt. ODILON BRAGA - V. '. Ex. dá. licén~a para nm
apat'lc?
O SR. LEVI CARNEIRO- V.Ex. não me cÓf'te o fio
desta fantasia.
.
O S8. ODILON BRAGA - Nãu éfantasía; V. Ex. é utnespírito prático.
O Sn..LEVI CARNEIRO -Finalmente, a terceira discussão seria a da coordenação .dos. princípios - cio aprimoramento de detalhes, do acabamento, do ajustamento.
Ontem, na Comissão de· ConsLltuicüo - com certa surprêsa, e não sei se com reprcv:J/;;ão, do eminente representante do
Distrito Federal e professol'daEscóla Politécnica Sr. Sampaio Corrêa - tive a a:xdácia de cotejar êsse plano com o das
grandes construções modernas, a que tantas vezes se equiparam constitui~ôes poliLicas. A primeira discussão corresJ}onderia, na constrw::ão, á fo~ma4.:.ão da estrutura de cimento armado :lancam,.;se os grandespl'incípi05 fundamentais
que alicerçam a ConsliLuicão .Á..segunda seria 11 formal;.áo de
alvenlu'iu, a fase em que scencnem os vigamentos; isto é:
ndolam-sc as norma!' secundárias. E a terceira,por fim,
seria a dos orná tos c acnbnl'llent~s.da obra: úllimo~' retoques
de redação.
. ..•. ':
Agora, pa!"so a considerar asobjc~õl's que se apresentaI'am no seio da Comissão.
A primeira delas foi Quea.di5eussão assumida caráter
ncademico, porque a Asscmbléiairia apreciar princípios políticos fundamentais em vê~ de artigos de lei.
Não me .parece procedenteiessa.objecáo. e .não me parece
procêdente porque a l'azão emq'Uemeinspirei para formular.
tais sugeslões foi, pr·écisnmente,.arecomend:u.:ão de um notúvel autor italiano moderno -Criscuoli. ..
O SR. AnRt:DAFALcÃo ~ V.Ex., aí, se afastadas grandes dirétrizes que nos estava expondo: compára a elaboração·
consLitucional li construção de um prédio, quando o trubalho devia ser Jeitos sob o ponta de vista de considerar~se oPaís um doente, examinando-lhe o orgnnismo e prescrevendo-lhe a medicnção.
() SR. LEVI CARNEIRO- Aceito a comparacão de
V. Ex.
'
..
Então, a primeÍl'u discussão é a face do diagnóstico. Vamos fazer o diagnóstico; vamosvêr quais os males; vumos
fazer o exame de sangue, aradfogral'ia; vamos rcnlizal' todas
as pcsquizas necessárias ao ·diagnlSstico.
O Sn. VITOR .RUSSOl\IANO ~ A anamnése.
O SR.LEVI CARKEIRO -.Aanamnése, como diz o nobre·
.
'.. .' .•...•..........
colega.
A segund.a dis\lussão ser:iaafase da terapêulica, e a ter-ceíra, ada convalescença. Mas, não vamos prelender a convalescença na fase do diagn6sti~ó•.
Ia dizendo, Sr. President~rque Cri::lcuoli. numa obra
notável - "I1 mettodonellarElforma dei codicci!' - , recomenda que, atendendo â :incoIllpetência das assembléias legislativas para elaboração deic6digos se 'ad6te entre outros·
êste sistema: as assembléias legislativas estabelecem princípios fundamentais, e as comissões técnicas elaboram a lei._
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Na Comissão de Constituição se disse, como recordei há
:pouco, que, assim, a primeira·· discussão seria discussão de
principios academicos. Não a considéro tal; não, porqu~ a
tendência na elaboração legislativa, como acabo de dizer, é
nêste sentido, atribuir ás. assembléias, apenas, a fixação de
principios fundamentais. Há mais que isso: a prática da
democracia diréLa, nos países mais adeantados do mundo,
não está levando as assembléias· populares, não está levando
a. massa áo eleitorado, ase pronunciar, diretamente, sóbre
questões fundamentais do regimen?
Sabem V. Ex. e a Assembléia, S. Presidente, que, em
'varios paises da Európa, depois da grande guerra, para se
.acudir á crise financeirk, suscitou-se a tributação chamada
"levée SUl' le cnpitill"~:~'1Tatava-se de uma contribuição percentoal, que $e exigiria dos capitalistas. Suscitada na Suissa,
foi essa questão submettida ao voto popular. Quer dizer: não
era uma Assembléia, como esta, douta e culta, que iria de1i~
berarsôbre princípios tais como os dacompetencia tributária da União, ou da competencia política da Assembléia Legislativa.mas sôbre uma questão social. uma questão doutrinária relevante e deconsequências práticas extensissimas a conveniiincia. ou não. da exigência de uma contribuição do
pr6prio capital. Foi. por consequência. o próprio povo que se
pronunciou l'ôbre a questão doutrinária de tamanha importancia. Por que, então, témer que esta Casa aprecie questões
doutl'ináriasde relevancia e sôbrc elas se manifeste, em vez
de cai)' no vc)'balismo vago e estéril?
O Rn. OOIf.oN BRAGA - Mas é exátnmente .o oposto disto:
se se submete aos princípios, abre todas as válvulas ao vcrbalismo.
O SR. LEVlCARNEIRO- Os princípios não comportam
verbalismo. E os princípios lerão de ser disnutidcs. Quero,
llpenas, destacá-los, focalizá-los, para éoncentrarnêles o debate.
O Sn. ODILON BRAGA - Em torno dos princípios é que há
os maiores debates.
O SR. LEVI CARJ\"EIRO - Os princípios, como as altas
questões doutrinárias,· fundamentais, não comportam o verbalismo.
O Sn. ODILON BRAGA - Como não?
O SR. LEVI CARNEmO- O <lue compoI·tao verbalismo
é o texto, é a redacão da lei.
O SR. OOU.oN BRAGA -'- Penso de modo inteiramente di""
vérso. Só furá vCl'balismo quem não tenha a noção do cumprimento de seus deveI'es dentro da Constituinte.
O SR. LEVI CARNEIRO - Outra objeção formulada foi
a de que êsse processo. poderia frustaro voto de muitos
Deputados, 05 quais, tendo-se inclinado, em primeira discussão, por um princípio, vê-la-iam, depois, na segunda, consagrado no Projeto com outros principios secundários, que
o deformassem .Essaobjec;ão, entretanto, tambem não me
parece proccdênte,porque a segunda . discussão sujeita ao
voto da Assembléiao.Projeto, em toda sua plenitude. NE'nhum
D<.>putado será surpreendido, nem terá frustrada as suas
idéas sObre o Pt'ojeLo. de vez que sôbre êle. em toda a sua
contextura, em todas .IlS suas idéias, em lodos os sp,us princípios básicos e secundários, haverá de pronunciar-sc na segunda discussüo.
.
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Outra objeoão se fês, IJ foi a de que êste método serviria para os trabalhos da Comissão e não para os ela Assembléia, Ainda nêste ponto divirjo, porque entendo que
ambas dewmadotnr norma irlentica de trabalho. Esta, aliás,
émaie necessária á Assembléia, precisamente para que ela
não descambe, no tumulto das questões doutrinárias, mal
apresentada!'!, s~m ~n~ndenmento lógico indispcnsavel, para o
verbalismo das questões clf' redacão.
Em súrua, Sr. Presidente, êste é o meu esforco, a minha
tenlo.t.iva, no sentido de afastar .os males e os êrros que
pI'esinto na discussão do Projeto, se ela se cingir á forma
traçada no Regimento.
Considero que Og trabalhos desta Assembléia não poderão ser levados a bom têrmo sem um grande espírito de concórdia,de colaboração e. até mpsmo, sem alguma cousa de
humildade cristã. Acredito, ainda, Sr. Presidente, que, dentreas numerosas virtudes que me faltam essas duas não
estão incluídas; por que o exercício da profissão de advogado
ensina, acima de tudo, a tolllrancia, o respeito pela opinião
alheia; e porque ningllem sente. nem I'leplorllmnis do que eu,
e com justificados motivos, as deficiências ela minha minguada capacidade. (Nüo apoiado.,.) Tai. entretanto, é o meu res- .
peito á sabedoria da douta Assembléia que lhe não oferec;:o
qualquer emenda ao Regimento.
Aquí deixo estas sugestões. estas ponderações, prudentes e atemorizadas. para.. que os diretores da Casa as conside~
rem como merecerem e dêem aos trahalhos da Assembléia o
rumo acertado que iodos desejamos. (Jfuito bem; muito bem.
Palmas.)

O Sr. Antonio Carlos,Presidente, deixa a cadeira da Pre~idência. que é ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente.
O Sr. Clemente Mariani -- Sr. Pr~sidente, não me pal'eceque se possa contestar o espírito liberal do projeto n. 1.
ora em disCll~~ão.
Aprovadas as emendas nêlc propostas, impossível sei'á,
impedir que esta Assembléia discuta o projeto de Constituiljão em um mínimo de 213, sessões, que, juntas aos 35 domingos nelas entremeiados, aos 101 dias consumidos com o
estudo das comissões, os prazos d~recehimc!nto de emendas e
inevitáveis interstícios parlamentares. aos quatro dias já
gnstos, aos feriados fatais, preenchel'ão 1 ano de funcionnmt:'nto. se o patriotismo, a disciplina partidária e o horror ti
'\'erbiágem não nos ensejarem satisfazer mais brevemente a.
grande aspiração nacional.
.
As emendas que, por intermédio de V. Ex.. tenho a
honra de submeter neste momento á apreciação da Assembléia, nüo visam, assiin, dilatar prazos, que julgo mais do
que suficientes, mas apenas. assegurar, dentro deles. a livre
manifestação de tôdas as correntes .de opinião, que não me
parece hajam sido devidamente consideradas nem pelo Regimento nem pelo projeto ora em discussão.
Sr. Presidente, ao definir, há poucos dias passados. com
tanta elevação e nobreza, a atitude da bancada que "leadéra",
no debate que se travava, o nobre e ilustre professor Alcantara Machado, afastando. excluindo, dos motivos dos seus
atos, alianças inconf~ssáveis e preocupações regionais, assinalou, com aplausos de todos nós, que, hoje em ~ia os entendimentos eniré os homens .s6mente podem reallzar-se em
torno dos programas.
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Assim pensamos. sem cxcecão. Forçoso é, enlretant(),.
confessar que a urganização atual da Camara .não facilita,
antes dificulta. a realização de semelhante objetivo.
Dêsde o critério regional da divisão das bancadas, até a
escolha da grande Comissão Constitucional, realizada pelo
mesmo critério, tudo vem contribuindo materialmente para
l'adicar a impressão de que aqui sômos representantes de
E~tndos, quando, em verdade, nada mais representamos que
pal't.idos ouco1'l'eníes de opínic;o do Povo brasileiro.
Perde com isso a concentração das afinidades idealísticus, que devíamos estimular.
O Sr. Presidente, não faz muitos dias que aqui, neste
recinto, o nobre Deputado Por São Paulo, Sr. Zoroastro dê
Gouveia, salientava a iniquidade de se não representarem
no seio da grande comissão correntes de opinião que encarnavam minoria pondeI'áveís, e,. nave.spera, conforme noliciáram os jornais, c há pouco fez refel'l!n;:ia da tribuna, o
ilustI'C Deputado· Sr. Daniel de Carvalho, em oficio dirigida
á digna Comissão, encarecia a necessidaJc de se realizar "a
perequação dos matizes da opinião"', salientando que ~o Regimento não cogita de partidos, nem de seus representanl~s"
e núo se sabe onde ficou o princípio da r~presentação proporcional. as:::egurado pelo Código Eleitoral.
Visam, Sr. Presidente, corrígír êsse defeito as emendas
que, .pOl·. intermédio de V. Ex., tenho a bom'a de ~uhmetcr
á aprcciaçfio da Assembléia, a cuja aspiração geral sinto que
"fia satisfazer.
.
.
O Sr. OD1LOI-; BRAGA V. Ex. conseguiu encontrar o
meio de realizar isso?
O SR. CLE:\fEl':TE ~tARIA.1~I - Parece-me que sim, e o
nobre Deputado u verá, se tiver a. bondade de esperar uns
minutos.
Devo declarar, Sr. Presidente, aliás gostosamcnLe, .C
correspondendo no aIlarfe do honrado representante mineiro,
que as idéias contidas ne<;;sas emendas não constituem novidade senão entre nós, onde .••
O Sn.OOILON BRAGA - A novidade não é do princípio
da Pl'OpoI'cionalidade, mas de como se l'f!alizar tal princípio
dentro da Comissão.
O SR. CLEMENTE l\rAlUA~I- ... os vicios da educaCão e da incultul'1l polHica têm impedido que até hoje se
pratique o que é norma comum em todos os parlamentos
modernos .•. Acrescentarei. que, relativamente á grande Comissão Constitucional, me coloquei nessas emendas, pessoalmente, como diante de um fato consumado, e fi-lo em homenagem aos :lHos méritos de todos os seus membros. como
preito de cordialidade para com· as pequenas ba.neadas qlJe
nela se fizeram representar, c, sobretudo, Sr. Presidente,
porque pertenço a um parLido que congrega em suas fileiras
1í12 da rapresentacãoda Camara e que, portanto, em harmonia com o princípio proporcional, terá. direito a dois representantes nessa Comissão de 25 membros.
Apraz-me demonstrar, por essa· maneira, o desinteresse
e a pureza· do princípio que defendo.
As idéias são simples e como disse, nâo constituem novidade nos parlamentos modernos:
"Emenda-aditiva ao projeto n. 1.:
Dos partidos e correntes de opinião: Art. Aprovada a reforma do Regimento, a Mesa da Assembléia
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distribuirá em partidos ou correntes i de opinHio, conforme fór o caso, os "Deputados que,nss e'olçíje5. 11::'jam figurado sob a mesma legenda! e. os repl'eseotantes de cada grupo ou classe, desigilando naa bancadas sua posição, de acôrdo com as tE!ndOncias i1eali~
tioas manifestadas pelos seus representantes autorlzados, e pela ordem do valor numérico {.los seus componentes."
O Sn. ODILON BRAGA - Há partidos Ci')m ~ mp.~rr.a ideologia e, entretanto, com legendas diferentes..
O SR. CLEMENTE MARIANI - V. Ex. v('l'á que isto
será remediado em outro artigo diferente.]
"Art.
Os deputados que não 11ajam sid'l eleitos
sob nenhuma legenda ou cujas legendas apenas hajam
dado um representante, poderão manifestar, por escriLo, a sua reunião em grupo, ou a SU:l adea.io a qualquer partido ou corrente de opinião e,se o não fizerem, a mesa os incluirá no grupo eOJ "i'ldcpendentes. "
Outro artigo:
"Os partidos ou correntes de úpírtHl) ,c)dcI'fio fundir-se ou sub.;.dividir-se, devendo a comun:l~açã) dêsses
fatos e de qualquer. outra alteraçâo:PQ!' êlefl sofrida,
ser feita á mesa pelos seus represent:lntes autorizndos."
Outro nrtigo:
"Os representantes autorizados dos P:lI tIdos ou
correntes de .opinião são os seus re5p(,e~lVO~ lcade.,.s,
cuja eleição ou substituicãoserá cómunicl1Ja á Mesa
em .sessão plenária, ap6s a leitur&. do c~pedl:-nte."
Outro artigo:
i

"Os partidos, as correntes de opini5.oou 05 gr1.1jJOS
de partidos ou de correntes de opinião, serã" representados nas. Comissões, que se vierem :l coestituir,
proporcionalmente. á sua fôrQa numérica. :scgundo o
I
cálculo prévio da Mesa."
Parágrafo único. A divisão do núm~I'O total de
Deputados pelo de vogais da Comissão i.c:.dic r4rá quan-·
tos Deputaúos . de cnda partido ou corrente de opinião,
gru:e o de partidos ou de correntes de opinião, lhes
asseguram um representante na Comissã..l. O.: demais
cargos serão por êles providos na jordem dl..crcscente·
das suas frações .que se não fizeram· rept·eselltar. "
I

Parece-me ter, aliás, como disse, nada mais fazendo do,
que adatar entre nós o que se tem feito em ouil'os parlamentos, resolvido o assunto da proporcionalidade.
· · 0 SR. ODILON BRAGA - Torna-se necessário, então•. que·
se reorganize a Assembléia, .de acOrdo com a estrutura queV. Ex. oferece. Se a Assembléia puder tomar esta fórmula,
está muito bem.
i
. O SR. CLEMENTE MARIANI A i sugestão. foi bem
acelta pelo digno Presidente dn Assembléia. Si esta. fórmula.
fõradotada, o resultado será a reunião dos grnp05, dI" acõrdo.
I

17
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.com as suas idéias, o que, além de outras vaIltagens, facilitará o trabalho do eXQositor, a quem será. agradável saber
.de onde lhe veem os aplausos ou a repulsa ás idéias que
.
.defende.
O Sn. MORAIS ANDRADE - V. Ex. dã licenca para um
aparte? O critério achado por V. Ex. é muito hábil, não há
dúvida, mas não resolve uma dificuldade. Sl1pondoque os
partidos oU correntes de opinião, que não chl~guem a dar
um representante em determinada Comissão, ilejam vários,
pode, afinal de contas, aplicado o critério proposto por Vossa
Ex., ficar a Comissão desfalcada de um, dois, ou mais membros.
O SR.. CLEMENTE MARUNI - Responderei a V. Ex.
É muito simples. Ficará na vontade dêsses p'lt'tidos sc cc'ngregarem num grupo de opiniões, quando se quizerem fazer
representar.
O SR. MORAIS ANDRADE - E se o não qllizerem'!
O SR. CLE:ME~TE MARIANI -- Dorm'ip.1.tibus .•• Neste
caso, dormie11,tibus non succurrit. Jus.
Não. A Comissão não fica· desfalcada, porquê os cargos
restantes, que não forem preenchidos pelo !rldíce da fral:ão,
sê-Io-ão como disse, pela fração não repre::entada, em sUa
ordem decrescente.
Assim, se, por exemplo, forem 25 os. ffi("mbro3 da Comissão, e se um partido tem 16. ou tem 19 Deputados, dará,
no 10 turno, se assim posso dizer, apenas um l'epresentante
na comissão, pOl'quê250 divididos por vintl~ c cinco dão 10,
eo saldo não dá para eleger outro. Ha"eria, pois, nceessariamenle, certo número de vagas. Preench'~l'ií a primeira o
partido que U"erum saldo de novei a segunla3, o que tiver
um saldo de oito, e assim por diante. É comJ se esl!lbelece,
de acõrdo com o sistema, a proporciona1ida"l:~ pxata da representação dos partidos dentro das CClmi:ls~es.
O SR. MORAIS ANOll.\DE - ~esse caso, as pequeninas frações da opínião, tão respeitáveis quanto as outl'as, ficariam
sem representação.
O SR. CLEMENTE MARIANI -Não, pQ!'(!tle as pequenaS
fracões ...
O SR. MORAIS .-\.~DRADE - Peço a V. Ex. veja nas mi-.
nhasobjeções tão somente o respeito que "O to ao prille:pio
da representação das minorias.
O SR. CLEMENTE MARIANI - .Com toda a simpatia,
respondo a V. Ex., para dizer que, justamentn, ostas pequeninas fracões, que s6 podem ser represent~.4as, de aeôrdo
com o critério, dentro da proporcionalidade' de seu valor
nllmérico, encontrarão meio de se represent'lT'em. ou pOl' indicacâo da Mesa, congregadas no grupo do~ independentes,
ou por livre alvedrio delas, desde que se con~reguclll em um
grupo especial, qUê espontaneamente farnIem.
Estarão, assim, sempre representados ês:t's tr'."upos independentes, ou por determinação. da Mesa., O'l pOl'Slla livre
vontade, se se congregarem .. Parece-me, de=thrl,~: que o assunto pode ser resolvido como o lCtrmulei. E devo acrescentar que o meu cuidado, embora pertencenao R um f1aI'tido
que representa a segunda bancada dentro 'ip.i:l~<l A$sembléia,
em assegurar dentro do Regimento a manifec;lacão de todas
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correntes de opinião, foi ao ponto de formular uma outra
.emenda ao art. 27.
De acôrdo com a sugestão do projeto 8 .jisctl'isiio sôbre
matéria debatidll em cinco sessões seguidas podc'rã ser encerrada, mediante requerimento de 50 Deputados, aprovado
1pe18 maioria da Assembléia.
.
Temos,porém,a experiência do regime passado,quando
as maiorias inscreviam para a discussão de determinarias
:matérias número bastante deseus elemI'n tos, afim de /'lcupar
o tempo das cinco sessões e não deixa.', assim, p.nse.io p:lra
.;ti minoria se manifestar.
Cuidei de corrigir o defeito, formulando dispositivo 1'e:gimental, para que se não possa encerrar o debaL9 s~m que
-haSa manifestação de todas as correntes de opinião. E parc.ce-me ficar resolvido o assunto do seguinte modo:

;:jlS

"Art. 27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presentpa
mllioria dos seus membros, declarar encerrada a discussão da matéria, desde que haja sido discutida em
cinco sessões e sõbre ela se tenham manifestado todos
os partidos e correntes de opinião que o desejarem."
O SR. JORGE

A:.tERICANO

-V. Ex. permite um aparLe'!

-"E quando o tempo não fór suficiente para que se manifestem

todas as correntes?
O SR. CLEl\lENTE MARIANI - Seo tempo não fór
$uficÍlmte será prorrogado. lIa duas. condições para o p.n,:cerramento: discussão em cinco sessões e haverem se mani'festado todas as correntes de opinião. E acrescento, para
,·evitar balbúrdias:
§ 1.0 Dentre os oradoresinseritos será facnltada
a palavra, sucessivamente, a. um representante d~ cada
partido OU corrente de opinião e s6. depois de haverem
.todos falado se permitirão outros oradores, sempre na
ordem da inscrição.
.

O SR. PRADO KELLY ~ A emenda de V. Ex. está '&
·'Conformidade do Codigo Eleitoral.
. O SR. MORAIS DE ANDRADE - O orador resolve brilhan·temente a dificuldade; mas resta-me uma últÍ'Tla objeci'il).
· quanto no respeito ao nosso regime federativo. Perguntaria
11 V. Ex.: e como ficariam os Estados, cujas represen1nções
não fossem suficientes para dar um representante. ás Comissões? Como se respeitaria a igualdade das unid:ld~~ fe.derativas?
.O sn. CLEMENTE MARIA.l~I - Respondo a Y. Ex. que
não somos representantes de Estados, mas da totalidadpdo
:Povo brasileiro.
Somos uma Camara só, que tem de eleger uma comi~são
· única e não podemos fazê-lo por dois critérios. Ou adotámos o regional, que é absurdo, injusto, contl'âri.)ao Cudigo
Eleitoral e repugna, segundo me parece a tod:l a Assemblfiia,
"ou preferimos o que procurei sistematizar. FOfa· dní. só nos
resta eleger duas comissões. Enquanto assim não fõr. os .oc,quenos Estados de ideologias afins que se COngregUprr. e se
façam representar não pela sua qualidade d(l Estados, mas
-pela fôrça eleitoral. que representem.
·
O SR. JORGE AMERICANO --- Então, de um golpe de re~idnento se derruba o regime federativo?
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O SR. CLEMENTE MARIANI - Na Assembléia Nacionar
Constituinte não há representantes de Estados ..•
O SR. CHRISTOVÁO BARCELLOS - Aqui, procuramos c1nciliar as idéias e as correntes de opinião.
O Sa.MoRAIs ANDRADE - A existência do Estado não,
pode ser desprezada.
O SR. CLEMENTE MARIANI - • ~.e, dentro do próprio'
regime federativo, na antigaCamara, não havia representacão de Estados, que se fazia no- Senado, on.de se at~ndia á:
igualdade .dêles.
S. Presidente, parece-me que as emend:ls que tiVe a
honra de apresentar, veem além do mais eshmular a formação dos grandes partidõs nacionais.
..
Outro não pode ser o nosso objetivo. Incentivemc:5,for-talecamos, a concentração dos ideais afins, de modo que seja
possível, nesta Assembléia, de acôrdo com as palavras do
nobre leader da Frente Unica de São Paulo, ~irarem os entendimentos em torno de idéias e programas ~ não de interesses regionais. (Muito bem; muito bem. O Qr4Jor é viva.,
mente cumprimentada).
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. HenriqueDodsworth.

O Sr, Henrique Dodsworth ;,-. Peco a V. Ex., Sr. Presidente, que mantenha a minhainscriçãopa..a a próxima
sessâo.
O Sr. Frederico WolfeDbuteU lê o seguinte discurso:

"Venho, .Sr. Presidente, oferecer á consider~Cãoda As-sembléia Nacional Constituinte, um. adendo ao ·jrt. 25 do
Projeto de Resolução, da lavra da Comissão de Polícia aesta
.-\.ssembléia, projeto que altera o Re$imento Interno, baixado·
por decreto do Govêrno Provisório sob O n. 22.621, de 5 de
abril de 1933.
O Regimento diz, textualmente, em seu art. 25:
"Oito dias depois dessapublicacão, será o projetode Constituição, com as emenda:;. incluido n'l ordem
do dia para sofrer a ia discussão, que será feita por
capítulos. "
O .Projeto de Resolucão que altera o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte reza:
"Art. 25. Oito dias depois dessapublicacão. será.
oproietode çonstituição, com as eml'ndas, sncluido
na rodem do dia para sofrer a.1 a discus~ão, que seráfeita por capítulos, "salvo se o Presidente da. AS.$cm';'
bléia,. por esta autorizado, desdobrá-los. conforme as
matérias. "
Acrescentou, pois, .ao texto primitivo os dizeres: "salvose Cl Presidente. da Assembléia, por esta autorIZado, "desdobrá-Ios", conforme as matérias".
Peco vênia para pro,por á Assembléia que ~e n~ca ao ar-tigo 25, reformado de acõrde. com o príljeto .dg, Comissão de'
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POIHcia, mais· um adendo e que êl-e fique, consequenLemente,
,assim redigido:
"Art. 25. Oito dias depois dessa publicação será o
projeto de Constituição, com as emendas, incluido na.
ordem do dia para sofrer a primeira d'iscussão, que
será feita por capítulos, salvo se o Presidente da· Assembléia, por esta autorizado, desdobrá-los ou reuni-los, conforme as materias."
Eu me explico, SI' • Presidente. Se capítulos existem
-que justificam, pela sua magnitude e vastidão, o desdobramento, outros haverá que, pelas suas relações íntimas, en'trelaçamentos c, mesmo, interdependência de seus assuntos,
apresentem a conveniêne-ia de uma discussão global, tor-nando-se, talvês, muilas vêzes, até difícil e, quiçá, impossível, no decurso da discussão, uma ilimilação precisa do assunto. como é do regulamento.
Para ilustrar ocaso com um exemplo, quero citar tão
.s6mente as hipóteses referentes .á religião, e ao ensino.
Nos titulas - religião. e ensino - há questões comuns,
como seja: o ensino religioso nas escolas, que será discutido
nesta Assembléia, porquanto constado ante-projeto .apresentado, e que envolverá, fatalmente, na discussão, os dois
'Utulos- religião e ensino.
Como este caso, haverá muitos.
Assim, Sr. Presidente, afim de evitar dúvidas futuras
na boa marcha dos trabalhos e poupar a V. Ex. odissabôr
-de chamar a atenção dos 81'S. Deputados para o fato de se
desviarem do assunto em discussão, eu entrego á Mesa, para
.devidos fins, a emenda que redigi. (Jluito bem; muito bem.)
Vem á Mesa uma emenda do Sr. Frederico
Wolfenbutell, que é lida, apoiada e enviada á Comissão de Polícia.
O Sr.Zoroastro Gouveia -Sr. Presidente, quando
nesta mesma sala, nos reunimos para a eleição dos membros
da Comissão Constitucional, tive oporlunidade de aduzir argumentos em defesa da representação, nesse órgão pnrlamen-ta:", de todas as correntes que, no pleito de 3 de Maio, houvessem levado ás urnas forc;aseleitorais ponderaveis.
Folgo em ver que o brilhante Deputado pela Baía, nosso
colega, Sr. Clemente lUarilmi, desenvolvendo, com capacida.de técnica e perfeita inteligência política, aquêle tema. que
eu inicialmente lnnçára á discussão, não 56 apresentou aqui
-trabalho escorreito e digno de toda consideração, como ainda
o defendeu com brilho invulgar.
. Sr. Presidente, na critica, porém, que se tem feito ao
'Regimento Interno, pelo criterio adotado na formação dêsse
órgãopnrlamentar, repito, escapou até agora, a verdadeira
'face pela qual devemos debatê-lo. Temos de debatê-lo sob o
,criterio técnico, tão da simpatia de um dos eminentes oradores que me antecederam, e ainda sob o aspéto político;
.porque, afinal, se n6s, Constituintes, aqui estamos para fazer
obra técnica, 'isto é, para enquadrar as realidades. nacionais
,-do Direito público em· formas pre-estabelecidas pela ciência
do Direito, não é menos veroade que aqui também estamos
,em função política, isto é, parn exprimirmos a vontade das
·.forças consagradas em Direito Público e que nas democra-
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cias são as forcas eleitorais, e fazermos valer as l'ealidadesque, supõmos, representam as necessidades constitucionais"
do País.
Ora, Sr. Presidente,fomos convocados por lei eleitoral e'
áto do Dr. Getulio Vargas, que cumpria, nesse ponto. integr~lmente, promessas anteriormente feitas, e em cujo cumprImento, aliás, - justica se lhe deve fazer - vinha dando·
os ma'ia perfeitos penhores de sinceridade, fomos convocados
como representantes de todo o Povo brasileiro e não dos
Estados que compõem o Brasil.. (Palmas~)Na lei que dispõe'
sóbre os comícios eleitorais nada encontramos que, pOl'aca50, prejulgue a constituição e formacão do Estado brasileiro.
Só a Constituicão, aquela que elaborarmos, e afinal aprovarmos, dirá se o Brasil continuará a ser Federação ou Estadounitário. Por conseguinte,. o que deve prevalecer no· Regi~
menta. consultando perfeitamente o princípio mesmo da sua
convocação, é a representação das correntes políticas nacionais. Técnicamente, é esta a solução impecavel.
Demos, porém, de barato que, premidos pelas chamadas·
"realidades brasileiras", o Govêrno Provisório e. nós, .até.certo ponto, na. albêta do Govêrno Provisódo, admitamo~,
sobretudo para se não irritarem melindres malsou menos·
tetanisados de federalismo á Qutrance, a representação dos
Estados na Comissão. E a representação profissional?
Dever-5e-ia, talvez, escrever - "Representação de classes", - porque, afinal, o que se deve representar no Parlamento não são as profissões, que estas nada mais constituem
do que uma fragmentação funcional da divisão do trabalhonacional. .
O. quedeveriamos ter como representação, ao lado da
política dos Estados, era a de classes, e as duas ou três classes·
que, hoje, a sociologia reconhece como enlidadediferenciadas. segundo ensina Wiese. no seu Tratado Elementar deSoc-iologia, e grncas á atuaçiio 1ntelectualdos socialistas, dêsdeMarx a Engol, e aos de catedl'a, SiiO.llS classes dos capitalistas e a classe dos proletál'ios; e entro os proletários e 05 capitalistas, a chamada classe média, isto é, a de elemenlosprincipalmente aditos aos trabalhos intelectuais .que,arras...
lados, a cada passo, pelas resistências da vida,para a classeproletária. tendem, entretanto, pela sua educacãoe pelas ambições naturais de confôrLo do homem, a, excentricamente,
inteSTar-se na clnsse dominnnte, lia classe capitalista.
Quero, porém, resumir as minhas considerações, porque'
o assunto não é dôsscs, afinal, que nos forçam a longos dcsen\'Olvimentos tribunIcios. Temos, pelo Regimento, a rep1'escntnciio profissional ..... sistema errôneo, embora, do Regimento,e a representacão política. Na representacão política, porém, só se atendeu, Srs. Deputados, á dos Estados.
deixando-se completamente de parte a das correntes deopinião. E - "amos e venhamos - o que há de básico, de
medular,de importante, no momento, para o Brasil, não é·
pr6priamente a federaçã~. não são propriamente os interesses regionais, mas aconformacão definitiva dó Estado, que
56 se pode dar dentro das normas do Direito Público, pelo'
debate amplo. de correntes de opinião, aqui representand{)
as forcas eleitorais consagradas pelas urnas constituintes.
A emenda, pois, está .acima de qualquer objecão que s~
lhe possa fazer: consulta os imperativos técnicos e as necessidades políticas. Junto -ás consideracões que já tive en....
sej·o de apresentar á Casa, quando da primeira vez que mecoube a palavra, - fazendo meus agora, como homenagem.
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de inteligência, modesta embora, a um trabalho realmente
de grande merMimento, {)S argumentos e as idéias aqui expendidas pelo ilustre Deputado Clemente Mariani, junto a
afirmativa, Srs. Deputados, de estar certo de que desde já,
dando uma prova do vosso patrioLismo, dando 'uma demons'"
tração de que aqui o Bra,sil, por enquanto, é 'uno, e há de
ser sempre uno para tOdllS as gerações e para todos os partidos, consagrareis o princípio, consubstanciado na emenda
a4itiva por mim oferecida, que satisfaz, no momento, as aspirações das agremiações políticas, e, por outro lado, abre
largas ensanchas ao desenvolvimento futuro das grandes
correntes partidárias, dI" 'llcance e de extensão nacional.
(Muito bem; muito bento Palmas.)

.

Durante. {) discurso do Sr. Zoroastro Gouveia, o Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-presidente, deixa a Presidência, que é. ocupada pelo
Sr. Anwnio Carlos,' Presidente.
O Sr. Acúrcio Torres -. Sr. Presidente, no intuito de colaborar em todas as matérias submetidas ao' éonhecimento
da. Assembléia, tive oportunidade de formular algumas emendas. ao Regimento mandado organizar pelo Govêrno Provis6rio para os trabalhos desL::.L Casa, emendas que também
atingem o trabalho elaborado,. em L::.Ll sentido, pela Comissão que V. Ex., dignamente, dirige. Algumas dessas emendas
tiveram a apoiá-las as assinaturas dos eminentes Depulados
Aloísio Filho, Seabra e Dodsworth.
:
A primeira é ao. art. 17, e eu pediria ao~nobres 51'S.
Deputados que atentnssem para a relevallcia do assunto-,
porque não tem ela o intuito da procrastinação dos trabalhos
da Assembléia, mas,tão 56, o de enseiar a ,ãillcussão mais
arnpl~ possível do projeto constitucional.
.
Não posso entender, Sr. Presidente, por mais que assim
pareça ao Govêrno Pro\"is6rio,e por mais que haia entendido V. Ex. em seu Projeto de Reforma do Regimento; não
posso entender, repito, como a Assembléia Nacional __ que
elegeu soberanamente. por suas bancadas 'e pelos grnpos
de classes, a Comissão de 2G Membros para organi:mr o
Pacto Fundamental da República --seja chamada agora,
não a emendar o projeto constitucional, confecionado por
essa Comissão - o único órgão competente para fazê-lo mas a trazer emendas e a fazer sugestões ao .anle-projeto
mesmo, feito por um poder eslranho li Assembléia e sem que
lhe pedissemos,c para aqui enviado. pois, se assim procedessemos, se isso fizessemos. deixaríamos a .Comissão Constitucional. na .simples situação de órgãocolclor dccmendns,
para· adaptá-las áquelc ante-projelo.
:
Então, que fiz eu, Sr. Presidente? Apresentei uma
emenda substitutiva do art. 17 do Regimmlo - que diz
que () nnte-projeto governamental ficará sObre a Mesa, duranteoito dias, prazo que no projeto de V.' Ex. é de vinle,
'para receber emendas dosSrs.Deputados. E com a emenda,
que ora ofereço, sugiro que a' Mesa envie, imediatamente,
á Comissão Especial, ou outra. que fôreleita,-. na. f6rma do
Regimento mOdificado, o ante-proj~to do Go~êrno, para que
sirva, tão s6mente, de subsidio á referida Comissão que. como
disse, é a Única em que reconheço autoridade para organi.
I
zar o projeto. . .
.
Mas, Sr .. Presidente, querendo conciliàra disposição
ào artigo 17 do Regimento com outras dis~osicões, que di-
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zem rcspei Lo á mesma matéria, alvitro que se inclúa nesse
artigo um parágrafo, estabelecendo o prazo de trinta dias
para a Comissão organizar o projeto constitucional. e restabelel)<) mesmo prazo de vinte dias, previsto no Projeto da
Comissão de Polícia, para que nêle os Srs. Deputados possam apresentar suas emendas, não mais no ante-projeto do
Govêrno. como se vé, como se quer, mas a-o projeto da Comissão Constitucional, isto é, ao nosso projeto, a uma obra
nossa.
Outra emenda, Sr. Presidente.
O Regimento e o Projeto de Reforma estabelecem que .96
poderão falar sôbre as emendas, quando em discussão, quer
no primeiro, quer no segundo turno, os Deputados seus primeiros signatários.
.
É uma medida. que, data venia, me parece absurda.
'Posso estar amanhã, como qualquer outro colega ,na seguinte situação: assino uma emenda oferecida. por um outro
Deputado, deixando de enviar á MeSa uma outra, em que
seja eu o primeiro signatário, porque aquela consubstancia
o meu pensamento. Fico, assim, impedido de debater o assunto, s6menle porque não fui o primeiro a dar a minha
aS$inaLura'! Creio que não; mas, pelo Regimento, terei de
ficar nessa. situação,privado.de exercitar o meumandatú
em toda li. sua plenitude. Destarte, apresento emenda, para
que os Deputados, quaisquer. possam d'iscutir todas as
proposições oferecidas á Assembléia, emenda essa que, com
prazer, vejo coincidir com uma. outra, na qual é sustentado
o mesmo ponto de vista, pelo nobre Representante de Pernambuco, cujo nome peco licenca para declinar, Sr~ Agamenon de Magalhães.
Há mais: o § 1° do art. 35 eslabelece.queos pedidos
de votação por partes, serão deferidos ou indeferidos, soberum,mcnte. velo }>r~sidentl;
Ora, há outros dispositivos, no mesmo Regimento, cogitando de assuntos, que se me apresentam como de menor
monta, e que não deixam ao arbítrio de V. Ex., Sr. Presidente, outras questões. Há'. outras disposições regimentais,
ainda referentes aos debates, que. submetem á delibera~ão
de V. Ex.. indeferindo o pedido do Deputado, ao conhei!:menta da Assembléia, e s6 permitem que V. Ex. decida, aCt
seu alvedrio, para deferir.-Assim dispondo o § 1° do art. 35,
a êle apresento urna emenda, determinando que os pedidos
de volação por partes, quando indeferidos. pela Presidêncj~
da Casa, sejam a esta submetidos, dando com isso, ao Deputado o uso do recurso estabelecido no Regimento, de reclamacão pura o plenário
'renho outras emendas, em que reivindico para a Assembléia, ou melhor, procuro reivindicar - e digo procuro, porque não tenho ilusões quanto ao resultado das minhas emendas - o direito do encaminhamento da votação, nos requerimentos de encerramento das discussões.
Ainda !lá outra matéria, .mas esta, Sr. Presidente, é
mais quanto á forma, quanto â disposicão do projeto, - que.
neste ponto, reproduz o Regimento dado pelo Govêrno onde existe um evidente engano. O Projeto e o Regimento em
vigor cuidam, alé o art. 32 e seu parágrafo único, da votação do projeto constitucional e emendas, matéria que continúa a ser tratada, no tocante ao segundo turno da discussão.
no art. 34 e seus parágrafos,havendo como que o secionamento no raciocinio de quem fez o Regimento, seguido neste
·ponto por quem fez o projeto, qual o de conter o art. 33,

°
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providência que ficaria melhor colocada depois do referidO'
.art. 34. Assim, proponho que o art.34 passe a constituir,
pelo assunto, () al't. 33, e que o objeto dêste constitua o da.
.quele.
Mais uma emenda, Sr. Presidente. O art. 101, do Regimento, há pouco tão brilhantemente debatido. pelo ilustro
representante de São: Paulo nesta Casa, SI.". Moraes Andrade,
estabelece que a Assembléia Nacional do poderá discutir
outras matérias, não I poderá ventilar outros assuntos, enquanto a Constituição não fôr votada, salvo os casos
constantes' do decreto de sua convocação. O representante
paulista ofereceu uma emenda e pleiteou da tribuna que se
suprimissem, dêsse artigo, as .suas últimas palavras, no propósito de não cuidaria Assembléia, antes de votado o projeto
constitucional, de assunto a ele estranho, ficando o mais, 'atos do Govêrno, eleição do Presidente da República, - para
depois.
:
Apresento uma emenda. também apoíadapelo ilustre
Deputado Baiano Sr. Aloisio Filho, que não manda, de fato,
ref.irar do. ar1. 101 as suas últimas expressões, como deseja o
'Deputado paulista; ao contrário, - conservamos esssas expressões, aduzindo a elas as seguintes: "e tambem os que
fizerem referência á anistia eá liberdade de pensamento".
Perguntarão; por certo, alguns, por que essa .emenda? A
resposta será esta: Ipóde vir algum requerimento, ainda em
'curso o projeto de I' Constituição, surpreender a Assembléia
com o pedido de discussão dos· atos do Govêrno,. e, aí, esperaremos do patrioti!mo dos Srs. De;putados, já. que cuidarão
de out.ro assunto que não o constitucional. propriam13nte dito.
encarem de frente, ide uma vez por .todas, esses dois magnos
i .
problemas.
Espero, entretanto, que· s6 entremos a tratar de assunto
estranho ao projetoi de Constituição. depois de aprovado e!"te.
Quero com isto, Sr. Presidente, que a Assembléia XacionnJ. antes de estar pronta e em vigor aCarta Fundamental do Brasil, ll.ã,D entre no debate de outramateria. que não
. a Constituição, pois desejo uma patria livre, onde todos os
bl'asileiros vivam e comunguem nos mesmos idél!is, sem
odioso semapreoc1.1pac;íio da retaliação do passado. mas. apenas.cuidando do porvir. patrialivre que s6 teremos com a
rapírla reconstilucíonnlização; Quero, repito, que a Assembléia Nacional, entretanto. no instante em que tiver de examinar os atos do GovOrno quen{ está. e eleger o Presidente
da. República - so a Constituição prescrever aeleicão pela
Const.ituinte - trate. preferencialmente. da concessão da
anistia ampla e iJ'l'estritn e da decretação de medidnsque
nsseA'Urem a maio~ Iiberdnde depcnsnrnento. Isso porqueentendo que s6 assim poderemos ter cimentado o terreno onde
assentar o edifício dessa mesma reconstitucionalizacão.
O SR.

ALOISIO FILHO -

Muito bem.

O SR. ACURCIO TORRES - É com este pensamento
que posso declarar a V. Ex., Sr. Presidente, que aqui, sem~
pre trabalhando, não me envolvendo, .ou, melhor, não trazendo para aqui as questiunculas partidarias do meu Estado
- onde não pelejamos em torno de homens mas de programas- trabalhando por essa reconstitucionalização, no desejo
sincero de que a bancada do meu Estado - e isso espero de
.meus colegas. sem distinção de partidos. porque será a maior
-gloria para êle ~ se apresente,sempre, nesta Casa, indivi!
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sivel. e forle, na defesa da lei, da liberdade do Brasil e da.
República. .
..
Não p6de haver dúvida, Sr. Presidente, de que tenh()
autoridade para assim falar; ainda ante-ontem tive o prazer de praticar aqui um ato de sãpolftica, pois, militand();
em corrente parlidaria oposta áquela em que milita o Sr.
Raul Fernandes. dei-lhe o meu voto, porque quero ser, antes
do mais, como então disse. fluminense. e, acima de tudo, brasileiro. (Muito bem; muito bem. PalmM. O oratloré cumprimentado e abraçado.)
O Sr. Presidente -- Havendo ainda vários oradores e'
restando apenas ·10 minutos. para0 término da hora, vou levantar a sessão. designandopam segunda-feira, 20 .do corrente. a mesma
ORDE~{DO

DIA

Continuação da discussão única do Projeto deR.esoluçã~
n. 1, de 1933, alterando o Regimento Interno da Assembléia·
~acional Constituinte. ( Em virtude deurg~ncia.)
. Lev:mta-se a sessão ás ·17 horas e 50
nulos.

mi~

44 Sessão, em 20 de Novembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos

A's 111 horas, procede-se á chamada, á qual respondem.
os Srs. :
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, 'l'homaz Lobo, Fernandes Tavora, Clemcntino Lisboa,
Waldemar Molta, Cunha Mello, Alfredo da Malta, )lario
Chermonl, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Maehado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos dos
Reis, Adolpho Súar~s, Rodrigues Moreira, Hugo. Xapoleão,_
Luiz Sucupira,Xavier de Oliveira, Pontes Vieira, Jehovah.
Molta, José de Borba, Ferreira de Souza, Kerginaldo Caval-·
canti, Martins Véras, OdonBezerra, Pereira Lyra, Hcrectiano
Zenayde, VellosoBorges, Agamemnon de Magalhães,· Souto
Filho, Arruda Falcão, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Simões. Barbosa, Osorio Borba,
Góes Monteh'o, Valente de Lima, Izidro Vasconcellos, Guedp.s
Nogueira, Antonio !\lachado, Leandro. Maciel,. Augusto Leite,
Deodato Maia,J.J. Seabra,l\Iarques dos. Reis, Edgal'd
Sanches, Alfredo. M~carenhas, Homero Pires, Aloysio Filho,
Fernando de ..\ .breuCarlosLindemberg, JonesRocha, Henrique Dodsworlh, Amaral Peí.'\:oto, Sampaio Corrêa, Pereira·
Carneiro, Leitão da Cunha, Olegario Marianno,. João Guimnrãcs, Prado Kelly, Fernando Magalhães, Oscar Weinscheuck,
José Eduardo, Gwyerde Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso. de
1\Ie110, Soares Filho, Bias Fortes, Mello Franco, Chrisliano
~lachado, Adelio Maciel, l\EartinsSoares Augusto de Lima,
Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas, l\IaLtal\lachado, Deuphim Moreira, José Alkmim, Vieira Marques, Simão·
da Cunha, João Beraldo, Furtado de Menezes, ]?olycarpo·
Viotti, Dnnielde Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú,Benedicto Valladares, Belmiro de l\1edeiros, Celso Machado, Alcantara Machado, Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Vergueiro Cesar, Hypolilo do Rêgo, José Ulpiano, Abreu Sodré,
Domingos Velasco, José Honorato. Generoso Ponce, João Villas- .
.boas, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio. Renato Barbosa,
Demetrio Xavier, Victor Russomano,. Ascanio Tubino, . Pedro.
Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelle:),Alberto Dimz,
Acyr Medeiros, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Waldemar Reikdal, AntonioPennafortc, João Miguel
Vilnca, Alberto Surek. Edwal Possolo, Mario. Manhães, Se...,
basWio de Oliveira, Milton de Carvalho, Ricardo Machado,
Atlgusto Corsino, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Pinheiro··
Lima e Abelardo Marinho (134.)

-
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o Sr. :Presidente - A chamada acusa o comparecimento
.de 134 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Távora (2' Secretário) procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações
.aprovada.
O Sr. Presidente -Passa-se a leitura do Expediente.
O Sr. Tomas Lóbo
:seguinte

(10

Secretário) procede á leitura do

EXPEDIENTE
Ofício:
Do Sr. Angelo de Souza, de 26 de Outubro, participando
haver renunciado o mandato de Deputado. pelo Estado de
Pernambuco, eleito pelo .PartidoSocial Democratico.-In'teirada.
O Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala os 51'S. Al'bertoRoselli e Pedro Rache. reeonheeidose lJroclamado:»
.Deputados pelo Estado do Rio Grande do Norte e da classe
.dos empregadores. convido os 81's. 3° e 4° Secretários, para,
'em comissão, introduzirem no recinto 55. EExs •• afim de
prestarem o compromisso regimental.

Comparecem 58. EExs. acompanhados da
respectiva comissão e. junto á ~resa,prestam ()
compromisso· repmental,tomando assento, em
seguida.
Comparece o Sr•. Minstro Oswaldo Aranha~
O Sr. Presidente J3arcellos.

Tem a pala\Ta o Sr. Christovão

o 3r. Christovão Barcenos. - Sr. President.e, era minha
intenção não subir tão cedo á tribnnu. Desejava mesmo
ocupa.,..la apenas quanrlo p~tivl"s~(\ em rlisctt~~ão o capítulo da
'Constituição, relativo á Defe~aNaeioIlal, oC'asião em quo se
me oferecel'iaoportunidade para prestar serv1ços ao País e
á profissão qUe abracei com todas as véras de minha alma.
Entrando com talprop6síto nesta Casa., fui, porém.
arrastado ao torvelinho dos debates. Devo, assim, agora, aos
meus amigos e aos que me. conhecem, uma explicação dos
motivos exatos de minha intervenção nos acalorados traba..
lhos .desta Assembléia.
.
Depois de muita relutancia,aceitei a honrosa investi..
dura outorgada pelos meus coestaduanos, certo de que vinha
para. uma Assembléia Constituinte serena, tranquila,. calma,
que colocasse, acima de tudo e de todos, os altos interesse~
do País. (.Muito bem.) Encontrei, porém, por parte de ílus't1'es colegas. uma certa incompreensão dos fins e· obJetivos
da .Assembléi>. a que temos a honra de pertencer. Não sendo
'um poder legislativo, ordinário, eslaAssembléia, certa-
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mente menos agitada do que a futura, deve viver, sempre,.
numa atmosfera da maior serentdade e cor.dialidade, para
que as discussões sejam travadas ou girem, excluc:ivamente,"
em tÓrno de idéias, de controvérsias de doutrinas, de escolas {l de princípios e, nunca,
sentimentos pariídarios ou
regionalistas. (Jfuito bem.)
Devemos sopesar bem as altas responsabi1id~de5 que·
temo;; sóbre os ombros es6 podemos cumprir no!O'sa elevada missão, se deixarmos fora dêste rccü:to a" poeirarlas
nossas competições pessoais e partidárias.
O SI\. LEMGRUBERFILHO- Apoia.do.
Q SR. CHRISTOVÁ!O BAReELLOS- O momento ó de
grande meditaC}ão e de profundo estudo, para tedos n6s.
A cada instante temos que nos debruçar sôbre o passado,
afim de corrigir os êrros e os vícios do regimp. decaído.
A toda hora temos de volver os olhos pa.ra os pa.íse5 que
ainda procuram solucionar os problemas que se acbam em
equac;:ão e torturam a mentalidade universal. Dir?i, mesmo,.
para exemplificar, que se, há algum tempopa::sado, ct'a
comum recear-Se sistematicamente a revolução rllssa, em
fados os seus aspedos, dora em diante tem<l;; de observar
lambem a Republica SO\'íétíca, porque ela nos oferece
muitas advertências, muitas lições.
Para estarmos, porém; á altura da honrosa mLsão que'
o destino nos confiou, pr(~cisamos, antes de tudo, nos capacitemos de que somos soberanos, como constítuintp.~,· e nada
mais fora disso.
Estou certo, como todos os colegas, de que a Constituin{.e não será dissolvida, porque isso s6 se daria com a coparticipação das classes armadas que, côncias de Slla5 responsabilidades e de suas tradições,. não podem esmagar 05
brios eaconciência {loleLiva do País. (Muito bem. Patmas.)
Mas, se êsse perigo seafasta,épossivel outro maior se
aproxime; que, no meio da anarquia, no tumulto das paixões,venhamos a fazer uma obra mesquinha, em fa~e do
momento que atrav~samos .E, não .nos íl\1d:}tn~s se o fiz(n'mos, se apresentarmos ao Pais um pacto fundam~ntal que
não corresponda aos ansêios,· ás esperanças eás necessidades .do Brasil, não sei quais serão os nossos de.~I.i!1os depois
de proclamada a Constituição que vamos elaborar. (Jbti.~o
bem.)Ê por isso que é grande, que é grave n rE'~pcnsabili
dade que temos em face do Pais e p'erante a história.
:\'enhum de nós deve. neste momento, deixar nl'raslarse pelos. aplausos efêm{lros! A Nação, serenamente, 0, acima
dela, as gerações futuras, hão de distinguir aqueles que cortejam a popularidade, no instante difícil e d~ei'3ivo para o
País, e aqueles que enfrentam o sacrifício do devPT', l>enoso .
mas, lealmente cumprido perante rt Nação. Sei e confesso
que a Revolução tem cometido êrros. Entre êles. o maio:, é,
sem duvida, o fôsso que desde logo se abriu entrevencedorese vencidos. Logo ap6s o advento do movimento áe Ou~
Lubro, en disse que o Govêrno devia ter a coragp.m de alijar
do seu meio, que a Revolução devia ter o ~ey'\$sombrode
arrancar do seu sêio os máus elementos, a leva dos aproveiLadores de todas as situações, mas tambem devia ter aeoragem de ir buscar no outro campo as capacidades eos "alares (Muito bem) que. viessem cooperar conosco. na Ob:'ll de
reconstiLucionalizacão do P,ais, com a sua expé-riência e as·
insp.iracóesdo seu patriotismo.

ae

-
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O -SI\. ASCANlO TUBINO - E a Revolução aproveitou esvalores.
O SR. CHR.ISTOVÃO BA-RlCELLOS-Aproveitou-os esparsa e lar·diamente.
.
Sr. Presidente, é comum dizer-se que a Revolução foi
apenas uma troca. de homens, mas devo conf13s'5at' que aí
está o Código Eleitoral, que foi além das minha.s exigências
.
e 'aspíra~ões revolucionárias.
Devo esc.larecer: sempre. pensei .que alcancaríamos o
valo secreto e as medidas assecuraiór.ias dêssc voto, sempre
pensei nas medidas queestirrpassem a fráude ... Tendo, porém, a Revolução tvazido uma grande parte de políticos
e vai nisso elogio .aos nossos aliados - eu su,pús. que. ela
não tivesse a coragem de tirar do Congresso .0 reconhecimento de poderes, que, se era sua prerrogati'\'u, 1.'t':L também
umavergonba paro o País. Nunca supús fôssecapaz de
Lirar do Congresso 05 reconhecimentos· polílic~!.' p?r:lp.ntre,
gã-Ios .ás mãos se~nas dos magistrados.
É comum. também, Senhores, falar-se em reconstílucionalização do País., Devo dizer que,llcste pontd. é penn que
os nossos. a'dversários, talvez por culpa nossa, t;e tenham
apartado -de nós, pois, assim, não podem sentir os nossos
anheJos nem as nossas aspira~ões.
•
Seria bom se aqui estivessem, ao menos em espírito e
pensamento, para assistir a solenidade da leitura do decreto,
marcnndo 35 eleições de 3 de Maio, que só ia!. suplantada
pela de 15. do corrente, quando se instalou a. A:;~p,mbJéia; ouvil'iam então o 11Onrado Chefe do Govêl'no Provj~ório falar
á Xac;ão, com as tribunas cheias de pessoas mais gradas c
representativas do País, e, por assim dizer, falar para além
da:; fronteiras do Brasil. tendo diante de siia tl'ibuÍla do
.corpo diplomático, assumindo o compromisso da constitucionalização do País.
.
. '
Senhores, não tem sido, nem outro foi atéaquí o. nosso
desejo. E se agora chamamos a atenção dOS,QOPI"eS Depc.~
tados, é para que, no menor lapso de tempo, prcoul"enlo:s fazer o país tornar ao regime legal, dando-lhe' a Constituição
que merece.
.
..
!
Firo outro. ponto. Não há um só discurso dos honrados
colegas que não termine com a palavra "anistia", que está
em lodos os corat;ões. A.anistia tem de'\'ir como imperntivo de todas as vonLades brasneiras, mas essa I1nist.i:l há de
\'ir pelas mãos daqueles que foram anistiados e anistiaram,
não pelas dos que jámais levanLal'am um prole:sto e nl1n~a f.e
l'edimiram 'dos suplícios das geladeit'as (JI71ito bem), dos flagelos da Clevelandia (.4.poiados) , dns prisões donol't~da Ilha
Trindade (Muito bem) e do exílio intérminúi dos que sonharam com um Brasil melhor e mais feliz! (Apoiados).
A anistia tem de vir -- e há de "ir - ma!". antes de
tudo, fac~mos a Constituinte, serenamente, itranql1ilaml'nle.
Creio - creio, não disse mal -, sei bem que não tenho
· autoridade (l\'ilo apoiados) para est-a a.firmacão; nlUS venho
revestido de um passa'do cheio de servicos! no m-m País, e
mais que isso, dos meus sincerosprCJPósitosp'llriólicos!
par8am~nteêsses

(Muito b e m ) . "

r

Devo, portanto, ou taIY~z, sendo o último dos constituin· tas desta 'Casa (Não apoiados), devo, nilo, posso falur paro
esta Assembléia, C de coração aberto, porque confundo todos
aqui no mesmo sentimento de estima e apreço, pl.~clendo dirl'gir-me á. bancada de S. Paulo, cuja aLilude: dígna nos enche
·depromissôrus esperanous. Posso,assim, :volver os olhos
I
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para essa bancada, dirigida pelo austero e perstigioso leade1',
doutor Alcantara Machado,
Q

SR.ALCANTARA MACHADO -

Obrigado a V. Ex.

O SR. CHm:STOVÃO BAR:CELLOS - Posso voltar, pois,
meu coração e meu pensamento, para São Paulo, porque hoje,
como sempre, o sentimento predominate em mim é o de
confraternisação e de paz.
Lêmbro-me bem que, ao entrar em ~ampinas, envolvido
pela massa popular, desafogada de uma luta cruenta, tive de
dirigir a palavrll.-e o fiz, Senhores,saudandoa,São Paulo,
e as tradições republicanas da terra campineira - ao povo
daquela cidade; e, mais do que isso, dando graças a Deus,
por ter chegado ás portas daquela cidade .tradicional, sem
paixões e sem odioso
Senhores, posSO, assim, solícitar, uma vez por todas, de
minha parte, que sejamos, nesta .Casa e nesta hora, um só
coração a pulsar pelo Brasil, uma só inteligencia. a buscar
-os seus grandes destinos. Posso, Senhores, pedir que seja.mos
todos, aqui, uma só alma eum só pensamento pela .grandeza e
felicidade do nosso País.
Ontem, na solenidade do hasteamento da bandelra,
nesta Casa, eu como que tive uma visão de que nos achavamos numa nave capitanea, enfrentando a maior das batalhas
políticas de nossa Bistória, decisiva para 05 destinos da
Pátria.
Nessa. hora, lembrei-me da frase de Barroso, que ainda
resOa Tia alma nacional. Meus caros colégas: vejamos sempre diante de nós essas insígnias e que elas falem á nossa
consciência mais doque nunca - O Brasil espera que cada
um cumpra com o seu dever. (Muito bem; 1RltLtO bem, Palmas. O orado1' é cumpri7/1if!ntado) •
3

o Sr. Abreu Sodré - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
meu intento, ocupando a vossa atenção por uns lnstantes" não é bem o de l'elificar, mas sim o de e5clarecer a razão que.proyocou o aparte que dei ao Dl'. Moraes Andrade,
no final de sua brilhante oração de sábado.
Intervindo no acêso da discussão e preocupado coma.
posiCão dêssecompanheiro leal e bom, talvez tenha despertado a impressão de que dirigi o meu apêlo, única e exclUSIvamente, .ao orador, o que importaria em responsabilisá-lo
pelo debate político que apenas tumultuava os nossos trabalhos, pondo em risco a cordura que, felizmente, vai reinando entre n6s.
O certo, porém, é que tudo foi obra de uma explosão de
momento. originada de apartes sucessivos, recebidos por
aquele distinto coléga de bancada, não direi correligional'io,
porque para aqui viemos todos irmanados, sem cÔr nem es.
pírito partidál'io.
Agora, Sr .. Presidente, rendendo esta justica aos nobres
sentimentos do Dl'. Moraes Andrade ...
O SR. OSWALDO ARANHA - A quem tambémn6s rendemos, como. um dos iniciadores cta campanha que deu a .vitória de 30, e como um dos mais eficientes cooperadores
da conspiração e ação revolucionál·ia.

<)
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o SR. ABREU SODRrE' - Na ausência dêsse ilustre·
colêga, agradeço o aparte do Sr. Ministro ...
... e completando a minha verdadeira intenção, desejaria estender aquele apêlo. aos demais Srs. Constituintes e,para isso, me sinto á vontade, porque daU, daquela poltrona
de suplício, tenho sabido conter, controlar 05 meus impetose minhas paixões, esquecendo-me de que sempre fui um político eslremadoe ardoroso. (Apoiados).
Por tudo que tenho verificado e, sobretudo, diante das
palavras, providenciais e oportunas, do nobre Deputado peloEstado do Rio, Sr. Christovão Barcellos, não há mais dúvida,e o proclamo com a mais viv& satisfação que todos nós trouxemospara esta Casa, o propósito de pugnar pela rápida reconstitucíonalisação do Pais, removendo para melhores tempos c outro ambiente, as competições ou as discussões de 01'-dero. méramente política. (Jfuito bem).
A nossa atuação anterior, com os êrros e virtudes· de
cada um ou de cada grupo, fica entregue aos historiadores ede futuro será julgada pela nossa gente, para que recebamos
os beneficios ou os castigos de que nos tornarmos merecedores.
E' imprescindível, portanto, que estabeleçámos uma. trégoarecfproca, .assumindo em conciéncia o compromISSO de
honra, de, por enquanto, só ventilarmos, nesta. Assembléia,.
as matérias. constitucionais, abafando os nossos pendores de
crítica ou de louvor, de condena!:ão ou de entusiasmo pelas
pessoas, por política partidária ou por administrações públicas. (Muito bem) •
De outra forma, bão de ser inevitáveis, humanas, naturais. legítimas, as explosões a que lemos assistido e ouvido
neste recinto .
Nós, os paulistas, estamos moralmente mais obrigados a.
evitar tais exalLacões, porque, tendo entrado com o maior
quinhão, e em regra, ficando envolvidos dirétamente nessas
pendências, seria injusUficavel que invocassemos, nesta. hora,
os nossos sacrificios de sangue ou os nossos padecimentos
morais.
Se é real e sincera a disposição de· trabalhar com serenidade, com rapidez e com eficiência, até que esteja cum~
prida, fiel e integralmente, a missão. que o Povo brasileiro'
nos conferiu, vamos elegantemente admitir que nos encontramos todos de acõrdo sôbre os homens e .os govêrnos da
velha e da nova Republica.! (1!luito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cu,mprim.entado).

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Leitão da.
Cunha. (Pausa).
:Não está presente.
Xão há mais oradores inscritos.
Se mais nenhum dos 81's. Deputados quer usar da palavra na hora destinada ao expediente, vai-~e passará ordem
do dia. (Pausa).

Comparecem mais. os Srs:
Mário Caiado, Luiz Tirelli, Veiga Cabral, LeandroPi-.
nheiro, Agenor Monte, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão·
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal,João Alberto-
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Lujz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Ald~
8a1l1paio, SampnioCosta, Prisco Paraiso, Clemente Mariani,
Magalhães Netl.o, Arlindo Leoni, Medeiros Netto. Leoncio
Galrão, ALiJa Amaral, Manoel Novais, Negreiros Falcão, Paulo F'ilho, Arnold. Silva, Lauro Paílsos, Rui Santiago, Miguel
Couto, XiJo (J~ Alvarenga, Raul FCl'nandes, Cesar Tinoco,
CnílUí\'ão Barcelos, Alipio COíltallat,· Acúrl'Ío Torres, Buar·
qne Nazareth. Lemgruber Filho, .José BI'az, Odilon Braga,
Clemente MedrlAdo, Raul Sá, Ribeiro Jl1nqueira, Valdomiro
Magalhães, Campos do Amaral, Bueno Brandão, José Carlos,
Mál'io \VhateIly, 2:oroa8LI'o Gotlveiu. Jorge Americano, GUàraci Silveiru, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Nero de Ma~
cedo, Alfl'crlo 1>:u~heco, Francisco Yilano\'u. Plínio Tourinho,
Antônio Jorge, Idálio Saroemberg, Simões Lopes, Carlos MnximHíano. Anncs Dias, Cunha Vasconcellos, Francisco Moura. Guilherme P!aster, Eugênio Monteiro de Barros,. Edmar
Canralho, Sebastião de Oliveira, Anlonio Rodrigues de Souza. Valter Jame5 Goslíng, .João Pinheiro. Alexandre Sicilian!}
Junior', Euvaldo Lodi. Mário Ramos, Rocha FUI'ia, Oliveira
Pussos, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Levi Carneiro, Moraes Paiva eN'ogueirn Penido (81) •
. Deixam de comparecer os Srs.:
Alvaro 1\Iain, Rodrigues !\foreira,· Freire de Andrade,
Barreto CampelIo, Alipio Costallat, Pandiá Calog(~I'n,., Pedro
Aleixo. João Penido, Plinio Corrca de OlíVf!i I'a. Tl'olünio
Monteiro de Barros, Mor:t.is Andrade, Lacerda Pinto, Mauricio Camos e Armando La)'dner (14).
ORDE!\fDO DIA
4

Cont.inu;1c50 da discussão única do JJI,,,jcLo
.ie resolução n. 1, de 19:1:~. altemndo 11 HI'g'imenf,o
Inlerno da· AssemlJ!l'ia Xacional Gonsl.illlinlc (Em

virtude de uruência.)

O Sr. Presidente -

Entra

em

discussão

o

projeto.

Acham-se st'lbl'c a l\Iestl emendas que vüoser lidas.
~ão. sucessivamente, lidas, apoiadas e enviadas á Comissão de Polícia as seguintes

E:\IENDA5 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N.

1, DE 1933

(Discussão única)

N. 37
ArL. 32 - ':Substilua-5c pelo seguinte:
Três~ia.s,após.essa di'stribuição, o Presidente de('.larará
que o 'projeto e emendas estarão sobre a mesa, durante dez
dias, para recebiment.o de novas emendas, que, ainda nesta:
'fase, só poderão ser justificadas por escrito,

18

Art. 33 -
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1\1orllriquc-so n parte final pelo seguinte:

Tomando conh(l(~im(1nlo lias razões alegadas, o Presidente
rcsolYl'rú con~lIlllll', 1~lmcll1l!ivamente, á. Assembléia sôbre a
aceilncão onnúo,

Justificação

Deixat' lIO Cl'ltlh'lo dn Presidência julgar em última instaneia da!'! rt·p.lum/1~lil'l4 feitas seria conceder-lhe um arbítrio dilatorlal.
Arl. 3R, Plu'l\gl'afo único,n. 6 -Substitua-se pelo seguinte:
Avi~nr.com antecedência, o término do discurso, quando
o orador estlvl!r prestes a esgotara tempo regimental, ou
quando tiver llldo (lllsotnda a hora destinada á matéria.
ArL. 38, plJrágl'llfoúnico, os. 9 .e 12 -Suprima-se a
palavra sobcra"amfJnlc.
Art, 4~. n, 8.0 nrt.~2, n, 4-Dualidade de atribuicÕes
ao 1o Secl'(!(úl"io (l 20 dito. Um dêsses números deve ser suprimiuo,
Art. 46 - 8l1prlmnm":se os parágrafos 10 e 20.
ArL 4G - ~lIlll'hnn-Me aparte final do parágrafo GO, a
partir da pnlll\'ra t/~.dt!,

Art. 53 - ~t1h"lltun-se pelo seguinte:
Volarln n.Conllfltuleüo~ a Assembléia Nacional, dê~de que
assim 01'I'QUI'II'ufJl "jnte dos seus membros, temo direito
de. pOI' i 111 1"'''11'.1111(10 ilCU Presidente. pedir () comparecimento IÍ" jll,~~.j"1I 110'1 MinistrosrIe Estad<l, para lhe darem,
SÔll1'(' 1l:oi!!Unfllil til' f'lUnlJastn,as explicações que desejar.
Arl, lí:!,

1'1I1'li"I'11 fo

6

0
-:.

Substitua-se pelo seguinte:

Solicilnmlu li ;\lIlllllh'o a: palavra,em qualquer hora da
sessão, ( I 1'1'I',illdl'lllf~ da A'Ssembléia atendê-lo-á, depois de
ouviJ' 011 1)1'1"101·.·... JIlMcrilolô\,
AI'I.. :;:1, llill'í~J:I'1l fo SÓ

-Acrescente-se:
EMa IJI'fII'l'ol{llI;iio não prejudicará o restante do expediente qm' 111111\'('1' llMlre a mesa.
Al'L IHj, l"lI'liS/'nfo 4° - Suprima-se. Parágrafo 5° Suprima-li(' •
Art.. 57, 1I11I'lilfl'n(0 4° - Suprima-se.
A1't. GI, 1'('1;I'n primeira - Suprima-se.

Justificação
l~:;se displl:oiili\'o t~ désrespeitado escandalosamente, Por
queprofhil' fumuI' no t'ccinlo, quando ninguem a isso se
submet.e? 1:: melhor, pois.. nadn dizer a respeito.
At'!., 80, parúgrafo segundo ....., É I'e~etiçâodo art. 60,
parágrafo prime'iro, Supl'ima-se um dos dois,
.
Art. 94, parúgrafo 3° - Suprima-se. . . '
AioL 102 - Suprimn-sen e~press~o: emdisclfssão unica,
::":,> "

1":··.sara:da~.

Sucupi1'a,

ses=.;ões, em 18 de Novembro de 1933. . ..

Lui;
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N. 38
Acrescente-se ao art. 33 e ao parúgrafo terceiro do
do projéto de resolução n. 1, de 1933, o seguinte:
"c, sendo o parecer desta contrário, de', erá o Presidente
.submeter a reclamaç:io á delibcrarjúo da Assembléia."
:<11't. 34

Redija-se assim oparúgrafo quarto do art. 34 do mesmo
projéto de resolução:
"Ã maioria dos membros da Comissão Consti'tucional,
das bancadas de cada Estado, ou das represent.ações de classes, são facultados l~equerimentos de destaque."

o parágrafo primeiro do nrt. 35 do alual regimento, fica
assim redigido:
"O pedido de \'0 tac:ã.o. por parles, :;cráre:solvido pelo
Presidente. que o submeterá á decisão do plenario, sempre
(IH.· hoU\'cr reclamação subre a sua decisão. "
Sala da s,;essões, Novembro de 1933~ -'-1t.m: ll{Jn~rato. - D. JV. de VeUasco~

Xel'o de Jlar:e(/o.

:'\.39

A parle final do art. 36. do projéto de L'esolução,n. 1,
de i 9:Ja, fica assim redigido:
"cabendo a cada Deputado o direito de falar pelo. prazo
.de 10 minutos, e,a~s da Comissão Constitu~ional,20 mi11ulos" •
Allerar o at'l. 102,collstantclla emenda

11.

23,naparte

que diz:

"por mais de 25 Deputados", pelo seguinte: "'por um
tel'Co, no minimo da Assembléia".
-

Sala das sessões, Nowmhrode 1933.- :Yel'ot!e ;l/nr.erlo.
José lionm·o.to.
:N. 40

Emenda ao (li'L 20 do Regimento:
Acrescente-se:
. Parágrafo único. A Comissão fará preceder o seu parecel' de um inquerito sôbre a prálica das ConstHuicõesdo Império e da RepúbHca, assinalando osvicios intrinsecos e as
corrnptelas com que a atividade política burlou os preceitos
de amuos. afim dp quP o novo .Estatuto· Fundamental da
Ropública, em seus. dispositivos, atendi as circllnstancias poculiares ao atu3.1 estado de desenvolvimento e civilisacão
.do Pais.
Sala das sessões, 10 de Novembro de 1933, -Arruda
Falcão,

-- 276 N, 41

Do projéLo de Constituição
.Art. 28. Encerrada a discussão, será feita a votação do
capítulo.
ArL 29. Terminada a ,otação do última capflulo, será
feita a votação global do projéto com. as emendas votadas
pela Assembléia e corrigido pela Comissão de Redação.
ArL 31. Terminada a votacãoda 1.- discussão, o Presidente mandará publicar o projéto, afim de ser distribuido
pelos. Deputados.
~ala das sessões, 20 de Xovembro de 1933. .4.11uuslo
.4.1Jw.raL Pei:t:oto Filho.
N. 42
Da Comissão Constitucional
Art•. A Comil'tsâo elegerá 3 membros que constituirão a
Comissão de Rcdacão. tenflo a seu cal'go acompanhar as votaí:ões parciais .da 1a discussão, adaptando 05 capitulos votados ás tésesvenc{'doras.

:N .43
Aa al'L23. :

Pal'úgrafo único. ElabOl'ado o seu parecer, a Comissão
ol'ganizal-.íum mapa dosal'Ugos constantes de cada capitulo,
classificando-os pela matéria regulada.'
Ao arL25:
Depois de "discussão", diga-se: "que será feita por matéria, na f6rma do mapa. organizado pela Comissão Constitucional'" (art. 27, parágrafo único).
Parágrafo único. Por proposta do Presidente e deliberação da maioria, a discussão e votação poderão ser feitas
pOI' artigos.
.
Justificação

Os signatários discordam profundamente dos sisléma
adotado no Regimento decretado pelo Govêrno Provisório.
A discussão por capitulos, 'sem obrigatoriedade de uma
maior divisão dos assuntos a resolver, vem trazer confusões
prejudiCiais á perfeição de uma obra que todos almejamos
cscoimada de falhas e plenamente adaptável ás realidades
brasileiras.
Em todos os Regimentos de Assembléiaspoliticas há
sempre uma fase para se apreciarem separadamente os dispositivos de qualquer lei projetada.
Essa exigência cresce de ponto se temos em vista uma
Constituicão, num pais, como o nosso, onde êsse ramo dalegislaçãoassume aspéto rígido, destinandO-Se a uma vigência
. '
de muitos anos.
.l!'azemos jU'5tiça aos intuitos dos' autores do citado Regimento.
Trata-se de responder' á ansia incontida. de todo o Brasil, no sentido de vê..lo, sem demóra. restituido á legalidade
constitucional.
.
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Mas, é preciso que a pressa, velha inimiga da perfeição,
nlio venha inqllinar o nosso trabalho de. defeitós evitáveis
comum pouco mais demedital;ão e de estudo.
As emendas da Comissão de Polícia, pela sua vez, admi~
Lindo a discussão. por matérias, ficaram li. meio. caminho,
quando transfOl'mam essa medida numa simples possíbilida~
de, a arbítrio do Presidente e da maioria da Assembléia.
Certo. essa lembrança, com atender á feicão lógica e ra~
donal da discussão e evitar as contradicõe~ e as confusões àl3
uma discu;;;são englobada de matéria;; diferentes c ás vezes
dispárciI, não vem prejudicar a c~lel'idade da elabora<;ãoda
nossa Super-Lei.
1\lati, peca pela indecisão.
A discussão por . matéria deve ser regra
obrigatória
irnutavel. ~ão a arbítrio de quem quer que seja, senão como
Imperativo da razão e do método.
A sua distribuição ·nfiopóde dep~l1der de uma apreciação poHt.íca. qual a da maioria da Assembléia, senão de uma
classificac.:ão técnica.
Xe~te caso. quem a. deve faZer, éa Comi5são Constitucional. em cuja fcic:ão e formação técnica cabem Lodos 05
trabalhos de clas~ific:ll:ão, de. sistématização e de método.
Sala das Sessões. em 20 dI' Xovembro de 1933. - Ferreira de Sou:a. - Alberto RaseUi. - Xavier de Oliveíra.
.
O Sr.. Presidente - Tom apaluvra o Sr. Luiz Cedro,
primeiro inscrito na sessão de hoje.
O Sr. Luiz Cedro - Sr. Presidente. não pl~etendia
ocupar a tribuna. ~enão para tratar de matéria rigoro:-amenle COJ1:otitucional; mas preciso dizer duas palavras, ape~
na:; duas pühvras. para ju!'tificaremenda que deixámos sôbre a Mesa, os Deputados Barreto Campelo, Teixeira Leite e
eu. no sentido de alterar o di:;;positivo .. do pro.ieto dcresoluçiio assinado pelnComissão oe Polícia desta Casa - o artigo28que.colll'orme se 11} nos avulsos aqui distribuidos,
estahelece seja a vola~ão do novo PacloConstilucional feita
por artigos,· depoi;; da respectiva di"cussão.
Ora. Sr. Presidente, niio compreendo, não posso compreendercomo sejam votados por capítulos todos os artigos
límitadospor êssescapitulos. englobadamente. conjuntamente, ao mesmo tempo e do mesmo modo. Embóra a matéria
seja a mesma, em todo o. caso. os artigos limitados por, êsses
capítulos podem abrir sulcos de pl'ofunda di\"ergên~la na
opinião e na deliberação rios Deputados, para o efeIto da
votação.
Realmente. o Sr. Deputado. chamado a votar,. pódc estar
de acordo com muito::; dos urtigas, emquantl) outros mereçam a sua mais fOI'mal desapl'O\'al;iio. Todavia, o dispo::;itivo,
como declarei, estabelece que a yotaçã.oseja por ,capitulos,
isto é,. ao mesmo .tempo e do mesmo modo. E aSSIm chega.mos a crear um:l situação àe sl~I'ias dificuldades, umvcrdadeil'o conflito para a decisão do Sr. Deputado, no momento
da votacão, porque me tel'á de se manifestar.....otando a favor dos artigos que aceita ú, simullaneamente, a favor dos
artigos que reprova, dos artigo:; com os quais não está de
acôrdo.
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Ora, SI', Presidcnl e, ainda lla sessão. de sabado,. o Sr.
Deputado Levi Carneiro, cujo nome declino com o mais alto.
apreço, no seu (]illcurso de tanta pondcracão, de tanto equilíbrio e de tanta serenidade, acentuava o tumulto que se vai
estabeleceI' no debate do:; urtigas do projeto, }lcla divisão,
um tant.o arbitrária, dos capítulos.
J\ inda compreendo ql1e o debat.e seja fcito Jlor capítulos,.
porque, embríra sacl'il'icando, de certo modo, a Slla amplitude e o valor da contribuÍl;ão que possam trazer os SI'S.
Deputados flara solucionar. as contl'ovcl'sias do assunto, toáavia, se se tive!' a virlude apreciável da sintese, poder-se-á
afim'ar todo:; os pontos, c, ernfim,abordur toda a maleria.
O que não compreendo, sob pena de incorrer em ilogis1110, ou em verdadeira conlradição,é que .se possam votar ao·
mesmo tcmpll c do mesmo modo ariígosdivcrsos, on se Yenham n incluil' :1U mesma :<omn parcelas que l'epl'esnnLam
quantidades helel'ogenens. E, ineg;iyclmente, êsscs artigos
são, ele certo modo, lietel'ogetlCo5, dificuHnndoa resolw;ão do·
Depul~do no momcnl.o lia volac·ão.
Xc!',:a;; condif;õcg. SI' •. Pl'e;;idente. até por amará hrevidadl:', qne purece ter ol'icntndo' o dispositivo em questão,
ainda 3:,:-:ím. tom .:!'!'C 1101'1'01' ao verbalismo. precisamos,
contmio. niio c1:f'[;ar á li\iil1açâo abst1rdae contraditória em
monllllH'nío de f:uda :,aher!ol'ia. como há de !'Cl', i"em dúvida,
a Gon;:!ilnit;fio qlle vamo!; '\'olar. (J/l/iCobem.: mllitQ bem.
O orwlo:, I! cllmp~'imcnllldo.)

5

o Sr. Arruda Falcão - 81". Presidente. 5l'S. ConstíLuinte,., \"f~nho oeu;wt' ,I. :lI(,m:fin da .~.ssembléi:l apr.nu,.; pOl' um
momento- nada mais do qu~por ummomenLo. Reconheco que se acha esgotado o assunto em discussão e, após tão
brilllanlt.,s O!'UI!OI'CS. não :'t.'l'ÍL m:nha pala';I'a que ir:i futigar a Casa com uma dissel-tacâo acadêmica ou umdisCllr:50
fastidioso.
Sem quebra da solidariedade que me liga ;i maioria desta .Cusa e que procurarei reafirmar numa colaboração COIlStanle, preocupo-me em trazer, desde já, meu contingente
á obr'a de reorganizacão constitucional do País, sugerindo
á Assombléia, propondo á sua aprovação, uma necessária.
medida que se destina a dar normas, se assim posso dizer,
aos trabalhos daComissâo incumbida de elaborar parecer
sôbre .. o ante-projetoConsLi Lucional.
Acohí. estão delegados nossos; sãorepresenlantes desta.
Asscmblêia, que vão pxecutar o trabalho preUminar de confecc;ão do Pacto Fundamental da Segunda República do
Brasil.
Dêsfe modo, Senhores, não será fora de propósito ou de~
sintcrcssnnte que. esta Assembléia se ocupe com o métododos trabalhos constitucionais no seio daquela Ilustrada
Comissão de estudos.
.
Nesta época, em. que a técnica tudo avassála e assoberba, eu me preocupei com a técnica dos. trabalhosconstitueionais e andei rebuscando autores antigos e modernos emsuas fontes e em suas origens.
Não quero dizer isto aos 81's. Constituintes como novidade, porque é sabido. de todos que o direito constitucio~
nal não passou dos dogmas, não foi além das suas ficções,.
é aquele mesmo de Aristóteles, de Rousseau, de Montesquieu.
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Se vuriu<:ão houve, fai por outros dogmas, por ficções
outras, fruLo da imaginacão, do espiriLo dos autores já. hoje
clássicos da AI(~manba, da Au"l!'ia 1.' da 1ll'{'!>I,in F:'an<'::l, ()n,j,~,
aliás, não se álterou o regime democrático, E quasi posso
declarar que pura o caso hrnsileiro desanimei das li(:,õcs dos.,.
ses autores estrangeiros. Adverti-me, então,ncssê estudo
que flCOrll't'ía chamar' dfl rJ1·'~-{~(JI1"f.jl.l!l'ilmal. 0:1 (1,· pxame J)j'I.'-1
vio do novo estatuto fundamental da República, que me'
deveria volver para a opiniúo e a doutrinados escritores
nacionais. desde os mais antigos aos mais modernos.
sem
excluir nesse trabalho de in\'c;.;tígação e de informacão as
próprias palavras do. nobre "lcludcr" da maioria, quando
S. Ex. nos afirma que o Brasil era um "stepp",um deserto
de homens. Itefletí, por aí. qne o trnhalho legislativo devotá
ser noI'teado em sentido diferente daquele geralmente se;'
guido, em pontos rncsmQS distantes daqueles trahalhos que
havia con:mUndo, Daí, então, passei a pensar e observar
dentro da vir]a brasileira, no qundl'o de no!'sa própria vida
cQnstiLncional.
.
.
. .
!
S1's. ConsLilllintes, a primeira Constituição. a de 1823,
que tr~ve como figura centt'"l :\nfonio C:lI'lo:, di' .·\n,!":vla: in
segunda Constil.llição,quc. inegavelmenle. contou por se,u
lmlnr máximo Ruy Barh()~a. :Jmhos I~s!les institutos jurídicos
não se ajustaram ás condicõcs peculiares do amhicntl? nacional. ambosêsses estatutos fnndamcnl.<li;; do govêrno constil.ucional nos ·conduziram :í revoll1cãn. pode nizer-sc, : á
queda do regime político a que davam existência.
Xalmeo nl1 "Estadisla do Trnpl'rio", o Com:c!1wÍl'!) Tíin
Frnnco. na biografia do C005clheiro Furtado - em :'Ifm7á,
Albei'lo TOl'l'C!", nas memôria,.. /' oJ)",,·!'v:H'iie.~. .n:Hmrl~
tram.l'OLrclanto, que havia lima aristocracia mental l'ompo:,la daquele:> esl.adislas. que' f:lziam hO:lI':l. n:io :.(1 Jiní:>,
mn" :l lorJa <l (~r)flcp' em que f'Xct'('(']'am >'n~ aI h:rli:lf!C' IHllílíf(:l.
1::1(':5 eram, SI', Presidente. como as :írvorc5 scculm'es !de
uma mar:l\'ilhosa florosta. que prC'cedeu êssc deserto de b.Qmen~. no BrasiL
Eis aí a primeira obsct'vação que a ciência :;Q{~ial rcboUIe: (~ que o regime rcpt~bli(~nno. sem dúvida alguma, ~,,
tinglliu, no Br:í~il, o" estadista". O df'feito.ccl'tamenlf'. necessaI'iamento. foi da Carta Constitucional. e da organização
política queenlrou em vigor.
A República, enlretanlo. não eliminou. ~";mentc. a elite
política e intelectual do país: eliminou tarl1hl:m. os partidos políticos, que a"!'im desapareceram na vigência do Pacto
Constitucional de 1891E ,a seguir. os que hoje aqui estamos, passámos a levanlar a voz em t.odos os angul05 do tcrrHorio, clamando por um.
movimento subversivo, por uma revolução naciunal, rle. vez
que, dentro da ordem constitucional. descriamos de uma reforma e para issoproclama'\'umo5 inlraquilos e :msiosos
que n Nacão brasileira carecia de representação, de justiça
e de administração,
. :
Se nos faltavam com a mudan~a da Monarquia pll.~a a
Rep~blica representação. justic;:a e govêrno todos êsses
infortúnios ocorreram. de certo, em conscquência do: funcionamento da Constituição adotada em 1891: so se· extinguiu inexplicavelmente de uma hora paro. outra a progcnie
de estadistas no Brasil; Se cl1egámosllfinal o. precisar em
recUl'soextremo de fazer tahula. raso. das instituições·-'de certo, o defeito era do regime. Estava êsse defeito, fai
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lalO1ente, visceralmente, ligado' ao funcionamento do mecanismo constitucional brasileiro.
'. Poderemos, acaso, elaborar o novo estatuto politicosem
conhecer e examinar quais eram as sédes dos êl'ros as suas
origens, as suas causas? Quais as fontes de tanta~ irt'egularidndes c da. tão funestas consequências do govêIno nacional'!
Eis aí, Senhores, a matériá que era de· desejar, ao se
elaborar o ante-projeto constitucional, se houvesse fixado.
Seria.. enlão, h'açar o diagnóstico preliminar de toda terapeutica.
.
Ei13 aqui, Senhores, um trabalho a imediatamente emprecnd<:rpcln Comissão dos 26, nesta época em qUe tanta
queslão se {a,z da técnica.
: . .
PassenHis um pouco, .Sr. Presidente, a indagar, a verIficar e co:npreendeI'a que sistéma, a qUeprõcesso, a que
idéiasobeoéceram os trabalhos prévios da Constituição
brasil('il'a; a que métodos c nÓl'mas se subordinou aComis~ão qUe teve de elahorar o ante-projeto constitucional.
A emenda que vou ofeI'ecer á delíbcrn(ião da Casa
atende. precisamente, aêste ponto essencial.
O SR. BEXEDICTO Y.\I.L.\:'>.\RES - Y. Ex. dá lícen.;a para
um aparte'!
O SR. ARRUDA FALC.'\.O Perfeitamente. V. Ex.
n1ui(omc hom'a com o seuaparw.
O SR. BeXElJlCTO YAU••\l>.\IlES - Pergunto a V. Ex.
o que estamos dbcutindo: o ante-projeto 011 o Rcgimenlo'?
O SR. ARRUDA FALC.'\.O - Estamos discutindo o Regimento, no qual é Hclio tr:'1':a1' normas, indicaI'o plano de
ação, preestabelecer as diretrizes dos trabalbosdaComissãu
que vai elaborar o parecer sõbrc o ante-projeto, a qual
assim, pCI'feitamente, oportunamente, .. devidamente, deverá
sanar lacuna enorme; depois será tarde .para fazê-lo.
!)cl'gunloá. A~sembléia, indago de todos os 51'S. ConstItuintes: a que sistema, a qucmélodo obedeceu o lrabal1w
da Comissão anlc-parlamentar, e a que normas. a que dirt:trizes, a que bascs vão ser subordinadas a confecção do pa··
reecr c a aprovação do projeto constitucional? Iremos 11'\1'
uma constHuição de. imaginação, iremos aprovar, aqUI.
como se aprovou em 1891, um trabalho de bachareis ••.
O SR. AUüUSTODE Ll:\fA - Não apoiado.
O SR.ARRGDAl<"'ALC.lO - .,. a.zuilo que Wil:õiOft
chumouum documenlo de doutores de gabinete.
O SR, AUGUSTO l>E Ll~lA -l'iãoapoiado.E' uma Conslituicâo elogiada por todos os publicistas. (Muito bel". j
O SI\. POLICARPO VIOTTI - Os mais notáveis do mundo.
Ulluito bem.)

lO 8R, ARRUDA F.\LC.'\.O - Muito me distinguem U1:o
dosnubres colegas. Hcalmcnte, é.. uma Constituição
elogiada por todos os publicistas do mundo, mas repudiada.
por aqueles a quem devia convir - repudiada pela Naçilo
Brasileira, á qual não serviu, no limite de: seus postulados.
O SI\. AUGC5TO DE LIMA - Não apôiadif. Não foi ela
que determinou a Revolncão.
:
O SR, CUNHA V"\5CONCELLOS -Essa:mesmaConstítuiCão existe, na América do Nol'te, há cento' e óíncoenta anos.
apul'l~:s
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o Sn, BIAS FORTES -.o que falhou foi o modo de oxeocutar a ConsLituicão.
() Sft.ARRUDA FALCÃO -Muito me sensibiltsanl
ês~es apat'lc:'i,qucol'icnlam c sustentam a di~cussâo do Ull.snnto, colocando a matél'ia, .preci:mmcnte, no sen[Jont.o mu·temático.
Temos em vigck umaConsUtuil;ão elogiada pelo estraD. geiro, adoLada em outros povos, mas repudiada por nós, por
não í'C aj t15tar ao nosso meio. (Di'versos nã,) apoiados.)
10 SR, BIAS FORTES As depurações eleitorais feitll~
no Congl't~:'i;O, não eram autúl'izads pela Constituição brasileira.
O SR. ARRIjDA :!";\LC;W - A Con5t.ituiC;ão brasileira
,conduziu o País ás depUt'a~õe~ eleilor:lís que a.qui se VeT'ificaram, pelo seu p:'óprío mecanismo •.•
O SR. BIAS FonTES - Pelas faltas dos.· homen~.
O SR. ARRUD;\ FALCÃO ~ .... que, extinguindo os
1':l1't]1105. in.5tíluil1 a política dos govcrnadol'c5. O regime
anterior permitiu qUe no Bl'asil ::urgissem vultos, desLa.cados em nossa e rne::mo al~uns nall1"túl'ia univcI':5al. Depois. o (lue se deu foiqu(' ('~13 me"mn ~a1;50, 4~:>la mC:O;nl3.
'genLe, descambou para oaniquilamnnto. O~ 'partidos se exlingui:-am c comêles os cslaLIisLa,;, os homens público;; que engrandeciam a Xac;ão.
O 8n. )IEI.LO Fn.\sco·da~ aguas que o movíamo

OrnaI não Cl'a dumoinbo, mas

O SR. Al'lllüDA FALCÃO ~ O mal era do moinho: o
vento varia sempre e o moio ho o acompanha •
O Sn. AUGUSTO Dto Li~l"\. ~_ O moinho era de agua •••
(Risos. ;
O SR. ARRUDA FALC_\O- V. Ex. sabe que, quando .,
moinho deixa Je funcionar,. é.pol'que a sua engrenagem está
imperfeita, dcfcilu6::a.
.
Os Deputados que aquicst1io U exaltar c a justifica:- a
·Con:osliLl:ícão qUe dCl'l'ogámos, por que Se tornaram re"olucionâl'ios'! Por que não l>l'opuzel'um e não aceitaram que
vigorasse a CUllslituiç~o de 1891']
.() SR, VICTOR Hcsso:\t.\~o - E'que a época aLualexige
umas tantas reformas, qUe se impõem ao nosso meio •. A
< Constiluiçüo.porém, no fundo, .encel'l'a dí"positivos que são
. brnsileil'05 I~ podem :;et· executado:" em no:o\:'o&\ Pált'it', desde
que exislam homens hem inLéncionados no poder.
(Apoiatio,'t. )

O:,'n.

~consignllm

BI'\~ FORTES-- No anle-projelo
êsses pl'incí1Jio~ fundamentais.

conslitucional s(:

O SR. AnIU;DA F.\LC.'\O- O nobre Deputado pelo Ri"
Grande sabe que. as Con5tituicõcs têm os Il1stitutosclá.ssico~
··da divisúo, da .o!'ganizar:ão depodl'l'es e de suas aLl'ibuiçõe:l.
-e. têm 05 dt'lgmas constitucionais, que são as declul'acõe&
. geraib dI: direito:; individual:s.EsSe~ c.lógmu:; eslão altcrl1·do", no mundo. A parte ol'gánlca, a da constituição dos podel'cs, é a mesma: executivo, legislativo c judIciário. Creio,
entretanto, que VV. EExs. clamavam conLra a falta de re~.prcsentacão; levantavam bem alto um
brado de protesto
.conlra a atrofia. <lo Poder Legislalivo e do Judiciário econ-
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tra a hipertrofia do Executivo. E qUe l'C?médio está apontado
para êsse grande mal?
O Sn, ODILON BIUG.\ O remédio G o volo secreto, o
voto p;,oporcional; está nos tribunais eleitorais, capazé~ de
tomar o yolo uma realíducle.•
O SR, BE:~EDlGTO V.\LLADARES - Pel'feilam~nle#Neces
siLávamos de um Código Eleitoral cumo o que temos atualmente.
O SR. ARRtrDA FALCÃO - E' interessan:ea objeção
que acabam de me oferecer 05 nobres Deputados. :Mais
curitiso, porém, é compl'cender que, enquanto anevolução
nos trouxe, como obra p!'incipale mais mcrit6ria, a Vet'dada das urnas pelo CórHgo Eleitoral, ela se encaminha,
exatamente, a pÚl' de lado essa reforma, essa inestimável
cO:lqui:<ta. c l i eliminar o sufrágio universal, .est(lbelecenrlo
o\'oto indireto e a rcpresentac;ão de classes. proee~ilo~êstt's já
em cl'i~e nos pai;>cs que os adoiaram. E quando a democracia.
é combatida pelas cIa.~3e~. c 'cOI'J)Ol'Ul;t;f!3 ... conômica.... c:':;as
clas:,el'l pedem á democracia que lhes dê n economia dirigida,
qUer'cm que os políticos Ill'eslem socõrro á crise, dilatando
a intervenção política e do Estado, Por sua vez os po1ítíCQ~,
na cI'i5ede Direito ConsnIH:ional. no embnra!;o.
alropêlo
do fun::ionamento do sistema con~tituciona!, se voltam ansíot'o~ para. reclamar qt~eela5 venbm salvar aiPáLría. E
o pal'::Jdoxo. a confusfio universal.. Declaro francamente que
não serei contra a represcnta.;:ão de classes. rnasreparo qu.e
s~ })I'('tcnda f'l1contl'nI' ai a :solução" para nOS50S males.
O SIL B~:~El)tCTO V:~L.\IJ,\nfo;S- V. Ex. esLádíseuLíndo
.
o ante-projeto.
O SR. ARRVDA F.-\LCj.() - Estou justificando a emenda que ireiaIJl't:sNll.ur' á Casa, Lenden~e acacaminhar os que
vão c!abm'ar o ::!1tc-pl'ojdo. ape:'feiC:0{t-!o, pI·cpar.i-lo, devo
diz('r atl; p:ll'a que i!!,sC ('statllto depois pa,;;;a enl.t'urcmvigul'
como l'c;;u!tado de Ilm !w:todo de direito posith'o e dilIlolfticn cientifica, arim !lI' que niio se reincida no êrro de ofel'ccp.l" <lO Brasil uma Coastituit:ão de ima;imu;ão, de ciência
ah5trai.~, empírica, concebida. como as anteriores, sôbre o
PUl'O idettli,slYlO, digna de mel'CCCI' dos estrangeil'osjustos elogIOS e ap!ausos, mas inadequada ás condicões:e. rcaIidadc~
nacio:wis.
O SR. AC<..:USTO DE LI:\f.\ :'\ão l~pOI' scremestrangel1'os, mas por serem homens competentes paI'a .julgá-Ia. A
C1ência nãoébr'asileit'u, mas unh·cl'sa1. V. Ex. está insistindo em pal'ticulal'izur.
o SR. ARRUDA FALC.tO- 81'S. DC'plILados. VV. Irex,
bem :'inlJcm que otrubalho de ulna Constiluit;ão há deSCI'
como todo Ll'abalho cil~ntifico. não o fruto da imaginnciloou
da ciência de inspit'ação, mas, realmente, dos métodos positivos e de observ:lcão, que examinam 05 fenômenos sociais,
coordenando os fátos gerais, destacando os crI'OS a cOl'rlgir.
Deste modo, pel'gunto: nessa obra cxperhnental, quais
são os elementos com que se ol'ientam os trabalhos de reorganização. nllcionale que devem ser decalcados no .eXllme de
~osso estado social,. inspirados na necessidade de sanar "ecorrigir os males, que são conhecidos e revelados na prática
do regime? Eis porque índico um trabalho. prévio de inquerir da vida política do Brasil um necessário exame do.
passado.

no
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o SR. AUGU::TO DE LC\'1A - Pemlita-me V. Ex. mais,
um aparte? A. Constituiçfí.o era nma aspiração brasileira,
dêsde o áLo adicional. Veiu através dos anos c da experl(~n
cia corporificar-se na federação e tCYC como instrumento
perfeito, acabado e legítimo, a ConsWl1il;ão de 24 de Fevo-·
reiro. Ela tem dE'feitos, mas êstes nüo são de ordem organica.
A irl'esponsalJiliciade dos órgãos cxecutol'CS foi que determinou, em grande parte, os erros do pas:õado.
.
O S'R. AHRüDA FALCXO - .Q nobre Deputado de Mi-.
nas Gerais, que me apoia com a sua ilust"ada i~ltervenção,
não será capaz de contestar que a Constituição de 1891
matou a economia nacional, ICYando os Estados á guerra de·
tarifas, levando a prodnçüo brasileira a estiolar-se, dentro
das fronteiras regionais.
'rambém S. Ex. nüo quererá contesttu' que a Constituição de 1891 arruinou o Poder Juclici:írio do Pais. (Muito·
bem.)

Não virá, ainda, o nobre Deputado, digno representante,
de Minas Gerais, levantar a sua ';oz para dizer que, dentro,
do regime constitucional de 1891, a adminisLração não se··
degradon e o Pafs perdeu meio século de progresso em vir-·
tude de maus go',"erno=,.
O SR. lüwl.'sTO DE LDL\ Na Rcpúblic:t. o Podcr Ju-·
c1iciário portou-sc sempre ú aUm'a elos nns cie sua instiLuir..ão,
u parti!' do Supremo Tribunal Federal até o mais humilde
des juizps, pelo menos dos juizes que est.ivcranl ao alcance·
do meu cOlli1eéimento.
O SR. CHnISTOV,\O BA1~CEr.LOS - Os poderes eram harmônicos c independentes entre si, teóricumcnLe.
O SR. ARReDA FALC,'\O - Lcmhro-me bem de haverhaLido lltllmas no DO})l'e Depu t:ldo, S~'. .\u;;usLo de Lima,
quando. em Recife. em caranmLl du Alianea Libcral, clamava
pela necc:ssid::lIie de l'0111'c;;enL':H;üo e jnsli(:a! (Jlwilo bC?/L)
O Sn. :\CGt'STO DE LI:-L\ - Posso di7.Ct' a V. Ex. que,
como ,wtig·o mugi:;il'udo da llepúbllca, nunCll falLei aos meus·
devere!'.
O SH. AHRCDAF.\LC.\O - Y. ];:x., felizmente, é uma
das excc:'~üc:;, c crei o que já teda ba ixnclo st,!we o Brasil o·
fogo sagruuo se não fossem essas excec.:.ões na magisLraLura....
O SH. ~\l'Gt"STO DE 1.1),1:\ - É u magistratul'u que está
restaurando as libcrdades e moralizando as eic~ic.:ües.
O SR. ~\RIU~D~\ FALC"\O -- ... se não tivesse cont.ado, a
breves e raros intervalos, com () acl'l't.o e a dignidade da ad-·
minisLração, o Pais já leria pusi'Hl.do ao dominio estrangeiro.
O Sr.. ACGt'8To DE Ll:-IA - A composição química da,
massa é a mesma.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Durant.e o Império a Nação,
nossuiu homens notáveis, de cujas licões e de cuja memória
ãinda vive. A massa é aquela mesma, mais engrandecida,
pelos mortos ;Jo que dignificada pelos vivos.
O SR. 00lLO); BRAGA - A réplica a V. Ex. não p6de·
seI' dada em apartes. Teremos oportunidade de fazê-lo durante os seis meses prováveis de trabalho da Assembléia.
O SR. PREsmENTE - Permito-me chamar a atenção do,
nobre orador para o assunt.o em debate: a resolução que mo.;.·
difica o Regimento da. Assembléia.
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O SR. ARRUDA FALCÃO - Peco vônia a V, Ex"Sr,
1Presídente, para ponderar quellão me afastei do assunto.
A .emenda que redigi. se destina, precisamente, a dar diretri.zes aos trabalhos que devem obedecer no Regimento, e as.sim sendo, compreenderá V. Ex. que estou perfeitamente circunscrito ao assunto. Melhor justificarei o que acabo de de-clarar. qtindo tiver a h,mra de têr c mandar tiMes:! 3 emenda
formulada.
Vê-se, portanto, que a matéria é palpitante e a prova
. é que interessa a toda a Camara, pois· é assunto eminentemente nacional ••.
O SR. ODrLO~BIt:\GA -'Claro; estamos convocados para
.isso.
.
O SR. ARRUDA FALCÃO - .• ' porque. se há de pro'cessar sôbre o teatro da vida brasileira. abandonado pellJs que
partiram para a Inglaterra, em 1823, á busca daConslituição
'do Império, abandonado pelos que parlil'aml)ara a América
.·do Xorte, em 1891, á busca da Con5Lilui~ão da República, •.
O SR. CC:SH;\ YA5CO:SCE1.LOS - Abandonado, não.
osa. ARRFDA ~·ALC.\O - •• , e não deverá ser aban·donado" agóra, pelos que qnizet'cm partírparu a Alemanha
.á busca da Consliluicão de 1930. (JluiJobem.)
Yê, assim, toda n Cnmnra Que a matéria mel'eca. e merece muito,
estudo c a atencãoque tenllon salisfaeão de
despertar.
"ou ler a emenda que redigi. Por ela mais se esclarecerá. melhor se definirá que a minha preocupa~ão é ade qlle
-o País. tenha uma ConoSl ituil:ão ol'iginal e sua, porque uma
Conslituit;;ão ou. é brasileira (! original. ou. então, deixa. de
ser umaConsUtuic:ão e de ajustar-se ás exigências da vida
.pública do País.

°

O !SR. Cnm.\ V,\5COXc.ELLOS - l'\ão se. pôde afastar dai'
fontes· histôl'icllS.
o SR. ARRUDA ~·AI...C.\O - Podemos dizer que n COllS·tituicão .é comoumuvesle nupcial, que se talha a longos in'ter,"a1os e pôde rcrebcl' alguns acltJrnns de imp0l'lac;ão. mas
'que não deixará {le ser coufc('cionndn sohmcdida de quem
.a h'á usar, prepm'udn. assim, conforme umu medida técnica:mente ajuslada. (J/uito bem,)
Eis n emenda que alll'esento:
"Acrescenle-se:
Pal'úgl'afoúnico, A Comissão fará preceder o seu
par'cecr de um inquerilo sübre a prática das Conslituicões do Império e da RepúbHca, assinalando os vícios intrinsecos e as corruptelas com que a alividadt}
política burlou os prp,ceHos de ambas, llfim de que
o 110VO Estaluto Fundamental da República, nos seus
disposilivos, .alenda ás cit'cunstaneias .peculiares . ao
alual estudo de desenvolvimento e ~i.. i1ízat;ão do Pai:>.'·
SI', Presidente, desvaneco-meem ter falado com o sen'timcnlo de prestar á República um servíco, pedindo aos 81'S.
'Constituintes que elaborem uma Conslituicão, em que se
..reflita e se fixe, com exatidão, o estado atual da civilização
brasileira . (Muito bem; muito bem. Pal71las, O ol'adQ7' é cum:primentado.)
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o Sr. Presidente - Na hora do expediente, foi lido um~
oficio do Deputado eleito por Pernambuco, Sr. Angf'lo de
Souza, renunciando o mandato. l~sseDcputado foi eleito pelo
Partido Social DemoCt'tUico, daquele .Estado, De acôrdo
com n comunicar:ão mandada á Assembléia Constitüinte pelo·
Presidente do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, é primeiro :mplente dê::;se Partido o Sr. Humhe1'to SaBes de·
Moura Ferreira. Encontrando-se no edifício da Assembléia
o Sr. Humberto de Moura, yai S. Ex. prestar o compromisso·
regimental, para o que convido. os 81'5.3" c 4" Secreláriosa
introduzí-Io no recinto.
CompareceS. Ex.ac:lmpanhado da respectí-·
vaComissão, c, junto á :'Ilesa, presta o compromitoso regimental, tomando. assento, em seguida.
O SI'• Henrique Dodsworth
Sr. Presidentri, a
responsabiiídadeque decorre para mim da autoria da~
indicar;ão que suscitou o debate sôbre o Regimento Interno
da Assembléia, obrigá-me a· ocupar a tribuna para justificar
os intuitos fI essa indicar:ão.
. Apraz-me o interesse que a discussão despertou neste .
recinto, sfmcto o assunto explanado, brilhantemente. por vário:; nra(iOl·f'i'. e pf>t;o licença para destacar. dentre . êles,
o eminente Sr. Levi Carneiro. cuja reputação enobrece o
fôro desta cidade. quc Ipnl10 o pl'uz('r e a honra de 1'("JlI'c5Cntal' no seio da Assembléia.
Foi útil, realmente. que, através da competência, da ilustr:u:ão e da autoridade dêsses .oradores, se realçasse a importancia do exame do Regimento Interno•. que eu sugeri,
muito mais interessado por uma questão de princípio doque por uma questão de. forma, a qual, naquele momento,
como ainda agora, relégo. para plano secundário.
Sr. Presidente. se viyessemos num período normal da
vida do País, não se justificaria. de . modo algum. Clueaindn
se pretende~sc discutir a competência da Assembléia· para
elaborac:ão de seu Regimento Interno.
É ponto padfico de Direito Público, consagrado por tlodos os autores que trataram da matéria. Dúvida nãopaderia subsistir, portanto, a êsse respeito.
E' sabido que dêle cuidaram, dentre outros, AffonsoPenna, em obra tida como das mais interessantes. Conhecida
é n opinião de Pimenta Bueno: "O Regimento Interno, das
Camaras é um regulamento de suma importancia.E' um
sistema refletido de disposições e fórmulas que restringem,
dilatam ou governamos direitos dos representantes da NaCão e seus atos no seio delu, o modo de deliberar, suas liberdades, estabelecem o método. evitam os inconvenientes,
...
previnem as dificuldades".. ..
Vulgarisadas são, igualmente, as opiniões de Aurelino,
Leal, Carlos Maximiliano. Paulo de Lacerda, nas suas obras.
de Direito Constitucional.
Dos tratadistas estrangeiros, sabidas são as idéas de·
Henriot. no seu Tratado de Di.l:.eit.o Constitucional. "Toda
assembléia deliberante tem o direito de elaborar o seure-,
gimento interno, sem que a lei tenha que autorizá-lo e, a
menos .que ela o vede", os Regimentos são textos de maior
importancia para O que diz respeito á prática parlamentar.
São o complemento indispensável das leis; são os instru-·
mentos mais eficazes das reformas.
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Esmeni, nos seus Elementos de Direito Constitucional
'Comparado, c cujas idéias tamMm são conhecidas, diz:
. "Cada, Camara tem o direito di.! fazer separadament~ e
'hvrem<'nLc o seu regullLmcnto".
"Em virLude de princípios gerais, toda. assembléia. tem
'o direitõCJe fazer o 8CU regimento, a menos que um texto
de lei lh'o 'Vede".
"Um texto não eranecessàrio para firmar essa prerro-gativa. Um texto seria necessário para suprimi-Ia ou restringi-Ia" .
Mais ainda, Sr. Pre:-;id<mte: se esLivéssomos em período
'normal, já o assunto estarJ:l .resolvido pela. opinião de Léon
Duguit:
"Hoje as Camnras.emhora as leis constitucionais não
o digam expressamente, as Cnmaras têem, incontestavelmen"te, o direito de fazer os seus regulamentos".
O SIl. AGAME:\fSOX DE MAGALHÃES - V. Ex. dá licença
'para um aparte?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Com muita satis'fação.
O SIl. AG.\:\1E:\IXOX DE MAGALHÃES - A <Iuestão que o noobre orador está debatendo, não oferece controversia. Hoje,
a questão pode aprespntar-se sob outros aspectos. A constitucionalidade do dec1"eto-/ei. decreto do Poder Executivo
com flirea de. lei, na ausência do Poder Legislativo ou por
, delegnção dêste,
consliLuc uma parte -que seriaconveniente examinar, para que se pudcsse cstudar a constitu· cionalidade, ou não, dos decretos do ExecuLivo.estabcleceu,:",
: do normas par-a funcionn.menlo da Assembléia. E' até assuntó
que ....ou discutir. Peço apalavrn, Sr. Presidente.
O SR. HENRIQt7E DODSWORTH
Repito, Senhor Pr~sid('nte, e insisto: êsse seria oaspéto jurí· dico do. :ls:;unto, em período normal. da vida política tio Pais. A5 reyolncôe$ que se opl'l·aram. l)orém.
em '.'ários países do mundo, convulsionando o seu pensamento. suscitaram problemas novos de direito,creando, por
assim dizel·. um direito das re....olu!:ões. Essedireíto está
estudado no trabalho de Herrfahrdt, que acentúa terem as
· obras de Direito politico. Teoria Geral do Estado e Filosofia
'do Direito. anteriormente ágllerra. ~e ocupado apenas das
re....olu~õcs com interesse te6rico.
As revoluções, porém, trouxeram casos concretos, deri· ,-ando a cicncia a examinar mais profundamente o alcance
-jul'Ídicodas revolur,ões. como P"OCf"550 exlraordiná~io e
''\'iolento na vida do Estado e do Direito.
.
As revoluções suscitaram questões com as quais luta a
· vida juridicadiária, mas apresentadas. com maio:r. intensidade, soh formas destacada!; e inevitaveis. "O Direito Revolucionário oferece certas dificuldades devido a manifestacões
. da ....ontadeconfusa dos poderes revolucionários, inespertos
na arte da.legisIMão".
As questões de Dil'eito. nas revohu;ões, l'calca Herl'fnh...;
·rdl, .tem ás vêzes, aspétos novos. típicOs e desconhecidos.
Ora., SI', Presidente. se, de um lado. como muito bem
meu
'-acentuou o brilhnntercpresentante de Pernambuco,
prezado amigo, Sr. .Agamemnon de Magalhães, não oferece
. controversin, a. competancin dn Assembléia na elaboração

-

287-

dasull. lei interna, certo é que, igua.lmente, opiniões da
muior autoridade, em certos momentos, como o período revolucionário otual, negam ú assembléia essa co~:pelência.
Em abono dessa afirmativa, posso trazer r, _ conhecimento da Assembléia ConsLi tuinte, em sintese, {;.1l'cccr de
Hnns Kclscn, provocado cspecialmente sôbr~ o raso hrnsilciro, pela Rcvista de Dirrito Pl1blico c LLgisl .. (;ão ~ocial,
quc vai a.p:lrecer, sob a direct:ão do ex-Deputado Flavio da
Silvcir:l,
Hnns J\:elscn, refcrindo-sC' aos atos do Govr}rno Provis6rio, fixando as normas de 1'uncionnmfmto da Constituinte
Brasileira, responde :lOS qucsitos formulados e Clt repito que
estou f:lzendo, apenas, a sintese dessa opinião - do ponto
d\~ vista do direito positivo e não do ponto de visln polit.íco
m~m. do direito natural. Estou reproduzindo as suas palanas t.extuais: "O Regimcnto decretado pelo Govêrno é a
única. nOrma de Direito - possível para a Asscmbl~ia.
Porque? Primeiro, porqne não há cJifp;,enC:l es~el1cial (\1)tl'n
um govêrno "de fatn" eum goyl':rno "de jure" em direito
d:liõ g('ntp.~, mcnosa.inda do domínio Ib Direito COTls(itllt:Ío1wl: lõegundo, porque
Go\'êrno Pro\'i:;r)rio é amai:; alla
autoridade legislatiya. Cumpl'e-llJe determinar a compet':'llcia da ..\ssemhJéia Xaei'onnl Consliln inte, "
O Sn. 'ACiA"m"f~O'; llE ?li.\li.\J.HÃEl" ....,. São d('cretos-Ieis?
Ê;,;;;e é que é o dr:>lmlr>.

°

O !'IR, HENRIQT'E nODSWORTH- E que VOll Im' a
sat.isfação de \'er V. Ex. "ersuI' da tt'í!Jt1lla com a c(JmpeLt~n
cia que todos lhe rcconllect:mol'.
O SR .. AGA)IE:\t:'\OX DF. :\f.\(nJ.H.\E~ - ~ão c()mp"lência;
convicção.
O SR, HE~RIQLE DonSWORTH - (Conlimumrlo fl 1.'ifm'(/,
A decl'e!al;:ão ril) Regi1l1~nt.o
pelo GO\'êrno
não . l.~ umu incul':,ao nn sobeJ':mía da Assc.mllléin, A
concepção da sobeJ'ania. no :o:entido Tigor.osD do \'oc:íbulo, não
se- enquadra 11od0111í11io rio direito positivo, A Assemhléia
não tem compeht)ncia ilimilada. pois não te\'e ol'i;,em direta
da Reyolu~ão,Ela I~ um lÍrgüo criado por outro I'l'.onstiluíl.!ll
pOl' meio ll'gal, A cÍI'cun,.;tanr-ia de ,;:r'l' MColl,;lit:linte", não
lhe outorga e.5sa.s 11l·CI'J'ogati\·as, Os direitos que pos~n(' são
estrict:lmente o,; du Regimento de 7 d!~ Abril.
.
~fio podf',a:-.sim 1'el:Ofjar nem substitui1' o Regimento.
O Regimento regula n sua funct;ão c determina a sua
competência.
E' u.m elemento essenciu!da organiZllt;ão vigente.
Ofendendo I) Rcgtmento, ·ofendertí a organiUlção vigente."
O Sn, l\IEDEJn05 XET"l'O- O pareceI' que o nohrQ Deputado invoco contral'Ía eXlltaml'nte. o 'SeU ponto de vista. que
era negar ao GO\'êl'no Pt:'o\·isúl'io competência para baixa,r o
decréto que baixou.
O SR. HEXRIQFE DODS\VORTH - Eu poderia limitarme 3 responder ao nobre Deputado pela. Baia que apenas
estou fazendo, nesle momento, lima justifícacúo (Io~ intúitos das emendas que apresentei em relucr.l) no fi<,g:mêllto.
Entretanto, o nobrc: Deputado, invocando o pllreeel' de Kelsen
(larn opô-lo li minhll atitude c 00 meu v<Jto, não indagou de
mim,preliminarnl('ntc, se eu estava f-azendo o plogio dôsse
parecei'.,
.
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o SR. MEDEIROS NETTO - V. Ex. declara que foi a. única'
competência queouviusôbreo assunto. Naturalmente, se a,
invocou, é por'que está· deacôrdo com ela, e. com isso, aliás,.
veiu fortalecer' a opinião da maioria. -de que o Gov.lirno Provisório an<.lou muit<> bem baixando o decreto em apreço. até
porque não havia Assembléi,a que pudesse tomar tal inicia;'
Uva, na esfera das suas atribuições.
,
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O nobre Deputado·
está equivocado.:\leu pensamentú, meu desejo é apenas reg..·
saltar, da maneira concréta por que acabo de fazê-lo, a exis...
t~ncia de opiniões divergentes sôbrc a competência da Assembléia Constituinte. Assim como exisiem autores que de,..
fendem determinado ponto de vist.a, outros, com autoridade
não men<>r, se batem por ponlo de vista contrário.
Sr'. Presidente. a razão da minha indicação era,exátamente, fixar a orientação definitiva da Assembléia emrela(,;ão .ao assunto. para que se não désse {) que se deu quando o nobre Deputado apresentou sua moção : o imprevistodos dehates não pcnnilír, realmente, apurar com perfeicão.
a opinião de .cadaum.
Se, por conseguinte, a Assembléia houvesse, de começo,
examinadoêsse a:-péto do problema que eu lhe oferecia, todas as desvani:lgenS e todos os prejuízos posteriores teriam
sido evitados, porque, desde logo, conforme acentuei, teria
traçado um rumodefínitivo á sua opinião.
O SIl .. MEDEInOS XETTO - V. Ex. dá l:cençapara mais:
um aparte?
O SR. HE:\RIQUE DODSWORTH - P6de o nobre co-;
legaapartear...me até' sem licença, pois tenho nisso muita.
satisfação.
O SR.·;'\[EDEIROS NETTO - Quais foram, então, os prejuízos, acaso,'\'erificados da circunstancia de s6 agorn a Assembléia eslarusando da sua competência para alterar o seu
Ilegimento, baixado pelo Poder Executivo?
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Essné questão que,
como já disse, coloco em plano secundário,. pOl' ser apenas'
questão de forma, ao passo que me interessava mais a de
princípio.
Prejuizos houve, porque era intuitivo e lógico que o primeiro ato da Assombléia Constituinte fosse, exatamente, elaboral' seu Regimento Interno, as normas da sua ação, para,.
em seguida, iniciar traba~hos de outra ordem.
Sr. Presidente, justificada, por essa forma, rapidamente,.
a razão de ser da minha indicação, que com satisfação vi
ilustrada pel<> debate dêsses dias, desejo, também, sucinta~
mente, referir..-mc ás duas únicas emendas que apresentei no
Regimento, subscritas pelos ilustres. Srs. Seabra e AcurcioTorres, e para cujo interesse invócoa alencão da Assembléia.
A primeira determina que nenhumassúnto seja cUscuLido .ouvotádo sem prévia publicação no Diário da Assembléia. Esta emenda evitará todas as surprezas nos deba"
teso
A segunda cogita da impossibilidade. de ser discutida ou:
votada qualquer matéria sem parecer da Comissão deConstituição. Se estamos r.eunidos sob a diretriz de umaComlssãOi
única, que é a de Constituição, nenhum assúnto, realmenter,
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°

deve ser trazido a plenário sem pronunciamento dela, salvo
os casos de compeLencia de opinar da Mesa.,
.A reforma elaborada pela Comissão de Polícia, não atendeu,em todos os pontos, ás incoerências do Regimento Provisório, elaborado para as primeiras sessões preparatórias.
Um deles, Sr. Presldente, é o que diz respeito á .presença dos Ministros na Assembléia Constituinte.
Sabe V. Ex. que pelo decreto n. 22.364, de 1.7 de Janeiro de 1932, foram especificado:> os casos de inelegibilidade
para a Assembléia.
.
Pelo art. 10 dêsse decreto, são inelegiveis á Assembléia
Xacional Constituinte, em todo território da República, o
Chefe do Govêrno Provisório, os Interventores Federais e os
Ministros de Estado.
Logo os Ministros de Estado por êsse decreto não poder1am tomar assento na Assembléia NaCIOnal Constituinte.
O Regimento Interno, porém, art. 53, diz:
"A Assembléia Nacional, desde que assim requeira 1i4
de seus membros, tem o direito, pOI" intermédio de seuPresidente, de pedir o comparecimento ás sessões dos :\1inistro5
de Eslado, para lhe darem, sôbre assúntos de sua pasla,as
explicações que desejar . ,.
.
E, em seu parágrafo único, declara ainda que recebido
o requerimento nas condIções citadas, o Presidente da Asse'mbléla dará, imediatarrlente, .instruções ao 1° secretário para
que com urgência e,..-peça ofício de convite, com asdeelarações. do motivo e marcando dia e 1101"<1 .para o refp-rido
comparecimento. E dêsse ofício dará conhecimento á Assembléia em sessflo ou em publicação no orgão oficial.
Temos, pois: os Ministros de Estado são inelegíveis;
Os Ministros de Estado não podem comparecer á Assembléia;
Os Ministros de Estado s6 podem comparecer á Assembléia,.
medianLe convite para serem interpelados.
.
O SR. MEVElR08 NZ'l'TO - Não apoiado; o Regimento auLoriza o comparecimento, quando convidados para dar exnlicaçôes, ou quando bem queiram, para assistir e tomar parte
nos debates.
.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O arL. a que estou
me reportandQ .se refere ao. aspécLo da int.erpretação eo
artigo que V. Ex. está citando se refere, pura c exclusivamente, ao comparecimento voluntário dos Ministros.
Ora, Sr. Presidente, o Regimento Interno não desfez a
coutracliç,ão dos seus artigos.
EstranhAvel é. portanto, e mesmo injustificavela presença do eminente Sr. Ministro da Fazenda, SI' . Oswaldo
Aranha, como "leader". da maioria nesta Casa, inelegivel como
é para um posto de representação nacional ~. Digo-o sem
embargo da minha admiração pessoal por S. Ex.
O Sn. MEDEIROS NETTO - Não ha a contradição que o
nobre Deputado aponta. Comparecer S. Ex. á Assembléia
e tomar parte na discussão não significa que os Ministros
tenham todas as atribuições dos membros da Assembléia,
porque não podem votar.
O Sn. ASCANIO TUBINO - Não gosam de inlUnidade. NãQ
recebem subsídio.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O aparte do nobreDeputado, Sr. Medeiros Netto, vem exAtamente em socorrO
das minhas consideracões, demonstrando que o Ministro da
.19
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Fazenda, não sendo Deputado, não sendo membro desta Casa,
não poderia ser "leader" dela.
O SR. MEDEIROS NETTO - Não apoiado. V. Ex. é que
tira esta conclusão arbitrária.
O SR. HE~RIQüE DODSWORTH - Sr. Presidente, vou
demonstrar ainda porque é realmente contraditória' a presença de um Ministro de Estado como "leader" da Assembléia.
A razão principal é que os atos do Govêrno terão de ser
submetidos ao julJ;'amento dela. Como se p6de conceber que
um. l\{inistrode Estado, cujos atos devem ser examinados,
seja ao mesmo tempo o coordenador dos que o vão julgar?
O SR. MEDEInos NETTO - Aqui então estará para cxplicaresses atos.
O SR. HENnIQUE DODSWORTH - Não é o "leader" ?
Não é o coodenador dos trabalhos? O constrangimento é flagrante.
O Sn. ASC,\';lO Tum,;o - O cargo de "leader" não é
oficial; tem caráter particular, que s6 pode interessar aos
seús delegantes, únicos que podem julgar da sua oportunidade.
O SR. AnnUD,\ FALCÃO -Semo desejo de interromper
ao N. D., seja-me permitido lembrar a S. Ex. queMinistl'o~ têm tomado parte nos debatesdeCons1ituinles recentes. O Minislro da Justiça alemão foi o "leader" da Constltuicão daquêle país em 1919.
O 8R,HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. mesmo,
abandonando agora a tribuna, acabou de declamr que deveriamos encarai' o assúnlo sob o aspécto da realidadebrasileit'a, sem nos l:iOC01'l'ermos dos exemplos estrangeiros.
(Muito bem;pfllmo.5).

O SIlo .\nnVlJA FALCÃO - V. Ex. há de me fazer justiça;
destaquei o exemplo da realidade brasileira. no regime monárquico, quando os .Ministros vinbam ao Parlamento, e a êle
prestavam o concurso de sua inteligência e de sel1 saber.
tJlui(1) bem).

O SR. HENRIQUE DODS\VORTH - Sr. Presidente, pensobaver, assim, justificado a minha indica~ão.
Espero que a Assembléia Nacional Constituinte, dentro
de um Rc;imento, inteligente e prático, leve a bom têrmCl
o SNl trabalho, não apenas, como o resumiu em seu discurso o eminente "leader" coordemldor. através de um debate
curlo e livre, sobretudo, através de um debate que seja a,
expressão da cultura jurídica do nosso Povo e uma alia 1'espQstanos anseios do País. (Jluito bem; muito bem; palmas).
O Sr. Presidente do Regimento.

Continua em discussão a reforma

O Sr. Agamemnon de Magalhães -

Peco a palavra.

O Sr. Presidente -- Está inSCrito o Sr. Amaral Peixoto.
Tem a palavra o Sr. Amaral Peixoto.
O. Sr. Amaral Peixoto -- Sr. Presidente, minha presença
na tl'ibllna prende-se exclusivamente á matéria em discussão: o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
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Isto, porém, não significa, em absoluto, uma deserção
do campo da luta. Revolucionário, como sempre fui, não
fujo nem temo lutar em qualquer terreno, -seja êle aqui ou
nas trinC'1teira-s. (~[uito bem,' palmas.) Atendo aosansêios
manifestados pel" grande maioria dos Srs. Deputados, e
ainda á atitude da nobre bancada paulista, ontem nossa inimiga, mas· hoje ao nosso lado,. para uma colabOl'ação pelo
Brasil. (Muito bem; aplausos.)
,Sr. Presidente, é ainda impresíonado pela brilhante oraCão do ilustre representante dos advogados bl'asileíros, o
Sr. Deputado LevíCarneiro, que hoje venho apresentar á
Casa três emendas ao Regimento Interno da Assembléia.
A presença do Sr. Deputado Leví Carneiro, aqui, é aafirmação do quanto .tem como elemento selecionador a. representação profissional, tantas vezes combatida por aqueles
que desejam apenas se perpetua:- na posse do mando. (Muíto bem.; palmas.)
Como disse, Sr. Presidente, ontem, discutindo esta
matéria, S. Ex. trouxe argumentos tão fortes, . que, meditando sõbre êles, venho oferecer á aprecíMâo desta Casa três
emendas.
Umadélas, refere-se ao art. 38 do Regimento Interno,
o qual estipula que a votação seja feita após a discussão de
todo o ante-projéto.
A ilustrada Comissão de Policia, da qual V. Ex. é presidente, aprcscntou. a esse arLigo, emenda' no sentido de que
a votação se rcalise imediütamente após o dehate de cada
capitulo.
Ora, quer o artigo 28 do Regimento, quer n proposta da
Comissão de Polícia, .nmblJs têm as suas vantagens e ambos
.têm os seus inconveniêntes. A votacão imediata, apó:; cada
matéria debatida, implica, como ontem afirmou o :;1'. Dl'.
Leví Carneiro, na discussão imediata de toda a matél'ia constitucional. E. a votação, após a discussão de todos os capítulos, tras, evidentemente, uma desvantagem, qual a de não
perm:mecerem bem claras, bem nítidas. as discussões dos
primeiros capítulos.
Visando corrigir êsses inconvenMnte5, elaborei duas
emendas ao artigo 28, no int.úito de S03 fazerem na pl'imeira
discussão dois turnos de votação. O primeiro realizar-5e-á.
logo após a discussão de cada capit.ulo; nêle. a materia a se
votar será o principio básico da Constituição a que se refere.
Assim, iremos, nessas votacões pal'ciais,definindo a atitude,
a tendência ideológica da Assembléia 'Constituinte.
Evidentemente, quando v()tar:mos o capítulo primeiro,
quedfs respeito ao Poder Legislativo, já ter'emos votado o
título primeiro do proje::to, que tambem se refere aquele
Poder. ,A votação do título primeiro. entretanto, não envolve, propI'i.amente, a tése do Poder Legislativo • Assim, a
Assembléia terá votado o título primeiro se,m se preocupar
com a tése 'que irá discutir e votar, mais tarde. Ao chegarmos ao final de todas as votat;.ões parciais, verificaI'emos,
por certo, ao redigir o projeto. incoerências fundamentais.
Mns se, paralelamente, á Comissão Constitucional, criarmos
um;l Comissão de Redação com a incumbência de ir enquadrando as t.éses vencedoras aos eapítulos anteriores, já votados, tere.mos, no final das votações, um projeto modificado,
não só quanlo á Sua essência como, tambem, quanto :i sua
fórma.
Nlêsse momento, ,a Comissão de Redação submeteI'li, par'a
uma votação global, o projeto assim ,modificarlo. Serão, por
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conseguinte, dois os turnos da primeira discu·ssão para a
votação.
PaTa a segunda discussão, não se tornam mais necessárias essas votações parcjais~ Aliás, tal critério já fôra adotado pejo pr6prio Regimento Interno, que estabeleceu a. votação global na segunda discussão.
Para melhor coordenação dos nossos trabalhos é que
sub1netoá consideração da Assembléia a sugestão.
Serão três 05 artigos modificados, 'os quais passo a lêr:
(Lê.)

N. 41
Do projeto de Constituição
Art. 28. Encerrada a, discussão, será feita a votação ,do capítulo. '
Art. 29 . Terminada a votação do último capítulo será feita a votação ,global do projeto com as
emendas votadas pela Assembléia e ®rrígido pela Comissão de Redação.
Art. 31. TeririiDada a votação da ia discussão, o
Presidente mandará publicar o projeto, afim de ser
distribuido pelos Deputados.
Sala das Sessões, ,20 de Novembr" de 1933. gusto Amaral Pei:J:oto Filho.

Au-

A Comissão considera prejudicada a emenda, por
estarem adotadas as providências de que, cogita a
proposta do. dígnorepresentanu do DislritoFederal.
já

,o,.'''', :..

'

Ha ainda modificações relativas á criacão da Comissão
de Redação. O respectivo artigo deverá, caso aprovado, ser
incluído no capítulo da Comissão de Constituiçãc.Parecerã,
talvês, que a Assembléia, votando a criação de, uma Comissão, dentro da 'Comissão Constitucional, vai ferir a SUa ,soberanía; mas é evidente que a Comissão de.constituição não
poderá prescindir de umaComíssão de Redação, e essa Comissão terá de ser pequena para a bOa norma, para o hom
método de nossos trabalhos. Proponho, pois, a inclusão do
seguinte artigo, onde convier: (Lé,. )
N. 42

Da Comissão Constitucional
Art. A Comissão elegerá 3 membros que constituirão a Comissão de Redação, tendo a seu cargo acompanhar as votações .parciais da 1a discussão, adaptando os capítulos votados ás teses vencedoras.
Sala das Sessões, 20 de Novembro de 1933.
gusto Amaral Pei:J:otoFilho.

~ Au-

A providência .de que trata a emenda .éaceitável,
cabendo, porém, à:Comissâo Constitucional adotá-la
ou não, visto caber a esta Comissão regular os seus
.
trabalhos.
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Era, Sr. President~,. a proposta que tinha ·a enviar á
Mesa, julgando haver, assim, colaborado com () meu esforco
para, em parte, sinão n.o todo, sanar (). grave inconveniente ontem apontado pelo ilustre e eminente Dl'. Lev!
Carneiro. (Palmas. Muito bem. Muito bem. O orador é vi-

vamente cumprimentado.)

O SR. AGAMEMNON DE MAGALHÃES. - 81'. Presidente, a matéria em debate, a meu ver, mais transcendente e
relevante, está concretizada na emenda ao art. 101 do Regimento, proposta pela Comissão de Polícia da Assembléia.
Essa materia, Sr. Presidente, é relevante, porque define
as fum;ões da Constituinte, restabelecendo no tumúlto da
controvérsia que aqui se agitou, no.~cant~ á extensão da
autoridade do poder constituido, o conceIto mais claro e verdadeiro.
. ..
SI'. Presidente, a nocf1o de soberania ou de autoridade
está subordinada á de função. Passouof.empo em que os
instilútos de direito. público eram estudados sob o aspécto
abstráto, sem concordancia com a realidade do ambiente político e dos fatos sociais.
.
A orientaciioobjeli\isla que rompeu o cerraceiro e a
calfgem das doutrinasconlradit6rias e meramente e,;,peculatívns. abriu roteiro largo. a seguir nasconstrucões políticas,
precisou, em contôrnos nítidos, a função do poder constituinte.
!\üo qnero rememorar á Assembléia os debates que, na
convencão francêsa, SP. trllv:tl'llmern tÔroo da extensão dêsle
Poder. 1'\ão vellho, igualmente, citar uma fieira de nutores
e tratndistas, porque é malé1'Ía amplam~nte conhecida, patrimônio da cullura IJniversál, patrimônio :lOSSO e das outras
nações. (.lIuito bem). Venho; Sr. Presidente., reavivar noções queesLfio claramente precísas na evolução política, na
constrw:ão dos regimes.
GOYCrllO Provis'Jrio e Poder Constituinte. Govêl'nos pro'-isórios, 81' • Presidente, govêrno5 que surgem dasrevolucões,
direito ímpre~crítiveldos pOVOS,· na sua evolução, na sua
adaptação. ás necessidades crescentes que .vão transformando
os homem:, as culLúrus,. as civilizações;. as épocas e as idaaes. Governo Provisório que surge das revoluções. êle é.
jgualmenLe, expressão da soberania nacional (JIuito bem). e
tanto o é, :-31'. Presidente, que as suas Juncõcs estãopredeterminadas na lógica âO:5ucontecimentose dos fatos, no ímperatí,'o dascrf::;cs políticas ou da substit.uiCão dos poderes.
Eles não subsisLirflo pela própria forl]a, mas pelo apôio da.
opinião.
O Governo Provisório exérce () poderconstituinle. quando realiza a auto-determinacão de suas funções (Muito bem).
Eo fez o Govêrno Provisório do Brasil, no. decreto insLitl1cional da Ditadura. Exerce, ainda, Sr. Presidente, a soberania.
nuc.ional, quando convóca o eleitorado, opovo,para elegeI'
ossous represenlnntes, Quevenham,em Assembléia, plnsmar a nova urdem que a Reyolução, fez surgir . Exerce também essa soberania, quando, em convocando esta Assembléia,
assegúl'u o seu funcionamento, o ex~rcício pleno, regular de
suns funcões.
. .
. .
Não há, pois. Sr. Presidente, pod~r:constituinte sem Govêrno Provisório. Se a história oferece. exemplos, como na
Cot1\'encão .Francêsa, em que a própria Assembléia assumiu
a dil'ccno dnFranca, elegeu comissões de salvação pública,
o quc::;c verificou foi quo os excéssosçJo.demagog{n se Il'nnsformarnmcm IU'bitrio; do mesmo'mo~o, o GOYÜl'nO Provisório, que nüo convóca a Constituinte, que núo exércc estas
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fun,;ões soberanas, incide no arbítrio, deixa de ser um governo de faio, com finalidade legal, para se abastadar no
despotismo.
São esses conceitos que a história política documenta c
que, no Brasil, o nosso direito público reconhece e sanciona.
:\'a primeira Constituinte republicana, o Governo Provisório exerceu esta r>arcéla de soberania, quando traçou as
suas funções, quando convocou a Assembléia. Verdade é, Sr.
Presidente, que, por força ainda. da Revolução Francesa, ou
tia inl1ucncia de princípios exaltAdos pela magia das reivindicações; verdade é que o Gov~rno Provisório,ainda sob a
sugestão daqueles princípios. depôs perante a Assembléia
Constituinte as suas funr;ões.
O 8ft. CliXHA VASCO;SCI~U.OS - Neste ponto, não apoiado. ,'l mensagem dirigídapor Deodóro á Assembléia Constituinte, foi redigida pelo Sr. Rui Barbosa, sob a inspiração das.
instituições auglo-americanas, de que era fervoroso adépio.
O SH..AGA!\lEMNO:\ DE MAGALHÃES - Eram precisamente as nocões dominantes naquela·épocll.
O Govêrno Pl'OVi:SÓ1'io depôs as suas funções perali.le a
Assembléia c esta, P01' duas moções, - a primeira, do. Deputado Seabra, pedindo que fosEe nemeada uma Comissão para
lC'\"úr sua confianca e seu aplauso no Govêrno Provisório; a
segunda, do Senador Amaro Cavalcanti e Deputado t;baldino
õ" Amaral, - lendo em vista que o Govêrno Provisório havia
declinado dos seus poder~s, entregando-os á Conslituinte, pedia que êle conlínuas~e com as funções de Poder Execuli,'o
e de administração,até Que se votasse uma Constituição.
Assim, o que se verifica é que a Assembléia Constítuinte
Brasileira está coerente com a nossa tradição histórica.
Outra questão, Sr. Presidente, que surgiu, foi a da legitimidade ou da competência do Govêrno Provisório, para
decretar o Regimento. Essa maleria envolve uma lése interessantíssima de direito público, que se discute, atualmente,
no Velho Mundo - SÔbre a constitucionalidade, ou legitimidade, do Decreto-Lei. Decreto ·que o Poder E:tecutivo baixa,
na ausência do Poder Legislativo ou por delegação dêste.
Ali, porém, Sr. Presidente, essa competência do Poder
Executivo assume outro aspecto: o dos regimes parlamen. tares, em queahiperlrofía do Poder Legislativo e a comple:xidade da vida econômica. e social moderna colocam o Poder
Executivo em situação de conflito com aquêle Poder. órgão
atuante. em meio das solicitações imprevistas dos fatos, tem
que se exercer, afirmando o senso de direção e govêrno. No
Brasil, entretanto, a hipertrofia se deu no PodeI' Executivo,
e não no Legislativo. Daí essa. tendência em procurar nefender as atribuições do Poder Legislativo, ampliando-as~
afirmando a sua autoridade, em revide ou como reivindicação de funções de que foi despojado pelo outro poder.
De maneira que esta tése assume, no Brasil, aspectos diferentes. Entretanto, o Código Eleitoral e o Regimento, dada
a ausência do Poder Legislativo, não podem ser considerados Decretos-Leis, baixados pelo Govêrno Provisória, no
exercício d:l soberania nacional'! Não se enquadra.riam nas
funções" pre.;,éonstituintes dêsse Govêrno? Eis as téses.
l5Ôbre"a matéria, a do método ou da técnica, tratad2i.
com excepcional fulgOr de .. inteligência pelo Deputado Levi
Carneiro, devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que o discnrso
d~ honrado Deputadome deixou duas impressões: uma. a de
rIqueza de ideac;ão e cultul'a.;outra, ade cepticismo. Tendo
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S. Ex., de inicio, proclamado que era um advogado, não podia
se afast.ar, nunca, das virtudes e defeitos de sua profissão.
Era um profissional. De maneira que sua oração foi a de
um profissional, o elan, da exuberancia, a vibração das cau~
sas que patrocina, e o cepticismo que o assalta no jogo das
controvérsias, a desconfiança sutil na aplicação do direito
'ao caso concreto. Divirjo, sómente, no tocantf' ao cepticismo.
Creio, Sr. Presidente, e confio, talvez por educação política, no esforço da elaboração das Assembléias Constituintes.
O mundo não esperava que saísse da Convenção de Filadélphia a organização politicada República Norte-Americana.
O SR. LEVl CARNEIRO - V. Ex. dá licença para um
aparte? Lã, os primeiros cépticos foram os proprios convencionais.
O SR. AGAMEMNON DE MAGALHÃES-Seí, Sr. Presídente, que houvcmomcnto em que opróprío Hamilton, depois de falar três horas, manifestava sua indecisão c seu
receio nas deliberações ria Assembléia. Sei que, durante três
meses, o povo dos Estados Unídos, dada a organização da Assembléia, que era secreta, manifestava a sua inquietação:
mas a obra polfLica e humana saiu do embate das idéias
(Muito bem), da cultura, do senso de ordem e construção
das assembléias polftieas. (Apoiados).
Confio que havemos de elnborar e construir urna CODlItituição que não tenha talvez a perfeicão das obras de gnbinete, mas que traduzirá a continuidade do nosso espírito
nacional (Muito bem), da unidade brasileira, J;arantias de
trabalho e liberdade, informados pelo largo sentido de organização e vida coletivas.
Outro aspecto, Sr. Presidentc, que· quero fixar no desalinho desta oração, é o que o Deputado pelo Distrito Federal,
Sr. Henrique Dodsworth, trouxe a debate, quanto ao comnarecimento dos Ministros ás sessões da Assembléia.
Sr. Presidente, sou parlam~ntaristã: não compreendo democraciasem responsabilidade (Muito bem), e nenhum regime político poderá aS8egurar êsse senso de responsabilidade, traduzi-lo com mais eficiência e realidade, do que osistema parlamentar.
O SR. ALOISIO DE CARVALHO - Muito bem. Permita-me
o nobre orador um aparte. Folgo de encontrar um companheiro de idéias para. os trabalhos que aqui vamos realizar.
O SR. AGAMEMNON DE MAGALHKES-- A separac;:ão
ahsoluta dos poderes, essa. superstição ou prejuízo doutrinario, que tanto influiu na mentalidade dos constituintes norteamericanos, está em contradição permanente com os fatos.
As relações do Poder Legislativo com o Executivo são cada
vez mais estreitas, necessárias, para a harmonia e ordem da
admínistraoão e do regime .
. Separar o Poder Executivo do Poder Legislativo, tal como
fizeram os americanos, seria incidirem duas incongruências'
ou a hipertroffa do Poder Legislativo, como se verificou na.5
Estados Unidos, de onde o grande Wilson proclamou ao
mundo que () Presidente da Repúhlica, para governar, tiniJla
de transigir eom o Legislativo, f.azendo as concessões mais
humilhantes, ou a hipertrofia do Poder Executivo, como no
..'
Brasil.
Em vez, pois, do presidencialismo -que Wilson chamou de "paTlamental'ismo de corredor", caracterizado pelos
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cCl1lchavos e arranjos nas ante-salas dos Ministérios, sou,
franca e abertamente, pelo regime em que as combinacães
·políticas se fazem ou se processam á luz do dia, em debate
amplo, face a face do povoe da Nação.
O parlamentarismo, senão clássico, mas modificado nos
seus exageros, fixando medidas que assegurem uma estabilidade maior dos gabinetes, é o regime de que as democracias
não podem prescindir.
A história. do segundo reinado, ou império, demonstra,
apezar dos excessos do Poder Moderador, que o Parlamento
era a. escola dos estadistas, nêle se afirmaram os homenspúblicos pela inteligência e pela cultura; era. o regime das <:a. pacidades. O presidencial,ismo foi, ao contrário, aseanenteira do filhotismo e das IIllcdiocridades. (Apoiados.)
Ha nccessidade, 51'. Presidente, de que se rompam essas
fronteil'Ds teóricas entre os poderes Executivo e Legislativo,
sendo aquele o <lrgão atuante das deliberaÇÕes legislativos,
integrado, assim. na funl}ão específica de dircljão egovêrno.
govêrno de opiniã<l, govêrno responsável.
E eu me congratulo com a Nação, por vêrque O Govêrno Provisório, cedendo a essa necessidade política, indeclinável. tivesse prescrito no Regimento, no .seu decreto-lei, o
comparecimento dos ministros á. Assembléia. São dêsses atos
que se explicam: é a lógica dos acontecimentos políticos
pela realidade dos govêrnos. E:êsse ato assume <:mtro aspecto,
em se tratando de um govêrno ditatorial, govi.'llrno que teve
de reformar o Brasil, nos seus processos pülitieos e administrativos, condenados pela experiencia,govêrno que praticou
atos de força e de patriotismo. ]):s5e govêrno é () primeiro a
vir perante o Parlamento, pelos seus. ministros, para que
êles, face a face com os representantes do povo, sustentem
e dE:fendam 05 seus atos. (Jfuito. bem.) Essa é que é a democracia. Não é o Poder Executivo acastelar-sc na sua força
formidável, que a própria Constituição de 91 lheoutrogou, e
impôl' as sua.s preferências pessoais aos seus correligionários ou aos seus adversários. ostentando o arbítrio que se
combateu no 2° Império ~ . que a República, infelizmente, não
ecn.seguiu extirpar: o poder pessoal. (Apoiados. )
Sr. Presidente, por isso dizia euaue a matéria mais relevante era a do artigo 101, desde quê vinha definir n<lt;ões
necessál'ias ao exercício regular, seren'O, sem ch-oques nem
incidentes, do Pod~r constituido. E essas nocões, para honra
nossa, ficaram logo claramente definidas no debate que aqui
se .travou.
Eram, 51'; Presidente, -os pontos que -eu, de improviso e
na agitação do debate, queria esclarecer. trazendo á Assembléia a col·a-bol'ação das minhas convicções. (~[uito bem;
Tnu-ito bem., Palmas. O orador é vivamente cumprtmentado.)

o.Sr. Guaracy Silveira - Sr. Presidente, 51'S, Constituintes, nüo é sem receio quc venho á tribuna. 500 faço é no
desejo sincero e ardente de prestar algum servicoá minha
Pátria, o que, neste instante, reputo de grande necessidade.
Ouvi com bast.ante atenção a exposição clara que o ilustre Depulado, Sr. Levi Carneiro, fez ante-ontem neste.plenário, e compreendi que, na realidade, iriamos perder tempo
preciú~(l se não estabelecessemosum método claro e preciso
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para os dehates que se vão travar em torno do projeto de
Constituiçíio.
Sr. Presidente, o momento histórico da nossa Pátria é
muito impressionante. Há quarenta milhões de brasileiros
que estão com os olhos fitos na Assembléia, e é preciso notar
que, entre ê~:;e5 quarenta milhões, existem mãis de mártires
e heróis que lutaram, sofreram e morreram pelo engrandecimento do País.
Sinto, Sr. Presidente, a responsabilidade tremenda que
pesa sôbre os nossos ombros. Desde 1922 tenho olhado para
êsses homens que enfrentaram tantas vezes a morte, nesta
ou naquela trincheira, dêste ou daquele lado, como homens
dignos. de toda a estimn,porque puseram diante do altar da
Pátria tudo quanto tinham de melhor no mundo. E:o sangue
dêsses mártires e dêsses heróis exige que estejaII10s aqui
prontos para fazer o melhor possível e consagrará Nação o
melhor da nossa fraca inteligência. Digo "fraca inteligência"
referindo-me 11 mim próprio e não aos nobres e ílustrescolégas. (Não apoiados.) ..
•
Tenho, Sr. Presidente, pensado nos dias que nos estão
esperando, nos numerosos artigos que aqui irão ser debatidos e nas questões e questiúnculas que nesta Assembléia se
levantarão. Pensando nisso e não sem submeter i a. minha
fraca opinião ao ilustre Dl'. Levi Carneiro e ao nobre lea~
der desta· Casa, entendi que estava no dever de propur um
método que pudesse. de algum modo, facilitar a discussão do
proj~to de COTlstiluiCão.
A emenda que ....enho trazer a esta Casa, e que depois
entregarei á Mesa, é neste sentido: depois de reu.tida. a Comissiio de Constituiciioe depois de receber tôdaS as emendnsque os Srs. Deputados oferecerem, sejam considerados
por esta C:lsa aprovados, em essência, todos os 'artigos do
projeto, que não tiverem tido oposição ou emendas de qualquer dos Srs. Deputados.
:
Parece, Sr. Presidente, que há no ante-projeto inúmeros arLigos que não sofrerão qualquer contestação desta
Assembléia. Pelo menos, é minha opinião pessoal.
Ora, dêsde o momento que há artigos com os quais concorda a unanimidade da Casa, não vejo razão para que sejam
submetidos, pelos menos em primeira discussão,. ao plenário.
Nestas condições. a Comissão de Constituição relacionaria e
faria distribuir, .impressos em versalete, todos os artigos que
não sofressem contestação, de modo que sómente os contestados ou aqueles aos quais fossem oferecidas emendas, viéssem á consideração da Assembléia, para debate mais amplo.
OSn. l\1EDEIROS ~ZTTo - Não há um projeto de Regimento em discussão; estamos discutindo emendas propoStas pela Comissão de Polícia, ao Regimento e~istente, decre•
tado pelo Govêrno Provisório.
O SU. GUARACY SILVEIRA - O ilustre Deputado não
apreendeu bem o meu objetivo, que é o de apresentaremenda, nesse sentido, ao Regimento, afim de servir, âepois, para
encaminhar il. discussão do projeto.
.
O SR. l\IEDEmos NETTO- Ouvirei a explicação de V.Ex.
com toda atenção.
O SR. GGARACY SILVEIRA - Creio, Sr.IPresidente,
já ter dito o que convinha dizer e o que me impunha a boa
vontade de servil' á Pátria.
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Tenho refletido que custa bastante caro á Nação cada
minuto por nós ocupado nesta tribuna e. por isso. já. tendo
apresentado ligeiramente o meu ponto de vista. dou por terminada a minha alocução. (Jfuito bem; muito bem. Palmas.

O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente -

Não há mais oradores inscritos.

. Se mais nenhum dos Srs~ Deputado2quéUsR.1' da palavra. vou declarar encerrada a discussão única' do projeto de
resolut,lão n. 1. de 1933. (Pausa).
Está encerrada.
O projeto e emendas vão á COmissão de Polícia, afim
de que seja interposto parecer.
Nada mais havendo a tratar, vou levantara sessão, designando pal'aamanhã a seguinte
ORDE~l

DO DIA

TI'abalho de Comissão.
Levanta-se a sessão ás 16 horas e 40 minutos.

5"Sessão, em 21 de Novembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

Ás 14 horas, procede-se á chamada, á qual respondem
os 51's.:
Antônio Carlos, Christ6vão Barcellos. Fernandes TÚ\'ora,
Clementino Lisbôa, Álvaro !liaia, Luiz Tire11i, Alfredo da
:\faLla. Veiga Cabra1.~loura Carvalho. Joaquim Magalhães.
Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa 1"ernamlc5, Adolpho Soares. Rodt'igues Moreira. Agenor Monte, Luiz Sucupira,
Xavip.I' de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Herectiano Zena~'de, Agamemnon de Magalhães, José Sá. Simões Barbosa,
Os6rio Borba, Valente de Lima. Izidro Vasconcelos, Sampaio
Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro :\Iaciel,
Deodato l\Iaia, J. J.Seabra, Prisco Paraiso, Arlindo Leoni,
Medeiros Neto, EdgarSanches,Leõncio Gnlrão, Homero Pires,
Aloysio Filho, Arnold Si1"a. FC1"llando de Abreu. Jones l\ocha,
Henrique Dodsworth. Sampaio Correia, Olegário Madanno,
l)rado I{ell~·. Gwyer de Azevedo. Cardoso de Mello, Soares Filho, Buarque Nazareth. Bias Fortes, Mello Franco, Pandiá
Calógeras, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas,
Matta Machado, Delphim Moreira, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Simão da Cunha, Christíano Machado, Policarpo Violti,· Daniel de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Levindo CoC!lho, Aleixo Paraguassü, BenedictoiVnlladares, Belmiro de :\Iedeiros, Celso:Machado, Campos do Amaral, .'\.lcantaral\Iachado, Theotõnio Monteiro de Barros. Rodrigues Alves, Barros Penteado, Moraes Andrade, U)'p6lito
do Rêgo, José Ulpiano. Abreu Sodré. Almeida Camárgo, Generoso Ponce, João Villasbôas. Alfredo Pachêco. Lacerda
Pinto, Idálio Sardembe.·g. Frederico Wolfenbutell.Renlllo
Barbosa. Demétrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas. Argemiro Dornelles, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos,. Ferreira Nelo, Gilberl Gabeira, Vasco Toledo, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Antônio Pennafort, João Miguel Vitáca, Alberto Surek. Ewnld
Possol{), Walter Gosling, Augusto Corsino, Horácio, Lafer,
Em'aldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gaslão de
Brito, Pedro Rache, Pinheiro Lima, Lev! Carneiro e Abelardo
Marinho. (116).
O Sr. Presidente -- A .chamada acusa o· comparecimento
de 116 S1's. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. ClementinoLisbõa (SO Secretário, servindo de.2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

-
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Passa-se á leitura do expediente.

l
Fernandes Távora

O Sr.
(2° Secretário, servindo de 1°),
procede á leitura do/seguinte

EXPEDIENTE
Ofícios:
Do SI' • Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, de 20 do cor~ente, enviando as listas dos Deputados e
suplentes dos Estados do Maranhão e da Paraíba, segundo o
julgamento definitivo daquele TribunaL - Inteirada.
Do Procurador! Geral da República, de 1.8 do corrente,
remetendo, de acôrdo com o § 3°, do art. 46 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, os autos do procésso de queixa-críme em que é querelante, Nelson Muniz e
querelado. o Dl' . José Eduardo de Macêdo Soares, Deputado
pelo Estado do RioJde Janeiro. -A' Comissão de Polícia.
O Sr. Presidente -

Está finda a leitura dQ expediente.

Tem a palavrJ o Sr. Leitão da Cunha, primeiro orador
inscrito.
2
O Sr. Leitão Ida Cunha - Sr. Presidente,Srs. Deputados. a incerteza Idos primeiros passos desta Assembléia. as
vacilações na' nefinicão de atitudes não devem constituir moth'o para desilusões, mas devem importar em uma advertência.
I
.
Afeitos no rekime que concorrera para a desvlllorização
do Parlamento entre .n6s, era natural que as primeiras decisó('!' do plenário obedecessem á orientação antiga.· do queresultou confusão (Jvidente dos destinos da Assembléia Nacional Constituinte com os de uma camarade1!berativa comum.
As primeirasresolucóes de caráter colet.ivo. tomadas
pore!'la Casa, incidiram em um dos graves erros do passado,
permilindoquc ai escolha dos Deputados fosse feita pelo critério geol6pico.
Se. noparlicular da formação da Mesa, tal circunstanci:l não rcprcsen~n\'a elemento prejudicial aos trabalhos, porquanto poderiami ser escolhidos, mesmo de acôrdo com esse
crilêrio, os maisfcapazes para os cargos dedirecão da Casa,
relativamente á constituip,ão daComis~ão Especial, êsse critério foi positiva!menteda- máxima infelicidade.
Não posso bompreender porque, no momento em que
se :elme uma A,lssembléia, para traduzir, em documentoescrito da maior relevancia, a opinião l)reponderante no Brasil, se proceda á! escolha daqueles a quem incumbirá a redação dêssc documento por um critério parcelado; critério fIue
nãop6de .iustificar o pronunciamento das diversas correntes
de idéias; critério que colocará em dificuldades sérias os
representantes Idas bancadas, que não forem constituídas
por uma opinião uniforme. Melindrosa será a situação do
membro de uma bancada, ao ter de harmonizar três ou quatropontos de "11sta distintos,. para a redação de um ato isolado. Poder-se-ia alegar não ser prudente formar uma comissão demasi~damente numerosa, pela dificuldade de con-
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ciliar opmlOes entre muitos hom~ns, mesmo quando animados. dos melhores propósitos. A Assembléia, entretanto, poderia ter tido n liberdade de escolha de seus representantes,
limitado, embora, ú número dêles ao que cstatuira u Regimento inicial, Nüo cabe, neste particular, culpa li Assembléia,
senão ao próprio Regimento primitivo, porque, em desaeúrdo com a orientação geral, que havia estabelecido a necessidade, se bem que um tanto precipitada, da organização dos
partidos, para satisfação do Código Eleitoral, inconseql1entemente, impôs um critério que. por complr\tú se ai'a;;tava
dessa orientucão. Poderia, porém~ a Assembldia, no exercício
de sua soberania, ter desde logo reformado o dispositivo, procedendo a essa eleição de acurdo com a forma preferível.
Não venho, Sr. Presidente, I pl·ocurar.soluc;üo para um
caso irremediável, mas, apenas, pedir a aten~ão dos colégas
para alguns pontos que me parecem de grande relevancia e
que deverão ser respeitados, afim de que 05 nossos trabalhos
COl'Z'cspondam ás inten(;ües dosciue até aqui nos mandaram.
As emendas propostas ao Regimento original, Quasi tôdas se inspiraram em crItério' perfeitamente justificável.
Algumas delas, porém, procuram exclusivamente a dilataçüo do~ prazos, o que, de cer~. virá prejudicar o fim que
temos em vista, retardando-o. I
Prepondéra, hoje, em toda o Inundo, a idéia de que a
restI~il;ão dos prazos para os debates deve prevalecer nas Assembléiascorno uma necessidaâe para a boa harmonia das
resoluções respectivas.'
!.
É certo, Sr. Presidente,qtiefiguram no Regimento dispositivos que permitem o encerramento das diSCUSSões.
Muito mais liberal, muito mais lógico e muito mais útil,
entretanto. seria não usar dêsse recurso•. que sempre reveste
caráter de. imposic;ão e acari'eta, consequentemente, má
vontnde, quando não cria incompatibilidades.
Ainda não tiv5mos longos debates. Apesar disso, e, embora
animados dos melhores pl'opósitos,raros foram os oradores que
subiram á tribuna e que se não desviaram da rota inicialmente trut;ada, solicitados pelosaparles que os le\'aram a
discutir' assuntos estranllOs30s que devem ser debatidos
nesta Assemhléia. Podemos imaginar, quando os discursos
se prolonr;al'em POl' todo o ~prazo p~rmilido por algumas
das emendas, quanta confusüo· predominará no nmbicnl<!,
quanta resolue:ão infeliz leremos de tomar, porque, se a paixão perturba o raciocínio individual, ainda maÍl; prejudica
o raciocínio coletivo, já polt!. pr'ôpria origem muito defi..
ciente.
I
Os prazos estipulados no Regimento davam, para. períodos de calma, pel'lodos de apresentação de emendas. de estudo de emendas, de elaboração de pllreceres, nada mPDI)S
de 82 1lOras, o que correspondel'ia Q. 27 sessões.
As emendas propostns pela Comissão de PoHcia elevam
estas !lor:ls a 102, o que importa dizer 11 34 sessões. Nesse
cálculo nüo estüo contados iosPéríodosque poderiam ser
considerados de atividade da Assembléia. Ú projelo constitucional deve ser esludado,lnaprimeira discussão, de acõr..
do com os seus capítulos, porque o Regimento se l'eferea capítulos, mas. êste~. são subdivisões qos Utulos,. e se. a lei
permite a dlscussao por. capítulos, nua p.oderá ImpedIr q~e
ela seja feita pelos tItulas. Se consIderarmos a ~ela
hora concedida a cada um dos Deputados para eXamma.r
êsses capítulos ou títulos; ise considerarmos ainda que um
quarto dos Srs. Deputados !queira utilizar-se dêsse àisposiI
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tivo do Regimento para analisar da tribuna os 26 Utulos do
projeto constitucional, teremos 780 horas de discussão, o
que corresllonde a 260 sessões de prazo normal. Se aceitar~
mos o critério proposto pela Comissão de Policia de passar
êsse prazo de meia hora ao dobro, na suposição feita de crue
sejam os capítulos discutidos apenas por um quarto dos
membros desta Assembléia, subirá o número de horas a 1.560,
o que corresponde a 520 sessões normais.
Chamo a atenção da Assembléia fJara êsse caso, que apenas se refere ao primeiro turno, afim de que nos não deixemos levar por êsse princípio suposto liberal, confundindo-o
com a prolixidade e a extensão excessiva das discussões.
Os problemas nacionais, que devem ser tratados na Constiiui~ão que vamos orgunizar, nãu exi8crn prazos maiores
'[Jara que seja.m suficientemente elucidados.
Acresce a circunstancia de que, ap6s essa pl"imeira discussão, ainda de aCÔrdo com o Regimento inicial, cada um
dos Deputados terá uma hora para examinar englobadamente
o projeto, isto é, para dêle destacar a parte que lhe aprouver, analisando-a convenientemente. Se a metade dos Deplltudos desejar utilizar-se dê:óse dispositivo regimental, teremos cento e algumas horas, .o que· cl)rresponde a 30 011 40
sessões ordinárias. Isso demonstra que, nos prazos mínimos
permitidos pelo Regimento, os nossos trabalhos poderão prolongar-se demais e a Asseml>léia assistirá, então, a õsse fato
inevitável: .i medida que os debates se prolongarem paralélamenle. aumentarão desinteresse. Xão poderão surgir fatos
no\'os. e s6mente a maneira mais ou menosartfstica e rebuscada de um discurso não bastará para despertar na Assembléia o interesse que devem provocar tod:ls as discussões
baseadas nos problemas nacionais, justamente os que merecem aquí bem estudados. afim de que possamos desempenbar com prooriedade e patriotismo o nosso mandato.
A li<:ão do passa.clo. Srs. Deputados, não deve deixar de
influenciar-nos. Nfio sou dos que pensam que devamos esqup.ce-Ia, ma::;, no contrário. devemo-nos lembrar sempre do
que ocorreu para não reincÍrlirm0s nos êrros já cometidos.
Não devemos, . é certo, confundir "esquecer o passado"
com "abandonar odios e ressentimentos". Estes, sim, si prevalecessem entre nós, seriam motivo constante de discórdia,
razão segut·u -de insl1cessopara os nossos Lrabalhos.
Todos os assuntos estranh-os ao problema da elaborac:ão
constitucional que vierem a debale, perturbarão o raciocínio, pois exaItaz'âo paixões; enfio ba, Srs. Deputados. raciocinio produtivo quando o indivíduo está apaixonndo.
Tem-se aludido nesta Cusa, ora á conveniência, OI'a á inconveni':ncia de nos inspirarmos em excll1ploscxLl'angciros.
?\adn conl1eco, de mais anli-patl'ioLico do que admitir
qUe só seja bom e aproveitúvcl aquilo que se depara no Brasil. (j[uilo bem.) Devemos, SI'. Presidente e SI'S, Deputados, estudar cuidadosamente, meticulosamente, tudo quanto se processa nos outros países maxime depois que a revOlução universal transformou muitos daqueles dogmas que
se consideravam intangíveiS em questões de sociologia,
para. da lição fornecida, tirarmos conclusões úteis ao Brasn.
Entre isso e aceitar serviLmente aquilo que outros povos
preferiram há um abismo. Neste, estou certo de que nos não
perderemos. (Muito bem.)
H,i diferença fundament:ll, pam a qual quero chamar a
atenção da Assembléia, entre o nacional·ismo construtor, o
verdadeiro patriotismo, e 'o nacionalismu sectário, que nada
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produz, porque sárrnente pode prev,alecer onde preponderar
a ignorancia. (Muito be,m.)
A ConstituiCão de 1891, redigida com grande sabedoria,
não poude, entretanto, impedir que os homens responsáveis
pelo seu cumpriJmento se deslembrassem das suas determinacões, e, pelo desrespeito assíduo, acarretassem a desmoralizacão do regime, a qual, por muitos, é atribuida sómente
ás deficiências dessa ConstituiCão.
Devemos ser calmos na apreciacão desses fatos e reconhecer que não poderiamos adotar, hoje, a Constituicão de
91, sem corrigí-Ia em .alguns pontos, que se referem á possibilidade de ser desobedecida, como o foi (muito bem..), e
em outros cujo retoque se torna indispensável, afim de que
nos adaptemos ás condições normais presentes, impériosas,
da vida universal.
O SR. 01J1LON BRAGA - De plêno acõrdo com V. Ex.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Por isto, a Constituicãonova, que nos cabe fazer, 81's. Deputados, deve ser um estatuto de defesa nacional.
Não me utilizo dessa expressão sens1t 1'estrictu, porque
não me refiro á garantia de integridade territorial do país.
Sirvo-me dela, senstt lato, porquê entendo que devemos re·correr a todos os meios que destruam, valorizando o brasileiro, os germes da desagregacão, que, insensivelmente, se
Insinuam em nossa Pátria.
Para cheganmos a êsse fim, não poderemos resolver apenas com palavras, por mais J.indas que sejam, senão com atitudes decisiv,as, que correspondam ás verdadeiras necessidades brasileiras.
A primeira de todas elas, Sr. Presidente, é a educacão
do povo. Essa educacão não 'Pode ser confundida com a simples a1fabetizacão; exige muito maior esfôrco; porquê terá
de ser motivo preponderante da unidade nacional.
Enquanto os brasileiros não tiverem, todos, ideiais comuns, que sómente poderão ter, quando convenientemente
educados, não haverá garantia precisa de unidade nacional,
que todos nós, legítimos patriotas, reclamámos.
A educacão não pode deixar de constituir um dos capítulos principais de nossa Constitui Cão . As diretrizes gerais
têm de ser estabelecidas nél,a, para que não deixemos, ao
acaso das lei50rdinárias, variacões que, fatalmente, prejudicariam a orientação geral, que deve ser única, para que
possa ser proveitosa.
O segundo grande problema é o da alimentacão do povo.
Não é preciso, Sr. Presidente, irmos aos sertões longinquos para sabermos que o povo br,asileiro se desnutre;
·e desnutre-se porquê os poderes responsáveis pela administração púbJ.icaainda não se dedicaram devidamente á soluCão dêsse problema.
A Constituicão deverá orientar também o sentido da
proteção á agricultura, com a criacão de núcleos coloniais, com o estabelecimento de regras definidas, de caráter
geral, que venham garantir a todos os que habitam o território brasileiro as mesmas facilidades para o entretell!imentf) do seu corpo.
A saúde dos brasileiros é outro grande prüblema que a
-Constituicão não pode deixar de encarar de frente e resolvê-lo de maneira decisiva. Não podemos continuar nessa situação infeliz, da ausência quasi que absoluta de assistência
-social; nessa situacão deprimente, que oferecem certas re-
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giões ainda inhabitáveis, por deficiência da capacidade dos
administradores que não assumiram, até hoje, de modo claro
e preciso, as responsabilidades próprias á satisfação do saneamento do nosso solo, e extinção das endemias.
Outro assunto que a 'Constituição não ·póde deixar de
resolver é o do trabalho. É indispensável que todos labutem
para que possarrn ser felizes.
Êsse trabalho produtivo sómente poderá, no Brasil, corresponder ás necessidades nacionais, que já se tornam patentes, quando fôr amparado por legislação conveniente, que
garanta a sua justa remuneração e defenda os .interesses
das classes trabalhadoras, sem asde.masias que tentam os
que as desconhecem e que não pódem ser aceitas por quantos
já conhecem as suas consequências.
A integridade territorial está a cargo das classes armadas. Terá, sem dúvida, nesta Assembléia, quem a oriente
de modo seguro. Não é, porém, sómenteda defesa territorial de que nos devemos ocupar, é, sobretudo, Sr. Presidente,
da defesa econômica, e esta. no Brasil. foi descur·ada larrnentavelmente, pelo passado, donde os dois fatos, que já estão a
perturbar nossa tranquilidade, fátos que sómente serão evitados se a Constituição nova deles tratar convenientemente.
O penhor das rendas públicas, Srs. Deputados, a maior
das humilhações que pode ser imposta a uma nação, tem
que ser proibido pela nova Constituição.
Os compromissos em moeda estrangeira e a utilização
dessa moeda para as transações internas, também, devem ser
proscritos em nosso novo Estatuto Fundamental.
Seria, Sr. Presidente, de toda a vantagem, para quanLos nesta Assembléia quere'm desempenhar o seu mandato
com perfeita sinceridade e real patriotismo, que, no prazo
em que o projeto constitucional, depois de sofrer as primeiras emendas, deva permanecer na Comissão própria
para os estudos indispensáveis, todos os Srs. representantes
qos diversos Estados trouxessem a êste plenário a opinião
própria ou a que legitimamente representam, com relação
a quaisquer dêsses grandes problemas nacionais. Só~ente
poderemos. fazer obm verdadeiramente brasileira se estivermos de todo elucidados a respeito dêsses problemas, no tocante ás peculiaridades de cada uma das regiões do país.
Nenhum de nós deve ter a pretensão de conhecer todos
os recantos de nosso imenso território, para opinar, em última instancia, quanto ao que mais convém a cada um dêles;
os representantes desses territórios, porém, poderão vir dizer-nos qual a melhor solução para um ou outro caso.
Se aproveitássemos tal interregno para elucidação desses fatos, quando viésse a debate e votação o projeto constitucional .já estaríamos no caso de resolver com propriedade aquilo que fôsse sujeito á nossa deliberação.
Sr. Presidente, para conseguirmos a perfeita elaboração do Estatuto, cuja formação aqui nos congrega, é
preciso que os nossos debates não desçam ao terreno pessoal; é indispensável que nos mantenhamos sempre em nível alto, discutindo com desassombro, mas, certos de que tão
respeitável é a opinião que defendermos, como aquela que
no
nos contradisser. Se continuarmos os nossos debates
terreno impessoal, poderemos fazer obra podutiva; se descambarmos, entretanto, para o regime das discussões pessoais, nada produziremos em benefício da Nação.
Precisamos, Sr. Presidente, convencer a Nação de que
é passado o regime das promessas não cumpridas. O fracas-

-.305 50 da política, entre n6s, resultou do descrédito da palavra
daqueles que falavam ao povo, sem, ás vezes, a intencão de
cumpri-Ia. Promessas foram feitas á Nacão Brasileira,
que, se tivessem sido realízadas, na proporção de 1/10, teriam
posto o Brasil presente numa situação mais elevada do que
a queêlc ocupa. O povo desconfia da palavra dos políticos, porque .iá se fartou de desilusões. Precisamos reabilit.ar
a política: precisamos fazê-la produtiva; precisamos impôr
o respeito ás nossas opiniões, pela convicção com que falarD'lüS e pelo cumprimento integral daquilo que prometermos. As discussões estéreis, embaixo terreno, podem servir
para diversão nacional. Gastando tempo em tais discussões.
distrairemos a Nacão; tê-Ia-emos, porém, fatigado e desiludido, assim procedendo.
Além de a: fatigarmos e desiludirmos, teremos traído o
nosso mandato, :pois não viemos a esta· Assembléia para falar
ao povo, iludindo-o, senão para deliberar em seu proveito,
elaborando uma Constituição que permita, ao Brasil futuro,
a vida que, nêle, os brasileiros merecem.
Habituaram-se os egopolíticos a prometer melhorias e
a faltar aos compl'omissos. É mister que desta vez, prezemos a nossa palavra, para que possamos garantir aos braltileirosque o que se venha a resolver será mantido, porquê
feito por uma Assembléia legitimamente constituída, na qual
ninguem poderá suspeitar não represente a opinião do povo,
por provir de uma eleição libérrima.
51'S. Constituintesl O futuro do Brasil dependerá do
nosso patriotismo.
Saibamos •corresponder á magnitude do momento!
Cumpramos integralmente o .nosso dever; e poderemos ter
a certeza de que a Constituição que dermos á Pátria, orientada como estatuto de defesa nacional, realizará êsse Brasil melhor. por que tanto se tem clamado, que tantas vezes
foi prometido: e jamáis·. conseguido, porque os homens não
souberam respeitar a palavra empenhada. (Muito bem; muito
bem, palmas; aorodor é vivamente cumprimentado.)

3

o Sr. Presidente- Achando-sp na anle-sala o ~r. Godofl'edo Mendes Viana, reconhecido e proclamado Deputado pelo Estado do Maranhão, convido os ~rs. 3 e 4" Secretários, para, em comissão. introduzircra no l'ccinto S. Ex.,
afim de prcstar o cómpromisso regimental.
Q

'CompareceS. Ex., acompanhado da respecLivucomissão e, junto á Mcsa, presta o compromissoregimental, tomando asscnto, em seguida).
O Sr. Presidente
[·cira.

~

Tem a palavra o Sr. Rodrigues 1\10-

O Sr. Rodrigues Moreira ,-- Sr. Prcsidente, cedo minha inscricão ao meu ilustre coléga Sr. Lino Machado.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. I.ino Machado.
O Sr. Lino Machado refere-se á sessão do Superior Tribunal Eleitoral em que foram distribuidos os últimos diplomas !'clativo~áseleicões na região do Maranhão.
20
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Está findo. a hora destinada ao ex-

Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os 51's.:
Pacheco de Oliveira, 'l'omazLôbo, Waldemar Motta, Mário· Caiado, Cunha Mello, Mário Chermont, Leandro Pinheiro,
Carlos dos Reis, Ugo Napoleão. Pires Gayoso, Waldemar
Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Pontes Vieira, Jehová Motta, José de Borba, Ferreira de Souza,
Martins Yéra, Alberto RoseUi, Odon Bezerra, Pereira Lyra,
Ve11oso Borges, João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão,
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arruda.· Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio,
Umberlo Moura, Góes Monteiro, Augusto Leite, Marques dos
Reis, Clemente Mariani. Magalhães Nelo, Alfredo Mascarenhas, Attila Amaral, Manoel Novaes, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Filbo, Lauro Passos, Carlos Lindemberg,
Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Leitão da Cunha, João Guimarães. Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Cosla11at.,
Acúrcio Torres, Fernando Magalhães. José Eduardo,· Fãbio
Sodré, Lemgruber Filho, José Braz, Martins Soares, Negrão
de Lima, Raul Sá, João Beraldo. Furtado de 1\lenezes, Waldomiro Magalhães, Bueno Brandão, Plínio Correia de Olivcira, José Carlos, Mário Whatel1~', Vcrgueiro César, Zoroastro Gouveia, Jorge Americano, Guaracy Silveira, Cincinato
Braga, Carlola Queiroz, Domingos Velasco, José Honorato,
Nero de l\1acedo,Francisco Villanova. Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Anes Dias,
João Simplício, Acyr Medeiros. Eugenio Monteiro de·· Barros,
Edmar Carvalho, Mario Manhães, Sebastião de Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa, Milton Carvalho, Ricardo Machado, João Pinheiro, Alexandre Siciliano Junior, Rocha Faria,
Robel'lo Simonsen, Teixeira. Leite. !\foraes Paiva e Nogueira
Penido. (102).
Deixam de compareccr
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Srs.:

Freire de Andrade. Barreto Campello, Arthur Neiva. Pereira Carneiro, Miguel Couto, Nilo dc Alvarenga, Oscar 'Veinschcnck. Adélio Maciel, Pedro Aleixo, José AIkmim, João Penido. Licurgo Leite, Maurício Cardoso, Armando Laydner,
Guilherme Plaster e Oliveira Passos. (15).
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão, vou levantar a sessão, designando para
amanhâ a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 20 minutos.

6n Sessão, em 22 de Novembro de 1933
"Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

Ás 14 horas e 15 minulos, procede-se a cnamada, á qual respondem os Srs.:

Anlônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Chrislóvão Barcellos, Thomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa,
WaldemarMolta, Alvaro Maia, Alfredo da Malta, ~lárioChcr
monl, .Veiga Cabral, Lino Machado, Magalhães de Almeida,
.costa Fernandes, Cárlos dos Reis, Adolpho. Soares. Rodrigues
l\loreira, Godofredo Vianna, Ag(lUOr Monte, Pires Gaioso, Luiz
Sucupira, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Ponles
Vieira, José de Borba, Ferreira de Souza, Kerginaldo Cavalcanti, Pereira L}'l'a, Hercctiano Zcna~'de, Agamemnon de
Magalhães, Augusto Cavalcanti, José Sá. Simões Bnrbosa,
'Osório Borba, G6esMontoiro. Sampaio Costa, Guedes N'o-gueira, Leandro Maciel, Deodatol\Iaia, J. J. Seabra, Prisco
Paraíso, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Arnold Silva,Lauro
Passos, Fernando de Abreu, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Ruy Santiago, Sampaio Correia, Olegário l\larianno,
Nilo de Alvarenga, Prado Kellr, Raul Fernandes, .Fernando
!\lagalhãe::. José Eduar~:Jo, Gwyer de Azevedo, Buarquede
Xazarelh, LemgruberFilho, Bias Fortes, Mello Franco, José
Braz, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Auguslo Viégas, Malta
-Machado, Delphim Moreira, Vieira Marques, Raul Sá, Simão
da Cunha,João Beraldo, Furtado de Menezes. Daniel de Car-valho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Benedicto Valladares, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão,
PUnia Correia de Oliveira, Alcantara Machado, rrheolõnio
"Monteiro de. Barros, Vergue.íro Cesar, Guaracr Silveira, José
Ulpiano, João Víllasbôas, Alfredo. Pacheco, Lacerda Pinto,
Antônio Jorge, Alberto Diniz, Ferreira Nelo, Gilbert Gabeira,
Vasco Toledo, \Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Antônio
Pennaforte, João Miguel Vitáca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Sebastião de Oliveira. Antônio Rodrigues de Souza, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Horacio Lufcr.Mário Ramos, Guslâo de BrHo, Roberto Simonsen,
Pinheiro Lima, Levy Carneiro, Abelardo Marinho e Nogueira
Penido. (112).
O .Sr. Presidente - A chamada acusa o compal'ecimen"to ~e 112Sr5. Deputados.
Está aberta a sessâo.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário), procede á lei-tura da ata da sessão antecedente, a qual é, semobservac.:ões,
:.aprovada.
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Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Tomaz Lobo (1 0 Secretário), procede á leitura dlt
seguinte
INDICACÃO

Indico que a Assembléia Nacional Constituinte faca publicar no Didrio da Assembléia Nacional um estudo sobre ()
Regimento Interno do CongressoConstituínte de 1890, elaborado pelo antigo Vice-Diretor da Secretaria da Camara dos
Deputados, Sr. Nestôr Massena, como subsidio valiosil'õsimoaos trabalhos desta Assembléia.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 22 de Novembro de 1933. - Nogueira Penido. - Á Comissão de Polícia.
Comparecem os Srs. Ministros Osvaldo Aranha e Washington Pires.
2

o Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala os Srs.
Assis Brasil e João Penido reconhe:idos e proclamado~
Deputados pelos Estados. do Rio Grande do Sul e Minas
Gerais, convido os Srs. 3° e 4° Secretários, para, em comissão,
introduzirem no recinto 58. EEx.. afim de prestarem o
compromisso·regimental.
Comparecem SS. EEx., acompanhados da
respectiva comissão e, junto á Mesa, prestam ocompromisso regimental, tomando assento, em
seguida.
3

o Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Pontes Vieira,
primeiro orador· inscrito.
O Sr. Pontes Vieira -Perdão etolerancia é a minha.
primeira súplica - perdão. pela minha ousadia, tolerancia
para o mais humilde representante do Povo Brasileiro .
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, feriu-se á suscetibilidnde de nortista um comentário de sentido pejorativo de
certa imprensa, em tOrno da ausência de idéias dos homens
do Setentrião brasilei:-o com assento na Af>sembléia Nacional
Constituinte. Tem sido um grande mal para a Nacionalidade,.
um verdadeiro ·retardamE.nto na marcha assencional da Civi~
lização o precário intercámbio, no. domínio do pensamento,
dentro das fronteiras dêsté país grandiOso, tão imenso quanto
descontrolado, tão rico e prodigiOso, quanto desconhecido dos
quase responsabilizam paI' nossos objetivos finalIsticos, noconcerto internacional. Surpresas sóbre surpresas Se revelam aos olhos do homem do Sul,. quando se movimentam,
em direção ao Norte, desvendando regiões, cuja extensão e
riqueza inexploradas revelam ao País, o futuro formidável
que nos aguarda.
Que o turismo se desenvolva de modo crecente afim deque homens do sul e homens do norte se compenetrem .dos
grandes éstos nacionais e nos conduzam numa atl'acáo irresistivel para a nossa mais alta finalidade. Desejo fazer'
crente a opinião pública destax>érola americana que é a ful-'
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. ogUl'ante Guanabara, que o Norte tem capacidade de organizatão, que há também por aquelas regiões, aparentemente, inóspitas, sensivel movimento de culLura, e que a República tem
sido para nós, severa escola de civismo, tendo-8e operado,
após a revolução, o milagre supremo de nossa compreensão,
de modo a se nos arraigar li. conviccão de que a arrancada de
Outubro não fique reduzida á mera substituição) de homens
pelo Poder, mas que tenha sido o brado renovador do civismo
nacional, rel'letindo o embale das armas, nem o movimento
tambem de cultura socínl e política um "sursum corda" realizador' das nossas supremas aspirar.;ões.
Estou edificado, Sr. Presidente, com o espetáculo político que se me deparou nêste recinlo. O ceticismo de que
éramos portador, criado em nosso animo, através de notícias
tendenciósas. e de enlrevistas de pro-homens improvisados,
diluiu-se como por encanto, enchendo-nos de profundo contentamento, ao primeiro contato com os nossos legisladores.
Não encontrámos aqui o deserto de mentalidades, como fez
senth' uma. alta. personalidade militar ao afirmar ~ue muito
nquém estaríamos n6s, não s6 no aspecto moral, mas sobretudo no sentido mental. da Constituinte de 1891. Eu já puzera de quarentena tal afirmativa, porquê, de longe, já.
sabia de como poderia vir atoor o senso das três fortes bancadas do Sul, aliadas á mentalidade de formidáveis e incoln. paráveis juristas que há tnntos anos tem transposto asfronteiras dos seus respectivos Estados. Eu já conhecia as profundas culturas dos homens do Sul que nos têm honrado até
nas representa~ões diplomáticas, em missões· da mais grave
responsabilidade. Raul Fernandes, Leví Carneiro, Maximiliano, Antônio Carlos, Azevedo l\larques, Jorge Americano e tantos outros já bem diziam do formidável embate que iríamos
a'lsistir. Não ficou. porém, apenas nessa espectativa de exceções. O que se verifica é que cada bancada tem nos enviado
profundos professores de Direito, que se têm revelado, par·a
bem cêdo desmentir as palavras daquele cético General. Do
Norte já se fez sentir o pêso da notável embaixada. Advogados
bafanos e pernambucanos têm-nos ministrado preleções brilhantíssimas, esmerilhando e definindo, discernindo no emal'anhado da contro....érsia, uma esgrima sutil de mestres consumados .. Em br'eve se revelarão outras bancadas que pos~uem condoreiros da idéia, como Álvaro l\!aia, de ltIanáus, o
l'ouxinol jaguarino, que é o Padre Leandro Pinheiro, a clava
incontida de Carlos Reis, do Maran.hão, etc., etc ..
Infelizmente surgem as ·lamentaveis excecões, na pessõa
que ora ocupa, humildemente ,esta tribuna, E o fiz, Senhores
para um fim. E t1ste foi o de declar'ar que aqui não viemos sem
um progt'uma definido, aguardando como se pensa, o soprar'
das "iracôcs oficiais. Até ai não deve ser interpretada a 50lidar'iedude dos homens do Norte, com a obra patriótica de
assistência e desvêlo que vem caracterizando a clarividência
do Sr. Dl'. Getúlio Vargas. O Constituinte feito pela Revolução no Norte não se despersonaliza, nem se incondicionaliza. Já passou o tempo da inteira subserviência e do incondicionalismo político. No movimento de cultura e de civismo
que se operou,. temos erguido um pouco os nossos corações, e,
sem curvaturas, colocado o cérebro. áeima do estômago,
despidos dos salamaleques despersonalizados. como diria Rui.
De . modo que. a nossa solidariedade é perfeitamente coneiente e sobretudo honestamente justificada.
.
.Nós da bancada cearense, quer do Partido Social Dempcrál1co a que tenho a honra de pertencer e de que fui um
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dos· fundadores, quer da Liga Eleitoral Católica, temos um
programa definido, cujas idéias folgaremos, cada grupo respectivamente, em defendê-las, com todo ardor. cívico, com
que pleiteamos a nossa vinda a êste empolgante certame.
O nosso partido, com diretórios, em todos os Municípios
do Estado, definiu o seu ponto de vista político e doutrináriO'
no sentido de concorrer para a formação de grande PartidoNacional, que condênse, centralise e sintonise uma invariável
corrente de opinião, conducente ao· desen\o"olvimento de nossas riquezas, num sentido nacionalista. Pregámos em nosso
programa a instituição de conselhos técnicos especializados,
funcionando como órgãos orientadores do Govêrno. Pugnámos pelo maior "controle" ao Poder Executivo, de modo a
impossibilitar a sua hipertrofia. Estudamos o :Brasil na..
realidade dos seus problêmas, elevando nêle a maior diversidade. de oondições e de cultura das suas imensas regiões.
País sem simile no Norte, diverge profundamente nas
suas células administrativas. Nêle se verificam Municípios
de milhares de contos de renda, e Municípios que rendem
uma fração de percentagem sobre aquêles. Se. em regiões
de· maior cultura é adaptável a forma. de govêrno parlamentar,
verdadeira. e mais alta expressão de pura demoeracia, noutras onde ainda se impõe o govêrno. á fôrça, melhor se ajustaria. o presideneialismo ou regime ditátorial. Como harmonízar? Nem o parlamentarismo a "outrance", nem o presidencialismo descontrolado. Um parlamentarismo "sui generis", de que, oportunamente, daremos o traoado, dentro das
nossas possibilidades culturais. Pugnámos pela efetivação
da responsabilidade do Presidente da República e de seus
Ministros, gestores· estaduais e municipais, Secretários de
Estado, etc. etc. Velámos pela eficiência da administração
municipal, considerada êélula do País, integralizando-a na.
sua verdadeira função política e administrativa. Batemonos pela rigorosa observancia de um sistema eleitoral que
assegure á Nação o direito de intervir automáticamente. em
seus .negocias, com a representação proporcional de todas
as suas correntes de pensamentO, eom medidas punitivas
efieientes que protejam a verdade do alistamento, do votosecreto, tendo-se em eonta que a ineficácia do sufragio e a..
corrupc;ão eleitoral foram a causa principal da Revolução·
de 1930.
Equiparámos para todos os efeitos a moral política á
moral· comum, considerando-se os delitos políticos administrativoscomo altamente nocivos ao bem da Patria, sujeitando-os a rigorosa punição. Somos pela livre manifestacão
do pensamento, condenando a covardia pelo anonimato. Lutâmos pela efieiência da defesa nacional, cultuando o civi.s-·
mo damocidade, devendo o serviço militar ser uma obrigação
indeclinavel para todo cidadão.
Propugnámos a sindicalisação das classes, ~reaçoo de
tribunais de arbitragem, entre patrões e operários, a organi....
zação do trabalho nacional e a creação de leis amplamente
asseguradoras dos direitos dos proletarios.
Assunto do interêsse regional, pleiteámos,. com desvelo,.
a continuidade dos serviços federaes e estaduaes, no sentido
do ~ombate metódico ás sêcas, pela multiplicação e desen.
volvimento das rêdes ferroviárias, construção de açudes públicos e particulares com os respectiv,oscanaes de irrigac;ão'
e de tudo enfim que redunde na salvação e garantia da vldar.
economica.dos .Estado~ assolados.

-311.Interessámo~nos pela. criação de um .serviçO' especializado de proteção e fomento â cultura. da carnaúbeira e suas
índustrins, por meio do crédito agricola e do melhoramento
técnico do seu beneficiamento, impedindo de maneira rigorosa a exportação de mudas da mesma. planta, nossa maior
riqueza atual cearense. Inoontivar a creacão e eficiência
das estações experimentais e a multiplicação das fazendas de·
sementes de algodãO, estandardisando~se a produção em típ'O'
valorizado, proibindo-se o Plantio de variedades antí-economicas, promovendo a fiscalizacão do comércio primário
dêsse produto, e a rigorosa vigilancia técnica das instalacõ.es·
particulares de rdescaroçamento.
Afastados os obstáculos de qualquer natureza, criados con-·
tra o livre transito de mercadorias pelo·território nacional, devemos regularizar a exportação, de acOrdo com os interêsses
vitais do país e das regiões. Outras muitas proposições
constam de nosso longo programa político administrativo.
Fastidioso seria enumerar. Reforma tributária, divisão de
rendas, scrvil;os portuários, dragagem sistemática de barras
e .a.ncoradouros fluviais de imperiosa necessidade para a
vida econômica' do Estado. Levantamento cadastral do patrimônio, notadamente das propriedades rurais, açudes e outros
benefícios que a. incúria administrativa da primeira República deixou em tumultuária dispersão. Advogar li. nacionalização das minas e quédas dagua. Considerar absolutamente
indispensável a presta~ão de contas do Presidente da República, Chefes de Eslados e Municípios. Considerar clandestinos e lesivos aos interesses públicos, todos os emprestimos,
emissões, concessões a empre:las ou a particulares e quaisquer operações de crédito, sem divulgação e forcando-os ao
amplo debate. i Unificação da Magistratura., assegurando aos
seus representantes completa independência moral, exigindo-se cultura i técnica, rigidez de caráter e serena imparcialidade no eXercício de suas elevadas func;ões. Prestigiar
a instituic;ão da Família como base formadora da Nacionalidade, reoonhecendo a "aUdez dos casamentos religiosos,
quando prefet'idos, desde que se fac:amregistar perante a
Lei Civil. Higiene, assistência sob diversas formas, etc., são
outros tantos: pontos fundamentais de nossa. orientação
partidária. I
Como vêm, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, temos
matéria para amplos debates, não só na Constituição, como
para os Congriessos ordinários. Agóra o meu ponto de vista
indivídual, já !por mim defendido, quando comparte no Congresso Revolucionário de Recife, em Abril dêste ano. Entre
os dois sistemas de Constituição - amplo e restrito: nesto,
contendo apenas a. matéria essencial, da estrutura do govêrno
e dos. fundamentos do regime, e no outro, todos 05 problemas
de capital interesse da Nação, mesmo os que condizem com
as relações dedireilo privado, na defesa civil, comercial e
geral, opinei pelo sistema das restrições; e agora melhor o·
faço, por método e como alta medida da patriotismo e de
emergência. :
Faco· um lapêlo á. nobre Comissão dos· 26 para que atente
bem paraês~e ponto, com o fim de concluírmos no menor
prazo possivel. a nossa tarefa constitucional.
Não nos l inibiria da· atentarmos para o aspecto das
relações de dil'citoprivfldo, quando tivessemos de estudaras
atos. do Govêrno Provisório. Nada nos impediria de, naconformidade do;· Decreto que convocou a Constituinte, apresentârmos as n9ssas sugestões, após votar a Constituição, am"
r
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pliando e melhorando os decretos leis, adatando-os á evolução cultural e econômica da sociedade brasileira I
Evitamos o absurdo de tratar na Constituição de assunto
essêncial de direito privado, mutável e evolutivo, adatável a
diversas fáses de civilizacãoe tão frequêntemente variável,
como sejam: direito de sucessão, matéria de prescríção, legislação do trabalho, etc., etc., dos quais os dois primeiros
pontos já mereceram formal. condenação do sociologo e civilista eminente, o maior dos: pátrios juristas, que é ClovisBeviláqua. Opino como o eminente jurisconsulto Leví Carneiro,
para .que, por uma· qm~stão de técnica, estud6 preliminarmente a Comissão as linhas mestras do projeto e nos dê o
esbôço de nossacoustrução constitucional, e penso como Arruda Falcão, que seja enunciado o sistema a que devem
obedecer os nossos trabalhos constitucionais.
Concorreríamos assim, numa ação conjunta e sentido
único, para amais pronta e breve obra constitucional, porquê penso, também, Sr. presidente, que, quanto mais ampla for
a nossa carta fundamental, mais defeituosa e menos duradora. É lógico e intuitivo. Fica aí o meu apêloe expostas as
idéias do meupartído.
Deve a prImeira discussão versar s6bre os problemas
capitais, fundamentais da Constituição, como opina Leví
Carneiro, nome que sempre pronuncio com a mais merecida
reverência, não de hoje, mas de há muito, primeiro, os princípios básicos, com inspiração nas necessidades nacionais.
sarando as feridas da organização anterior. Mais que norevestimento de forma e de estilo internos, as questões de direito
privado, processual e de formalidades de frequêntes variações. Detalhes do art. 54 e ceguintes do Ante-Projeto; da
Secção IV, em particularidades .dos parágrafos diversos do
arl. 64; na Secção VI quando trata da administração financeira, dos arts. 70,73, e outros; Secção VII, questão de compelencia do fôro tratado no art. 79 e seguintes. Título VI,
dos funcionários públicos, certos assuntos da declaração de
direitos e devêres, inerentes ao Código Penal, com estabelecimento até de prazos, nêste País tão grande e de condições
tão diversas. por seu clima. transporte. meios de comunicaçãe.,. etc., etc., são assuntos de assembléias ordinárias, tanto
quanto as matérias de prescrição e sucessão e perpetuidade
de matrimônio, etc., etc., as quais são tratadas nos Utulos
X eXll.Bem sei que para o sistema restrito e amplo já se
criou uma classificação de justificativa <loutrinária. Esta
classificação é a de·· filial'· o primeiro sistema á teoria clássica .e o segundo,â teoria moderna. A teoria clássica, li em um
artigo de Sampaio D6ria. é a que moldou a Constituição dos
Estados Unidos e do Brasil; e a moderna inspirou a Constituição Alemã e outras de após guerra.
Acentúa () publicis1a citado -liUe no Brasil tem acontecido
que os governados abjurem uma lei, encartada no estatuto
político, e todavia s6se poderem dela descartar, dois anos
. depois. como é de preceito nas revisões constitucionais. E
o Povo fica por algum tempo, sob o império de uma lei que
repele. As leis constitucionais exigem mais detida ponderação,
comodizrSampaio D6ria, constituem-se por nór.mas cujas
alteracõespodem repercutir fundo na ordem jurídica. na paz
política e prosperidade geral.
-Com êstepublicista aceitámos para o Brasil. COmo infinitamente .lDielhor e mais adequado, o sistema clássico. E
assim estal>eleçá.mos precipuamente: as normas da estrutura
do Estado e as. normas que distinguem a competência dos 01'-
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gãos do Govêrno. Depois, o princípio das liberdades individuais. direitos fundaanenta>is. violuvcis por abuso das autoridades constituidas . Aindu ou!.t'u vantagem das constitui~ões sintéticas (vide Sampaio D(iria): KÚO mais accessiveis
ao entendimento popular. F: o I'O\'U quo nüo jure fidelidade
absoluta á magna carta, sob qlll! "lvu, é um povo sem estabilidade política, sem confialll';ll nn l'I'I{IIIl<' em revoluções
constantes, mais bárbaro q\W ll!,'ll 11.IIl!O , L:onclue {l notável
jurista: "A Alemanha nilo dd"mtll!lI 11 ~ua bela Constituição
republicana, queimada na. pil'" hlf.ll!I'll.lll1. primeiro p(lrque
não corresporide ela aos hlÍlIir.lI~ lI11II'IlI11'los de sua raça; segundo p.ol'que, a raça populnl' llh~lI1l\ não chegou a compreendê-la. Fôsse, porém, uma COll!ltlltticüo sintética, que se limitasse á estrutúra do Estado, 1111 fUIII;.(jes do poder e ás garantias do homem, contra oabullo 1.1011 governantes. certo Q povo
preferiria morrer, 'a lhe atelll', como ateou, o fogo crépitante
da aventura política em que l'ltl I\chu."
O Povo Brasileiro, 81', PI'BllldenLc, 81's. Constituintes,
precisa de entender a nossa Gonlltiluit;uo, que deve ser promulgada com urgência. E, I!lU'a 114~o, só o modêlo clássico,
-a forma sintética de norrnnl'l 1'1Inrll1m"nLais nos convém.
As idéias de Sampaio Dlíl'in. q\ll! l'l,j agora li, foram esposadas por mim em Abril, no COllgl'OsSO de Recife, sendo,
por isso, duplo o tIDeu eontonl.lllnmllu, 1>01' achar-lIDe em tão
honrosa companhia. E, na 1l1Jl'.~clucno dos atos do Govêrno
Provisório, então concluirianllli'l Il 0111'1\ patriótica que vimos
e pretendem03 realizar. E' €I 'lIl1'U "llI~lo! E' o pensamento do
meu Partido! (Muito bem; 1/wi#n IJlJlIt. Palmas. O orador é
-cumprimentado. )
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o Sr. Antônio Jorg. - 81', Il l'oJ4idcnte, 81's·, Deputados,
nll primeira sessão, após 11 IUlClulucno da Assembléia Nacional Constituinte, tivE' ocaglAo ,li' II1,111cltl1r a palavra. Era meu
objetivo tomar para meu Ei'lLlldu u Iniciativa de pugnar, nesta
Casa, pela abolição compllll/L II Intllgl'ul da censura á Imprensa, no momento em que llllcldvlllOos Os nossos trabalhos.
Não consegui realizá-lo, pOl',itll, mulot' roi a minha satisfação
vendo ·que, aqui, outros colelrll"'. IlIclullive um ilustre representante do Distrito Fadol'al, l!IlpOIlIU'llm essa idéia, á qual
me sinto satisfeito por podlH'. mn nume da bancada de meu
Estado, aqui representada llt!ltll'i t'OfI;US políticas e revolucionárias, dar apôio irrestrHo, lIIpulecundo êsse apôio, quero,
também, pessoalmente, 1'endm' um I>l'eito de homenagem e
Justiça á imprensa da. minha lel'I'a.
Sim, 81'. Presidente, porqull Dela dêvo os melhores triunfos da minha vida política, Pt.'IJOIIl de ter combatido durante vinte anos a situaQão domhul1Ilo em meu Estado, desde
a Reação Republicana, foi nela qUl' encontrei o reduto em que
pude ªcastelar-me, para cOmlll\tlw Oi! desmandos das situações
então vigentes, qUe conspurcavl1m o l'eglme e cerceavam todas
p·s liberdades públicas. E lleSSClI vinle anos de lutas partidárias, descrente de todas as g:u'llnllu8 que então nos eram prometidas, devo a'firmar á Casa que mailJ Ciz em três anos de
atividade na imprensa, do que nos dezessete em que procurei, _
na vida ·partídária e dentro da Lei, trabalhar pelo engrandecimento do meu Estado, e, conseguintemente, do Brasil.
.
Sr. Presidente, assumindo essa atitude, eU quiz únicamente render um preito de grande homenagem e justioa aos
homens da imprensa do meu País,· sem procurar cortejar a
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popularidade, porque não precisa fazê-lo quem entra nesta
Casa com a mesma autoridade dos nobres Deputados, adquirida em lutas incessantes e sem medir sacrifícios.
Tenho o meu patriotismo, o meu civismo caldeado no
sofrimento e na luta, pois é na luta e no sofrimento que se
afirmam essas qualidades.
O que foi a ação do jornal A Tarde, sob a minha direção,
todos no Paraná a conhecem. Foi memorável a campanha
que desenvolvi em pról da Aliança Liberal, sob a chefia. doilustre Presidente desta Casa, o Sr. Antônio Carlos•. Ela
ficou nos fastos da .história política d:>Paraná, tendo concorrido de maneira eficaz para a vitória Jia Revolução de 1930,
cujo terreno preparou.
E aqui, na bancada do. Paraná, está· o meu nobre colega.
- o Coronel Plínio Tourinho, que poderá confirmar as .minhas palavras. Ao comando do ilustre militar, o Paraná levantou-se como um só homem, abrindo. as suas fronteiras
aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
Senhores, podemos e devemos confiar nesta Assembléia..
São as palavras do ilustre "leader" da maioria.
Sim, Sr. Presidente, devemos e podemos confiar nesta
Assembléia. porquanto, conforme afirmou o ilustre reprel'cntanLe do l~stado do Rio, ela é a expressão mais legítima
da verdade eleitoral, que tivemos no Brasil.
Devomos I) podemos confiar nesta Assembléia porque,
aqui dentro. nos é lícito falar lívremenLe em nome do Povo
Brasileiro. E. se em nome· do nosso Povo, podemos falar
com liberdade, parn maior autoridade nossa é preciso quelá fora, não só o Povo que nos elegeu, mas também. a Imprensa, pelos seus órgãos, possam livremente discutir Osnossos otos nesta Assembléia.
Entrando· em considerações de outra ordem, SI'.Presidente. quero declarar á Assembléia que na reunião dos "1eaders", e falando em nome da bancada do Paraná, representada pelos seus dois grandes partidos - nenhumal'estrição.
foi feita á ~sco!ha do nome do ilustre Ministro Osvaldo Aranha. Aceitei, semreserv:ls,· a indicação feita pelo ilustre representante do Estado do Rio, o Sr. João Guimarães, porquê,
incontestayelment.e, todos reconhecemos. no Sr.. OsvaldoAranha grande autoridade nara ser o "leader" desta Assembléia. Não discuto a fórmula dessa escolha. Posso mesmo
dizer que, se aqui. representamos .as nossas circunscrições
eleitorais, o Sr. Osvaldo Aranha, pela sua autoridade inegável, está indicado para aquele. posto, pelo Brasit revolucionário. Não se diga, como afirmou um vespertino desta Capital, que, na escolha do "leader" por esta forma havia como·
que .uma imposição do Govêrno Provisório, que, por intermédlO dos Interventores, pessõas de sua confiança, poderia'
influir junto ás respectivas bancadas para a escolha do nome·
do Sr. Osvaldo Aranha, ilustre Ministro da Fazenda.
Não facamosessa injustiça aos ilustres Deputados desta.
Assembléia.
O mais categórico desmentido a esta asserção está na.
maioria· da ban~ada. do Paraná, que, -diga-se de· passagemnão .tem qualquer ligação -com a direção .governamental doEstado.
Agora, Sr. Presidente, preciso fazer referência a· uma.
afirmação do ilustre representante do Distrito F-ederal o
SI'. Henrique ~odsworth. nome que pronuncio com acatamento e respeIto, conquanto não tenha ainda a honra de
manter com S. E."'t. relações pessoais, masque conheço, pelo,
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justo e merecido prestígio de que goza, .não só nesta. Capital,.
como em todo o País.
O nobre Deputado pelo Distrito Federal, no calor de
nm aparte, afirmou que a reunião desta Assembléia Constituinte custou ao Govêrno Provisório, apenas a expedição de
um decreto.
Não, SI'. Presidente, os heroicos 501daJos do Exército
Brasileiro que tombaram nas barrancas de Itararé e nos despenhadeiros da Ribeira o fizeram pelo Brasa.
Nunca duvideidoi'i propósitos do benemérito Chefe do·
Govêrno Provisório. O resultado aqui está: ncha-sereunida
n. Assembléia Xacional Constituinte, com· a colaboracão da
digna bancada do brilhante e· glorioso El'õtado de· São Paulo.
:E: scmpre com orgulho que me refiro á terra de Piratininj:jcl..
Lá, nas arcadas do velho erlifício do Largo deSâo Francisco,
se formou meu espírito. Em minlms veias corre o sanS;l.ledos bandeirantes que desbravaram os sertões da sua amadaex-quinta comarca, hoje Estado do Paraná.
Sr. Presidente, esta Assembléia, conjugando todos os
l's!orcos, nada mais faz do que praticar ato de grande patriotismo, entregando-se á feitura da nossa Constituicão.
Vou, IJois, encerrar as- poucas palavras com que venho
abusando .da atenção desta Assembléia •. Não pretendo, por
mais tempo, perturbar. a serenidade dos seus trabalhos.
Sr. Presidente, fal'ei o possível para não distrair esta
Assembléia com assunto estranho li sua convocação .
Desempenhando, neste momento, honrosa incumbência
que foi dada á bancada do Paraná,· venho. encaminhar á :Mesa nm requerimento da "Organizacão dos Voluntários daRepública", que peço licença para ler:
"Sr. Presidente da Assembléia. Nacional Constituinte. - A Ol·ganizac,:ão. dos Voluntários da República,criada para defender a República e o regime federativo, lJonsiderando: Que a situacão republicana,
em que· fatalmente se acha o Povo Brasileiro, em virtude do scu passado, independe do reconhecimento·
dessa situação, por parte de qualqu~r poder; Que
em face de similhante fataUdade, o dever de todos os
govêrnos instituidos no Brasil, a partir de 15 deXovembro de 1839, tem sido e será sempre o dereco-·
nherer uma tal situacão e a ela se subordinar dignamente; Que êsse reconhecimento s6 pode honrar aos
que ~inceL'n e csforcadamente o promoveram; Que a
n~públicaé caracterizada, sobretudo, pelo respeito á
fraternidade universal e ás liberdades públicas, sendo
que, em nossa Pátria, o deve ser também pelo acatamento á autonomia federativa; Que no regime l'epúblicano, é garantida a todos os cidadãos a faculdade de
~e dirigirem aos poderes públicos para lhes. propor o
que for interesse geral: Propõe que a Assembléia Na~
cional Constituinte tome imediatamente as providências que julgar necessárias, afim de que seja garantido atados os brasileiros o uso efetivo das liberdades
públicas e principalmente da mais completa liberdade
de pensamento, suspendendo, desde logo, a censnra á
Imprensa e toda e qualquer limitação que haja sido,
imposta á essa liberdade. Propõe, igualmente, que seja
decretada uma anistia ampla e irrestrita a vencidos e
vencedores, civis e militares, que tenham tomado parte'
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,direta ou indiretamente nos diversos abalos revolucionários, verificados no País, a partir de 1922. Só
respeitando preliminar e fundamentalmente essas
condições, a Assembléia Nacional Constituinte sentirse-á amparada e fortalecida pelo apoio da opinião
pública brasileira e adquirirá a autoridade indÜipen.savel para promover a reorganizat;ão republicana, dentro das· bases que lhe foram legadas pelo conjunto do
passado nacional. Em caso contrário, teremos o desgosto de ver a sua obra confundir-se com o fruto condenável do despotismo, e ser repudiada por todos os
patriotas e republicanos sinceros. Rio de Janeiro, 22
de .Novembro de 1933. - Pelo comando em Chefe
da Organização dos Voluntários da República.
Amaro da Silveira".

Enviando á. Mesa o presente requerimento, devo dizer
·que está êle, em suas partes gerais, perfeitamente deacôrdo
com as minhas idéias, quer quanto á liberdade de imprensa,
·quer quanto á anistia.
A política é, no momento, uma das maiores .preocupa·C;Óesdo homem moderno; e, na política, segundo afirmou o
ilustre Interventor de São Paulo, a maior arte está em saber
'esquecer.
Limitando-me, por hora, a essas considerac;óes gerais,
-sem descera maioresdetalhec, .reservar-me-ei para, se pre·ciso for, dizer mais alguma palavra sÔbre o assunto.
Terminando, Sr. Presidente, declaro que, como repre-sentante político de minha bancada, defenderei não só os
altos interesses, não só os do meu Estado, como os do meu
partido; na qualidade de simples· Deputado, serei aqui o ad~vogado da Imprensa, á. qual, como acabei de afirmar, devo os
pequenos triunfos da minha vida pública. (lIfuito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
O Sr. Antônio JOl'ge envia á Mesa uma x'epresenlacão.
O Sr. Presidente - Estando inscrito o Sr. Deputado
"Carlos Reis, dou a palavra a S. Ex" pondera.ndo. entretanto,
· que faltam apenas 10 minutos para esgotar-se a hora do Ex~ediente. Se, porventura, o .nobre Deputado quizer ocupar a
'tribuna por mais tempo, poderá falar, a seguir, para expli· cacãopessoal, na 0x:dem do Dia.
I

Tema palavra o Sr. Carlos Reis.
5

O Sr. Carlos Rêis - Agradecendo a informação de V.
procurarei num poder de síntese, limitar amais possí·vel, a minhaexposic;ão.
Nota-se no seio desta Assembléia, a preocupaçãopredominante do fator tempo, para se poder discutir e votar o
"estatuto fundamental por que se deverá. reger o Estado bra'sUeiro.
Não virei, Sr. Presidente. e Srs. Deputados, com a minha
..desautorizada palavra,. descobrir o milagre de .solucionar o
problema de que doutos e respeitáveis colegas se têm ocupa"do, apresentando dados estatísticos e até táboas deprobabilidades, .no tocante á discussão e votação do nosso Estatuto

~Ex.,
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Fundamental e ás suas delongas. Não, Senhores! Mas todoassunto científico requer profundo estudo, meditação e'
grande poder reflexivo. A constituição de um país. de uma
nação. é trabalho de estrutura político-jurídica e' que demanda, portanto. acurado estudo, profunda meditacão. e·
grande poder reflexivo. E, Sr. Presidente, para se discutir
e votar o nosso estatuto básico, é necessário, é preciso que
haja o tempo essencial aos argumentos, ao estudo e ao poder reflexivo, em cada inteligência, sôbre a Carta Magna da
nossa nacionalidade.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, é sabido que Ruy Bar-·
bosa - é bem de nossos dias - quando incumbido de elaborar o Código Civil, sofreu acerba crítica pelas delongas
de seu estudo.' E Rui Barbosa, Sr. Presidente, era o vértice·
continental da intelectualidade americana. era o nosso principe jurút mauister.
'. .
A sua prodigiosa capacidade de trabalho, no entanto, necessitava de inteli~ente vigília, de sábia digestão" intelectiva,
para poder elaborar trabalho jurídico de tão sérias e graves
responsabilidades.
E como iríamos, agora. discutir e votar o nosso novoEstatuto fundamental? Apressadamente, tumultuáriamente,.
imediatamente - como entendem muitos'?
Não, Senhores!
Segundo Augusto Comte, todo trabalho científico deverá
ser mediato e inferido; nunca. imediato. E a constituicão deum país, pela sua limpidez de linguagem, pelo raciocínio que·
deve preocupar, que deve atrair aos seus fatores, é obra quese ..não póde assim fazer de um fôlego.
É inegável que não podemos, absolutamente, abstrair o
fator tempo das nossas cogitações.
A exemplo do que disse o talentoso Constituinte e emérito jurisconsulto patricio, Dl'. Levi Carneiro, também não·
venho apresentar e justificar emendas, mas, apenas, oferecer sugestões, no sentido de serem divididos e separados
os assuntos correlatos que,. em hipótese alguma, deverão·
ser discutidos e votados ant~s dos de caráter primordial,
porque isso importaria numa invei'são da boa ética parlamental'. As' matérias subsequentes só deverão ser apreciadas. e discutidas por esta Assembléia, depois de resolvidos·
os assuntos básicos e fundamentais.
Sr.' Presidente, como muito bem declarou o leader panconstituinte, Sr. Osvaldo Aranha, aqui nos achamos para discutir e votar uma Constituição. E se assim é, como realmente o é, não podemos esbarrar, com a impassibilidade do·
granito, ante o primeiro obstáculo que se nos depara. Devemos, ao contrário, prosseguir dentro das nórmas traçadas
ás assembléias dêste genero, dentro das diretrizes, das li-·
nhas mestres orientadoras dos Constituintes nos seus pronunciamentos, porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
Nação toda aí está, em guarda, á espera da nOSsa atuação
nesta Assembléia que, confio, creio, estou certo mesmo, será
a mais eficiente, nobre e digna, afim de corresponder aos··
justos anseios da nacionalidade.
Te~ho dito. (Muito. bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Está. finda a hora destinada. ao Expediente.
Vai-se proceder á Ordem do dia. (Pausa.)
Mário. Caiado, Cunha Melo, Luiz' Tireli, Leandro Pinhei-ro, Moura Carvalho, J&quim Magalhães, Hugo Napoleão"
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'WaldemarFalcão, Leão Sampaio, Silva Leal, Jehová Motta,
Martins Véra, Alberto Rosellí, Odon Bezerra, VelIoso Borges,
João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arruda Camara, Alde . Sampaio. Humberto Moura, Valente de Lima, Izidro Vasconcellos,
.Antônio Machado, Augusto Leite, Marques dos Reis, Clemente
Mariani, Magalhães Neto, Medeiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Manuel
Novais, -Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Carlos Lindemberg,· Amaral Peixoto, Miguel
Couto, Leitão da Cunha, João Guimarães" César Tinoco, Alipio Costallat, Acúrcio Torres, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, Cardoso de MelIo, Martins. Soares, Negrão de Lima, Odilon Braga, Clemente Medrado, Christiano Machado, Polycarpo
Viotti, Waldomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, RodriguesAlves, Barros Penteado, Moraes Andrade, . Mário Whatelly, Zoroastro Gouveia, Jorge Americano, Ci~cinato Braga,
Carlota .Queiroz. Abreu Sodré, Almeida Camargo, Domingos
Velasco, José Honorato, Nero de Macedo, GenerosoPonce,
FranciscoVillanova, Plínio. Tourinho, Idálio Sardemberg,
'Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Annes Dias, Frederico
Wolfenbut~ll, João Simplicio,,·.Renato Barbosa, .Demétrio Xavier,Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro .Vergara,
Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Cunha Vasconcellos, Acyr
'1\Iedeiros, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho,
Mário Manhães, Mílton Carvalho, Walter Gosling, João Pinheiro, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Rocha Faria.
Oliveira Passos, Teixeira Leite, Pedro Rache e 1\Ioraes
Paiva. (104).
Freire de Andrade. Arnaldo Bastos.. 'Barreto. Campello.
Arthur Neiva, Pereira Carneiro, Soares Filho, Adélio Maciel,
Pandiá Cal6geras, Pedro.· Aleixo. José Alkmim, Christiano
-Machado, Ribeiro Junqueira. Lyeurgo Leite, José Carlos, Hy.pólito do Rêgo, Mauricio Cardoso, Armando Laydner e l?acheco e Silva. (18).
ORDEM: DO

DL~

o Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia, apenas•
.de Trabalho de Comissão•.e nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDE:\IDO

DL~

Tr'ubalho de Comissão
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 20 minutos.

7A Sessão, em 23 de Novembro de 1933
~residêncja

do Sr. Antônio Carlos

A's 14 horas, procede-se a chamada, á qual respondem
os 81's.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, CrislóvãoBarcelos,
Tomás Lobo,Clementino Lisboa, Valdemar Motn. .-\lvaro
Maia, M~ári() Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da
.Mata, Mário Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinhei.ro, Moura carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães
de Almeida, COsta Fernandes, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana. Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires
Gaioso., Luiz Sucupira, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Silva. Leal, Pontes Viei.ra, Jeová!IIota, José Borba,
Kerginaldo Cavalcanti, Martins Véra, Odon Bazeml, Pel~eira
Líra, .Herectiano Zenaide, Veloso· Borges, Agamenon de Ma.galhães, Souto Fílho,.l\.rruda Falcão, Mário Domingues,Arroda Camara,: Augusto Cavalcanti, José Sá, Aldo Sampaio,
Simões Barbosa, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos. Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro 1\IadeI, Augusto IJeite, DeodatoMaia,J. J. Seabra, Prisco Paraíso, l\fagalhãesNeto, Medeiros Neto, Edgard Sanehes, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, .1.ti1a. Amaral, Homero
Pires, ~fanoel Novais, Negreiros Falcão, Francisco Rocha,
Paulo· Filho, Arnold Silva, Fernando de Abreu, Henrique
Dodswo.rth, Ruí Santiágo, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sampaio . Correia. Pereira Carneiro, Leilão da Cunha, João Gui.
marães,. Prado Kel1y, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré. Cardoso
de l\felo, BiasFortes, J{}sé Braz, Augusto de Lima, Negrão de
Lima, Gabl'iel Passos, Augusto Viégas, Mata. Machado, Delfim
lIlo.reira, Odilon Braga, Simão da. Cunha, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Vi{}tti, Daniel
de Carvalho, Riheiro JunqueÚ'a, Levindo Coêlho, Aleixo Paraguassú,Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Celso
Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Alcantara. Machado, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros
Penteado, Mo.rais Andrade, Mário Whatel1y, Vergueiro César,
Guarací Silveira, .José Ulpiano, Almeida Camargo, Domingos
Velasco, José Honorato, Nero de Macedo, Genero50Ponce,João
Vilasboas, Alfredo P'acheco, Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Idálio Sardemberg, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Fanfa Ribas, Assis Brasil, Alberto Diniz, Mil" Medeiros,. GilbertGabeira, Vasco Toledo.Valdemar Reikdal,Fraricisco Moura, Antônio Penaforle, João Miguel Vitáca, Alberto Surek,
iEdwald .PossoIo, Guilherme PIaster, Eugênio Monteiro de
Barros, Edmar Carvalho, Sebastião de . Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Walter
James Gosling, Horácio Lafer. Alexandre Siciliano Júnior,
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Euvaldo Lodi, Gastão de Brito, Roberto Simons1en, Teixeira
Leite, Pedro Rache, Pinheiro Lima, Leví Carneiro c M<>.rai5
Paiva. (156).
O Sr. Presidente - A cha.mada acusa
mento de 156 81's. Deputados.
~stá

o compareci-

aberta a sessão.

O Sr. Clementino Lisl:oa (3° Secretário, servindo de 2°).
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
obsel~acões,aprovada.

O Sr. Presidente- Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz

segumte

Lóbo (1° Secretdrio) procede á leitura doEXPEDIENTE
Projeto de Resolução
N. 1 A -

1.933

Altera o Regimento .Interno da Assembléia Nacional Condi-tuinte (com parecer daComiasão de Polícia sobre asemendas)
PARECER

A Comissão de Políeia,a que foram presentes as emendas apresentadas ao projeto de Resolucão n. 1,examinandoem conjunto o alcance das mesmas no sentido de assegurarmaior rendimento aos. trabalhos da Assembléia Nacional, demodo a poder, dentro do mais curto prazo, dotar o país 00seu pacto1'undamental, .- vem apresentar o seu parecer,_
apreciando, uma a uma, as emendas do plenário.
Antes de fazê-lo, a Comissão julga. oportuno trazer aoconhecimento da Assembléia .Nacional o cálculo do tempo·
que se faz .necessário para a elaboração da constituição, de
acOrdo com os prazos estabelecidos pelo regimento, tal comoresultou em consequência das mOdificações adotadas pela
Comissão no aludido projeto de reformara!timental.
De aeOrdo com (isprazos ali estabelecidos, serão dispendidos, na primeira discussão do projeto, sessenta e oito dias,
assim . discriminados: SObre a Mesa. para .receber emendas,_
20 dias; parecer da Comissão, 30 dias; votação (cálculo apro.,.
ximado) 10 dias; redacão, publícação e distribuição, oito,
dias.
Na. segunda discussão, serão precisos quarenta dias, dos
quais 10 para recebimento de emendas; 15 para o respectivoparecer; cinco para impressão e distribuição; e 10, aproximadamente, para li 'Votação.
Resta ainda a redacãofinal, compreendendo a redaçãoinicial, debate e votação da redação final efetiva, o que demandará um pl'azode eerca de 1.0 dü:.s.
Do exposto resulta que o total dos prazos acima previstos, sem as discussões, eleva-se a 1.18 dias.
A reforma só permite o encerramento de qualquer maleria depois de discutida em .cinco sessões, e,não. havendo·
definição regimental sobre o que seja "materia.",foram de·
fato, portanto, sensivelmente ampliados os prazos das dis-·
cussões. Se forem classificadas 40 matérias distintas, os de--
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bates terão a possibilidade de durar 400 se:,sqes, isto é, 10
sessões pura cada matéria, nas duas c1iscl1S8ÚI~5 ,l
. .o\ssim sendo, a elabo.r'uçüo do pacto fundamental demandaria um prazo superior a um ano. Isso se dará, a menos
que os Sr:-. Constituintes, cedendo aos ameias da alma nacional, concorram, de mal1/. propriu, palrioti,camente, para
olél'mino da n05sa tarefa conslitucional, nüo i esgotando 05
prazos facultados pela reforma regimental.
i
O conhecimento (lo" Jados exposto5 levo" :a Comissão c.e
Polfda a não aceitai' algnmas emenda:-, qne, se não fôsse o
fato de importarem na dilatac;ão dos prazos,! mereceriam :l
sua aIH'ovac:ão.
',
X. 1
,

Ao ar!. 27: Onde se diz "declarar encerrada a discussão
da matéria, etc.", diga-se : "declarar encerrada Ia discussão de
cada capítulo ou de cada matéria na hipótese do desdobramento permitido pelo arL 25, desde que haja! sido discutida,
pelo menos, em cinco sessões".
!'
Ao art. 28: Emenda substitutiva: Terminada OU encerrada a' discussão, a votação será feita por capítulo, salvoJ
desdobrament.o confo.rme as maLérias, POl' .I deliberaçã.o da
maíoríada Assembléia.
'
Ao ar1. 29: Aerescentar "ressalvado o direito da maioria.
da Assembléia de destacar. dêsses grupos, em/endas, para votação em separado".
. .I , .
'
Sala das sessões da Assembléia NacíonallConstituinte, 18
de Novembro de 1933. - Soares Filho.
I
r

A Commissão de Polícia julga que a matéria a que serefere esta emenda. já se acha disciplinada em têrmos equivalentes pela modificação que sugeriu no (substitutivo ao
art. 28 do Regimento, a qual afetou á Assembléia o desdobramento da matéria em votação.
I

N. 2
I
Substitúa-se o parágrafo 1° do artigo 55 do Regimento

Interno da Assembléia l\\acional Constituinte pelo seguinte :
~ Haverá ao lado do recinto um. funcionário da Secretaria encarregado de anotar a presença dos, 81'S. Deputados.
A lista de presença assim organizada; seráentl'egl1c .á
Mesa para o efeito legal da declaração de número pura abertura da sessão."
.
i.'
~nla das :<l':-:,õr". ('m 18 dI'Xo\'('mbr'o de 193~.- Odilon Braga.'
i
A emenda do Sr. Deputado Odilon Braga met'ece fi a[J1'0v'l<:ão da Assembléia, porquanto esLes poucos dias de prática
regimental revelaram os inconvenientes, já observados ou11'61'a, d!' qne a chamada prejudica sensivelmente a hOI'a. destinada ao expediente, sem nenhuma vat1tag(~m de ordem prática.
i
.
N.3
'
Substitúll-se o art. 19 pelo seguinte: i
Art.
A Comissão Constitucional de 15 Deputados será
eleita pela As~embléia, em cedulas que contenham dez nomes,
~am rias ~('::si'l(ls. 18 dI' Xnwmbt'o rle.19:1:>'.- na.ni":l
de Carvalho. - Cristiano M. Machado. -+Policarpo Viotti.
- l'ttrtat.lo de Menezes. - Levindo Coelho.
f
'
21
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Justificação

A emenda visa torna rmais rápido e profícuo o trabalho
da Comissão e assegurar o ingresso das minorias na mesma,
ressalvando, assim, o princípio· da representação proporcional.

-

Daniel de Carvolhu;.

li Comissão é de parecer que não seja aceita a emenda
n. 3, prevalecendo o critério da representação por Estados
e grupos profissionais, assegurando-se, assim, a colaboração
do maior numero possivel na taref,. iníci3l1 da carta magna,
que deve ser eminentemente nacional.

N.4
Acrescente-se ao art. 19:
"A representação de cada Estado na Comissão Constitucional se comporá de tantos· deputados quantas as respectivas
legendas partidárias que concorreram ao pleito de 3 de maio
Ultimo, convocados. em qualquer tempo, antes do projeto de
Constituição ser posto sÔbre .a Mesa parareeeber emendas,
os Deputados de tais legendas afim de completarem por eleição a Comissão referida.
Sala dl,lS sessões, 18 de Xovembro de 1933. --- Zoroasl"o
Gouveia.

Prejudicnda em virtude do parecer dado á emenda n. 3,
sendo de salientar ainda qUe, pelo. critério sugerido, a Comissão se. comporia de cerca de 50 Deputados, o que importaria numa pequena assembléia dentro da Assembléia Na-·
cional.

N. 5
. Nenhum assunto poderá ser discutido nem votado sem
parecer escl'ito da Comissão Constitucional.
Sala das sessões, Novembro de 1933 • .-.. Henrique Dodswortlt.- Seabra. -

Acurcio TOM'es.

A Comissão Constitucional tem tarefapezada e tempo
marcado,. de fórma que não parece acertado dar-lhe novas .
atribuicões;e,além disto, a emenda como está redigida, importaria, em alguns casos, tirar a competência que o Regimento atribue á Comissão de Polícia.
N.6

Nenhum assunto poderâ ser discutido nem votado sem
prévia publicação no Diário da Assembléia.. Nacional.
S. S., Novembro de 1933. - Henrique Dodawol·t!r. Seabra.. - Acúrcio Torres,
.
A emenda, parece, não atinge ao fim que deseja alcancar, porquanto a publieapço constitue a exigência de regra,
na Assembléia, e, aprovada a emenda,· nada impediria que
qualquer urgência requerida dispensasse a. publicação. .A
Comissão não póde aconselhar a a})rovação da emenda. Seria,
no entretanto, aceitavel se se limitasse aos assuntos que, dil'étamente. digam respeito ao projéto constitucional e não
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.abrangesse lambem os da competência da Comissão de Polícia.

N. 7
Ao art. 19, § 30 do Regimenlo Interno:
Primeíra:que se desdobre esse parágrafo em dois,com
.a numeração 2° e 3°, compondo-se cada parágrafo de cada
um dos dois períodos que compõem o alual.
Segunda: que o § 2°, que ficará constando do primeiro
;período.· do alua 1, seja substituido pelo seguinte:
"No caso de vaga, o Presidente da Assembléia
notificará o respectivo grupo ou bancada. para. eleger
o substituto dentro em 24 horas do aviso, sob pena
de o fazer o mesmo Prp.sidente dentre os deputados
da mesma bancada ou. grupo. "
Saladas Sessões, 17 de Novembro de 1933. MorDeS Andrade.

Carlos de

A Comissão aceita a emenda, por julgar que consulta me:Jhora distribui~ão da matéria. a que se refere.
.
N~

8

Ao art. 36, § 10 do Regimento Interno revisto:
Suprimam-se as palavras :
.

"que não poderá se prolongar por mais de cinco
. sessões."
,ele

Sala das jó:cssõcs, 17deXo\'embro de 1923. -

Morae~Andrade

•

Cur[l)s

. Cinco dias ou cinco sessões, parecem razoavel para o debate de uma l'edação final no plenário; pelo que, a Comissão
não I>ódeaconselhar a aprovaçüo da emenda.
N.• 9

Aoart. 101 do Regimento Interno Rêvisto :
Suprimam-se as palavras :
"salvo OS constantes do decreto de sua convocação";
.e acrescente-se o seguinte :
"Poderá, porém,no intervalo de tempo destinado
ao recebimento das emendas ao projéto da. Constituição e enquanto a Comissão Constitucional elaborar o
respectivo pnrecer, sem prejuizo dessa sua função
precípua, estudar e votar o projeto de anistia, dos
env.olvidos em .acontecimentos políticos."
Sala. das Sessões, 17 de Novembro de 1933. - Carlos cle
Moraes Andrade. ~ Abreu Sodré.
Nüo parece convenic>nte á Comissão que .a Assembléia
oConst.ituinte deva tr.atar, desde já, de outros assuntos antes

'lue não sejam os contidos no decreto de sua convocação; nãO'
póde, porLanto, aceitar a emenda do ilustre represenlante'
paulista.
N. 10

Ao art. 35:
Dedija-se assim:
"No momento das votacões poderão os Deputados que'
forem relat.oI'P-s, geral ou parciais, do projeto de ConstitUIção e os signatários de emendas,êstes, em número nãoexcedente a três. encaminharas respectivas. vDtações, dando'
rápidas explicações pelo' prazo maximo' ne 10 minutos cada
um".
Sala das Sessões, Novembro de 1933. - Acurcio Torre;;.
Â boa marcha dos trabalhos parlamentares. parece mais
útil que só os autores de emendas, os seus primeiros signo....

l:irios, tenham o. dit'cito fie encaminhar a respectiva
A emenda, portanto. não deve ser aceita.

"ot.acão~

N. 11

Aoart. 35:
a palavra, - "primeiros".
Sala das Sessões. Novembro de 1933. - Acurcio
Aloysio Filllo.- Seabra.
Suprima-s~

-

To1"'l'c~.:

N. 12

-

Ao art. 36. § 10, 2& parte:
Suprima-se a palavra - "primeiro".
Sala das Sessões, Novembro de 1933. - Acurcio
Aloysio Filho. - Seabra.

Torr('.:;~

N. 1.3

-

Supl'ima";'SP-ll palavra -"primeiros".
Sala das Sessões. Novembro de 1933. -.4.curcio Torres.
AloJlsioFilho. - ' Seabra.

As emendas ns. 11., 12 e 13 estão prejudicadas á vIstadoparp,cer dado á den. 10.
N.14

Ao parágrafo único do artigo 27:
Suprimam-se as palayras- "nem encê'minhamento de'
"otação".
Sala das Sessões. Noyembrode 1933. .....;. Acurcio T01'ri!.;.
-Aloysio Filho. - Seabra.
'
A emenda não deve ser aceita. Permitir que o requeri-:mento de encerramento de discussão pOSila ser' discutido em
orações chamadas de "encaminhamento",equivalel'â apenas

-
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-em prolongar o debate com prejuízo para mrttéria cuja votação imediata fOI julgada necessêÍl'ia.
N.15

Ao art. 34:
!l.1nstiLl1ir a do artigO 33.
Sala das Sessões, Novembro de 1933. - Acurc'io Torres.
A matéria dêsse artIgo passará a

A. Comissão opina. pela aprovação da emenda, por importar em melhor ordenal;ão da matéria.

N. 16

Ao art. 27:
Ondcse diz -

"cinccsessões",

Diga-se -"dez sessões'"

Sala dasSessõcs, Xovembro dI? 1933 •. -

Acurcio

T'J17t!( •.

Xão é aceitável a emenda, que, pratiC:1ménte, importaria em tornar quasi inúties os requerImentos de encerramento de debate. Cinco ~Asões parecem an1 prazo razoável.
N. 17

Ao ai'ligo 33:
A matéria dêsse ai'Ligo passará a constituir a do ar-

tigo 34.
Sala das Sessões, Novembro de 1933. -

A.curcio TorreR.

A emenda cogita apenas de uma simples transposição
de artigos, que poderá ser atendida na ré!dação final. Ê,
portanto, aceitável.
N. 18

Ao tu'f. f9 do Regimento:
Redija-se assim: - A Assembléia Nncional Constituinte
p.scolherá, de sell sêio,por escrutínio s(lcl'etc, a Comissão
incUlnbid:\ dedal' parecl'r sóbr~ o projeto de Constituinte, e
.que serácomposla de 15 mebros, dos quais três tirados da:
representação profissional.
Sala das Sessões, 18 de Novembro de 1933. - Aloysio
Fillto. -

Acurcio TOr'l'es.

. .Prejudicada, em virtude do parecer jado á emendanú.nero 3.
N. 19

Ao al't. 53 do Regimento:
Suprima-se o parágrafo 6°, 7° e 8° :!oat'L 53.

Sala.. qas Sessões, 18 de Novembro de 1933.-Aloysia

.Fil?tO. Seaô,'a.

.Ar.tt7'cio Torres. -

Henrique Dods'U)Qrt/'. -

J. 1.

-
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A Comissão não póde aMnselhar a aprovação da emen--

da. Tendo o Regimento tomado em .consideracão .o decreLo-

que determinou u presença do~ Ministros ás fiessões da Assembléia Nacional, necessário se tornam os parágrafos quea emenda manda suprimir.

N. 20
Suprimll-se o capítulo "Da Renúncia", passando os seu~
liois artigos 47 e 48 a constituir matéria do capítulo "DaS'
Vagas".

·Sala das

Se~sões,

18 de

.4..ugusto Bnrros Penteado.

~ovembro

de 1933.- Antonia-

N. 21
art. 102 em parágrafo únJco do ar-

Transforme-se ú
tigo 10i.
Sala das Sessões, 18 de Novembro de 1933. -

.4.ugusto Barros Penteado

.4.ntIJntO'

N. 22
Estabeleçam-se na seguinte ordem <15 n(;\,e (9) primeiros capítulos:
1 - Das sessõe;; preparatórias.
2 - Da instalação da Assembléia.
~ Da Mesa.
4 - Do Presidente.
S - Dos Vice-Presidentes.
6 - Dos Secretários.
7-- Da Comissão de Policia,
S - Da Comissão Constitucional.
9 -Do projeto de Constituição.
Sala das Sessões, 18 de Novembro de 1933. -:- Antonio
.4..uyusto Barros Penteado.

A Comissão opina pela apro"a~ão da. semendas ns. 20,
21 e 22, por .:onsultarem a melhoI sistematlzaçãoda matéria.
N. 23
Ao art. 101 - Redija-se:
A Assembléia Nacional Constituinte após a elaboraçãoda Constituição e sua promulgação, passará ao exame dos
atos do Govêrno Provisório e á eleição do Presidente da República.
Ao art. 102. se, entretanto, no correr dos trabalhos
se tornar evidente a necessidade. absoluta de qualquer resoluçãoinadiável, sôbre a qual haja o Chefe do Govêrno Provisório 'pedido colaboração, ou qualquer projeto de. lei. apresentado por mais de vinte e cinco Deputados, será o proposte)
debatido e votado em discussão única. com o parecer da Comissão de Polícia ou da Comissão Especial que para tal ifm
fÓr criada pela Assembléia.
Sala das Sessões,. 18 de Novembro de 1933._ - Maria
de A. Ramos. - A.ugusto Corsino. - MiltonCarválh.o ~
Walter James Gosling. - Roch.a Faria.

-
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Justificação

As novas redacõc8 proposats por emenda têm por objetivo c01'l'igir no art. 101 a impropriedade de línguagem,
quando faJa cm aprovação de atos do Govêrno e sim exame
dos mesmos. .
Ao art.. 1(}2 pretende-se darumn mai" ampla atuacão
da Assembléia, como deve decorrer da su;. pr6pria soberania.
A Comissão mantém o. art. ·101, com uma ligeira n:odificacão e, dêste modo, considera prejudicada a emenda n. 2.3,
porquê a idéia de aprovação contém a de exame.

N. 24
Redijam-se pela forma abaixo indicada, os seguintes
artigos:
Art. 17. Publicado no Diário da Assembléia Nacionol e
distribuido em· avulso o pI'ojeto de Constituicão, o Presidente
o .declaral'á, sõbre a mesa, afim de receber emendas de 180
discussão, ou substituições ao mesmo, durante o prazo de
30 dias. Tais emendas. ousubstituiçõcs s6 poderão, nessa
fase, ser justificadas por escrito.
Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior, serão todos
os papéis, projetos, emendas e projetos substitutivos, depois de publicados no Didrio da Assembléia Nacional, remetidos á Comissão Constitucional, afim. de interpor parecer no
prazo de 30 dias, IJrorrogável apenas uma vez, a· juizo da
Assembléia.
Art. 21. No seu parecer poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do. projeto, ou substituições ao mesmo, nceitarourecusar artigos, bem como apresentar substitutivos P. sub-emendas ás. emendas ou projecwsaprcsentado5
no plenário.
Em 18 de Novembro de 1933. - Leão Sampaio.
A Comissão consideraprejudieada. a emenda n. 24,
m:mtendo os arts. 17e 18, êste com uma ligeira modificação, que consta dêste parecer.

N. 25

Ao art. 36:
Onde se diz: - "cabendo a cada primeiro signatário de
.emendas", diga-se "a cada Deputado".
Sala rias Sessões. 18 de Novembro de 1933 • -- .4.gamemnon de Mll(JaULãell.
Prejudicada pelo parecer dado ás emendas de ns. .11
a 13.
N. 26
Substitua-se o art. 28 do Projecto de Resolução número
1-1933, pelo seguinte:
A votação será feita por artigos depois de terminada a
discussão do respectivo capítulo.
Sala das Sessões, 18 de Novembro de 1933. - Bo,,'reto
CampelZo. - Lttiz Ced1'o. - Edgo.rd T. Leite.
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A Comissão não pode opinar favoravelmenle á emenda;
todavia, convém salientar que o fim por ela visado será
alcal1<;ado com a disposicfio que manda deslacar, para debate e votação, cada matéria que se conlenha nus capítulos.
N. 27

Dos partidos e correnles de opinião
•.o\1"t. Aprovada a l'eforma do Regimento, a Mesa da Assembléia dislribuiráem partidos ou correntes de opinião,
conforme fór· o caso, os Deputados que, nas cleiçõcs,}lajam
figurado sob a mesma legenda e os representantes de cada
gL'Upo de classes, designando-lhes nas bancadas as suas. posições, de acôrdo com as tendências idealísticas manifesla'cas pelos seus represenÚlntes autorizados e pela ordem do
,-alor numérico dos seus cQmponentcs.
Art.
Os Deputados que não hajam sido eleitos sob ne':'
nhuma legenda ou cujas legendas apenas' hajam dado um
representante, poderão manifestar, por cscripto, a sua opinião em grupo, ou a sua adesão a qualquer partido ou corrente de opinião e se o não fizerem, al\lcsa os incluirá
no grupo dos ."independentes" .
Art.
Os partidos OU correntes dc opinião poderão fun.dir-sc ou sub-dividir.;.se, de....endoa comunicação dêsses fatos e de qualquer outra aHeração por êles sofrida, ser feita
,á Mesa pelos seus representantes autorizados.
Art. Os representantes autorizados dos partidos ou cor..;.
rentes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cuja
eleicão ou substituição será comunicada á. Mesa em sessão
plenária, após a leitura doc:\."pediente.. '
.
Art.
Os partidos, as correntes de opinião ou osgrupos de aprtidos ou de correntes de opinião, serãorepresentados nas comissões que se vierem a constituir proporcionalmcnteá rua fôrça numérica, segundo cálculo préYioda
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelos de ....ogais da comissão indicará quantos Deputados de cada partido ou corrente de opinião, grupos de par..;.
tidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um representante na comissão. Os. demais cargos serão por êles providos na ordem decrescente das suas frações que se não fi..
zeram representar.
Sala das SC!ssões· da Assembléia Nacional Constituinte,
em 18 de Novembro de 1933. - Clemente j[nriani. - João
Marques dos Reis • - Ed(JardSanches. -Arlindo Leoni. Alfredo Jlnscnrenhas. -

Netto, -

Homero Pires. -

Arthw' Negreiro Cabral. -

F. Ma(Jalhães

Attila Amaral.

A Comissão aceita a emenda, por estaI' de acôrdocom
a tendência dos parlamentos modernos, modificada, porém,
a redação no art, 1° desta forma:
"A Mesa da Assembléia, .oportunamente, definidos os
partidos ou correntes .de' opinião, distribuirá, conforme fôr
o caso, os Deputados que, nas. eleições, hajam figurado. sob
a mesma legenda e 05 representantes de cada grupo de clas'sc!s, designando-lhes nas bancadas as suas posições, de acôrdt) com as tendencias. idealisticas manifestadas pelos seu:'!
rp.prescntantcs autorizados e pela ordem do valor numérico
dOll seu:! componentes. n
.

-
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Ao § i o do arl. 35:
Acrescente-se:
,. , , ,ouvida, em cnso de! 1'/'c1clIlaçfio, a Assembléia... su-

primindo-se a palavra: ~so\;f'l'anum('lIlc~, •
HaIa das Sessões, em 1E dI' XO\'l'mlll'o de 1933.- Aew'cio Torres,
A Comissão aceita a c\lwnda, cuncordando, rlêssc mOdo,
que a decisão final seja profl't'ida jJrola Assembléia.

X. 29

Ao arl. 35 (Subsliluli\'o),
Rerlija-se assim:
-Xo momento das volaÇÕI'S JlOdt·rá qualquer' Deputado
·encaminhá-Ias. dando rápidas {':i:plicacõc3 pelo prazo má.xi~
mo de 10 minutos."
Sala das Sessões. em 18dp Xo\'emlwo de 1933. - :\.cm'-cÚJ Torres.
.
A Comissão nãopúde aconílelll:ll' aaprovac:ão da emenda. quI' daria como resultacln a r'enhr'l'tl1ra de um debate já
enccr:'ndo.
lX. 30

Ao art.. 1i:

Substitua-se pelo seguinte:
O ante-projeto de Com;! itn:l.:f\" a que se refere o aI'figo 15. será enviado rJela :\11'''11. á t;omissão CorusUt.ucional
logo qUe a mesma seja escolh;r1a. como subsídio a seU5 estudos",
..
Sala dasSes5ões. em 18(je Xovembl'() de.1933, -AcIIl'cí.)
Ton·e.~,

AComissào aceita ael1wuda. eom modificac:ões, man:dando acrescentar ao art. 18:
".\ Mesa remeterá á Comi.:silo Con::titucional urna cópia
,do projeclo de Çgnstituicão e ,Il' Iorla:" as emendas que forem
sendo recebidas. afim de que a mf>:;rn:l comissão po;:;;n, desde
logo, inicial' os seus estudos",
='i. 31

Ao arL17:
Acrescente-se como parágrafo t"nico:
"A Comissão dentro o prazo fIe 30 dias, que poderá ser
Pl'o'l'l'ogado a juízo da Assembléia. oferecerá. o projeto de
Constituição, que fic.ará sôbre :l 'Mesa. pelo prazo de 20 dias,
paI'a receher .pmendas de iA dj_~cu"siio, justificadas pOr es-

-~l·itO, "

Sala das Sessões, em 18 de Xovemhl'ode 1933. -"-.'\.eltl'eio
Torres.

A Comissão consitlel'u IJl'l',indicada
,-do parecer relativo á emenda anterior.

=1

emenda, em vista
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N. 32
Redija-se do seguinte modo o art. 27:
~ArL. 27. Á requerimento de 50 Deputados, a Assembléia .poderã, por maioria de votos e presente a maioria dos
.seus membros,'declarar encerrada a discussão da matéria,
desde que haja sido discutida em. cinco sessões e sÔbre
ela se tenham manifestado todos os partidos e correntes· de
Qpinião que o desejarem.
§ 1.0 Denlre os oradores inscritos será facultada a palavra sucessiv.amente a um representante de cada partido
ou corrente de opinião e só depois de haverem todos falado
se permitirão outros oradores, sempre na ol'dem da inscrição.
§ .2.0 O requerimento de encerramento da discussão não
poderá sofrer debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação. Estavotacão será efetuada na sessâ() do
dia imediato."
Sala das Sessões da Assembléia NacionalConstituinte, 1$
de Novembro de1933.- Clemente JIariani.- João JIarql~es
dos Reis. - Edgard Sanches. - Homero Pires. - AllreM
Jlascaren/w8. - Arlindo LetmL - F. Jlagalhães Netto. .-ttlila ..1.mal'al. - Manoell\'ovaes. - Arthur Neureiros Falcão•
.\. Comissão aceita a emenda pelos motivos declarados no
parecer SÔbl'C a emenda n. 27, suprimidas no corpo do 3rtigo
as palavras "e sôbt'e" até o final período.
N. 33
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti.luinte:
O abaixo assinado oferece á consideração da Assembléia
~acion.aIConstituinte um adendo ao art.25 do projeto de
Resolução apresentado pela Comissão de. Polícia, que altera
o Regimento Interno da Assembléia :Nacional, baixado pordecreto do Govêrno Provisório.
O art. 25 ficará redigido da seguinte .forma:
.'11'1. 25. Oito dias depois dessa publicação, será o 1'1'0jeto de Constituição, com as emendas, incluído na .Ordem
do Dia para sofrer a primeira discussão, que será feita porcapítulo, salvo se o Presidente da Assembléia, por esta. autorizado, desdobrá-los ou reuni-los, conforme as matérias.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
aos 18 de Novembro de 1933. -- Frede.nco João ~olffenbuttel.
.
A Co.missão aceita. a emenda por conter providência complemenia1'útil á. disposição que mandou fazer a divisão doS'
capítulos em matérias.
N. 34

Ao art. 101:
Acrescente-se:
_
"e também os que sereflram á anistia e á. liberdade depensamento. "
Sala das Sessões, 18 de Novembro de 1933. - AcurctoTOl·l'ea. --

Alo,//sio Filho.
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Prejudicada pelos pareceres contrários ás emendas vísendo fins idênticos c maís pelo substitutivo da Comissão>
ao art. 101.
N. 35

Substitua-se o art. 17 do projeto de ·Regimento pelo.
seguinte:
..Art. 17. A ?Ilesa da Assembléia receberá, para os devidos .fins, quaisquer projl'cLos de ConstituiCão, e, bem assim,
quaisquer emendas, ou aditivos, que lhe forem presentes
pelaI; Srs. Constituintes, desde a datada aprovação dêste
Regimento até ao dia 31 de Dezembro de 1933.'"
"Parágrafo único. Passado .êste prazo, s6 poderão ser,
pela Mesa, recebidos novos projetos, emendas, ou aditivosr
com prévia aprov.1Cão, por maioria absoluta de vou>s, dos
constituintes presentes á sessão em que forem apre?entados.
Onde convier:
..Poderão· ser .creanl!s sub-comissões, tantas quantas for~m julgada!) necessárias,. tendo-se em vista as matérias esll"itamenle lécnicas dos J)rojectos em estudo, obedecida a escolha dos respectivos membros, pela Assembléia, exclusívamente, ao crítei'io das especializações de cada um deles.
Sala das Sessões.emf7 de Novembro de 1933.-Xavieí·
de Oliveira.

A acdt.acão da primeira parte da emenda parece não consultar os interêsses dos trabalhos da Assembléia. visto como
alterada, sem vantagens, prazos que o Regimento determina
e exigiria fi, arJrovaçãodo plenário para a simples apresentação de emendas em 28, discussão.
A segunda parte da pl"opóslaestá,alendida peloarl. 2()1
(seganda pal'Le) do Regimento Interno, que :Cacultaá Comissão Constítucional.consultar as capacidades ·técnicas que julgarnecessárias, podendo constituir, se assim julgar úlil, subcomissões.
N. 36

Ao art. 25. Onde se diz: "será feita por' capitulos",
etc., diga-se: ~será feita por matérias, salvo se o Presidente
da Assembléia, por esta autorizadO, desdobrá-las por artitros. "
~\() arL 2.7. Substitua-se pelo seguinte:
Arl. 27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléiapodel·á, por dois terços dos votos, presente a maioria
absoluta de seu~memb:-oÍl.declarar cncf:rrada a discul:lsão
de. matéria em pauta, .desde que haja sião' discutida, pelo
menos, em cinco sessões.
Sala das Sessões, em 17 de Novembro de 1933.·- XrI'Vier

de Oliveira.

A Comissão considera prejudícadaa emenda .n. 36 pelos
pareceres 'dados ás emendas anteriores.

N. 37
'Art. 32 - .Substitua-se pelo seguinte:.
Três dias :tpós essa disposição, o Presidente declarará:
que o pl·ojelo c. emendas estarão sôbre a Mesu, dwrantede::.
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~dias,

para recebimento de novas emendas, que, ainda. nesta.
fase, só poderão ser justificadas por escrito.
Art. 33. l\Iodifique-se a parte final pelo seguinte:
Tomando conhecimento das razões alegadas, o Presidente
resolver:á consultar, conclusivamente, a Assembléia, sôbre a
;aceitação ou não.
.
Justificação

Deixar ao c.ritério da PI"esidtmciajulgal' em Última inslancia das reclamáções feitas, seda conceder"'lhe um arbítrio ditatorial. .
.
A1'1. 38, parágrafo único, n. 6 - Substitua-se-pelo se-guinle:
.
AVisaI', com antecedência, o término do discurso, quando
o orador e:;1iver<ln'este:; a e~gotaro tempol'egimental, ou
'Iuando tiver sido esgotada a h01"a destinada á matéria.
Ar1. 38. parágrafo único, ns. 9 e 12 - Suprima-se
a palavra· soberana1lumte.
Art. 41,n. 8.e art. 42, n. 4-Dualidade deatl'ibuições
.ao 1° Secretário e 2° dito. Um dêsses números deve.ser suprimido.
Ar1. 46 •. Suprimam-se os paI'lÍgrafos 10 e 2°.
Art. 46. Suprima-se a parte ·final do parágrafo 6°, a
partir da paJa,-ra desde • ••
Art. 53. Substitua-se pelo seguinte:
Yotadaa.Constitui~ão,a Assembléia Nacional, desde que
.assim o requeiram vinte dos seus membros, tem o direito
,de, por intermédio do seu Presidente. pedir o comparecimento ás sessões dos ministros de Estado, para lhe darem,
.sObre assuntos.de sua pasta, asexplicacões que desejar.
Art. 53, parágrafo 6° - Substitua-se peJo seguinte:
SoJicitando< o ministro a palavl'a, em qualquer hora da
sessão, .o}>residente da Assembléia atendê-Io-á, depois de
-cuviros oradores inscritos.
Art. 53, parágrafo 8° - Acrescente':'se:
Esta. prorrogação não prejudicará úrestante do expe·diente que houver sobre a mesa.
Art. 55, parágrafo 4° - Suprima-se. Parágrafo 5° :Suprima-se.
.
Art. 57,·parãgrafo 4° - Suprima"'se. /
Art. 61, regra primeira ~ Suprima-se.
Justificação

Esse. dispositivo ê desrespeitado escandalosamente. Por
.que, pois,'proibü; fumar no recinto,. quando ninsuém a isso
se submete? É melhol', pois, nada dizel' a respeito.
Art.80;pal'lÍgrafo 20 - Ê repelicão do. art. 60, parágrafo primeiro. Suprima-se um dos dois.
Art••·94. parágrafo 30 - .SufJrima-se.
•.. _ •.
ArU 102. Suprima-se a expressão: em dt3CUssao umca.
.
Sala dás Sessóes,em 18 de Novembro de 1933. - Lui:
~ucupira.

'

-;.' ~ I
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Da longa emenda apl'csentada pelo digno representante
do Ceará, Sr. Luiz Sucupira, a Comissão i'cntesó poder
aconselhar a apl'ova{:ão dai'. que ,propõem:
..
J - Modificação do n. 6, do parágrafo único do arligo 38;
II - Rnpl'essão da palavra "sobcranamfmle" do n. 12,
do art. 38;
1fT - Sllpressão do n, 1. do art. 61;
IY - Supressão do § 20 do art. 80.
N. 38

Acrescente-se ao art. 33 e ao parágr'afo Lcrceirodo
art. 34 do projeto de resolução n. 1, de 1933, o seguinte:
"e,sendo o parecer desta contrário, .de\·crá o Presidente·
5ubmelera reelamncão á deliberação da Assembléia."
Redija-se assIm o parágrafo quarto do ar1. 34 do mesmo
projeto de resolução:
MÁ maioria dos
membros da Comi:!são Constitucional,
das hancadas de cada· Estado. oU das t··:!'presen1ações de classes,são facultndos requerimentos de d~5taque".
O parágrafo primeiro do art. 35 do atual Regimento, fica
assim redigido:
.
"O pedido de v01ação, porpar1cs. ~etueÍ resoh'ído pelo
Presidente. que o submetct-á á decisão do plenário, sempre
que houver reclamação .sôbre a sua decisão ...
Sala das Sessões. Novembro de 1933, - Xerode j[a'Cedn,
- Jo.yé Honorato. - D. N. de VeUasco,
Da emenda acima. n. 38. do digno representante goiano,
Sr. Nero de Macedo. e seus companhciro~ de bancada, a Comissão aceita a 'Segunda parte. assim redigida:
"O Presidente aceitará, para submeter á decisão da Assembléia, requerimentos de destaque: dêsde que estejam as~inados pela maioria dos membros da ComissàoConstitucional ou por 50 Deputados,"
N. 39
A parte final do art. 36, do projeto de l'esolução, n. i,

de 1933, fica assim redigida:

"cabendo a cada Deputado o direito de falar pelo prazo·
de 10 minutos, e. aos dn Comissão Constitucional, 20 mi-·
nutos" .
Alterar o art. 102. constante da emenda n. 23, na parte·
que diz:
upo r mais de 25 Deputados", pelo seguinte: "por um
terço, no minimo, da Assembléia".
Saia düs Sessões. Novembro de 1933. - Nero de Ma.ced.o.
- José Honorato,
A Comissão não pode aconselhar a aprovação da -emenda
n. 39. pelas razões con$tantes dos pareceres referentes ás;
emendas anteriores, que cogitam do mesmo assunto.
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N. 40
Emenda ao art. 20 do Regimento:
Acrescente-se:
Parágrafo único. A Comissão fará preceder o seu pare'cer de um inquerito sôbre a prática da<s Constituições do Im-pério e da República, assinalando os vícios intrinsecos e as
-corrutelas com que a atividade política burlou QS preceitos
-de amba>:, afim de que o novo Estatuto Fundamental da
.República, em seus dispositivos, atenta ás circunstancias peculiares ao atual estado de desenvolvimento e civilização
-do país.
Sala das Sessões, 10 de Novembro de 1933. - ATl~IUl,~
·'Falcão.

A Comissão de Polícia, embora considere de grande alcance a idéia contida na emenda, não pode aconselhar a sua
-aprovação, por achar difícil a prãtíca da medida nela contida,
'a qual importaria na ampliação dos prazos estabelecidos pelo
Regimento para elaboração ão pactú constitucional, já por
-si bem dilatados.
N. 41

Do projeto de Constituicão
ArL 28. Encerrada a discussão, será fei~·a ~. votarão do
-capitulo.
Art. 29. Terminada a votação do último capítulo, será
feita a vota{)ão global do 'Projecto com as emendas votadas
pela Assembléia e corrigido pela Comissão de Redação.
Art. 31. Terminada a votação da 18, discussão. o Presidente mandará publicar o projeto, afim de ser distribuído
-pelos Deputados.
Sala da'> Ses!'õp.s, 20 de Novembro de 1933. - Augu.sto
Am.ar'1l Peixoto Filho.

A Comissão considera prejudicada a emenda, por já estarem adotadas as providências de que cogita a proposta do
,digno representante do Districto Federal.

N. 42
Da Comissão Constitucional
Art. A Comissão elegerá 3 membros que constituirão a
'Comissão de Redação, tendo a seu cargo acompanhar as votacões parciaes da fa discussão, adaptando os capítulos vo'tados ás téses vencedoras.
Sala das Sessões, 20 de Novembro de 1933. - Augusto
Amaral Pei:eoto Filho.

A providência de que trata a emenda é aceitável, caben·-do, porém, á Comissão Constitucional adotá-la ou não, visto
-caber a esta Comissã(). regular os seus trabalh.os.

N. 43

- ...

Ao art. 23:
Parágrafo único. Elaborado o seu parecer, a Comissão
-organizará um mapa dos artigos constantes de cada oapit.ulo,
.classificando-os pela matéria regulada.
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Ao art. 25:
Depois de "discussão", diga-se: "que será feita por matéria, na forma do mapa organizado pela Comis,são Constitucional" (art. 27, parágrafo único) •
Parágrafo único. Por proposta do Presidente e deliberação da maioria, a discussão e votação poderão ser feitas
por artigos.
Justificação

Os signatários discordam profundamente do sistema adotado no Regimento decretado pelo Govêrno Provisório.
A discussão por capítulos,' sem obrigatoriedade de uma
maior divisão dos assuntos a resolver, vem trazer confusões
prejudiciais á perfeição de uma obra que todos almejamos
escoimada de falhas e plenamente adaptável ás realidades
brasileira's.
Em todos os Regimentos de Assembléias políticas há
sempre uma fase para se apreciarem separadamente os dispositivos de qualquer lei projetada.
Essa exigência cresce de ponto se ternos em vista urna
Constituição, num país, como o nosso, onde êsse ramo da legislação assume aspecto rígido, destinando-se a uma vigência de muitos anos.
Fazemos justil}a aos intuitos dos autores do citado Regimento.
Trata-se de responder á ansia incontida de todo o Brasil, no sentido de vê-lo, sem demora, restituído á legalidade
constitucional.
Mas, é preciso que a pressa, velha inimiga da perfeição,
não venha inquinar o nosso trabalho de defeitos evitáveis,
com um pouco mais de meditação e de estudo.
As emendas da Comissão de Polícia, pela sua vez, admitindo a discussão por matérias, ficaram a meio caminho,
quando transformam essa medida numa simples possibilidade, a arbítrio do Presidente e da maioria da Assembléia.
Certo, essa lembrança, com atender á feição lógica e racional da discussão e evitar as contradições e as confusões
de uma discussão englobada de matérias diferentes e ás
vezes dispáres, não vem prejudicar a celeridade da elaboração da nossa Super-Lei.
Mas, peca pela indecisão.
A discussão por matéria deve ser regra obrigatória
imutável. Não a arbítrio de quem quer que seja, senão como
imperativo da razão e do método.
A sua distribuição não póde depender· de uma apreciação política, qual a da maioria da Assembléia, senão de uma
classificação técnica.
Neste caso, quem a deve fazer, é a Comissão Constitucional, em cuja feiçã() e formação técnica cabem todos os
trabalhos de classificação, de sistematização e de método ..
Sala das Sessões, 20 de Novembro de 1933. - Fe'l"reira
de Souza. - Alberto Roselli. - Xavier de Oliveira.
Prejudicada, por ter sido adotada a emenda que manda
seja decidida pelo plenário a divisão em matérias.
.

N. 44

Onde convier, no Regimento:
Rennida a Comissão Constitucional e recebidas as emendas aos artigos e parágrafos do projeto de Constituição, serão .considerados aprovados em essência, em primeira discussão, todos os artigos e parágrafos que não tenham sofrido·
qualquer emenda ou proposta de supressão por parte de
qualquer Deputado.
~ala das Sessõc5, 20 de Novembro de 1933. Guaracy
Silveira.
A Comissão não p6de opinar a favor da emenda. porquê
imporlariaem retirar do plenário a delibera~ão sObre diversos artigos do projecto.
Emendas da Comissão
Os arts. 18, 26e101 passarão a ter a seguinte redação:
..Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior. serão todos 05 papeis, projetos e emendas, depois de publicadas·
estas no Didrio da. Asserr"bléia Nacional, remetidos á Comissão Constitucional, afim de interpor parecer no prazo de 30
dias. "
"Art. 26. Caso se dê êsse desdobramento, cada Deputadoterá o direito de falar uma vez sObre cada matéria e
pelo prazo de uma hora, sendo-Ihe vedado fazê-lo sôbre assuntoestranho ao debatê."
Art. 101. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá tratar de qualquer assunto. mesmo em hora de expediente, nem discutir ou votar mat~ria estranha ao projeto
de Constituil;ão. enquanto êste não fór aprovado, salvo os
demais constantes do decreto de sua convocac;ão."
. Pai'ece á Comissão que,. neste momento. as emendas·
aceitas consultam o prop6sito de assegurar maior eficiência
aos trabalhos parlamentares, podendo, entretanto, ser
adotadas quaisquer outras modifícacões quando ditadas pela
experiência, no decurso dos mesmos trabalhos.
Sala da Comissão de Polícia, 23 de ~ovembro de 1!)33.
- Antonio Carlos, .Presidente. - TlunlUl: Lobo, 10 Secretário. - Fernandes Tavora, 20 Secretário. - Clementíno LisMa, 30 Secretário. -- Walde11liar Motta, 40 Secretário.
PROJETO DE RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE o PARECER

A Comissão de Policia oferece á consideração da Assem-·
bléia Nacional o seguinte projeto de Resolução:
Artigo único. Fica aprovado o Regimento Interno da.
Assembléia Nacional Constituinte. baixado pelo decreto do
GovêrnoProvisório n. 22,6.21, de 5 de Abril de 1933, com
as modificações que se seguem:
Redijam-se da seguinte forma os artigos que vão mencionados:
Art.17. Publicado no Diário da Asse'1l'/JJléia Nacional e·
.distribuiído em avulso o projeto de Constituição, o Pres1dente o -declarará sÔbre a. Mesa, afim de receber emendas de
i a discussão durante aprazo de 20 dias. Táis emendas s6,
poderão, nessa fase, ser justificadas por escrito.
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Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior, serão todos
os papeis, projetos e emendas, depois de publicadas estas no
Diário da Assern.bléia Nacíonal, remetidos á Comissão Constitucional, afim de interpôr parecer no pr-azo de 30 dias,
prorrogável apenas uma. vez, a juizo da Assembléia.
Art. 25. Oito dias depois dessapublicacão será o projeto de Constituicão, com as emendas, incluído na Ordem do
Dia para sofrer a ia discussão, que será feita por capítulos,
salvo se o Presidente da Assembléia, por esta autorizado,
desdobrá-los, conforme as matérias.
Art. M. Cada Deputado terá. o direito de falar uma vez
sôbre cada matéria e pelo prazo de uma hora sendo-lhe vêdado fazê-lo sôbre assunto estranho ao debate.
Art. 27. A. requerimento de 50 Deputados, a Assembléia
poderá, por maioria de votos e presente a maioria absoluta
de seus membros. declarar encerrada a discussão damatéria. de:sde qM haJa sido discutida, pelo menos em cinoJ sesSÕ~S •

.farágrafo único. O requerimento lie encerramento du
não poderá sofrer debate de C;llal':ru'~r natureza,
nem €IIcéunil11J:unento de votação. Essa voLaçiio será feita
:'la se:o;süo de dia imediato.
Ai 1.. ~8. A votação será feita por capUulos, depois de
terminada a respectiva discussão, sobre delibel':u;ão da maioria oa .-usembléia.
Art. 20. Votada uma emenda serão considel'udas prejudicada::: todas as que tratem do mesmo assunto e que colidam com o vencido. 5endomuitas ou vãl'ia~ as emendas
a vot.'\r, a Assembléia, a requerimento da maioria doa memnros da Comissão C.Jnstitucional, poderá decidir que a vottL~ão se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-se as
.que tiverem parecer favorável das que o tiverem contrário.
Art. 32. Quarenta e oito horas depl'H'.S l1esta distribuição, o Presidente declarará que 1) projeto e emendas estarão sÔbre a Mt!sa, durante 10 dias, para recebimento de novas emendas, que, ainda nessa fase, só podal'ã·) ser justificadas por escrito.
Parágrafo únioi) • Findo êsse prazo, s·:!rão todos os pnpeis remetidos á Comissão Constitucional para interpôr parecer dentro do prazo de 15 dias, obedeeido>; os artigos que
regulam os trabalhos dessa Comissoo.
Art. 33. O Presidente da Assembléia poderá, em qualquer das discussões, recusar o recebimento de emendas ao
Pro.ieto Constitucional que não tenham relação imediata
com o assunto, iOU que de algum modo infrinjam êste Regimento. Aos autores de tais emt!ndas ficar.i o direHode reclamar do mesmo Presidente reconsideração do ato, ouvida
·a Comissã.; Constitucional.
Art. 34 • Impres~o e distribuido em avulso, será. ê::õt'3
parecer dado .para a Ordem do Dia da sessão seguinte, para
Z8 e última discussão, que será feita por Titulos, Secções ou
Capítulos, com as respectivas emendas, :t juizo da A~sp.m~
bléia.
.
§ 1.0 O requerimento de encerramento dessa 28 e últIma
discussão ohedecerá ás mesmas formnlidal1es do artigo 27.
§ 2.0 A votação será feit.a em globo, abrangendo cada.
matéria discutida, salvo as emendas que serüo votadas uma
a. uma, a menos que haja deliberação da Assemlll 'lia em. contrário., Se fór resolvida a votação em globJ, serão distribui~
das as emendas em dois grupos, constando um das que tivedi~CU5S!'iO
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rem parecer favorável e outro das que tiverem parecer contrário.
§ 3.0 O Presidente deverá considerar prejudicadas as
emendas que colidam eam as já aprovadas, ouvida, no caso
de reclamação, a Comissão Constitucional.
§ 4.0 Á maioria dos membros da Comissão Constitucio~
naI são facul Lados requerimentos de destaque.
Art. 35. N..) momento das votações poderão os Deputadosque forem primeiros signatários tie emendas, 1'elatorgeral do projeto de Constituição, ou relatores parciais, encaminhar as respectivas votações, dando rápidas explicacões
pelo prazo máximo de 10 minutos cada utn.
§ 2.0 No momento da votação poderá ser requerida preferência para emendas em relação a artigos ou a out1'as
emendas, cabendo a solução de tais requel'imantos ao plenário, se o Presidente não entender deferir.
Art. 36.
§ 1.° Publicada essa redação, ficará sObre a Mesa, aurante p prazo de cinco dias, afim de recllber emendas, que
só pOderão ser fundamentadas por escrito. Findo êsse prazo,
bavendo emendas, voltará á Comissão, que emitirá parecer
final, no prazo df; 48 horas. Publicado ~sse 1>arecer, será no
dia imediato· submetido a debate, que nã-J poderá 513 prollJngar por mais de cinco sessões, cabendo a cada primeiro sinatário de emendas o direito de falar pelo prazo de 10 roi;..
nutos e á Comissão Constitucional. I() de meia hora.
Art. 53. Votada a Constituição, a A$s(~mbléi:\ Nacibnal,
desde que .assim requeira um quarto de seU5 membros, tem
o direito, por intermédio do seu Presidente, de pedir .() comparecimento ás sessões dos Ministros de. Estado, para lha
darem, sôbre assuntos de sua pasta, as explicações que desejar.

Art.. 57.
§ 5.0 Os Deputados que quiserem fundamentar requerimentos, indicllljões ou resoluoões, o poddL'iiD1'azer, .deLlde
que não sejam de natureza. daqueles a que se refere o artigo
anterior e não infrinjam o disposto no artigo 101 dêlste regimento, na primeira hora da sessi10 e ne5~n hora poderão
]gunlmente se ocupar de assuntos de dotürioa constituciunal.
Art. 101. A Assembléia Nacional Cons/.ituinte não poderá discuUr ou votar qualquer assunto estranho ao projeto
de Constituição, enquanto êste não fOr aprovado, salvo os
(loÍlstantes do decreto de sua convocação. - Antonio Carlos. - Fernandes Tavora. - Clementino LisMa. -Waldemar. Motta.

A Comissão de Polícia tomou na devida consideração a
proposta relativa ao Regimento Interno feita pelo represemtante do Distrito Federal, Sr. Henrique DOdsworth - declarando-a, porém, prejudicada, por bavar, de certo ml)do,
atingiao aos seus fins com a apresentaçã:o do projeto de
resolução elaborado. de acÓrdo com alguns "leaders" de bancadas e outros Deputados, aos quais a citada Comillsão so. .
licitou sugestões.
Sala da Comissão de Polícia, i6 de Novembro de i933.
-- Antonio Carlos. - Thomaz Lobo. - l!'ernanrlcs Tavora.
- Clementino Lisb&a. -Waldemar Motta.
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o Sr. Presidente - Não há· oradores inscritos na hora
destinada ai) expediente.
Se nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra,
nesta hora vai se passar á ordem do dia. (Paus'L.)
Comparp.ceram mais os Srs. :
Fernandes Távora, Carlos dos Reis, Valdemar Falcão,
Leão Samvu:o F,erreira de Sousa, Alberto Roselli, João Alberto, Góes Monteiro, Marques dos Reis, Clemente Mariani,
Arlindo Lecni, Aloísio Filho. Carlos Lindenberg, Jones Rocha,
Olegário Mariano. Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes, Alípio
Costa11at, AclÍrcio Torres, Fernando Magalhães, José Eduardo,
Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Martins Soares, Vieira
Marques, Clem6nte __Medrado, João Penido, Benedito Valadares, Jorge Americano, Carlota Queiroz, Plínio Tourinho, Anes
Dias, João Simplício, -Renato Barbosa, Demétrio Xavier-, Vitor
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergára, Argemiro Dorneles, M1.r;o Manhães, Antônio Rodrigues de Sousa, Augusto
Corsino. ,Toão Pinheiro, Mário Ramos, Abelardo Marinho e
Nogueira Penido (46).
Deb:am de comparecer os Srs.:
Freire de Andrade, Barreto Campelo, Luiz Cédro, Solano
da Cunha, Arnaldo Bastos, Umberto Moura, Osório Borba,
Rodrignes Dória, Artur Neiva, Lauro Passos, César Tinoco,
Oscar Weimchenck, .soares Filho, Melo Franco, Adélio Maciel,
Martins Soares, Pandiá Calógeras, Pedro Aleixo, José Alkmim,
Raul Sá, I,icurgc Leite, PUnio Correia de Oliveira, José CarAbreu Sodré, Antônio Jorge, Maurício Cardoso, Frederico
los, Zoroul;'tro Gouveia, Hip6lito do Rêgo, Cincinato Braga,
Wolfenhutell, Cunha. Vasconcellos, Ferreira Neto, Armando
Laydner, Mário 'Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria e Oliveira Pas~os (37).
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Commissão, e nada mais havendo a t1/.1tar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
Trabalho de Commissão.
ORDEM DO DL-\.

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 20 minutos.

811 Sessão, em 24 de Novembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos,Presidente
4

A's 14 horas, procede-se a chamada á (IUal
respondem os 81's.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, 'fomaz Lôbo, FCl'nandes .TávOl·a., Clementino LisMa, Valdemar !\Iola, Alfl'~
do da Mata, Veiga Cabrnl, Leandro Pinheiro, MouraCarvulho, J..ino Mach::do, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes,
Adolfo ~(Iares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Hugo
Napolcüo, Leão Sampaio,. Pontes Vieira., Kerginaldo. Ca\'alcanli, Mnrtins Véra, Pereira Lira, Herect.iano Zenayde, Agamenon de Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Camara,.· Augusto Cavalcanti,Alde Sampaio.
Simõe5 Barboso, Góes .l\Ionteiro, Valent.e de Lima,. Izidl'U
Vasconcelos, Guedes Nogueira, AntÔnio Machado, Leandro
Maciel, Deodato Maia, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Magalhães Neto, Medeiros ~eto. Edgard Sanches, Alfredo Ma"carenhas,Lellncio Galrão, HomeroPire!l, Manuel Novais, Negreiros Falcão, Aloisio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva,
Lauro Passos, Fel'l1andode· Abreu, Carlos Lindenberg, Jone:.;
Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio C01':'da, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, João GUlmal'ües,
Prado Kel1~', Raul Fernandes, Alípio Co~tal1at. Acurcio TOl'res, José Eduardo, Cardoso de Melo, Soares Filho. Bual'que
Nazaré, LengruberFilho, Bias Fortes, Melo Franco, Augusto
de .Lima. ~egrão de Lima., Augusto Viégns, Mala Machado,
Odilon Bl'aga, VieirnMnrques, Raul Sá, João Beraldo, Furtado de Menczes, Cristiano Machado,P'Jlicarpo Violti, Daniel
deCul'\'alho.Levindo Coelho, Benedito Valadares, Belmiro d",
Medeiros. 'l'eotõnio Monteiro de BatT(lS, Barros Penteado,
Mora0:' .•\ndrade, Mário Whatel1~', José Clpiano, Almeida Camc1rgo, .Ge'ncroso Ponce, JoãoVilasboas, Alfredo Pacheco, Lacerd:r Pinto. Idálio Sardemberg, Frederico Wolfenbutell, Re
nata Barbosa, Demétl'io Xavier, Vi,tor Russomano, Pedro
Vergal'a, Fanfa Ribas, Argemü'o Dornelles, Assis Brasil,
Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreh'a Neto, Vasco 'l'oIeda, Valdemar Reikd~l, AntOnio Penafort, João Miguel Vitáca., Alberto .Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Sebastião de Oliveira, Martins e Silva, Ricardo Machado João
Pinheiro. Horácio Lafer, Euvaldo Lodi, Teixeira Leite, Pedro
Rache, Pinheiro Lima, (1.25).
Q Sr. Presidente - A chamada· acusa o comparecimento
de 125 81's. Deputados.

Está abel'taa sessão.
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O Sr. Fernandes Tãvora (2" Secretário), procede á leitura da ata da sessão I antecedente, a q.ual é posta em
i
discussão.
I.

!

O Sr. Morais Andraâe (Sóbre a ata) - Comunico a V.
Ex., Sr. Presidente, ei a. Assembléia que o meu colega de
bancada, Sr. Abreu Sodré, tendo de ir aS. Paulo, por
motivo de moléstia, m~ encarregou de justificar a sua ausência, nestes últimos: Idias .
. I

O. Sr. .Presidente ;L A declaração do nobre Deputado
será tomada no devidoiaprêço.
r

i

Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente. ,i ,i
I·

O Sr. Presidente H-Passa-se á leitura do expediente.
11

O Sr. Tomaz Lõb~: (iO Secretário), declara que não há
expediente a ser lido.; I
'I

O Sr. Presidente ,LL.
Não há oradores inscritos.
, I

A' .vista disso, e, ~tites de passar á ordam do dia, uma v~z
quenenbum dosSrs./Deputados pede a palavra, vou receber
o compromisso regimental dos 51'S. Deputados José Rodriguesda Costa Dóriae José Mendes de Oliveira Castro, que
se acham na Casa. : i
Convido' os 81's. 30 e 40 Secretários, para, em comissão,
introduzirem no recinto S5. EEx., afim de prestarem o
~ompl'omisso regimental.

ii

Comparecem 55. EEx. acompanhados da
respectiva: /comissão e, junto á .Mesa, prestil:m o
compromisso. regimental, tomando assento, em
seguida. ,:1,
II

II

!)

2

O Sr. Zo1'oastro IGouveia - 51'. Presidente, comunico a
V•.Ex. e á Casa qUel sou forçado a faltar a algumas sessões,
por ter sido chamaoo a' S. Paulo, a serviço público. .
O s1'.president~I-A
casa fica inteirada •
i
Vai-se passar áiordem
do dia. (Pausa.)
, !
•

i

comp~recem mais os 51's.:
Ii

Cristóvão Barcelos, Cunha Melo, Luiz Tirem, Mário;,
Chel'mont, Joaquim :Magalhães, Carlos dos Reis, Agenor -MOIlte,Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Figueiredo
Rodrigues, Xavier deOliveira,Silva Leal, Jeová Mota, Jos4
de •Borba,' AlbE'rto Roselli, Odon Bezerra, Luiz Cedro, Solano
da ., Cunha, José Sá; 'Humberto Moura, Osório Borba, Sampaio Costa, August Cl i Leite, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Arlindo Leoni; Atila Amaral, Paulo 'Filho, Rui 5antiago, Miguel Couto, iNilo de Alvarenga, Oscar Weinschenclc,
Gwyer de Azevedo,i' Fábio Sodré, Martins Soares, - Gabriel
Passos, Delfim Moreira, Clemente Medrado, João Beraldo,
Valdomiro Magalhães, Campos do Amaral, Bueno Brandão,
Plínio- Correia de Oliveira, Alcantara Machado, Rodrigues Alves,
I!

-

343-

Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Jorge Americano, Gunraci, Silveira, Cincinato Braga,Carlota Queiroz, Domingos
Velasco, José Honora.to, Nero de Macedo, Francisco Vilanova,
Plínio 'fourinho, Antônio Jorge, Simões Lopes, Carlos Maxímílíano, Anes Dias, João Simplicio, Ascanio Tubino, Alberto Diniz, Gilbel't Gabelra, Francisco Moura, Eugênio Monteiro de Berros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Antonio
Rodrigues de Souza, Milton Carvalho, Valter James Gosling,
Augusto COl'sino, Alexandre Siciliano Júnior, Mário Ramos,
Rocha Faria, Gastão de Brito, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido. (81).
Deixam de comparecer os senhores:
Alvaro Maia, Mário Caiado, Freire de Andrade, Ferreira
Souza, Veloso Borges, Barreto Campelo, João Alberto, Arnaldo Bastos, Artur Neiva, Per~ira Carneiro, César Tinoco,
Fernando Magalhães, José Braz, Adélio Maciel, Pandiá Calogel'us, Pedro Alcixo, José AIkmilíl, Simão da Cunha, João
Penid<l. Ribeiro Junqueira, Aicixo Paraguassu', Licurgo Leite.
Celso Machado José Carlos, Hipólito do Rêgo, Abreu Sodré,
Maurício Cardoso, Armando Laydner.Pacheco e Silva, Olí,-eira Passos, Roberto Simonsen. (31).
d~

ORD~M

DO DIA

O Sr• Presidente - Da ordem do dia não consta má.
léria para delíberar. Vou levantar a sessão, designando para
amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão única do projeto dere50lucão n. i A, de 1933,
alterando o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte (com parecer da Comissão de Polícia sÔbre as·
emendas).
Levanta-se a Sessão ás 14 horas e 18 minutos,

911 Sessão, em 25 de Novembro de 1933
Presidência do Sr. António .Carlos.

A's 14 horas. procede-se li chamada, á qual respondem
os Srs. :
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira. Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandcs'rávora, Clcmentino Lisboa, , Valdemar Mola. Alvaro Maia. Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Veiga
Cabral. Mom'a Carvalho, Lipo Mac]lado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes. Carlos dos Reis, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana. Pontes Vieira. Ferreirá de
Souza, Kerginaldo Cavalcanti. Martins Véra, Odon Bezerra,
Pereira Lira. Veioso ,Borges. João Alberto•. Agamenon de
Magalhães, Arruda Falcão, Mário Domingues, 'Arruda., Camara, Augusto Cavalcanti, SímõesBarbosa,' Góis Monteiro.
Valente de Uma, Izidro Vasconcelos, Antônio Machado.
Leandro Mraci~l. Augusto Leite. Rodrigues, Dória,Deodato
Maia, J. J. Seabra. Medeiros Neto, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, .Uila Amaral, Manoel Novais,
AlofsioFilho, Arnaldo Silva, Lauro,Passos, Fernando de Abreu,
Sampaio Correia, Pereira Carneiro" Leitao da Cunha, Olegário
Mariano, Nilo de Alvarenga. Prado Kel1y, Raul Fernandes,
Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, José Eduardo, Gwyer
de Azevedo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fort.es,
Melo Franco, Martins Soares. Augusto de Lima, Negrão de
Lima, Gabriel Passos. Mata ,Machado. Odilon Bl'<1ga. Vieira
Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, João Beraldo" Furtado de Menezes, Cristiano Machado. Policarpo Viottí, Daniel
de Carvalho, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadares, Belmiro de Medeiros., Bueno Brandão, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues
Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, Vergueiro César,
José Ulpiano, GenerosoPonce, Alfredo Pacheco, Francisco
Vilanova, Lacerda Pinto, AntOnio Jorge. Carlos Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, Renato Barbosa, Demétrio
Xavier. Vitor Russomano, Ascanio Tubino, 'Pedro Vergara,
Fanfa Ribas, Rrgemiro Dornelles, Alberto Diniz, Acír Medeiros.
Ferreira Neto, Gilbet Gabeira, Vasco de Toledo, Francis(}o
Moura, João Miguel Vitaca, Alberto Surek, Eugênio Monteiro
de Barros, Edmar Carvalho, Antônio RQdriguesde Souza. Ricardo, Machado, Walter James Gosling, Augusto Corsino,
Mário Ramos, Teixeira Leite, Pedro Rache, Oliveira Castro,
J>inheiro Lima, Abelardo Marinho, Morais' Paiva, Nogueira.
PeDido. (129.)
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o 81'. Presidente - A chamada acusa o comparecimento
de 130 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha .
.. .. 0 Sr. Fernandes Távora (2 0 Secretário), prúcede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
O Sr.. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Tomaz Lôho(1° Secretd:rio) declara. que não há
expediente a ser lido.
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos na hOra
destinada ao expediente.
Se nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra
nesta hora, vai se passar á ordem do dia.
O Sr. Nogueira Penido (Pela ordem) - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, para comunicar, a V. Ex. e á ASsembléia,
queo. Sr. Deputado Martins e Silva deixa de comparecer por
estar enfêrmo.
O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados
quer usar da palavra, vai se passar á ordem do dia. (PausaQL
Comparecem mais os 81's.:
l\lário Caiado, Cunha Melo, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Hugo Napoleão,
Pires. Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar :b'alcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Silva Leal,
Alberto noselli, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha,
José Sá, Alde Sampaio, Humberto Moura, Osorio Borba, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Marques dos
Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leon1,
MomeroPires, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo
Filho, Carlos Lindenberg, Jones Rocha. Henrique Dodsworth,
Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, João Guimarães,
César Tinoco, Alípio Costalat, Fábio Sodré, Cardoso de Melo,
Buarque NazareLh. Augusto Viégas, Delfim Moreira,João
Penido, Ribeiro Junqueit·a. Campos do Amaral, Plínio Correia de Oliveira, l'tlário Whatel1y, Jorge Americano, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Almeida Camargo, José Honorato, Nérode Macêdo. João 'Vilnsboas" Plínio Tourinho,
Idálio Sal'dcmberg, Simões Lopes, Maurício Cardoso. Anes
Dias, João Simplicio, Assiz, Brasil Cunha Vsnscnelcos, Valdemar Reikdal, AntÔnio Penaforte, Edwald. 1'055010, GuilhermePlaster, Mário, Manhães, AntÔnio Rodrigues de Sousa,
Mílton Carvalho, João Pinheiro, Horácio Lafer, .Alexandre
Siciliano Junior, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Oliveira Passos,
Gastão de Brito, Roberto Slmonsen, Leví Carneiro. (83. )
Deixam de comparecer os Srs.:
Freir~ de Andrade, Jeová Mota, José de Borba, Heretiano Zenaide, BarretoCampêlo, Arnaldo Bastos, Prisco . Paraiso, Artur Neiva, Oscar Weinschenck, José Braz, Adélio
Maciel, PandiáCalógeras,Pedro Aleixo, José Alkmim,Simão
da Cunha, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Celso Machado,
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José Carlos, Zoroastro Gouveia, Hipólito do Rêgo, Guarací
Silveira, Abreu Sodré, Armando LaYdner, Martins e Silva,
Pacheco e Silva (26.)
ORDEM DO DIA
2

Discussão única do ProIeto de resoluço.o
n. i A, de iD33, alterando o Regimento IntP.rnD
da A.~sembléia Nacional Constituinte (com parecer da Comissão de· Policia· sôbre as emendas).
O Sr. Presidente -Entra em discussão o Projecto. Não
há oradores inscriptos.
O Sr. Morais. Andrade - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Morais Andrade - Sr. Presidente, Srs. Constituinte~. Das tr~s eml'ndas que tive a honra de oferecer ao
Regimento Internada Assembléia, uma foi integralmente
aceita· c duas rejeitadas, no parecer elaborado. péla Comissão
de Polícia. a que foram sujeitas.
Entretanto. Sr. Presidente e Srs. Deputados, é forçoso
que eu insista na justifiêacão, perante esta augusta Assembléia, de duas das emendas que apresentei, a saber: aemenda número 8 e a emenda número 9, bem como que. traga á consideração dá (;asa uma observação, a propósito da .emenda que a Comissão de Polícia, por sua vez, entendeuapresentar ao al't.101 de nosso Regimento Interno. Espero fazê10, 51'S. Deputados, com toda a brevidade e com absoluta seren'idade.
. A minha emenda número 8, que não logrou parecer favorável da Comissão de Polícia, referia-se - estareis bem
lembrados, - á contradição flagrante que no art. 36, § 1°,
do' nosso Regimento Interno, se encontra. Estareis lembrados, 51's. Constituintes, que Doart. 36, § 1°, se estabeleceI'um, concomitantemente, duas maneiras diferentes de limitar a discussão da redação final do Projeto Constitucional.
Pelo primeiro processo de limitação, se afirmava que
cada um dos Srs~ Constituintes poderia falar dez minutos
sõbre a redação final do Projeto, ou, melhor, sõbre as
emendas apresentadas a essa redação final. E, logo depois.
se afirmava que a discussão sÔbre a redação final não poderia ultrapassar de cinco sessões.
. Estareis lembrados,. Srs. Deputados, que eu afirmei haver no caso uma contradição evidente. Se a ltmitação se faz
pelo tempo que cada um dos 51's. Deputados tem para falar
sObre as emendas apresentadas, não se pôde, concomitantemente, fazer por. número de sessões. Supondo que haja um
maior nlÍmcrOde Deputados, podendo fn 1nrdez minutos sObre as emendas apresentadas e que o número dêsses Deputados ultrapasse de cinco sessões; com vamos nós préviainénte, regimentalmente, ao mesmo tampo admitir que cadá
Deputado fale por 10 minutos e circunscrever a discussão da
redação final a cinco sessões?
Estamos, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, numa
flagrante contradição, estabelecendo dois critp.rios que se entrechocam, que se combatem; estamos, 51's. Constituintes, e o
digo com a devida vênia, legisland6 para nõspróprios da
peor maneira que seria possível fazer; estamos dando aos
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nossos mandantes,á Nação Brasileira, a peor de todas as
manifestações, a peor de todas as provas da nossa capacidade legiferante.
O SR..JORGE A::.\!ERICANO - V. Ex, dá. licença para um
aparte esclarecedor? Se a soma dos minutos gastos pelos
Deputados inscritos exceder de cinco dias, póde acontecer
que se impeca a palavra justamente aos últimos Deputados.
sendo êstcs portadores dos argumentos mais felizes e mais
capazes de convencer.
O SR. l\lORAIS ANDRADE - V. Ex. vem exatamente
provar a t6se que sustento: Dêsde que haja maior número
de Deputados, podendo falar d~z minutos cada um, dentro
do período restrito de cinco sessões, ou negaremos aos últimos inscritos o direito de falar e justificar as suas emendas,
ou então violaremos o Regimento Interno, tendo de estender
a discussão' por mais de cinco sessões.
O SR. ACÚRcto TónRES -- O próprio Regimento do Congresso Constituinte de !)O,estabeleciaque a discussão não
poderia ser encerrada enquanto houvesse um orador para
falar sôbrc a maLéria.
O SR. MORAIS ANDRADE - Isso é liberal, democrático, republicano! Isso é principalmente coerente; isso é principalmente lógico! Ilógico, incoerente. absurdo, é que se permita que cada constituinte fal~ :10 minutos e se circunscreva
a .discussão a. um certo número prévio de sessões, sem se
saber se haverá um maior número de Constituintes a falar
sObre as. emendas apresentadas.
Ademais, porque não cort.:lr esta delimitação de cinco
sessões, desdc que o próprio Regimento já deu á maioria da
Ca::a, se ela o quiser, - o que, por enquanto, não desejo
fazer a injúria de supOr que queira - o meio de trancar a
discussão liberal de qualquer assunto, A maioria tem armas necessárias para fechar essa discussão e os Srs. Constituintes, inteligentes e. conhecedores da lei interna., por certo hão de pcrmiUr que me poupe ao trabalho de esmiuçar o
~rtigo correspondente.
Consequcntemcnte, não compreendo como a douta Comissão de Polida ouse arcar com a responsabilidade de
trazer para o n~lsso Regimento Interno essa demonstração
lJulpàwl da nossa pl'ópl'ia incompe~êllcia legiferante.
A segunda emenda por mim apresentada e que, entretanto. não 1081'ou também parecer favoravel da. Comissão de
Policia, 6 4 dt: 1,. 51, aI} art. 101.
}~. emenCZa, na qual, colaborando com os S1's. Constituintes, que qU€L'em uma rápida e perfeita constituciona.lização
do lJaís ( eu propunha, em primeiJ'o lugar, se cortasse a p:u'te final. doarligo 10:1, "salvo os motivos constantes do DeCl'cto de sua convocação".
Antes, $I's. Constituintes, de dada á Nação Braslleira a
Constituição POl' que ela aspira, não devemos, não podemos.
moralmente falando. discutir outro qualquer aSllunto quP.
não. seja o consLitucional. Antes de outorgar aos nossos
mandantes li Constituição, para cuja feitura. êles aquI: nO:5
lrlUndal'D.m, não devemos admillir, na Ordem do Dia de nossos
trabalhos. a inclusão de matp.ria outra qua não se.ia a cons··
titucional.
.
Sabeis, Srs. Constiluintes. Sr. Presidente, que o Decreto
que convocou esla augusta Assembléia. apresentou-lhe três
motivos de reunião, três. motivos de convocação,a saber: a
discussão da nova Constituição Federal i a eleição do' pri-
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lnúiro Presidente Constitucional da República; c, terceiro, o
exame das contas do Govf}rno Provisório.
Ora, Srs. Constituint.es. se entrarmos nos dois motivos
secundários da convocação da nlJssa Assembléia, certament(~
iremos perder' tempo precioso e apaixonar o ambiente, de
maneira a que se não possa discutir com a sp.rp.nidade devida. coma calma, com a s('guranca n~ccssarias, a matéria
constitucional.
.
.Pal·ece-me, 81'5. ConstitUIntes, que a ressalva final do
art. 101 do nosso Regimento Tnterno também não pode ficar.
A Nação Brasileira ansêia pela sua Constituil;ão; os nossos
Estados, os nossos mandantes exigem de n6s que lhes dêmos, prccipuamente, o novo Estatuto Constitucional.
Por que, então, Srs. Constituintes. admitir no Regimento Interno de nossa Casa, da nossa Assembléia, a di~cUS5ão
de matéria outra quc não a cstritamcnte constitucional?
De duas uma, Srs. Constituintcs: ou há uma. segunda intençáo no final do artigo 101, segunda intenção que não quero
discutir qual seja, nem posso e nem devo supOr qual possa
ser, ou, ent,ão, a parte final do referido artigo, de que a ComIssão de Polícia faz tanw conta, tanta questão, .é pura e
stmples inutilidade. Seé)nutilidade, não a devemos aprovaI'; se tem segunda intenção. prccisamos repelí-Ia,. porque,
Srs. Constituintes. é lealmente. francamente, confessadamente, que os assuntos de\'em ser aqui discutidos e não com
segundas intcncões, sejam elas quais forem.
Não compreendo, senhores, por que a douta Comissão de
Polícia desta Casa se aferrou com tanto amor, com tanta
paixão, com tão denodado afeto, a essa ressalva final do artigo 101. Finalmente, a última parte, a minha terceira
emenda ainda está em plena e necessária obrigatoriedade
de aceitação.
Srs. ConsLituintcl), lJtio 101 CIJ\1:l:l particular. não fOi
cousa. de corredorea, não foi cousa dc sala de café: diante de
toda a gen1e-"coram populo"-o Sr. "leader" da maioria
nesta Casa disse, e disse clara, positivamente,· quando tive a
honra de justificar rapidamente a última parte da emenda
a este art. 101, que o Govêrno Provisório queria, como nós,
a pacificação da Nação Brasileira; disse que o Govêl'no Provisório aceitava, como nós desejamos e anseiamos por ela, a.
medida legal e pacificadora da anistia. S. EX. ficou nerfeimentf esclarecido naquela parte em que sup6s que eu Qlllsesse propor a discussão da anistia, com. prejuizo da matéria constitucional. Expliquei, da maneira mais clara, positiva. expressa, patente, insofismável, que a minha proposta
não importava em nenhum prejuízo ao debate da matéria
constitucional.
S.Ex., o Sr. "leader" da maioria. proclamou, diante de
toda gente com uma nobreza que sou o primeiro a reconhecer, que aceitava, que concordava, que aplaudia a medtda
pacificadora da anistia, pela qual o próprio Govêrno Federal
ansiava.
Ora, Srs. Deputados, não compreendo como é que tendo
S. F..x., o Sr. "leader" dn. mn.ioria desta Casa, aceito uma
medida que se sugere como emenda ao Regimento Interno
desta Assembléia, venha a douta Comissão de Policia. cujos
membros, se não me engano, fazem parte dessa mesma maioria que S. Ex. "leadera", propõr,em parecer a esta Casa,
a rejeição da referida medida, que, como disse, pelo "leader" foi aplauditla. Ou isto é uma contradição, ou eu já não
sei mais o que é c9ntradição, não entendo mais de coerência;
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i
a não ser que a Comissão de Policia: desta Cala esteja contrariando diréta, ostensiva, positivamente. n oplnlflo do seu
próprio "leader", do seu próprio guino dCJ ~r~U pr6prio coor.
!.
,
denador.
O SR. OSVALDO ARANHA -- Peco licença pnt'a um esclarecimento. No aparte, que tive a /l1001'n de dnr a V. Ex., eu
é que manifestei a contradição em quo o nourc Deputado
estava: ao mesmo tempo, em que Ipropunlla quo CHIA Assembléia não tratasse de outros assuntos, .0nAo o da Constituicão, .sugeria se considerasse, sem!prcJufuJ do outro trabalho, um projeto de anistia.
I!
Efetivamente, não depois que· estou nesta Assembléia,
mas de há muito -- conforme dcclarllçOcl e até atos - sou
partídárioda anistia; partidárióida anlsUa, não do Govêrno, mas da anil'tia de todos los brasl1olros, uns. aos outros. de forma a que fiquem cancelados o esquecidos todos
os fatos que o acidente da vidal'bruUeJra em 1930 nos im-.
pôs, .a nós individualmente, e ál11cOleUVldade depois. Entretanto, isto não quis em absoluto dizer que eu tOsse de opinião que tratássemos, de imediato, da anl.t!a. Tive oportunidade de declarar a alguns metDbro. dai bancadas paulista
e carioca, que estaria de acOrdo em quo, nas disposições
transitórias da Constituição, como medida para ~p1icação da
lei qUe tivéssemos de votar, se decretas.o a mllls ampla anistia aos ~rasi1eiros. Disse maisl:: quo, atA lá. não Unhamos
êsse poder, pois a faculdade· de to mAI' a modida era ainda
do. Poder Executivo; com outraatitudo, estaríamos invertendo os fatores, e ao envês de concorrarmo. para a pacificação geral dos brasileiros. viríámol proJudlcar, com a nossa
antecipação, com a pressa, com • contu.lo. a conciliação
que se· sente no ambiente geraf do .Pab.
O SR. MORAIS A.:.'iDRADr"i- Vamo. 4lomeçar, para bom
método da nossa discussão, se i mo nAo falha a memória, por
frizar dua.s afirmaçÕes que Vil F.. Ex. Qcabll de fazer perante
toda a Assembléia .
!.
Primeiro, afirmou nãosor·lcontrArJo (\ concessão da anistia, mesmo como disposiC;ão trllnlltórla 11 Constituição. . .
O SR. OSVALDO ARANHA ~. Acho. quo a Assembléia, ultimada a Constituição, terá poder para di;cuUr e votar· qualquer medida que,. na sua soberania, Jull11& np.cessária para'
a bôa aplicação da nova lei ifundamontal.
O SR. AcúaCIo TÔRRES ,*.. Convam que a declaração do
Sr. leader da maioria fique "i~B18tr/ld/l.
O SR. MORAIS ANDRADE - Portanto o nobre leader·
admite que a Constituinte possa votar a anistia, conforme
disse expressamente, como Uma. das dillposlcões transitórias
!i
da Constituição Federal.
Ora, Sr. leader da maioria, como admite V. Ex. pos.sa
esta Assembléia votar, como Idispositlvo transitório da nossa
nova Carta fundamental, a medida pnctrlcadofll da anistia,
se, entretanto, no Regimento, Interno desta Casa, fisa proibido
tratar-se de quaisquer assuntos que nl10 sejam os constantes
do decreto da convocacão ?/-iNo decreto de convocação desta
Casa não se prevê a anistia. Nessl1scondições, se o Regimento Interno não permitilise discula, agora ou depois-.
não interessa a ocasião
a anistia, a Constituinte não poderá ocupar-se do assunto; Inem agura, nem posteriormente,
seja nas disposições propriamente textuais, seja nas transitórias, nem após a votadão, do nOSSQ Estatuto Fundamental, nem em qualquer outro,momento. Eslaremos·com·o ca- .

I
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minho Ll'utll:ndo para a única medida realmente, seguramente, absolutamente pacificadora do Povo Brasileiro.
O Sa., BIAS FORTES - V. Ex. não tem razão. A Assembléia na ocasião em que. tomar conhecimento dos atos do
Govêrno Provisório, fJoâerá decretar a anistia.
O SR. MORAIS ANDRADE - Tomar conhecimento dos
atos do Govêrno é um assunto; votar a l.nistia é outro. A
anistia nada tem que vêr eom os atos do Govêrno Provisório.
O SR. ACÚRCIO TÔnRES - São assuntos completamente
diversos. Só poderemos tratar da anistia, ao conhecer dos
atos do Govêrno ProvisóI'io, se, dentro dêsses, estiver in~
cluída a medida.
O SR. MORA[S AN[)R.Al)IE - Desafio a maioria desta
Casa a mostrar-me um único decreto determinando a saída
de compatriotas nossos para fóra do País. Ha apenas um ato
do Govêl'no Provisório cassando direitos políticos, uma sim~
pIes deliberação do Govêrno nesse sentido. Assim, se á
COrlstituinte não fOr daào àiscutir e votar a anistia, não po~
deremos pacificar a Nação Brasileira.
Nilo quero, absolutamente, discutir atos do Govêrno Pro~
vlsório. Desejo, apenas, mostrar que, ou no nosso Regimento
In1(,rno BC permitirá. trlltar da anistia, depois de esgotada a
matéria constitucional •.•
O SR. OSVAJ.l>O ARANHA -No curso da votação: nas dis~
pOlllçOelS transitórias.
O SR. MORAIS ANPRADE - O Regimento não o permite, Sr. leadar.
O SR. MELO FRANCO - Nas disposições transit6ria~,
@em discutir a anistia, estará. discutindo o texto constitucional, porque a materia aí entra.
O SR. MORAIS ANDRADE - 1\1as, meu nobre colega, o
Regimento Interno não permite se discuta assunto algum além
dos estatuídos no decreto de convocacão da Assembléia.
O SR. MELO FRANCO - A anistia será. assunto constitucional, desde que seja incluída, conforme acentuei, nas disposições transit6rias do projeto que vamos estudar.
O SR. MORAIS A.?IDRADE - Non confundetur.
A anistia não é matéria constitucional. Não confundamos. A anistia não é matéria constitucional conquanto seja
matéria que, directamente, imediatamente, diz com o exercício pleno da soberania popular, de que aqui somos representantes.
O SR. OSV.ALDO ARANHA - Peco licença para chamar a
atenção de V. Ex. : todos estamos aqui com um único desejo: o de votar o nosso. Regimento Interno, afim de começarmos os trahalhos constitucionais.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. OSVALDO ARANHA - Na recusa â emenda de V. Ex.,
cuja alta intenção toda a Assembléia reconhece, a Comissão diz que "não parece conveniente á. Comissão que a Assembléia Constituinte deva tratar, desde já, de outros assuntos, antes que não sejam os contidos nos decretos de sua
convocação". A pr6pria Comissão diz: "desde já" - êsse o
motivo de sua recusa.
'.
Queremos trabulhar, e nesse sentido faco um apêlo ao
nobre Deputado ea todos os Srs. Constituintes: comecemos
05 nossos trabalhos constitucionais.
Iniciados êstes. aberto o prazo de 20 dias para o recebimento das emendas que serão. remetidas, por cópia, á. Co~
missão Constitucional, teremos então período suficiente rim
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que poderemos discutir amplamente tudo quanto interessar
ao texto constitucional.
O espírito da Comissão de Policia não teria sido outro.
senão o de ordenar os nossos trnbalhos constitucionais. ~ão
queremos prejl1lgar nem prejudicar; queremos trabalhar.
O SR. MORAIS ANDRADE - A declaração do nobre
leader da maioria vem ao encontro dos meus desejos, e do
daquêles que aqui represento.
O SR. OSVALDO ARANHA - :"lo que concerne á anistia,
todos representamos os brasileiros.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não devemos trancará
Constituinte, o direito de examinar, de discutir, de votar êsse
projeto. Teremos, ipso facto, impossibilitado, agora e depois,
a discussão da materia. Contra isso, nobre leader da maioria,
é que me insurjo: não se discuta imediátamente a anistia.
mas permita-se o seu debate sem prejuízo da matériaconstitucional.
O. SR. OSV,"LDO AnA."lHA - Na minha opinião, não há
matéria que não possa ser discutida por essa Assembléia .
.() Sn. ALoíSIo FUJHO - Registe-se essa opinião do no-

breleader.

O SR. OSVALDO ARANHA - Acho, como disse, que o parecer da Mesa é meramente ordenador dos nossos trabalhos,
sem que importe em qualquer restrição efetiva, ás nossas
atribuicões. Essa é que é a verdade . O Regimento a todo o
momento póde ser reformado. O que a Comissão de Polícia
des~ja conforme se verifica, é aue tenham início os nossos
trabalhos.
.
O SR. MORAIS A.'\'DR..IDE - Sr. Presidente, o nobre
leader da maioria da Assembléia deu o seu modo de ver,
respeitabilissimo; mas o seu próprio, dizendo que essa Assembléia póde tratar de todos os assuntos, sem exceção alguma. Não é isso, porém, o que me consta.
O SR. OSVALDO ARANHA - Peco licença a V. Ex. para
esclarecer meu aparte. Evidentemente, o que não. se deve
admitir é que no Regimento figurem milhares de emendas
dizendo: "a Assembléia Constituinte não poderá tratar dêste
assunto"; "não poder-á tratar daquele outro", etc., e, dêste
modo, isto não teria mais fim.
O SR. MORAIS ANDR..IDE - V. Ex. é muito habil na
sua argumentação ...
O SR. OSVALDO ARANHA - Não há habilidade alguma.
O SR. MORAIS k"'lDRADE - ... não fará, porém, que
me desvie do caminho reto que me tracei.
Não se trata, Sr. leader da. maioria, de afirmar que essa
Assembléia possa tratar dêste, daquele, ou daqueloutro assunto constituciúnal. Trata-se de saber Se se póde discutir
assunto que não seja o constitucional.
O Sn. OSVAr.DO ARANHA - O nobre orador não tem dúvida nenhuma, de. que todos nesta Assembléia. pensam que,
efetivamente, devemos caminhar para a reconciliação, através das providências desta Assembiéia, porque, do contrário,
iriamos perder tempo, uma vez que se sente que êsse é o
sentimento geral. Devemos iniciar a votação do Regimento
para, desde logo, começarmos os nossos trabalhos eonstituciónaes. Não creio que, por causa dêste Regimento, osbrasileiros deixem de ter a anistia.
O SR. MORAIS A.~DRADE - Repetirei.o que, llão ha
muitos· dias, disse o nosso egrégio Presidente, em resposta
a requerimento de um dos Srs. Constituintes: direi 11 V. Ex_,
Sr. leader da maioria, que vou ao encontro de seu::! desejos
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e de suas intenções, e, assim como V. Ex. diz que não devemos fazer questão de uma nnge. regimental, mas devem'os
tratar imediatamente dos trabalhos constituintes, eu replico
a V. Ex.; não facamos questão de uma nuga regimentaf e
aprove a Assembléia a emenda que apresentei ao art. iOi,
emenda que garante a mim e aos meus mandantes o direito
de discutir o projeto de anistia. Nessa matéria, estaremos
perfeitamente irmanados e todos teremos conjugado o nossa
modo de pensar.
O SR. TO:\lAZ LOBO - O ponto de vista de Y. Ex. é contraditório: ao mesmo tempo que quer se trate da. elaboracãa
constituciónal - finalidade precípua da Assembléia ConstJtuinte - quer, também, nos vagares dessa discussão, enquanto a Comissão elabora o parecer, que se venha a agitar
nesta Assembléia a questão da anistia.
O SR. ~lORAIS ..:\.;'VDRADE - V. Ex. não tem razão:
agitar, não!
O Sr. leader, da maioria de que V. Ex. faz parte •••
·0 SR. TOl\fAZ LôBO - Não faço parte do leader •••
O SR. MORAIS A.~DRADE - Não é do leader que falo:
é da maioria. V. Ex. faz parte da maioria. O seu argumento
é muito engraçado mas não faz rir.V. Ex. faz parte dessa
mesma maioria de que.o ilustre Ministro da Fazenda é leader
e devia ter ouvido a declaração expressa e positiva de seu
leader, dizendo que a Assembléia inteira e o povo brasileiro
inteiro anseiam pela medida da anistia.
O SR. ToMAZ LÔBO - Certamente.
O SR. MORAIS ANDRADE -'- Esta proposta, portanto,
meu colega, não pode agi~r coisissima alguma, anão ser
que a maioria esteja dizendo, pela boca, uma coisa e desejando pelo coração coisa contrária.
O que não quero supô!' - veja bem - o que não quero
admitir que se dê, porque respeito os colegas que constitúem
a maioria desta Casa, não obstante não fazer eu parte dela ..•
O SR. OSVALDO ARANHA - Nesta Casa não há maioria
nem minoria: há o Brasil, querendo fazer sua Constituição.
Foi V. Ex. quem nos chamou diretamente ao debate.
O SR. MORAIS ANDRADE - Deante das palavras do
leader da maioria, peço á Assembléia que aprove minha
emenda ao art. i01.
O Sil. TOMAZLÔBO - Devo dizer a V. Ex. que defendo
o trabalho da Comissão de Policia, mas não o julgo sob o
aspécto político.
O SR. MORAIS A.~DRADE - Essa emenda, Srs. Constituintes, ou representa o pensamento real da maioria - e,
neste caso, nâo fará nenhuma agitaçâo nem prejudicará a
discussão dn matéria constitucional - ou, então, não representa o pensamento da maioria 9, pois, S1's. Constituintes,
é preciso que n6s da minoria ou os independentes ...
O Sn. OSVALOO ARANHA - Todos são independentes.
O SR. MOR.:\lS AJ.'fDRADE - .,. tenhamos o direito de,
'sem discussões nem barulho, propugnar a única medida pacificadora da nação brasileira.
Permiti-me, Srs. Constituintes, urna observação. A história é moderna. é de nossos dias.
Quando, em tempos de um dos últimos governos da prImeira República, se propoz ao Congresso Federal a medida
da anistia aos contraventores políticos de então - estareis
perfeitamente lembrados, que é história moderna,hist6ria
contemporanea - levantaram-se as vozes de todos os que
23
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acothpanhavam " gúvêrno para dizer á nação c ao mundo
que! o Congresso Nacional Brasileiro não se reconhecia com
a cOmpetência necessária para discutir a anistia, visto que
o único juiz da oportunidade dessa medida era o então Sr.
Presidente da República.
: iO SR. OSVALDO ARANHA Eu votei contra, a despeito
do !úPêlo pessoal do então Presidente da República, Dr.
Washington Lu1S.
i i O ' SR .. MORAIS .iL'\DRADE - Faço justiça a V. Ex.
9ue digo é que, naquela ocasião e neste mesmo recinto,
êsse!olo argumento invocado contra a medida pacificadora.
!rPoisbem, Senhores Constituintes: mudaram-se os tempos~fez-se uma revolução e, nesta Assemblén soberana, ouvimos, há vonco, ainda, dizer-se que podiamos descansar,
porque o Sr. Chefe do Govêrno Provisório decretaria a medida· 'pacificadora.
'
O Sl\.OSVALDO ARANHA - :Singucm disse isso.
I O SR. MORAIS AJliDRADE - Há pouco, ainda, V. Ex.,
SrJleader, disse isso.
!i O SR. OSVAI.J)O ARA:"IIA. - Não falei no nome do Chefe
do!Oovêrno Provisório.
r,O SR. MORAIS A~DRADE - Ora, Senhores, t6po, mais
uma VC1.,tópo, ainda uma vez, com uma contradição flagx~ante: nós, que nos batemos pela ,erdade da República;
nós, que nos batemos pela independência do Poder LegislaUva; nós, que nos batemos pela Justiça c pela· verdade eleitóral •.•
II', ,'O ~rt. ODILO;S ]3llAU.\ - E vamos, naturalmente, assegur;t.;las na Constituição vindoura.
i r' O SR. MORAIS A~DRADE - .•• nós, Senhores ConstitUintes, estamos querendo limitar a competência desta As~U;Ü>jéia, que não é uma Assembléia ordinária, mas que é
uma Constituinte, exalamentecomo na Velha República a
maioria limitava a COmIJetência do Congresso ordinário, sujeitando-o aos desejos ou ao arbítrio do Chefe da Nação.
li Senhores: ou a minha emenda concorda com osd'?sejos
reais da maioria, c, ontão, deve ser. aprovada, ou cOl.,lraria
esses desejos reaí:" I!. então, quero fazer um apêlo á mesma
tnaioria, para que venha, franca, positiva, lealmente, dizer
quais. são as suu:; intencões. Precisamos saber, afinal, a
quantas andamus; precisamos sabeI' se podemos, ou não,
,exel'ccl', de acôrdo com as nossas conciências republicanas, o
:mandato que pUl'U aqui trouxemos. E é por. isso que dirijo
lum apêlo á maioria, al'im oe que, imediatamente, com lealIdade, venha declarar os seus intuitos. ou aprove a minha
iémenda ao art. 101, que em nada prejudica a matéria consti:tueional e é, ao mesmo tempo, uma garantia de pazede
i sossêgo para São Paulo e 11ara O Brasil, (Muito bem; muito

lio
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,bem. Palmas.)

3

o Sr. César Tinoco -

Sr. Presidente,

S1':3.

Constituintes:

Não me furto á emocâo da subida a esta tribuna, na

hOl'aem que a alma nacional vibra na ansiade ,liberdade.

Preciso, para que não haja má intel'pretaçãode minhas palavras, dizer, de antemão, que sou dos não muitos revolucionários que vl1m levantando 0:3 sentimentos do Brasil, dentro do sua esféra de !leão. flesele que se esboçou a H.cacâo
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Hepublicana, para al'l'ancar a nossa Pátria da tirania legal,
da tirania das Constituições de mentira.
~cssa lra,jelõria de 1922 a 1930, senti a defeC}ão e a
fraqueza de muitos companheiros, uns que caíram varados
peJas bálas sicárias, nominadas de legais, outros que morreram encafuãdos nas enxoviv.s desertas do Brasil, ou mesmo
no estrangeiro passando fome, curtindo miséri'ls, e continuamente ouvindo os anseios dos que, na Pátria, queriam a
anistia, que nos foi sempre negada.
Os que menos sofreram, isto é, os que puderam com
vida chegar até agora, vieram passando toda a sorte de horrores nos el'gástulos policiais, vitimas de processos, perseguidos de todas as forInas, privados de seus empregos, feridos na sua liberdade, sem que, então, vissem a seu lado
muitos dos que, hoje, em pleno regime discricionário, clamam
por essa anistia, que nunca tivemos, e pelos direitos todos,
que sempre nos foram negados.
De 1922 a 1930, processado e enclausurado, senti os efei..
ws da opressão até na minha banca de trabalho, na conquisla de client.esque, em sua confiança, me traziam sua~
procurações, livres da política e do partidarismo.
Chegamos, no entanto, á conquista do Poder e,. na hOl'a
em que ainda não se votou uma Constituição para o Brasil,
denLl'p. n68, revolucionários, dentre nós que viemos da Reação
Republicana e· da Aliança Libel'al, nenhum é conll'ál'io á:;
liberdades, áani:;lía, á imprensa, cuja a~ão queremos com- .
pletnmente livre. Nenhum se opõe aos postulados que constituiam, enUio, o nosso programa, porque isso seria mentir
a nós mesmos, seria negar hoje o que ontem llretendiamos
falhando á nossamisllão de garantir o direito de cada um
ser livre dentro· da Pátria. (Apoiados).
E' l)l'cciso que não tumultuemos de faLo o ambiênte; ._~
prcdso que raciocinemos no momento atual e sintamos, ante:'
de tudo, que estamos numa Assembléia Constituinte, .com
podercs limitados. Tem esladoa soberania do Brasil nas
mãos de um ditador que se revelou mais liberal do que
Lodosos. Presidentes constitucionais que temos lido! (Palmas). A soberania do Brasil reside ainda na alma indômita
do sul, magnanima na sua. grandeza e sublime no seu perdão.
Nela não há desejos de vingança. com os quais não poderiam
lambem pactuar todos os que fizeram a Revolução na ansia
de sal'anUr a liberdade e o direito de cada um.
E' preciso, antes de tudo, que não im'ertamos, nós ml~s
mos. os fatorell.
A Constituinte foi convocada por um poder discricionário. que lhe delimitou a aeão. O próprio decreto, que nos
convocou, determinou a finalidade da Assembléia: para qt1l~
vota~s('mos a. Constituição Brasileira, analisassemoc os atos
do Govêrno Provisório e elegessemos o Presidente da República. depois de havermos estabelecido a forma de gov/\'1'no
'a duminaI' no Brasil.
O Sn. HENRIQUE DODSWORTH - Haveria nm pl'uce.s~(I
muito mais simples e I'apido em beneficio da pl1cificacão
geI'nl 'e do bom andamento dos nossos trabalhos: antes da
elaborarão da Constituição, o .Govürno deveria decl'etar jml~
diat.amentc a anistia. ficando, dêsde logo. \'{':,olvirin t'~:,ll
Quclltão.
O SR. CÉSAR TINOCO - Quer'-nos 'll'I':lnCll1~ rlo (10"f~I'11O
aquilo que, de, antemão, já êle deu.
O SR. MORAIS ANDR.\DE - Tanto não deu, que f':;lamo:;
pugnando pela, medida.
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O SR. CESAR'l'IN'OOO - O que se fez aqui, em nome
da educação jurídica do Brasil é uma discussão acadêmica.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não apoiado.
O SR. CÉSAR TINOCO - A anistia foi dada peio Govêrno
por antecipação. O que se faz aqui tem o mesmo efeito das
camadas fotográficas: quando estoura o magnético, todos fecham os olhos. c na fotografia sáem com os olhos abertos.
O Govêrno antecipou a anistia, deu liberdade ampla, quando
nem processos organizou. Em 1922. no entanto, por simples
suspciLa~, fomos envolvidos em numerosos processos. Ninguem dirá que os que fizeram a revolução de 1932 foram
preso::', condenados, por processos regularmente Jeitos. A
anIstIa seria inoperante.
O Sn. i\lonAl5 ANDRADE - Não. é inoperante, caro coléga,
quando temos llUmeTO:lOS brasileiros com os direitos políticos cassados, em consequênciade um pseudo delito político •.
Rá .brasíleiros que não podem pôr o pé no Brasil. por emquanlo, desde que não têm ainda a garantia dos seus direitos
políticos. Nestas condições, não só para restituir os direitos
politícos áqueles que os não têm, como para permitir á([Uêles. que estão fóra do Brasil voltem com a plenitude desses
mesmos direitos, a anistia se faz necessária e imprescindivel!
a SR. ODILON BRAGA - Terão esses direitos aprovada a
Constituição.
O SR. MORAIS ANDRADE- Isto é o que VV. EEx. querem, mas com o que nâo posso concordar, em nome dos meus
mandantes. Antes de mais nada, queremos a pacificação!
(Palmas. Muito bem.) •

O SR. CÉSAR TINOCO - Os direitos políticos foram
cassados pOl' prazo que está a extinguir e que póde ser
revogado por ato direto do Govêrno.
O SR. ACÚRCJO TORREs- Por que não o fez ainda?
O SR. MORAIS ANDRADE - Aí está! É o mesmo argumento da maioria que nega,'a ao Congresso Nacional o direito de votar a anistia. Os tempos são outros. Mudaram-se
os homens e continuam os vícios.
.
O SR. CÉSAR TINOCO - Antigamente se pleiteava a
anistia quando havia uma Constituição que era rasgada e
um Congresso que, sem reagir, era desrespeitado. Havia enxovias que não se fechavam. Hoje o Govêrno age de peito
descoberto, .anunciando e· proclamando tudo quanto faz.
Há grande diferença no modo de agir: antes, com uma
Constituição de pé, com o Congresso aberto, este era nulo,
a Constituição não existia e se falava em nome da Lei. Hoje.
há um Govêrno discricionário, do qual provém a Lei, e apesar disso vemos a liberdade a mais ampla. Neste regime é
que se conhecem liberdades que jámais foram vistas no re- .
gime constitucional.
O SR. MORAIS ANDRADE - E o nobre orador, em nome
da liberdadc, e em nome da República, vem falar-nos em
soberania limitada I Não sei o que isto é. (Palmas.)
O SR. ACÓRCIO TORRES - Queremos que o Govêrno
trate todos os brasileiros no mesmo pé de igualdade,
O SR. PRESIDENTE - At.enção! Está com a palavra o
Sr. Deputado Césal' TinOco. Os Srs. Deputados, que o desejem, poderão depois ocupar a tribuna.
O SR. CÉSAR TINOCO - As fronteiras do Brasil estão
abcrtas para todos, Ainda não houve exilado que quízesse
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regressar ao Brasil que tivesse sua volta negada pelo Govêrno.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - É fato.
O SR. CÉSAR TTNOCO - l~ diferente isso daquilo que
se passava, no tempo do regime constitucional: os que viviam no estrangeiro não podiam penetrar em sua pátria,
nem ás ocultas, porque não poucos eram os que faziam o
servico imoral da política sabuja. (Muito bem. Palmas.)
O SR. A:MAIlATj PEIXOTO - Os exilados daquela época
nunca pediram a anistia .. Apenas pelejaram pela yH6ria de
seus ideais. Os que pleiteavam a medida em seu nome não
tinham autorização para fazê-lo.
O SR. OSVALDO AnANHA - Faco um apêlo :lO. nobre orador, e a todos os Sr5. Deputados, no sentido de que discutamos o Regimento.
O ~R. ,\LCAN1';\1lA l\L\CHADO -:- É o Regimento que está
em debate. O oradoré que não o está discutindo.
O Sn. :\IOIlAIR ANDRADE - O orador, espontaneamente,
saiu do assunto.
O SR. CÉSAR TIXOCO - Xão me melindram, antes me
honram os apartes, porque reconheco em todos os colegas
a mesma intenção de votar o projeto constitucional. (Jluito
bem.)

•

Não entrei para esta .Assembléia com ressentimentos nem
espírito de vinganc;a ••.
O Sn. ALCAN'l'AIlA MACHADO -Nem nós.
O SR. CÉSAR TINOCO- Aceito que todos entrámo5 nas
mesmas condições de igualdade, pelo bem do Brasil.
O SR. ALCANTARA MACHADO - E preciso que os atos correspondam ás palavras.
O SR. CtSAR TINOCÔ - E êstes atos estão sendo correspondidos por parte do Govêrno.
O SR. ALcANTARA ~ACHADO - Não nos .referimos ao
Govêrno, e sim a\'. Ex.
O SR. CÉSAR TIXOCO - Não estou praticando atos:
estou, apenas, falando .• ~
O SR. l\fORAIS A~DRÁDE - V. E."I:. saÍlI espontaneamente da matéria do Regimento, para cuidar da questão política, de qne não tratei.
. O SR. OSVALDO .ARANHA - Estamos tratando de anistia
e querem!o dar responsabilidades.,. Vamos continuar a discutir O Regimento,
O Sn. MORAIS ANDRADE -Eu não disse uma palavra
f6ra da discussão do Regimento.
O SR. PRESIDENTE - Peço aos nobres Do(mtados se limitem ao debate do projeto que modifica o Regimento Interno da Assembléia .
O SR. C~SAR TINOCO - O que se está discutindo é.
exatamente, a inclusão,' ou não, no Regimento, da inversão
do problema ...
. O SR. MORAIS ANDP.ADE - Da inversão, não. Não faça
confusão, meu prezado colega. V. Ex. vê que o ambiente
está bastante aquecido;' não traga mais complicações ao debate, Queira limitar-se a discutir o Regimento. Não pedi
inversão alguma. Pedi apenas que se discutisse a" anistia,
oportunamente.
O SR. C~SAR TINOCO - Oportunamente - estamos de
pleno acôrdo.
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Na verdade, não vejo por que, nem para que efeito,
.
discutir agora a questão da anistia.
O que digo é que o que se queria fazer. era uma Constituição Provisória, que importava na deposicão do Govêrno
Ditatorial, e êste não nos deu poderes para depô-lo.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não vá V. Ex. pensar que
isso foi obra nossa. É da sua maioria.
O SR. CÉSAR TINOCO - Nesse sentimento é que vim
á tribuna, para dizer que toda e qualquer ConstituiCão Provisória escapa á nossa alçada, porque o Govêrno Ditatorial
foi que primetro pôs em vigor a Constituição de 1891, alterando, dentro dos princípios da Revolução, aquilo qu~ julgou
prudente e oportuno.
A anistia não póde ser dada agora, antes de se ter votada a Constituição, em primeiro lugar, porque não há crimes a perdoar, não há crimes a esquecer, e, em segundo,
porque· não houve processo algum.
O SR. ACÓRCIO TORRES -Mas há direitos políticos cassados.
O SR. MORAIS ANDRADE - E há exilados.
O SR. CÉSAR TINOCO - Exilados que ninguem impede
voltem ao Brasil.
E, quando não existem eleições a se ferir. êsses direitos são inteiramente inoportunos, mesmo para quem os tenha
cassados. Não há, portanto, necessidade de açodamento dos
debates, quando queremos e precisamos dotar o Brasil da
Constituição que êle reclama.
Senhores. evidentemente, nenhum de nós, que sempre
nos batemos pela liberdade e pela anistia, p6de apoiar a
censura á imprensa, nem amparar medidas contra a liberdade. Todos sômos, ampla e sinceramente, pela libertação
completa do Brasil. (Muito bem.)
o SR. MONTEIRO DE BARROS - Por que, então, quando
safala em anistia, todos se alvoroçam?
O SR. CARLOS REIS -Por que, no regíme constitucional,
quem falava .em anistia era, até, ameaçado de deportação
para Fernando de Noronha.
O SR. CÉSAR TINOCO - Se votarmos, aqui. uma. lei
::Icabando com a cenSUra á imprensa, amanhã o Govêrno
poderá restaurá-la se assim entender e julgar. necessário. E a lei que nós votarmos será letra morta, porque
a imprensa continuará cerceada, desde que o Govêrno entenda que ainda não é hora de lhe tlarliberdade. Da mesma
forma, se votarmos anistia para os que foram demitidos ou
aposentados administrativamente, o Govêrno poderá informar que ninguem foi reformado ou demitido por crime· político, mas que todos o. foram por faltas funcionais. E n6s
não disporemos de meios de verificar a exalidüo dessa
informação. Teremos,. pois, praticado aqui atos inutéis. indignos de nossa capacidade e de nosso r1esejo de acertar.
Façamos, Senhores, a obra do Brasil, mas reconhecen60 que llinda temos Governo Ditatorial, e que êsteé o mais
liberal e o mais tolerante de todos os Govêrnos que tem tido
o Brasil! (Muito bem.)
Tenhamos, mais uma vez, a conciência das afirmações
e digamos que, se de fato é nosso propósito não continuar
nas perseguições e nas vinganças, não podemos, entretanto,
admitir seja qualquer gesto de tolerancia e bOll fé de nossa
parte considerado como um movimento de cobardia ou de
medo! (Muito bem; muito bem, Palmas. O o1'ador é cumprimentado.)
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o Sr. Acúrcio Torres - SI' , Presidente, poucas palavras e tãos6mente quanto ao Regimento, porque deixarei a discussão,·· no tocante á responsabilidade do passado e
do presente, pel<> bem ou pelo mal que hajam os· Govêrnos
feito á Republicn, para quando tivermos de discutir aqui os
atos da Ditadura.
Não venho tambem ocupar a atenção da Assembléia para
discutir revoluôonarismos, como acaba de fazer {) ilustre
Deputado César Tinoco, porqne, na Revolu~ão, Sr. Presidenta,
conheço os revolucionarias já tidos no Brasil como autênticos; conheço tambem aqueles que aderiram á Revolução e
querem ser mais autênticos que os primeiros (mo ) •
O SR.•-\LCANTARA MACHADO - São os prehistoricos.
O SR. ACúRCIO TóBJRES - .•. e conheco aqueles outros que estão na posição em que me encontro nesta Casa:
foram contra a Revolução de Outubro, ainda 'estão no mesmo
ponto de vista, e . dele não pretendem arredar-se ...
OSa. OSVALDO ARAXHA - Se não se arredarem, dêm-nos
anistia ...
O 8R.ACÚRcro TúRRES - •.• mas estão tamMm no
ponto de vista de respeito ãopinião de todos •. ,
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Anistia para o passado e
para o presente,até votarmos a. Constituição.
O SR. ACÚRCIO TÓRRES -- .,' para que fJossamos nós
outros ser ouvidos com o respeito da maioria.. , ,
O SR, CRISTOVÃO BARCELOS - Como estamos ouvindo.
O Sft. AoCÚRCIO TÓRRES - ••. mesmo porque seria
ocioso que "iesso falar em revolução neste instante, mesmo
com a participação que tive no primeiro 5 de Julho, quando
ao lado do eminente e saudoso republícanoNilo Pecnnhll e
dêsse grande jurista que ilustra o fõro do Rio de Janeiro,
DI'. Justo deMorais, enconlravá-mc Lambem, a1f, nos pretórios, defendêndo oficiais que, Lerngruber Filho. Sílvio Rnngelo eu havíamos levado ao movimento revolucionário de
então, com o assalto ao telégrafo e aos .tolefone5 de :"iiteroi,
defendendo c assumindo com êles, como o fiz, li. responsabilidade dos atos que, em favor da Revolucão, então houvp..ramos praticado, Convenci-me, entretanto, de qu~ o Brasilprecisava, não de revolução, mas apenas de que os homens proeurassem adaptação á lei e não quizesscm, como talvez o fizessem c uinda o fnzem,adaptar a lei ao seu arbítrio,
SI', Prcsidenre, Se eu me pudesse penitenciar dealgu;na coisa perante V. Ex., seria, sem duvida, por haver aeompanhado o ilustl'C represenLantc do Disll'ilo Federal, o nobra
Deputado SI', Henrique Dodsworth, .quando pediu á Mesa
não fizesse imperar aquí o Regimento que o Govêrno havia
mandado conftlcionar para regular 05. nOSS05 trabalhos
e sim que V. Ex, e seus companheiros de Mesa organizassem
um projeto de Regimento para submetê-lo ao nosso voto,
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A Mesa, não; propúli
uma comissão de Deputados.
O 8R. .<\ICú.ROIO TÓRRES - E isso porque, Sr. Presidente - e V. Ex. me perdoará, pois não sei t'e é parlamentar - li. emenda, no caso, saiu peor,muito peoI' que o sone-

to, ,. (Riso)

Estou convencido de que, si nos deixassemoS oriental'
pelo Regimento que o Govêrno mandou para aqui, ou mesmo
pelo Regimento que no govêrno Artur Bernardcs e sob a
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"4'leaderanca" de V. Ex. Se ·elaborou nesta Casa, para a Heforma constitucional, a Assembléia teria muito mais liberdade na discussão da matéria constitucional, propriamente
dita.
Assim é que, Srs. Deputados, enquanto o nobre e ilustre mineiro, 6ra na direyão da Assembléia Nacional, assina
um parecer .da Comissão de que é Presidente, declarando
que .a discussão primeira será por capítulos e por caJ)ítulos
também a votação, êsse mesmo mineiro ilustre, "leaaeI'ando"
a Camara <los Deputados, quando se fazia o Regimento para
a Reforma Constitucional de 1926 - uma simples reformaadmitia, nessa lei interna que a discussão se fizesse J)or capítulos e a primeira votação, por artigos.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. mesmo acentuou que se
tratava de méra reforma da .Constituição.
O SR. ACÚRCIO TORRES - ResJ)onderei ao dígno colega em breve.
Parece, assim, que a votação por artigos, mais meticulosa, com maior conhecimento do assunto, évotac;ão muito
mais conciente, pOl·que, volando a Con5tituição por capítulos,
p6de-se dar o fato de 128 Deputados - J)ortanto, a maioria
absoluta' - e se presentes, até, estiverem todos, pode se dar
o fato de terem êsses 128 Deputados de fazer cada um, de
per si, a sua declaração de voto contrária a determinado artigo de certo capítulo.
Pergunto: como ficaremos? Ficará êsse capítulo sem o
artigo? Ficará o capítulo aprlJvado quando nele há artigo
que a maioria <Ia Assembléia repeliu?
A resposta ao honrado Deputado SI' • Odilon Braga, a
quem me per.mito, com toda simpatia, chamar o "sub-eoordenador dos debates", a resposta é simples.
O SR. ODILON BRAOA- V • Ex. está sendo muito gent.il
em atribuir-me tão I-elevante função.
.
O rSR. AúRCIO TORRES - Função, aliás, perfeitamente· compatível com os aUos mérilos que todos reconhecemos
em V. Ex. (Mu.ito bem.)
.
O SR. ODILONBRAOA - Fico muito grato a V. Ex., mas
é Uoma opinião isolada.
..
O SR.. ACÚ-RCIO TÓRRES - Não é tal. Eis -aí um momento em que a Assembléia, a post<>s, é unanime. E, neste
instante, eu até me sinto como que "leaderando-a", ao reconhecer os aUos méritos do distinto colega. (Mu.ito bem.) Mas, se o
nobre Deputado, sub-eoordenador, 81'. Odilon Braga, afirma
que nlí, em 1926,. a votação podia ser por urtigos porque se
tratnva de simJ)les reforma, devo responder a S. Ex. que,
se não ~e pode malbaratar o voto de uma Assembléia política
em uma simples reforma de Constituição •••
.
O SR. ODILON Bl\.\OA - A refoLlma tinha os seus pontos
de vista prefixados.
O SR. ACÚReIO TORRES - ••• com muito mais ra·
zão - o argumento é em contrário - não é lícito malbaratar :êsse mesmo voto quando a Assembléia tem de conhecer, nã.o de simples reforma constitucional, mesmo com pon.tos p'refixados, debatida, a"'pesar-do sítio, em tod,a a. imprensa~ ..
'.. O SR. ODILON BRAGA - Não posso acreditar que V • Ex.
queira obstruir a votação do projeto constitucional.
O SR.. A:CÚlMIO TÓRRES - .•• mas de Constituição
não debaUda por falta. de liberdade, da crítica pela imprensa.
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Repito: não se pode malbnrrataro voto da Assembléia, seu
conhecimento na materia, quando se trata, propriamente, de
elaborar a Carta fundamental da República.
O SR. ODILON BRAGA Esquece-se o digno orador de
que levariamos cinco anos, ou mais, para votar o projeto
dentro do plano que oferece.
O SR. .-\CÚRCIO TORRES - Não nos devemos assustar
com o prazo. Devemos fazer obra clara, co:.ciênte e que satisfaça á opinião pública.
Sr. Presidente, apresentei treze emendas. Destas, algumas foram aproveitadas. E sabe V. Ex. por que o foram? Pelo seguinte: porque uma, pOr exemplo, mandava o
artigo 34 passasse a ser o 33, e êste aquêle. Esta foi aceita
(Ri8o) Era questão apenas de numera((âo.
.
Agora, outras em que havia estudado ocaso a fundo,
"fundo, aliás, que nãc> era raso" essas não passaram.
Apresentei emendas sôbre o encaminhamento da votação. A :Mesa, a Comissão de Polícia, achou no seu parecer
que, tendo de seI' consumidos 118 dias - é a aritmética da
Mesa. quem nos diz - apenas no Projeto, sem a discussão,
não devia permitir a aceitação de emendas que apenas poderiam ter o fim de protelar a reconstitucionalização do
País, essa· reconsLiiucionalização em que todos nós estamoii
empenhados.
O encaminhamento da votação é, entretanto, estabelecido de modo claro e nos deu uma Constituiçâoem três meses,
- no Regimento Interno 'votado pelo Congresso Constituinte, em 1890; e no proprio Regimento, que passarei a denominar
"Artur Bernardes", - porque, no Brasil, é hábito. chamar
tudo pelo nome de um presidente, desde que tenha sido feito
no seu quatrênio - votado pela Camara em 1925, também
'havia o direito do encaminhamento da votação e não, apenas,
como se quer agora, no projeto, que se emendou mal-mal,
no bom sentido para mim, de acôrdo com a ordem de considerações que venho fazendo - isto é, para peor, contra nós,
que pretendemos discutir o projeto, porque nele apenas se
admite fale sObre a emenda, encaminhando a votação, o seu
primeiro signatálrio - quando, em 1925, se fazia o Regimento
e toda a imprensa bradava: "Como se proceder a uma reforma constitucional sob os rigores do 'estado de sítio, sem
franquias, sem direitos respeitados, com toda pressão", pressão que; aliás, era mais pelo moonento político em que se vivia, como V. Ex. deve saber, figura de relêvo, que era, no
, cenário de então. Ali se declara: a discussão é a mais ampla; quem quiser encaminhará a votação; não há restrição
alguma para qualquer deputado e muito menos para qualquer signatário de emendas.
Vê V. Ex. que os regimentos que serviram á primeira
Constituinte Republicana e á Reforma Constitucional, realizada no govêrno do Sr. Artur Bernardes, "leaderado" na
parte. propriamente constitucional, pelo grande e saudosissimo professor Herculano de Freitas, alí, como na de 91, se
estàbeleceu -a mais ampla discussão; a votação em primeirc>
turno,. por artigos; o encaminhamento de votação, por quem
quisesse fazê-lo. E, sendo assim, tiwmos a reforma rapidamente no Congresso e conseguimos a constituição de 91, elaborada em três ,meses e nove dia's •.. , como tive já ocasião
de acentcar.
O SR.. Sc:....~ss FILHO - A proposito de amplitude nas
di'scussões, devo declarar que o Regimento a que V. Ex. se
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refere tolhia por completo a discussão, uma vez que permitia
o seu encerramento mediante si·mples pedido de qualquer
deputado, em qualquer ocasião.
.
O SR. ACÚRCIO TORRES - O eneerl'amenlo 56 era permitido quando não houvesse ·mais orador inscrito para tratar
da matéria.
!
O SR. SOARES PILHO - Era permitido depois de cinco
fcssóes de discussão.
.
o SR. ACÚRCIO TóRRES - O Regimento dé 9.1 permitia· o encerramento da discussão, a pedido de qualquer deputado, ressalvada, porém, claramente, a determinação de que
so poderia ser levado a efeito quando não houvesse mais
nenhum OI'ador inscrito para tralar do assunto Iem debate.
O Srt. OsVALDOAR.~NHA Nessas condições, inão era necessária, porque a discu5são se encerraria automaticamente •
.() SR. AcúRCIO TOORRES - Eram essas, S~. Presidente,
as considera~ões ligeiras, simples que tinbaa fazer sobre o
I
projeto de Regimento.
Nada mais preciso dizer sõbre o assunto,! porquê não
vislumbro em mim possibilidades de convencer a maioria,
já porquê da anistia e da liberdade de pensamento, objetrJ
de outra emenda minha, não preciso cogitar por emquanto,
porque,doro avante - ficou empenhado, peri1nte a Assembléia Nacional, o que quer dizer, perante o Brasil - na conseeussão dessas medidas, o ilustre e bonrado Ministro, coordenador da maioria desta Casa. (Muito bem; imuito bem.
Palmas. O orador ti vivamente cumprimentado! .por vário~
Deputados. )
I
I
O Sr. 'Aloísio Filho - Sr. Presidente, !Srs. Constituintes. Assinei algumas das emendas. ao Regimento, qUe o
Govêrno ofereceu á Assembléia: algumas delas. em primeiro lugar; outras, em companhia <ie nobres! c()l~gas.
Em discussão êste Regimento, e o parecer! que sÔbre êle
redigiu a Comissão de Polícia, sinto-me nol dever de vir
trazer alguns esclarecimentos e pedir a atenção da Casa
para cer~as inovações que a mesma Comissãosulilmente,
apL'esenta agóra.
.
I
Logo de início, uma contradição: há uma emenda justificada, brilhantemente, pelo nosso nobre colega, Sr. Daniel
de Carvalho, restringindo para 15 membros a Comissão Constitucional, e fazendo com que e~~a Comissão fô~seescolhida }Wla
Assembléia, no intuito de que esla nela figurasse através
todas as suas correntes de opinião, assegurada. assim plenamente a representacão da minoria. Essa emenda não foi
aceHapela Comissão de Polícia, e não o foi: por uma razão
muito simples: porquê -devia subsistir o critério de representação dos Estados, que presidira á formação da Comissão.
de 26 membros, para que ela pudesse ser assim, a expressão
mesmaqa Assembléia, numa função literalmente nacional,
qual a de fazer a Constituição. .
I .
.
Tive oportunidade de apresentar, tambem, uma emenda
nesse sentido. l'estringindo a Comissão para 15 membros e
fazendo que ela fósse escolhida, por escrutínio secreto, pela
Assembléia Nacional; mas outra emenda foi apresentada no
sentido de que os lugares na Assembléia fossem distribuidos
de acôrdo eoro as correntes de opinião, com! os partidos, com
os candidatos que houvessem figurado, na ielei<:ão de maio,
sob a mesma legenda. Essa emenda visava,
realmente, em
I
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princípio, dar á Assembléia Nacional Constituinte o aspecto
de uma Assembléia em que se não representam Estados,
mas a p,r6pira Nacionalidade, através das suas co-rrenles de
opinião, dos seus partidos organizados, através dos que es~
tiveram, naquela eleição sob a mesma legenda, presos pelos
mesmos idéais e pelas mesmas idéias.
Acontece, entretanto, que a Comissão de Polfciaaceitou
essa. .emenda, fazendo apenas uma pequena alteração: onde
sugeria o nobre Deputado pela Baía, 81'. Clemente Mariani,
que a Assembléia seria assim organizada, imediatamente
ap6s a votação do Regimento, a Comissão de Polícia achou
mais habil, mais comodo, mais inteligente deixar isso para
tempo oportuno. Oportunamente, a Assembléia seria as~im 01'ganizada.Mas, Senhores, qual teria sido a justificativa para :l
aceitacão dessa emenda por parte da Comissão de Polícia?
A seguinte: de que, de fato, em todos os parlamentos modernos, é esta a tendência, é isso o que se vê. O que quer dizer,
em outras palavras, que .deviamos fazer da Assembléia Nacional Constituinte, uma Assembléia de correntes de opinião,
e não uma Assembléia de Estados.
O Sl\.CLEME~TE MAl\tANI - Não há contradição alguma.
O SR. ALOtSl.() FILHO - Ainda não acabei de dizer
qual a contradição; queir~ V. Ex. esperar e verá qual seja.
E' esta, Sr. Presidente. Ali, onde eu queria, através
de minha emenda, que uma minoria pudesse estar representada na Comissão. Constitucional, e que esta Comissão
fôsse eleita pela Assembléia, que conhece seus técnicos, que
distingue os homens afeitos a estudos, e que, porhnto, saberia escolhê-los, a Comissão de Polícia achou que não,
porquanto· devia subsistir . o critério da representação de
Estados, porque a funt;ão. que lhe incumbe é função nacionaL
Agora, entretanto, a Comissão de Polícia aceita a emenda Clemente Mariani pelo seguinte fundamento: porque é
preciso que a Assembléia não pareça uma Assembléia de representação de Estados, mas uma Assembléia de correntes de
opinião, uma Assembléia de idéias. Ora, a contradição é
assim manifesta.
A emenda do Sr. Deputado Clemente l\1ariani é, em tése,
uma emenda louvável. Ela visa, de fáto, mostrar que não
somos, aqui,sinâo portadores de idéias, de principios, e que
êsses princípios e essas idéias é que vão ser debatidos largamente neste recinto.
Sinto, porém, manifestar-me contra a inclusão dessa
emenda no Regimento. Penso que ainda não estamos, no
Brasil, perfeitamente organizados em partidos, em correntes
de opinião, de modo que possamos ou devamos fazer desde
já esta metodização na Assembléia.
O SR. CLEMENTEM.'\IUA1.qI - Já existem partidos organizados.
O SR. AL01SIO FILHO - Estão em comeco. Os partidos se formaram no Brasil, .há dez. ou dôze meses, para· o
fim imediáto de concorrerem. ás eleições e mandar á AssembMia· Consti.t,uinte·seus candidatos. Agora, que a Assembléia. se reúne, que vai sentir no S'eu seio, todas
essas correntes em choque, e que dêsse debate vai
. sair uma ConstiLuiçã<l, agora é que vamos VÓ1' se êsses
partidos vingarão, Se continuarão a SU:3 vida; muitos dêles
poderão desaparecer, porque se formaram apenas para a
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eleição, mas quero crêr que a maioria ficarà, aí, sim, sera
aocasíão de darmos a organização de correntes de opiniãe,
e de partidos a uma Assembléia no Brasíl.·
O SR. CLEMENTE MARIANI - V. Ex. está, portanto de
acàrdo com a modific:ll;üo. feita pela Mesa, á minha emenda: oportunamente se f:ll-Ú a. organização.
O SR. ALOíSIO FILHO - ltsse "oportunamente", de
que a Comissão de Polícia lançou mão - e digo que sutilmente, intelígentemente - êssc -oportunamente" é um perigo, porque deixa ao arbítrio da Mesa organizar esta Assembléia em correntes de opiI1ião daqui a 15 dias, daqui a
dois meses, daqui a três meses.
Concordando, em princípio. com a emenda apresentada
pelo nobre Deputado, divirjo i entretanto, quanto á sua oportunidade. Penso que ainda não -temos, no Brasil, no momento, uma manifestação p"!rfeita· de idéias ou de correntei-, para qUéd~,amos, desde já, organizar a Assembléia sob
êsses moldes.
.
OSn. ALCA:"TAttA MACHADO - Numa palavra: não há
partidos· nacionais.
O SR.ALOí5ro FILHO - V. Ex. tem razão. Um do;
maiol'es males da República foi sempre esse dos partidos H5taduais, dos pontos de vista. estaduais, das figuras políticas
estadunis. Um político de Estado só conseguia. inter~ssal'
quando chegasse a esta tribuna, e aqui defendesse princípios
opiníão 11acional,só conseguia empolgar a opinião do País
liberais, que estivessem agitando o ambiêni.e nacional. Do
(:onirál'io, de~al,ax-el':ia na monotonia dos trabalhos parlamentaI'~~8. O que I)l'ecisamos fazer, é trabalhar para este fim: criar
o partido nacional, criar a idéia nacional, criar o sentimento
nacional. E' cedo, portanto, para se formaL' uma Assembléia
sob os moldes por que o pretende fazer .0 Sr. DepuladoClemente :\lariani. E, se vim a esta tribuna para defender a
minha emenda, no sentido de que a Comissão ficasse reduzida. a 15 membros, eleitos pela Assembléia, para que a maioria e minoria se fizessem representar, e mostrando, outrossim, a contradição da Comissão de Polícia, vim tambem para
m:>strur o perigo, talvez ttmior, que resulta dp-5sa emenda
feita pela Comis~ãCt de Polícia: núo é mais depois do Regimento - é oportunamente, isto é, quando a Mesa quizer. A
emenda l\fariani, pois, está mantida apesar dessa ressalva.
Ainda há um ponto interessante. E' o relativo ao famoso art. iOl, que tem dado motivo, nesta Casa, a discussões
e a alguma agitação, uteis,aliás, porque revelam vida dentro
da Assembléia. Esse dispositivo aparecia, no Regimento que
{I Go"l!l'no nos ofereceu, com um texto simples: dizia ele que
a. Assembléia trataria da elaboração da .Constituição, daelei(:ão do Presidente da República e da aprovação dos atos do
Govêrno Provisório. A palavra "aprovação" chocou, pois, deveríamos "julgar" esses atos e não "aprovar". O Govêrno,
creio, já esclareceu através de seus leaders mais autorisados,
aqui ou pela imprensa, que no fato de aprovar está implíoito
o de julgar. Estou de acOrdo. O prímitivoart. 101, entretanto
foi modificado pela Comissão de Polícia, que preferiu não repetir, textualmente, os motivos da convocação da Assembl~ia
e os assuntos que seriam aqui tratados. O texto atual é este :
"A Assembléia Nacional Constituinte não poderá
discutir ou votar 'qualquer assunto estranho ao pro-
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jeto de Constituição, enquanto este não fôr aprovado,
salvo os const.antes do decreto de sua convocaoâo."
Deixava a Comissflo, assim, uma porta aberta, para que
se pudesse tratar aqui, indiferentemente, cta eleição ou de
atos do Govêrno, anles de elaborada a Constituição.
Quando o noo1'e Deputado por São Punlo defendia aqui,
ardorosamente, a sua emenda, no senliJo (ie permitir á Assembléia conhecer e discutir a anistia, não havia, da parte de
8. Ex., nenhuma contradição, como procurou demonstrar esforçadamente, o ilustre Sr. Ministro da Fazenda. Existiu,
sim, o desejo de que a ConstiLuinfe. sem prejuiso da elaboração do Pacto Fundamental, cuidasse de tão relevante as5unto. A Assembléia, entretanto, estava com sua finalidade
delimitada: elaborar a Constituição, eleger ó Presidente da
República e julgar dos 0.105 do GovêrnoProvi56rio. Muito
bem. F6ra dai, mais nada. Pelo art. 101, porém, restava aos
Srs. Constituintes uma hora, um momento em que podiam
trazel' a esta Assembléia, sem quebra dos· dispositivo:> regimentais, o que estivesse dentro dos anseios ou das aspiracões
nacionais, ou o que fosse imperativo da opinião brasileira.
A Comissão de Polícia, entretanto, fécha, agora, tranca.
esSa. POl'ta. Hábilmente, sutflmente, para que, talvez, ninguem
pudesse perceber, véda á. Assembléia até o direito de, na
hora do expediente, através. de alguns de seus membros, manifestar-se, por mais ligeiramente, que seja, sObre assunto
que se não relacione de modo diréto, com a ma.téria constitucional.
A Comissão, que no seu primitivo projeto redigirn o artigO 101, da maneira que acabei de ler: ..... salvo os motivos
constantes do decreto de sua convocação", vem agOl'a apresentar, ela pl'ópI"Ía, urna emenda, e nessa emenda acrescenta
a seguinte frase, para a qual peco a máxima. atenção da Assembléia, porque diz de perto com a sua soberania, com a
sua independl~ncia:
~ArL 101. A Assembléia Nacional Constituinte,
não poderá tratal' de qualquer assunto, mesmo em
fLora de expediente, nem discutir ou votar matérIa estranha ao projéto deConstituic;ão, enquanto êste não
fOr aprovado, salvo os demais constantes do decreto de
sua convocação."
E'. como o nobre Deputado Sr. Acúrcio Torres te.ve ocasião de dizer - uma emenda peor do que o soneto. De modo
que nós reivindicamos para a Assembléia o direito dela fazer
,) Regimento. Estamos aqui, há muitos dias, interessadamente, emendando, discutindo o Regimento e, no entanto, no fim
d~sse trabalho, o que nos vem, <la pal'te da Comissão de Policia, é um Regimento mais draconiano ainda, um dispositivo
absolutamente inaceitavel. Onde a Comissão havia dito:
..A Assembléia Nacional Constituinte não poderá
discutir ou votar qualquer assunto estranho no projeto de Conslituicão, enquanto este não fór aprovado,
salvo os constantes dodecrelo de' sua convocacüo", a
Comissão de Polícia agora diz:
"A Assembléia Nacional Constituinte nãD poder.i
tratar de qualquer assunto, mesmo em hora de expediente, nem discutir ou votar matéria estranha ao projeto de Constituição, enquanto este não fór aprovado,
8111\'0 os demais constantes do Decreto de sua convoCll\lÜO."
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E' para este dispositivo que chamo a atenção da Assembléia; l\ para essa inovação, que peço a sua cuidadosautenção.
Assmei outras emendas. mas niil) m~ demorarei no justificá-las. ou defendê-las. Vou di:-culf-Ias. Há. todavil'" entre
as emendas, uma que se refere á forma rio comparecimento
dos Minist...os de Estado a esta Assembléia. e a sua intervenção franca nos debates do projeto de Constituicão. Quero dar.
a respeito, um esclarecimento. afim de que, de uma. vez por
todas. fique bem patente a miuha opinião radicalmente contrária á presel'ça dos 81'S. l\1inistros de Estado na Ass~mbléia.
pHl'a este fim. Não indago se é matéria vencida, através de
um riecrl."to do Govêrno. que permitiu esse comparecimento;
pão de:;e.ío saber se é matéria. mais do que vencida, através
da escolha de um Ministro de. Estado para leader da maioria
desta Assembléia. O Que me mteressa deixar patente, sero
possibilidade de d(l\·ida. é que discórdo dêsse dispositivo regimental, e discórdo porque nao encaro a questão através do
que se tenha fetlo em outras oportunidades. em outros lugares, mas .apenas diante do momento brasileiro. E o mnmento. na verdade, desuconselha a medida, o que, aliás, o
própriogovêrno reconheceu e proclamou quando íncompatibilison seus Ministros para a função constituinte.
Distingo no Regimento duas. formas de comparer.imento
dos Mini5lros: uma, espontanea, para a intervenção franca
nos debales da Constituição; outra, a pedido da pr6pria ;\:;;semblêia, para prestar-lhe os esclarecimentos que ela desejar. Q\.Ulnto a esse comparec1mento, sim. quando tivermos
de estudar e julgar os atos do Govêrno Provisório, para
que os senhores Ministros possam dar todas as informal:iie~. todos
os esclarecimentos que se fizerem mislér. Quanto ao comparecimento esponlanco, porém. para
intervenção franca nos debutes dos projeto constitucional. não posso concordar, por 1SS0 que I) projeto nflo traz
para n sua discussão nenhum interesse de ordem administrativa. r~lacionado com esta ou aquela pasta. }~, não SE' Justifica, }>ois. a intervenção fIe homens que 1Ião for9.m eleilp;;
liela 1\ação. E' este omf'U ponto de visU\, que timbl'o em
11eixar hem claro.
Assinei, tambem, uma emenda quanto á anistia ~ á 11hel'darlf' de pensamento pela impl'ênsa.
.
.
Vt·jo que a anistia é questão em que todos estamos fie
ilc,irdll. e em que não se chega a acOrdo algum; não qUCI'1I
disculil' agora a oportunidade da medida. ou a sua inoportu. llidade, amplitude ou não da medida; se ela vem. do Congresso, ou se vem do Govl1rno; seeslú. pedida ou não, pelos
que dela se beneficiam; se há lugar para a anistia, uma ....ez
que não há processo; se há direitos políticos cassados, ou
não . Enfim, tudo isso é confusão, da qual espero que havemo:- de saír, opol'lunamcnte, com galhardia.
.
:r.;sf.amos, porém, aqui para elaborar uma Constituição.
Deyjam05 faze-lo U;-remenle, e dentro de um regime de complela liberdade e l'l'soluta manifestação de pensamento. num
amtlÍ{'llte de paz, de harmonia, de confraternização entre todos os brasileiros.
O Se. Ministro da Fazenda declara que o Govêrno quer
li anistia, que o Govêrno dará a anistia. Mas a verdade. senhore:, Constituintes. é que a anistia estli tardando, est!'L demorando. e ela deveriascr concedida imediatamente para
que. dentr'o, repilo, desse ambiente de confraternisação,pud(;:,semos, então, com o pensamento no Brasil, elaborar astla
em'ta t'nndamental. (MtlitO bem. Palmas. O orador ê CU1n1,/,i1ll1'1I((/"0

e abraçado.)
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o Sr. Clemente Mariani - SI'. Presidente, restringi r·
meter a esta Assembléia. Longe de mim o espírílo de intransigência. Aceito a modificação proposla pcla Comissão
á emenda n. 32, por mim apresentada ao art. 27. Admíto-a
porque se a fórmula por mim sugerida, melllnr satisfazia o
meu objetivo imediato, que era assegurar a lodas as opiniões
o direito de se manifestarem, o restabelecimento integral do
corpo do artigo melhor atende ao fim mc,;iatamenle visado,
- o estímulo á concclltração dos ideais afins, únieo meio de
alcan'larmosalgum dia a imprescindível creação dos grandet=
partidos nacionais.
Aceito, igualmente, quanto. ao sentido, a correção do
primeiro artigo da emenda n.27. Dê-se uma certa latitude
á atribuicão lia Mesa, nele determinnda. Permita-me, porém.
V • Ex. alvitrar uma outra forma t'p.rlacional que, resp(>i~
tando o pensamento da Comissão, procUl·a. entretanto, conservar á emenda a sua unidade e vela pela harmonia (los
seus dispositivos.
Definidos estão o;; partidos ou corrente,; de opinião.
desde o registro nos tribunais competentes. das legendas com
que concol.'reram ás urnas, .. Consiste a legenda, cnsina. entre oulros, o DI'. Otávio Kelly, no uso de uma pala\Ta ou
frase sintética, indicativa do nome do pal'lido, aliança dp.
partidos ou grupO a qué o eleitor esteja filiado e conste dI}
registro previamente feito no Tribunal Regional", Tais le. gendas, fatalmente contraditórias dentrú d.r; um mesmos
Estado. podem. entretanto. harmonizal'-seno amplo círculn
nacional e não será também cxtraordinario que o agrupamento .que representam venba a cindir-se, Daí haver a
emenda n. 27. de minha autoria, estabelecendo duas fases
do processo de caracterização das correntes: na primeira
a Assembléia será distribuida em tanlos grupo!> quantas forem as legendas e mais o dos independentes; na s%'Unda.
êssesgrupos se irão modificando. de acórdo com asflulJ.lações que constituem a essência da vida parlamentar sá.
Se ho'uvesse de esperar que se difinissem novamente
o~ partidos e correntes de opinião para distribuir. certamente em grupos, embora o não deixe claro, OS depuL'ldos.
já não haveria motivo para. que tal distribuição se fizesse
em funcão das legendas sob que figuraram nas' eleições,
como quer a comissão, mantenho o princípio enunciado na
emenda; o cUl'ial seria que a distl'ibuÍl;&.o se fizc:.se pelos
novo!S partidos ou correnle assim defitlldos. Mas não foi o
que visou n comissão. â qual, por certo, não escapou que tão
profunda alternc;ão no art.1° iria fazê-lo entrarem manifesta contradição com o segundo, conservado intácto.
Compreendo bem o pensamento óa comissão, perfeitament~esclarecido na troco. de idéias que tive com nlguns
dO::i ~eus dignos membros e penso Ql1I'êle estará bem traduzirlo nn spguinte emenda de redacão que, para ser oportunamenteconsidpl'adn, tenho tI hom'a de submeteI' ú. SU<t apreciação:
EmC'odn c1c redacão
Rl'di.ia-:,p assim n 1 al't. du emenda n. 27:
'·Opm·lllnUlIlcnte. li Mesn dn Assl'm1Jléin distribuirá em
f'tll'tido~ 011 cllt"'lml(',:oi til' opiniiio. COnfOl'IlH' fOI' o caso. os
deputado:" lllW. nus ('h'iI:11c:l, hU.ium flgurllflo soh a mesma
logendn p 0:- !'Plll'f':oIpnlunles de cnda 81'\1)10 11eclnsses, riesift
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gnando, nas bancadas, ns suas posições, de aCÔ"rdo com as
tendência& idealísticas manifestadas pelos seus representantes autorizados e . pela ordem de valor numérÍC) dos s~us
componentes." (Muito bem; muito bem).
051'. Presidente - Se mais nenhum dosSrs. Deputados
quer usar da palavra declaro encerrada a discussão do Projeto de resolucão n. i-A, de 1933. (Pausa.)
Está encerl'ada.
O comparecimento á sessão de hoje é de 212 81'S. Deputados.
..
Vai-se proceder· á. votação da matéria que acaba de ser
encerrada. . i·
;.
Vou subineteravotos o projeto, salvo mi emendas. de
acôrdo com o R~gimento.
É dado como aprovado o seguinte nrt. do
I

...••...;.1;".,

,.----:

iPnOJETODE RE50Lt:CÃO

N.1-A -

1933

ArLij:Co Ónic~.~ Fica aprovado o Regimento Interno da
--"rnbléin Nacional· Constituinte, baixado pelo decreto do
Govêrno Provisório n. 22.621. de 5 de abril de 1933, com
:1S modifica~ões q~e se segucm:
Redijam-seda seguinte forma os artigos que vão mencionados: i
Ar1. 17. PUblieado no Diário da Assembléia Nacional. e
distribuido . emavl1lso o projeto de Constituição, o Presidente odeclaral'á'sóbre a Mesa, afim de receber emendas de
1· discussãO. durante o prazo de 20 dias. Tais emendas só
poderão. nessa fase. ser justificadas por eMlríto.
Art. 18. Findo. o prazo do artigo anterior, serão todos
os papeis, .projeto e emendas, depoi!) de publicadas estas no
Diário da AssemllléÚl. Nacior,al, remetidos á Comissão Constitucional, at'imde interpor pareceI' no prazo de 30 dias, prorrogável apenas uma vez, a Juízo da Assembléia.
Art. 25. Oito dias depois dessa publicação será. o projeto de. Constituição, com as emendas, incluído na Ordem do
Dia para sofrera 1· discussão. que será feita por capítulos,
salvo se o •Presidente da ASEembléia, por esta autorizado,
desdobrá-los, .conforme as matérias.
ArL 26.' Cada Deputado terá o direito de falar uma vez
sübre cada matéria e pelo prazo de uma hora sendo-lhe vedado fazê-Iosôbre assunto estranho ao debate .
..\1'1.27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia
poderá., por maioria de votos e presente a maioria absoluta
de seus membros. declarar. encerrada a discussão da matéria, desde que· haja sido discutida, pelo menos em cincc. seS4
sões. .•. ..•,.
Parágrafo;único.O requerimento de encerramento d&.
discussão não ;poderã sofrer debate dê qualquer natureza,
nem encaminnament.o devotac;ão. Essa votação será. feita
na ses!'üo do dia imediato.
Art.! 28 •. ,A. votação será. feita por. capítulos, depois de
terminada a respectiva discussão, sObre deliberacão da maioria da Assembléia.
Ar1; 29.!Votadn uma emenda serüo consideradas prcjudicadaslodasas que tratem do mesmo assunto e que colidam com (l;ivencido. Sendo muitas ou varias as emendas
í,:t.;'

<
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a votar, a Assembléia, a requerimento da maioria dos membros da Comissão Constitucional, poderá decidir que a votação se faca em globo, em doisgI.'upoS, distinguindo-se as
que tiverem parecer favorável das que o tiverem contrário.
Art. 32, Quarenta e oito horas depois desta distl'ibuit;ào, o PresIdente declarará que opl'ojclo e emendas est.arão sôbre a Mesa, durante 10 dias, para recebimento de novas emendas, que, ainda nessa fase,. só poderão ser justificadas por escrito.
Parágrafo único, Findo êsse prazo, serão todos os papeis remetidos á Comissão Conslitucionalpara interpOr parecer dentro do prazo de 15 dias, .obedecidos os artigos que
regulam os trabalhos dessa Comissão.
Art. 33. O Presidente. da. Assembléia poderá, em qual~
quer das discussões, recusar o . recebimento de emendas ao
projeto Constitucional .que não: .tenham relação imediata.
com o assunto, ou que de alguDí~ modo infrinjam êstã Regimento.Aos autores de tais emendas ficará o direito de reclamar do mesmo Presidente. reconsideração do ato, buvida.
a Comissão Constitucional •
•.o\rt. 34, Impresso c distribuido em avulso, será êste
parecer dado. para a Ordem do Dia da sessão seguinte, para
280 e última discussão, que será feita por Titulos, Secções ou
Capítulos, com as respectivas·· emendas, a juízo da Assembléia.
§ 1.0 O requerimento de encerramento dessa 280 e última
discussão obedecerá ás mesmas formalidades do artigo 27.
§ 2,0 A votação será. feita em globo, abrangendo cada
matéria discutida, salvo as emendas que serão votadas uma
a uma. a mcno!; que haja deliberac;fto da Assemhléin em contrário, :-ie fbr resolvida a votação em globo. serão distribnidas as emendas em dois. grupos, const:mdo um das que
tiverem parecer favol'ável e outro das que tiverem paI'CCCI"
contrário.
§ 3.° O Presidente deverá considerar prejudicadasas
emendas que colidam com as já aprovadas, ouvida, no caso
de reclamação, a Comissão· Constitucional.
~ 4.° A' maioria dos membros da Comis:-ão Constitucional são facultados requerimentos de destaque .
.-\rt. 35. No momento das votações poderão os Deputados
~ue forem primeiros signatários de emendas. relator-geral
do projeto de Constituição, ou relatores parciais, encaminhar
as respecl.ivas volações, dando rápidas explicações pelo prazo
má.'(imo de 10 minulos cada um.
§2.0 No momento da votação poderá ser l'equerida: preferênciapara emendas em relação. a artigos ou a ~lutras.
emendas cabendo a solucão de tais requerimentos ao plenúrio,t;c o 1>resià('nte não enlender deferir,
Art. 36.
§ 1/' Publicada essaredacão. ficará sôbre a l\Iesa, du!'anle o prazo de cinco dias, Mim de receber emendas,que
sõ poderão sel' funclfl.mentadas. por escrito, Findo êsse prazo.
lmvendo emendas, vollarãá Comissão, que emitirá parecer
final. no prazu de 48 horas, Publicano êsso parecer, será no
dia imediáLo submetido á debate. que não poderá se prolongar por mais de cinco sessões. cabendo a cada primeiro signaL:irio de emendas o direito. de falar pelo prazo de 10 minutos e á Comissão Constitucional, o de meia hora,
A1'L 53, Yoladna Conlltituição. a Assembléia Xacional.
desde quC! a~sim reqllciraum quarto de seus membros, tem
o direito por intermédio do seuPrcsidenle, de pedir o com-

24
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])arecimento ás sessões dos l\1injstros de Estado, para lhe
darem, sôbreassuntos de sua pasta, as explicac;ões que de.sejar.
Art. 57.
§ 5.0 Os Deputados que quizerem fundamentar requeri-

mentos, indicações ou resoluções, o pederão fazer, desde
que l1ão sejam de natureza daqueles a que se refere o artigo
anteI'iol' e não infrinjam o dispüsto no artigo .101 dêste Regimento, lia primeira hora da sessão e nessa hora poderão
igualmente se ocupar de assuntos de doutrina constitucional.
.
.Art. 101. A A.ssembléiaNacional Constituinte não poderá discutir ou .votar qualquer assunto extranho ao projeto
<leConstituu~ão, enquanto êste nâo for aprovado, salvo os
constantes do decreto de :5li8 convocac;ão.
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem), requer verificação

da votação.

Procedendo-se á verificação de vota<lão, reconhece-se terem "otndo a favor 147Srs. Deputados e contra 8; total, 155.
O Sr. Presidente -

O artigo do projeto foi aprovado.

Vou submeter a votos as emendas a partir das da ,Comissão:
Aprovadas. suceessivamente, as seguintes
E~IENOA5 D..\. COMISSÃO

Os arts. 18,26 e 101 passarão a ter a seguinte redação:
"Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior, serão todos os papéis, projetos e emendas, depois de publicadas estas
no Didrio da .4.ssembléia Nacional, remetidos á Comissão
Constitucional, afim' de interpor parecer no prazo de 30
dias."
"Art. 26. Caso se dê êsse desdobramento, cada Deputado terá o direito de falar uma' vez sôbre cada matéria e
pelo prazo de uma hora, sendo-lhe vedado fazê-lo sôbre assunto estranho ao debate."
Volncão ria seguinte
E:\IENOA· DA CO)I1SS.~o

Art. 101. A AssemhléiaNacionalConstituinte não )JOdera tratar de qualquer assunto•. mesmo em hora de expediente, nem discutir on \'o~.ar matéria estranha ao pro,jeto
de Constituição,' enquanto êsle não fÔr aprovado. salvo os
demais constantes do decreto de sua convocação."
O Sr. Acúrcio Tôrres- Requeiro a V. E.x. consulte á
Casa se concede preferência para a emenda que ofereci conjuntamente com o Deputado Aloísio Filho ao ar1. 101. É
a emenda n. 34 em que manda. acrescentar "também os que
se referem á anistia. e liberdade de pensamento".
Consultada, a Assembléia rejeita a preferência solicitada.
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o Sr. Morais Andrade (Pela ordem.) - Requerida a V•
.Ex., Sr. Presidenle, consultasse a Casa sõbre se dá preferência á minha emenda, n. 9. a êsse mesmo art. 101Consultada. a Assembléia l'ejeita
l'ôncia pedida.
.d~

a

prefe-

O Sr. João Vilasboas (Pela ordem). reqt1er verificação
votação.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) Peço preferên.cia, Sr. Presidente, para ü. emenda da própria Comissão de
.Policia, que havia sido primitivamente apresentada a êsse
.dispositivo. Ela envolve uma solucão menos rígida que a
emenda em,-olacão, a qtlal se revesle de uma expressão vexatória, porque impede que a Assembléia trate de qualquer
.outro assunto.. Entendendo restritivamente .os poderes desta Assembléia, conforme o ponto .de vista que manifestei
.dêsde a primeira hora, repugna-me, todavia, Sr. Presidente,
votar favora\'elmente á emenda recente,. da. Comissão de Polícia, e por isso. peço preferência para a emenda anterior,
tambem da própria Comissão de Polícia). (Muito bem; mui.to bem).

O Sr. Presidente ........ Vai-se proceder .' ~í verificac:ãode
...·ota.;ão requerida pelo Sr. João Vilasboas.

Procedendo-se á vcrificacão de votação, reconhece-:;c terem votado a favor 43 S1'5. Deputados
.
e contra 102; total 145.
O Sr. Presidente - A preferência pedida pelo Sr. Mo;rais Andrade foi negada.
O Sr. Presidente - O 51'. Deputado Leví Carneiro pede
:p1'eferência' para o dispositivo do projeto, em face da emen.da apre~cntada pela Comissão.
.

O 51'. Levi Carneiro.- Pcço pl'efe1'ênclapara a primith'a emenda' da própl'ia Comissão.

Devo ponderal' ao nobre Deputado
essa primitiva emenda,. a que V . Exa. se refere, faz
·parte do pt'ojeto eiaborado pela Comissão de Polícia. E'uma
.emendada .Comissão ao Regimento.
Vou submeter 11 votos o pedido do nobre Deputado.
Consultada. a As!cmbléia. nega a preferência.
O Sr. Acúrcio Torres (pL.r.a ordem)- Sr. Presi.dente, V. Ex. me perdoará, pois. póde parecer alé, unindo o
.que vou dizer ao que há pouco tive oportunidade de declarar
-da tribuna, que traga0 espírito preconcebido para fazer crítica aos atos de V. Ex"Ao contrário: V. Ex. muito me me'rece, por todos os títulos e por sua respeitabilidade.
Não sou, Sr . Presidente, e quem seria eu, nestas alturas da vida, tão lumiuosa, do eminente Sr. Dl' . Leví Carneiro, para ser seu procurador? Entretànto, há. um equívoco
de V. Ex. O 81'. Levi Carneiro pediu preferência para a votação doart,101. E tanto assim, que eu disse a V,. Ex. que
era oarL 101, n. 2, isto é, o artigo já emendado pela Coimissão de Polícia.
qu~

O 81'; Presidente -
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o SR. PRESIDENTE - Esse já foi aprovado.
O SR.. LEVf CARNEIRO - Então, temos de rejeitar a emenda atual.
a SR. ACÚRCIO TóRJRES ....;, Perfeitamente. (Jfuito bem;~
muito bem).

O Sr. Henrique Dodsworth (Pelo. ordem) Sr. Pre-sidente, o art. 101 já consta do projeto aprovado, há pouco,
pela Assembléia Constítuinte, salvo as emenjas. Logo, V. ~x.
não poderá submetê-lo, de· novo,á aprovacao da Assembléla,uma vez que esta .lá se manifestou sôbre (; mesmo.
Parece-me que, o art. 101, do antigo Regimento,. está.
prejudicado.
O Sr. Levi Carneiro (Paro. enr.o.minho.r a votação} - Senhor Presidente, lamento estar entretendo questão .dêste gênero, a que sou absolutamenteinfenso.
Compreendo o ponto de vista de V. Ex., que, aliás, a de.claracão inicial que V. Ex. formulára, não me fizera apreender. V.· Ex. havia declarado em discussão, e, a seguir, em'
_votacão do projeto. Entendi, e creio que o mesmo aconteceu
a toda a Assembléia, se tratava do projeto de Regimento, isto
é, do Regimento expedido pelo Govêrno Provisório e ao quat
a Mesa apresentou várias emendas. Das declaracões deV. Ex.• entretanto, se infer.ee estou certo de que foi a melhor solução - que o que aprovámos inicialmente, foi o pro-jetonúmero um, quer dizer, o Regimento decretado pelo 60-vêrno Provisório,· tendo, desde logo, incorporadas ao seutexto as .primitivas. emendas da Comissão de Policia.
~essas condições, aceitando o ponto de vista de V.Ex..
Sr. Presidente, segundo o qual estão já incorporadas no Re-gi'mento as primitivas emendas ao art. :10:1 •••
a SR. HENRIQUE DOD5WORTH- Foi o que acentuei.
o SR. LEvt CARNEIRO - ••• que se encontra á página. 22 do folheto, entendo que, agora, só nos cumpre rejeitar a
nova emenda a esse artigo.
Nesse sentido, Sr. Presidente, será meu voto. (Jluito'
bem; muito bem).

O Sr. Presidente - Devo ponderar no nobre Deputado'
que nenhum dos 51'S. membros da Assembléia Nacional Constituinte poderia ter dúvidas, uma vez que nada autorizava
a pensar se estivesse discl,1tiodo e, muito Ulcnos, submetendoa votos o Regimento organizado pelo Govêrno. Está claronos impressos que os Srs. Deputados têm á mão, que se
trata de discutir e votar.:> projeto de resolução que li. Comissão de Policia apresentou, propondo modificações em
vários dispositivos do Regimento decretado. Esse· projeto,
salvo as emendas, foi submetido a votos e a Assembléia. o
aprovou.
Entre os artigos dêsse projeto figurava o de n. 101, e·
como a aprovacão se deu - salvo as emendas -<1 Mesa está
submetendo á consideração da Casa a emenda da Comissão
de Polícia pela qual se altera0 mesmo artigo 101, já aprovado.
Vou submetê-la a votos. Os senhores que .ll.provamf
a emenda, queiram levantar-se. (Pausa). Foi aprovada.

Em seguida,. é dada como âprovada a emenda
da Comissão de Polícia ao art. 101...
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Os Srs. Henrique Dodsworth, Acúrcio Tôrrese Morais
Andrade (Pela ordem), requerem verificação da votacão.
Procedendo-se á .... erifícacão de votação, reconhece-seterem votado a favor 75 Srs. Dep~"
tados e contra 108; totali8S.
O Sr. Presidente -

A emenda foi rejeitada.

Passa-se á. votação das emendas de plenário.
E' considerada prejudicada a emenda n. 1.
Votação da seguinte
EMENDA

N. 2
Subslítúa-se o parágrafo 10 do art. 55 do Regimento
Intel'no da Assembléia Nacional Constítuintepelo seguinte:
"Haverá ao Iado do recinto um fl1ncionárioda Secretaria. encarregado de. anotar· a presença dos Srs.. Deputados.
A lista de presença assim organizada será entregue á
Me~a. para o efeito legal da declaração de número para abertura da sessão. " -" Odilon Braga.
O Sr. Acúrcio TOrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
por maior atenção que prestemos no impresso que temos á
mão, há de convir V. Ex. em que, dada a pressa -perdoeme. V. Ex. - com que anuncia essas votações e as efetlUi,
n6snáo temos tempo, siquer, para lêr a emenda anunciada.
Pediria que. ao menos, V. Ex. fizesse a leitura mais paulatina-Íllenlc.
O SR.. PR.ESIDENTE -:-.. A distribuição dos impressos é a
medida parlamentar aconselhada, única que o Re~imento
admite.

Em seguida, é aprovada a referida emenda

n. 2.

E'rejeitada a emenda n. 3.
E' c,!nsiderada prejudicada a emenda n. 4.

E' dada como rejeitada a

seguint~

EME:'õDA

N.

5

Nenhum assunto poderá ser discutido nem votado se1.ll
l)al'eeer escrito da ComisslLo Constitucional.
8aln das Sessões, novembro de 1933. -'- Henrique Dorlsworth. -

Seabra.-- Acurcio Torres.

..
O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) requer verificação da votação.
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a favor 40 Srs. Deputadosa contra 138; total 178.
O Sr. Presidente -

A emenda n. 5 foi rcjeitada.'
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Votação da seguinte
EMENDA

N. 6

Nenhum assunto poderá ser discutido nem votado sem
prévia publicacãono Diário da Assembléia Nacional.
Sala das Sessões, novembro de 1933. - Henrique Dodstvorth. - Seabra..- Acurcio Torres.
O Sr. Aloísio Filho (Pela orde.m)- Eu voltaria perante
V. Ex., Sr. Presidente, para um pedido. A distribuição des-

ses fascículos, permita-me a Mesa, foi feita um tanto .irregularmente, da mesma forma que a do "Diário da Assembléia"
o qual, devo ponderar a V. Ex. só hoje consegui receber,
independente de pedido.
Assim, por maior atenção e cuidado que tenhamos, não
nos épossivel acompanhar a votação, feita de modo tão rápido. Pediria, portanto, a V • Ex. que o anuncio das votaçâesfosse feito de maneira a permitir que consultassemo5 o
avulso. .
O SR. PRESIDENTE - Peço licença para chamar a atenção do nobre Deputado para o seguinte fato: as emendas,
qUê estão sendo votadas com os respectivos pareceres, foram
publicadas no "Diário da Assembléia" de hontem, e distribuídas em avulso. O deputado interessado no exame da malél'ia póde estar perfeitamente ao par do que se contém nes..
sesavulsos.
o SR. ALOtSIOFILHO - Estou de· acÔrdo com V. Ex.
Todos estamos ao par da matéria .mas preci::iamos de um
minuto que. fosse para passar .a vista sÔbre as .emendas.
O que não podemos, é guardar de memória .o assunto de
cada emenda. (Muito bem; muito bem).
Em seguida é dada como rejeitada a emenda
número 6.
Os .Srs, .Henrique Dodsworth e Aloisio Filho (Pela. or-

dem) requerem verificação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 36 Srs. Deputados e contra 129;
total:i65.
O Sr. Presidente -

A emenda foi rejeitada.

Aprovada a seguinte
EMENDA

N. 7
Art. 1.9, § 3° do Regimento Interno:
Pr"f7neil'a: qlle se desdobre êsse parágrafo em dois, com·
a numeração 20 e 30, compondo-se cada parágrafo de cada·
um dos dois períodos que. compõem o atual.
. Segunda: que o § 2°, que ficará constando do primeiro'
período do atual, seja substituido pelo seguinte:
"No caso de vaga,o Presidente da Assembléianotificará o respectivo grupo ou bancada, paraelege~
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o substituto dentro em 24 horas do aviso, sob penade o ftizer o mesmo Presidente, dentre os deputados
da mesma bancada ou g1'upo."
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1933. -

MOl'aes Andrade.

E' rejeitada

li.

Carlos de"

emenda n. 8.

E' dada como rejeitada a seguinte
EMENDA

N. 9

Ao art. 101 do Regimento Interno Revisto:
Suprimam-se as palavras:
.
"salvo os const....mtes do decreto de sua convocação"; .
.
e acrescente-se o seguinte:
"Poderá, porêm. no intervalo de tempo destinado
ao recebimento das emendas ao projeto da Constituição e enquanto a Comissão Constitucional elaborar o
respectivo parecer, sem prejuizo dessa sua função
precípua, .estudar e votar o projeto de anistia, nos
envolvidos em acontecimentos políticos."
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1933. -

JforaesA1Ulrade. -

Carlos de

Abreu Sodré.

O .81'.. Morais Andrade (Pela ordem) requer verificação
da votação.
Procedendo~se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a favor 29 S1'5. Deputados e contra 142; total,
171.

o Sr. Presidente- A. emenda foi rejeitada.
E' rejeitada. a. emenda. u. 10.
São consideradas
números 11, 12 e13,

prejudicadas as. emendas

E' rejeitada a emenda n. 14.
Aprovada a. seguinte
EMEl\"DA

N. 15

Ao art. 34 :
A. matéria dêsse artigo passará a constituir a do a1'- .
tigo 33.
Sala das Sessões, .novembro de 1933. - AC'U2'cio TO'l'1'es.

E'rejeitada a emenda n. 16.
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Aprovada a seguinte
EMENDA

N. 17
.,\0 artigo 33:
A matéria dt~sse arlígo passará

a constituÍr. a do artigo 34.
Sala das Sessões,· novembro de· 1933. - Acurcio T01'1'es.
E' considerada prejudicada a emendan. 18.
E' rejeitada a emenda. n. 19.

Aprovadas, sucessivamente, as seguintes
EMENDAS

N. 20

.. - -Suprima-se o capítulo "Da Renúncia", passando os seus

dois artigos 47 e 48 aconstíluir matéria do capítulo"Das

Vagas".
.
Sala das Sessões. 18 de novembro de 1933. Augusto Barros Penteado.

Antonio

N. 21

Transforme-se o ar1. f 02 6fl1 parágrafo único do artigo 101.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1933. - Antonio
Aft(JftS/O .Barros Penteado.
N. 22

Estabelec:am.,..se na seguinte ordem os nove (9) primeiros
c.apítulos:
1 -Das sessões preparatórias.
2 :- Da instalação da Assemblt>ia.
3 - Da Mesa.
4 - Do Presidente.
5 - -Dos Vice-Presidentes.
G - Dos Secl'etál'ios.
7 - Da Comissão de Polícia.
8 - Da Comissão Constitucional.
9 - Do projeto de ConstituicãO.
Sala das Sessõeiõ, 18 de 'novembro de 1933. -Antonio
Augusto Ba1'1'os Penteado.
São consideradas prejudicadas as emendas
.' ,
números 23, 24 (l 25.
E' dada como rejeitada. a seguinte
EMENDA

N. 26
Substitua-se o arte 28 do Projeto de Resolucão número
1.,..1933, pelo- seguinte:.
A votação será feita por arLiSlOs depois de terminada a
discussão
.'. .. '." <ia'. _respectivo
'. . ..
.' capítulo .
-,
Sala. das Sessões, 18 de novembro de 1933 • ..... Barreto
Campelo. - Ltti::: Cedro., - Edgard T. Leite.
"

',.

"

'.

-

o Sr. Fâbio Sodré
'\!otacão.
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(Pela. O)'dem)

requer verificacão da

Pt'ocedendo-sC' á verificação de volaOão, reconhece-se terem volado 11 favor 57 81's. Deputado,;
e contra 74; total, 131.
O Sr. Presidente -

A e.menda foi rejeitada.

O Sr. Xavier de Oliveira e outrosSrs.
Pedem se proceda a. nova verificação.

Deputados

Procedendo-se á nova. verificacão de votação.
reconhece-s8 terem votado a favor 10351'5. Deputados e oontra 75; tolal, 178.
O Sr. Presidente ....., A emenda foi aprovada.
O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Ainda uma
pequena consideração. Acabamos d.e ver que V. Ex. solicitou .. se levantassem os Depulados que votassem de acôrdo
coma emenda. e todos ficaram sentados. E' natural ql1enão
5ecrie um constrangimento aos tolernnlesmandando que se·
levantem. O conforto.é o premio dos tolcranteseo constrnn..;
-gimento s6 ocorre para os que se revoltam contra as irléia::
O SR••-\seA.'liIO TUBINO -:"ão apoiado. V. Ex. não, pode
infligir esila injúria á maioria da Assembléia.
O SR. FERNA1\'[)O MAGALH.:rnS - Não há injúria.
Estou dizendo que a ma.ioria ficou sentada e a Mesa deu por
.aprovada a emenda quando e1'n preciso levantar.
Vou mostraI' aV. Ex. como tenho razão. Cha.moa af.en>tão da· Casa para o seguinte: A Comissão aceita a emenda,
mas acrescenta o advérbio "oportunamente" prejuuica,
J>ortanto, a l,..·mcnda. (Muito bem; muito bem.;
Yotacão da seguintf.'
El\fE:'lDA

N. 27

Dos partidos (, correntes de opinião:
Art, Aprovada a reforma do Regimento, a Mesa da As·semhléin distribuirá em partidos oucoI'rentes de opinião,
,conforme fôr o caso, os Deputados que. nas eleições, hajam
figurado sob 11 mesma legenda e oSl'cpresentantes de cada
.grupo de classes, designando-lhes nas bnncadasas suas posicões, deacôrdo com as tendências jdealísticas manifesta.das pelos seus representantes autorizados e pela ordem do
'·alor· numérico dos. seus componentes,
Art, Os Deputados que não hajam sido eleitos sob nenhuma legenda ou c·ujaslegendasnpenas hajam dado um
'representante, poderão manifestar, por escrito, a sua reu.,.
nião em grupo, ou a sua adesão a qualquer partido ou· corrente de opinião e se o. não fizerem. a Mesa os incluirá
-no grupo dos "independentes".. .
.
Art. Os partidos ou correntes de opinião poderão fun-dir-se ou sub-dividir-se, devendo a comunicação dêsses fa'tos e de qualquer outra alteração pOI~ êles sofrida, ser feita
~á Mesa pelos seus representantes l1utol'izados.,

-

378-

Art. Os representantes autorizados dos partidos ou correntes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cu.ia
eleição. ou substituição será comunicada á Mesa em sessão·
plenária, após a leitura do expediente.
Art. Os partidos, as correntes de opiniões ou os grupos de partidos ou de correntes de. opinião, serão representados nas comissões que se viérem a constituir proporcionalmente á sua fôrça numérica, segundo cálcul<.t prévio da
l\Iesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Depu-tados pelo de vogais da comissão indicará quantos Deputados de cada partido ou corrente de opinião, grupo de partidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um representantenacomissão. Os demais cargos serão por êles providos. na ordem decrescente das suas frações que se não fizeram representar.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 18 de novembro de 1933. - Clemente Mariani. - João
Marques dos Reis. - Eclgard Sanches. - Arlindo Leoni. Alfredo Mascarenhas. - Homero Pires. - F. Magalhães
.Yetto. - ArtlLUr Negreiro Falcão. - Attila Aw..aral.
fi

O Sr. Presidente seguintE;

A esta emenda a Comissão ofereceu;

E:'tIE:SD1\

SUBSTITUTIVA

".-\ 1\fesa da Assembléia. oportuna mente, .definidos os
partirlos ou correntes de opinião, distribuirá, conforme for·
o caso, os Deputados que, nas eleições, hajam figurado sob,
a mesma legenda e os representantes de cada grupo de classes, designando-lhes nas bancadas as !'uas posieões, (lc actlrdo com as tendências idealísticas manifestadas pelos :iCUS
representantes autorizados e pela ordem do valor nnmérico
dos seus. componentes. "

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminllar n votat;ão) -- Senhor Presidente, peco licença a V• Ex. para externar o·
meu ponto de vista contrário a esta emcnda. Apezar da I't!Ssalva prudente da Comissão de Polícia, cU desejaria pOU[lar
á Mesa a tortura, que ela vai criar, da arrumnciio dos Deputados nas bancadas, pois que nem toda a acuidade mental e
maravilbosade V. Ex. conseguirá descobrir as tendências·
idealistas dos lS'rs. Deputados,como diz o dispositivo.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Aliás, o dispositivo seria
completamente anodino.
O SR.CLE:MENTE MARIA.'l\iI Essas tendências serão'
declaradas· pelos leaders.
O SR. LEvt CARNEIRO - Eu,. representante das profissões liberais nesta Assembléia, fazendo parte· de pequeníssimo grupo de três deputados, onde não há, por fortuna
minha, leader nem "representante autorizado", segundo"
a tecnologia da emenda, que criou aqui duas categorias, a.
dos"autorizados"e a dos "desautorizados" -- acredito que
nos incorporaríamos a êsse gr.upo dos. independentes,· que a
emenda prevê, ao qual, aliás, ainda hoje, o Sr. Ministro da
Fazenda,autorizadamente, filiou toda esta Assembléia. En-·
tretanto, há. uma razão maior por que divirjo do pensamento fundamental da emenda : é porque êste movimento de
formação, que se tem chamado burocrático, dos partidos ge-·
radonos dispositivos da Lei Eleitoral, ou nos dispositivos-
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regimentais da. Assembléia, é absolutamente inoperante. Ew'
toda a. parte do mundoêle está motivando o desaparecimento de alguma coisa que faz mais falta do que os partidos,.
e que vêm a ser os homens.
O que se está vendo em têrno desta preocupação de
format;;ão dos partidos, é que quando os eleitores votam nas·
legendas sem saber os homens em que estão votando, e,.
quando no seio das Assembléias os partidos se al'regimen-·
tam independente dos valores que encerram, em momentos .
de grandes dificuldades nacionais, ospaizes de mais adiantadas tradições políticas, quando procuram os homens capazes de se sobreporem ás divergências partidárias, não osencontram.
Por consequência,não queiramos cooperar de modoalgum nesta obra de formação burocrática dos. partidos.
O SR. MEDEIROS NeTO - V. Ex. está Se manifestandocontra a formação dos partidos?
O SR•. LEVt CARNEmO - Não sou contra os partidos,.
mas contra. a sua formação burocrática, e no seio des1aAssembléia. é êste o momento mais inoportuno para tentativasde tal natureza. (3!uito bem; .muito bem. Palmas.)
O Sr. Clemente Mariani (Para encaminha,. avotaçiio)
-- Sr. Presidente, o nobre Deputado, Sr. Leví Carneiro•.
manifestou na sua crítica á minha emenda certa aspereza•••
O SR.LEVf CARNEIRO - Como grande admirador deV. Ex. estou aqui para respeitar o seu ponto de vista.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Obrigado. a V. Ex.,
mas. dela se depreende pouca leitura do projeto, de vez que
declára que êste distinguia os elementos das bancadas em
"autorizados" e "não autorizados", e que se não sabia quais
dêstes os "autorizados" e os"não autorizados".
O SR. LEVf CARNEmo - Representantes autorizados -eis o que está no projeto.
O SR. CLEl\IENTE l\IARtAJ.''jI - "Representantes autol'izados" V ..Ex. veria, se com mais cuidado lêsse a emenda
tal como está redigida, são os leaders dos partidos, escolhidos pelos seus representantp.s nesta Assembléia.
-O SR. LEvI CARNEIRO - E os outros, o que ficam sendo'?'
O SR. CLEMENTE MARIANI - Os outros são representantes autorizados de partidos, mas não perante a Mesa.
O ~'n. LEVf CARNEIno - Êstes não são autorizados.
O SR ..CLEMENTE MARIANI - ... porque, de acOrdocom o dispositivo, sómentecom os leaders a l\<Iesa .. tem de
entrar em entendimentos para saber quais os indiCados para
a representação nas Comissões, em harmonia com o critério·
proporcional.
a contrário seria estabelecer a anarqula.
.
O . 8R. LEvf CARNEIRo .. - E' contra isso que me insurjonesta Assembléia, porque aqui só temos de yotal..' c projeto·
da Constituição.
O SR. CLEMENTE MARI.I\NI - Sr. Presidente, antesde mais nada, temos de estabelecer ordem nesta Assembléia.
Se a cada cabeçacorl'esponder um pensamento, nunca chegaremosa conclusão alguma. Temos de disciplinar as opiniões, ou, do contrário, de 252 que aqui se acham congregadas, dentro de quantos anos havemos de dar ao país a Cons.. ·
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Palmas.)

anseia
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todos

os

dias?

(Muito bem.

Temos de congregar, Sr. Presidente, e não há outro
meio de podermos reúnir as opiniões, nem aqui, nem na
Alemanha, nem na Franca, nem em parte alguma, a não ser
dentro dos partidos.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Mas isso em país onde os
partidos não estão organizados?
O SR. CLEMENTE MARIA.~I - O Sr. Dl'. Leví Carneiro, distintQ colega, a quem, antes de entrar nesta Assembléia, já cultuava e venerava dentro da minha humildade
de .advogado provinciano ...
O 8R. LEVí CARNEIRO - O mesmo digo de V • Ex. e
agora mais do que nunca.
,O SR. CLEMENTE MARIANI- •.• não tem razão ao
afirmar que os partidos lêmfeito desaparecer os homens .••
.o SR. LEvi CARNEIRO - Pela formação burocrática dos
partidos.
\0 SR. CLEMEl'iTE MARIA."'\I - Então V. Ex. avançou
proposição ofensiva a muitos partidos aqui representados.
que não têm absolutamente fQl'macão burocrática, que não
são partidos, como de uma feila exprimiu .o Sr. Miniftro
Osvaldo Aranha,. formadas em tOrno dos govêrnos, porque se
há' algum partido aqui nessas condições, posso declarar ao
nobre colega que muitos outros, entre os quais aquêle ao
qual me honro· dcperlcncer, não se congregam em tOrno de
gO"êrnos, visÍlndo posições, .mas têm programas definidos,
qUe para aqui trouxeram e hão de defender até o último
momento.
Sr. Presidente, -quando, em ..certos instantes gravt!s para
a vida das nacões, há necessidade de homens para encarnar
aspirações nacionais, êsses .homens surgem dentro dos partidos. São Herriot, na França, no Partido Radical, Hiller, na
Alemanha, pelo Nacional Socialista, Lloyd George, Balfour
ou Hcnderson, no.· Inglaterra. que não apresentam ao público as -suas opiniões individuais, mas encarnam, dão vitalidade, dão humanidade. aos programas partidários. Como
é. pois, que o nobre Depntado, Sr. Leví Carneiro, vem aqui
dizer que a fOl'macão de partidos ..•
O SR. LEví CARNElRO- Formação burocrática.
O SR. CLEMENTE ~IAR.IANI - ••. é prejudicial á resolução dos problemas nacionais?
Seria necessário, SI' •. Presidente, que negássemos todo
.o trabalho. que .se vem fazendo em pról da organização democrática do Povo Brasileiro, consubstanciado., acima de
.tudo, no Código Eleitoral, que, para estabelecer a proporcionalidade da representação das opiniões, não encontrou meio
de fazê-lo sinão através dos partidos, dos partidos reconhe~idos,aos quais equipar.ou..•
O SR. LEVf CAl\NEIR.O - V. Ex. está desviando ...
O SR. CLEMENTE MARIANI - Peco a atenção de
Y. Ex.
O SR. LEvf CARNEIRO - Eu teria mais razão para. pe!li-la, porquanto V. Ex, está desviando o objeto das minhas
.observações.
O SR.. CLEMENTE l\IARIANI - ." equiparou os grupos profissionais, que S.· E.~. aqui representa.
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Como, pois, dizer-se que não. nos devemos congregarem tÔrno dos partidos ...
O 8R.. Ar.MErDA CAMARGO - Devemos nos arregimentarem tÔrno dos partidos, mas não por meio de emendas aos
artigos do Regimento, e sim á. ca;La das nossas aspiral)ões.
O &'R. CLEMENTE MARIANI - Permita V. Ex. qU9'
esclareça. Minha emenda visa, apenas, traduzir, no aspecLofísico desta Assembléia, o que e~iste de. faLo na realidade
do povo brasileiro .
.o SR. ALMEIDA GA~IA1WO - Então. reunimo-nos espontaneamente.
lO SR. CLEME~TE MARIA:"I - Temos de nOs congregar, aqui, como partidos e já o estamos. Mas a divisão ma. terial desta. Assembléia. não cor-responàe á divisão paI'tidáI"Ía
do povo brasileiro.
() SR.. ALC.\NTARA :\l.\CHADO - E· a feição. mais antipática. da emenda.
O SR. CLEMENTE :\lARMNI - Não é s6 a l·epresentação material desta Assembléia, Dl'. Alcantara Macl1ado .•.
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao Dobre Deputado, que.
para encaminhar a votação, "breves palavras", diz o Regimento.
O SIt. CLElfENTE lIARIANI -Pedi a palavra, Senhor Presidenle, para encaminha:.- a votação. Mas de assunws tão sérios, relativamente á minha emenda, havia tratadCt
o meu nobre anleeessôr, Sr. Leví Carneiro, que, se da n1atéria estrita, acaso. me afastei, a isso fui levado pela necessidade de responder ás palavras de S. Ex.
Voltarei ao assunto. Restrinjo-me ao encaminhamento
da emenda.
Respondel'ei, apenas, ao nobre Deputado por São Paulo,"
leatler da bancada da frente única, exemplo das vantagens
da concentração de. idéias por mim. preconizadas que,juslamente, um dos objéti\'os imediâtos da minha . emenda, .se
assim posso dizer, foi evitar, em outras Comissões que aqui
se venham a formar, iniquidade semelhante á que ocorreu,
ao se organizar a Comissão de Constituição, onde uma bancada como a do Partido Republicano Mineiro, com seis representantes nesta Assembléia. ; •
O SR. LEVf C.-\RNElno - A solução, porém, não é esta.
PerdOe-me V. Ex. Há outros meios.
O SR. CLEMENTE l\IARIA1~I - SeV. E.~. deixasse"
con~luir o meu pensamento, veria que, de fato, aso!ucão
é esta.
O SR. ACÚRC10 TôRllE5 - O nobre orador nãll acha que
o remédio estaria na adOl;ão da emenda· Daniel de Carvalho?
O SR. CLEMENTE MARIANI - ". uma bancada, com
.seis representantes nesta Casa - dizia eu- e outra, como
a das frentes únicas da atual oposição· paulisla, com cinco
membros. não se fazem representar no seio da Comissão
Constitucional, enquanto a da Acre, que s6 conta dois Deputados, e vários partidos estaduais, que só têm três, ali têm
representantes.
A emenda do Deputado Dani~l àe Carvalho., a cuio,
espírito, apezar de poucos dias de convivência, dedico profunda. .simpatia, .não satisfaz ao assunto, porquanto, determinando u representaCàoda totalidade. dOa Camara, não es-
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o princípio proporcional, por 8. Ex. mesmo de.fendido com brilho.
O que a min.ha emenda visa estabelecer não é novidade.
.E se desejasse citar em apõio dela regimentos de Assembléias, cujos trabalhos são a todo o momento aqui invoca.dos, chamaria a atencão para o que se fez nas Côrtes Constituintes da Espanha, de cujos artigos tratando da matéria
não foi mais do que adaptação á realidade brasileira.
~!.tabeleceu

(Jluito bem; muito bem.)

O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a vota.Pediria a V. Ex. o favor, se possivel, de permíttir que
a Assembléia fôsse conduzida com menos pressa. Estamos
votando, ás vezes, sem saber o que, e a prova é o resultado
·desla voíação. (Muito bem. Palmas.)
.. ção) -

E' dada como aprovada a referida emenda n. 27
com a modificação proposta pela Comissão.
O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) requer a verifica.ção da votação.
Procedendo-se á. verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 92 81'S. Deputados e contra 95; total
.1.8i.

O Sr. Presidente -

A emenda

fOl

rejeitada.

Aproyada a seguinte
EMENDA

N. 28

· Ao § i do art. 35:
·Acrescente-se:
· ..... ouvida. em caso de reclainr.c·ão, a Assembléia".
Suprimindo-se a palavra: .. soberanamente" •
Sala das Sessões. em i8 de novembro de 1933.
O

:Acl(7'cio Torre.'!.

Votação da seguinte
EMENDA

N.29

Ao ar1. 35 - (Substitutivo).
Redija-se assim:
"No momento das votações poderá qualquer Deputado
.. encaminhá-Ias, dando rápidas explicações pelo prazo máxi,mo de 10 minutos.
•
Sala das Sessões, em 1.8 de novembro de 1933. .Acurcio Torres.
O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a votação)
Estou certo Sr. Presidente, de que V. Ex. saberá perdoar
.. (1 encaminhamento de votação, precisamente quando se trata
de um parecer da Comissão de Polícia, contrário á emenda
do Sr. Acúrcio Torres favorável ao encaminhamento de vof:tacões.
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o Regimento elaborado pelo Govêrno Provi~órío dízía,
no art. 35, que, no momento da votação, poderiam os Depu;tados; mas só os primeiros signatários cede emendas, o Relator
Geral do Projeto de Constituição ou os relatores parciais, encaminhar a respectiva votação, dando rapidas explicações
pelo prazo máximo de 5 minutos cada um.
O Sr. Acúrcío Torres, na emenda n. 29, estende aos
demais Deputados aquele direito, dado apenas aos primeiros
signatários e aos relatores de pareceres.
Ora, acabámos de vêr, ainda há pouco, Sr. Presidente,
que a emenda proposta por varios colegas da bancada baíana
foi por terra, depois de encaminhada pelo Sr. Leví Carneiro.
que dela não era signatário nem foi, tampouco, o relator do
parecer contrário da Comissão de Polícia. Para que, portanto,
a restrição prejudicial?
Eu me permito lembrar a V. Ex., Sr. Presidente, um
-outro caso ocorrido na antiga Camara dos Deputados. Emen..
da apresentada pelo Relator da Receita na Comissão do Orçamento daquela Casa do antigo Congresso Nacional, foi longame-::lte debatida em plenário, mas o seu autor não se convenceu dos argumentos apresentados em contrário á idéia
que então sugerira. Nft hora da votação, um Deputadú, que
não era relator, nem signatário da medida proposta, fazendo
uma síntese rápida da discussão anterior, salientou a alta
nocividade da emenda; e, então, Sr. Presidente, o pr6prio
:signatário desta, relator na Comissão de Finanças, declarouse convencido do erro e solioitou, êle próprio, a retirada de
sua proposta. ~sse relator, autor da emenda era. Sr. Presidente, o então leade1' da maioria da Camara dos Deputados.
·era Senhores. um homem de brilhante inteligência, ao qual
pôde muito bem se aplicar - pela sua inteligência e, até,
pelo seu sorriso malicioso - o verso que Boilean dedicou a
Moliére:
"Dans les combats d'esp1'it
Sa'/)ant maitre d'escrirne."

Era o ilustre Presidente desta Casa, o Sr. Antônio Cal'"los! (Muito bem; mttito bem. Palmas.)
O Sr. Odilon Braga (Pela ordem) - Sr. Presidente,
·daria de bom grado o meu voto á emenda que permite o encaminhamento de votação a todos os Deputados, se anteriormente não tivesse sido aprovada pela Assembléia a emenda
<{{ue permite a votação de artigo por artigo.
Uma vez que foi aprovada a emenda permissiva de votação artigo por artigo, se agora aprovarmos outra emenda,
concedendo a todos os 81'S. Deputados o direito de encaminhar as votações, estejamos certos que a Constituinte dentro
em br~ve terá decaido das esperanças que a Nação nela depositll (apoiados e não apoiados), porque não bastarão dois
.anos, talvez, para conseguirmos a votação do projeto de
Constituição. (Trocam-se apartes. O Sr. Presidente pede
·atenção) •
O S1\. HENRIQUE DODswoRTH - A presença de V. Ex.
na tribuna é uma demonstração eloquente do brilho que
podem ter os encaminhamentos de votação.
O 8R. ODILON BRAGA - Agradeço o aparte do ilustre
.-colega, mas, neste momento, não cogito dos efeitos que possa
. ter na tribuna, visto o meu pensamento estar volvido para
.:as grandes responsabilidades que temos assumido perante a
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Nação, de lhe dar uma Constituição o mais depressa; possivel.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E uma Constituição per;.·
feita.
O SR. OPILON BRAGA - Era o que tinha a dizer.
(Muito bem;. muito bem) •

Em seguida, é dada como rejeitada a referida emenda: n. 29.
Os Srs. Acúrcio Tôrres e Sampaío Corrêa (Pela ordem),
requerem verificação da votação.
Procedendo-se á. verificação de .votação, reconhece-se
terem votado a favor 74 Srs. Deputados e contra 106;
lotaI :180.
O Sr. Presidente -

A emenda foi rejeitada.

Votação da seguinte
E;)lENDA

Ao art. 17:

N. 30

Sub~titua-se

pelo seguinte:
.
..O ante-projeto de Constituição a que se refere o artigo 15. será enviado pela Mesa á Comissão Constitucional,
iogo que a mesma seja escolhida, como subsídio a seus estudos."
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1933. - Acurcio
TOl'T'es.

O Sr. Presidente a .seguinte

A esta emenda a Comissão \lt'ereeeu
MODIFICAÇÃO

..A Mesa remeterá á Comissão Constitucional uma ~ôpia
do pro.ietode GODlollituição e de todas as emendas que forem
sendo recebidas. afim de que a mesma comissão possa, desde
logo. iniciar os seus estudos."
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela or(lem) - Sr. Presidente,
pedi a Imlavra para formular tlro requerimento.
. Requeiro a V. Ex. se digne dp- consultar a Casa se Mnsente na retirada da emenda n .30, por mim apresentada.
(Muito bem).

Consultada. a Assembléia concede a retirada
da emenda n. 30.
E' considerada pre.iudicada a emenda n. 3i.
Votação da seguinte
EMENDA

N.32

Redija-se do seguinte modo () art. 27:
"Art. 27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presente a maIorIa
dos seus membros, declarar encerrada.a discussão da ma:-
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tériá., desde que haja sido discutida em cinco sessões esubre
ela se tenham manifestado todos os partidos e correntes de
opinião que o desejal'em.
§ 1.0 Dentre os oradores inscrítosserá facultada a palavra sucessivamente a um representante de cada partido
ou corrente de opinião e s6depois de haverem todosfaJado
se permitirão outros oradores, sempre na ordem da inscrição.
§ 2.° O reql1erimento de encerramenf.o da discussão não
poderá sofrer debat.e de qualquer natul'eza, nem encaminhamento de votação. Esta votacão será efetuada na sessão
do dia imediato."
Sala das Sessões da Assembléia Nacionnl Constituinte,
18 de novembl'o de 1933. - ClernenteJIariani. - João
Marques dos Reis. - Edaa1'll Sanches. - Homero PÍ1'e.~. Alfredo Jlttscarenhas. - Arlindo Lp.oni. ~ F. J,[f1!Jalhães
NeUo. - Attila A7TWral. - Manoel Novaes. - Arthul' Seu!,eiros Falcão.
O Sr. Presidente - A Comissão aceita a emenda pelos
motivos declarados no pareceI' sôbre a.· emenda n. 27, suprimidas no corpo do artigo nspalavras "e sôbre" até o final
do período.
O Sr. Clemente Mariani (Pela ordem) -Sr. Presid'.:'uh'.
no precedente e lendo em \'i:;ta que a emenda
32 ficou sem razão de ser com a rejeir.ão da emenda 27,
porquanto o seu § 1° se refere aos "partidos e correntes de
opinião", peco a V. Ex. consulte a Assembléia se anúe n:1
SUa retirada. Relit·o-ü. juntamente com os colegas que a
assinaram. (A/uito bem.)
louvando-m~

Consultada, a Assembléia concedeu retirada
da emenda n. 32.
Aprovada a segu inte
E~rE~DA

~.

33

O aI't. 25 fiC31'é redigido da seguinte forma:
ArL.. 25. Oilo ilias depois de~sn publicar;ão será o projeto de Constituicão, comas emendas, incluído na ordem
do dia para sofrer a pI'imeÍl'n discussão, que sel·li. feita por
capítulo, salvo se o Presidente da Assembléia, pOl' estaautOI'izado, desdobrá-los Oll reuni-los, conforme as matérias.
Sala das Sessões da Assembl'\in Nacional Constituinte,
aos 18 de novembro de 1933.- Frederico João Wollfenbtdtel.
I'~' considel'adn prejudielldn a seguinte
E:lIEXDA

Ao art. l(H:

N. 34

Acrescente-se:
"e também os que Se refiram .á anisiiae á liberdade de
pensamento." .
.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1933, .,-- Acrurcio
Torres, - Aloysio Filho.
25.
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o Sr. Acürcio Torres' (Pela ordem) - .Sr.Presidente,
desejo apenas fazer uma observa.;ão. A emenda n. 34 está
com anota da Comissão de Policia . "prejudicada" •. Mas,
quando apresentei a minha emenda, não o fiz á Comissão de
Policia; submeti-a a uma resolução dessa Comissão, sujeita,
porém, ao voto da Assembléia. Parece-me assim que a Mesa
não se póde prevalecer dos termos do parecer da Comissão
de Polícia, que julgou a minha emenda prejudicada porque
colidia com outra de assunto diverso.
O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado tem ra7.ão· na
reclama.ção que faz.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Então, devo dizer a V.Ex.
- e o digo com pezar - qUe, na votação das emendas ao
Regimento, V. Ex. jã assim procedeu por 3 ou 4 vezes.
O SR. PRESIDENTE ~ Se algum Deputado tivesse chama.,.
do a atenção da Mesa, ela teria reconsiderado o seu ato •. No
caso presente, só deixa de estar prejudicada a emenda porque a Assembléia houve por bem rejeitar, há pouco o parecer da Comissão de Polícia, relativo ao art. 101. (Muito
bem) •

Em seguida, é" dada como rejeitada a ··emenda n. 34.

o Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) requcr verificação da votação.
Procedendo-se á verificação de votação,reconhece-se
terem votado a favor 38 Srs. Deputados, e contra Htl; total: 186.
o Sr. Presidente -

A emenda toi rejeitada.

E' rejeitada a emenda n. 35.
E' considerada prejudicada a seguinte
I

EMENDA
N. 36

Ao art. 25. Onde

Sb

diz: "será

feita por capltulos",

'etc., diga-se: "será feita por matérias, salvose o Prec;iden1e
-da Assembléia, por f=staautorizado, desdobrá-las
tigos" .

por· ar-

Ao art. 27. Substitua-se pelo seguinte:

Art. 27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por dois terços dos votos, presente a malOrla
absoluta de seus membros,. declarar .encerrada a di"cus~ão
de matéria em pauta. desde que' haja sido discutida, pelo
menos, em cinco sessões.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1933. - Xavier de
Oliveira.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votar;ã,)-

Parece, Sr. Presidente. que esta emenda não' esláprejudicada, pois o que a Assembléia deliberou foi que a votação
se faça por artigos. e niio il disc1;lssão.
.....
.
O. SI'.. Acur~CIO TÔP.RES ~ Quem entende que estápl'ejudicada é a Comissão de Policia.

o
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Sr. Presidente - A Mesa considera prejudicada a
emenda, cuja redaçüo é a )seguinte: "Ao art. 25. Onde se
diz: "será feita por capítulos", etc., diga-se: "será feita por
matérias, salvo se o Presidente da Assembléia, por esta autorizado, desdobrá-las por lartigos".
No tocante á, discussão, á Assembléia nenhuma modificacão fez ao dispositivo: a. discussão continuará a ser por
capítulos. A votação é qUelserá por matérias.
O SR. ODILON BRAGA Era () que eu queria acentuar.
I
Votação dJ seguintE:
I

!'EMENDA

IN. 37

Art. 32.Substitua-se pelo seguinte:
, ,Três dias após essa disposição, o Presidente declarará
que o projeto e emendas lestarão sObre a Mesa, durante dez
dias, para recebimento, de novas emendas, ,que,' ainda nesta
fase, s6 poderão serjustif~cadas por esérito.
Art. 33. Modifique-~e a parte final pelo seguinte:
Tomando ,conh~imento das razões alegadas, o Presidente
resolverá consultar, conc~Usivamente, á Assembléia sObre a
aceitação ou não.
I
Art. 3S, parágrafo único, n. 6. Substitua~scpelo seI
guinte:
AVisar,comantecedêbcia, o término do discurso, quando
o orador estiver prestes la esgotar o tempo regimental, ou
quando tiver sido esgotada a hora destinada á matéria.
Art. 38,parãgrafo llnico, ns. 9 e 12.Supl"ima-se a
palavra soberanamente. I,"
Art. 41, n. 8, eart~ ~2, n. 4. Dualidade de atribuições
ao ,1° Secretário e 2° dito. Um dêsses números deve ser suprimido.
I
Art. 46. Suprimamise os parágrafos 1° e 2°.
Art. 46. Suprima-se a parte final do parágrafo 6°, a
partir da palavra desde.
Art. 53. Substitua~se pel() seguinte:
Votada a ConstitUic~o, a Assembléia Nacional, desde que
assim o requeram vintel dos seus membros, tem o direito
de, por intermédio do, seu Presidente, pedir o comparecimento ás sessões dos Ministros de Estado, para lhe darem,
sObre assuntos dá sua pasta, as explicações que desejar.
Art. 53,parágrafo 6~. ,Substitua-se pelo seguinte:
Solicitando o MinisJroa palavra, 13m qualquer hora da
sessão, o Presidente dai Assembléia atendê-lo-á. depois de
ouvir os oradores inscritos.
Art. 53, parágrafOlso.. Acrescente-se:
Esta prorrogação não prejudicará o restante do e:\:pediente que houver sObre. a Mesa.
. .
• .
Art. 55, parágrafo ~o. Suprima-se. ParágraflJ 5' - Suprima-se.
I
Art. 57, parágrafo 4.°. Suprima-se.
Suprima-se.'
Art. 61, regra primeira.
I.
'

+
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ArL 80, parágrafo segundo. E' repetição do art. 60, parágrafo primeiro. Suprima-se um dos dois.
Art. 94, parágrafo 3". Suprima-se.
Arl. 102. Suprima-se a expressão: em discussáo única.
Sala das Sessões, em :18 de novembro de 1933. - Luiz
Sucupi1·a.

O Sr. Presidente vadas as seguintes

A Comissão propõe sejam aprova-

PARTES OA E),lE~DA

I tigo 38;

Modificação do n. 6, do parágrafo único do ar-

fI ~ Supressão da palavra "soberanamente" do n. 12,
do art. 38;
lU - Supressíio do n. 1. do art. 61;
1\' - Supressão do § 2" do art.80.

Aprovada a parte da emenda aconselhada
pela Comissão.
Rejeitadas as demais partes da emenda.·
Votação da seguinte
E~U;;~DA

N. 38

Acrescente-se ao 3rt. 33 e ao parágrafo terceiro do
3rt. 34 do projeto de resolu.;.ão n.1,de1933, o seguinte:
We, sendo o parecer desta contrário, deverá o Presidente
submeter a reclamação á deliberação da Assembléia."
Redija-se assim o parágrafo quarto do arL 34 do mesmo
projeto de resolução:
,
. "A' maioria dos .membros da Comissão Constitucional.
d3s bancadas de cada Estado,! ou das representa~ões de clas5e5, são facultados requerimentos de destaque".
[) parágrnfo primeiro do nr1. 35 do atual regimento, fica
assim redigido:
"O pedido de votação, por partes, será resolvido pelo
Presidente, que o submeterá á decisão do plenário, sempre
que houver recla,mação sôbre<t sua decisão."
Sala das Sessões, Novembro de 1933..- ~Vr.,' I' rie Macedo.
- José Honorato. - D. N; de Velasco.
O Sr. Presidente - Esta emenda. a- Comissão dividiu em
partes. A atinente ao parásrafo4" do artígo 34 ofereceu o
seguinte
SUBSTITUTIVO

"O Presidente aceitará, para submeter á decisão da Assembléia, requerimentos de destaque, dêsde que estejam assinados pIa maioria dos membros dn Comissão Constitucional OUPOl' 50 Deputados."
Vou submeter a votos ,o substitutivo.
Aprovado o substitutivo da CO'Il1issã'Ú, ficando
prejudicado o r,estante da emenda.
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Rejeitadas, sucessivamente,
c 40.

3~

n~ 1'll1cnda:s núme-

E' considerada pl'ej udlcadn
Rejeitada a emenda 11, ·i:.!,
E' considerada prejudicadu

11

l'/lll'n/ln n. 4L

li ('1111'1111 a 11,

~3.

Rejeitada a emenda n, H,
O Sr. Presidente - OProjec(1l
cia para redacão final.
O Sr. Odilon Braga lêr a seguinte

Sr,

\'111

li ell1llnallll'l/io de Polí-

Prc8Id(mt(~. pe~o

DECL\R~ÇÃO

licença para

DE voTo

Ao votar as emendas ao Regimcnlo lntcl'no da Assembléia. Xacional Constituinte. constanh~ ifo II ~cl'eto n. 22.621,
de 5 de abril de 1933, baixado pelo üovêl'no Provisório,
quero firmar. o ponto de ....ista cm que 1Ill' coloco para·. faiê-Io. l'ão tomei pUl'té nas disc1l2l"ÜC~ h Il\'iIl11 l'I. apl'opósito
do Regimento, porque reputando de· 1l1lu Illh'I'I!"~C nacional
a .con....eniência de se acelerai' a marchl1 dOI4 h'/liJulhos ligados .á Constitui«;ão propriamente dilu, ","'111 illcon:lcqucnle
concorl'endo para o seu rptm'dnmcnln, (:"1111'';0 Iwlo resumo
das opiniões. O ilustre Deputado 1It'/II'/tllll'lJodsWOI'lh, de
início, sustentou que a votal,;âo do Il.'glnll'ulu m'n atribuição
indeclinável ela Assembléia, qlll! uno ,." ""\'(.'I'ln reger, em
definitivo, pelo que lhe vinha do GU\"'I'nU, O lJistinlocolega
Acurcio l'(11'r('s considerou, nlÍli:ó "UUll'!llfilulliunlllltc, que a
Assembléia era o tíllicopodcI' cOnlfalll/llnno Drllsil e que por
isso nfio poderia ficar na depclllfl\lll!lll
)<;xl'cutivo". Outros representantes da Nal;üo 11 11 olIu'lI111 0lllniõc:i idêntica::;,
entre 05 qua1s devo ciestacal' I) t'llI!1wnll' 81', J, J. Seabra.
Zllais tarde, o Deputado Dol\:I\\"OI'( h( I'UII "I' IW conhecimento
da Assembléia, eT11 resumo, o II/U"."!I'I' ti.' Kflltcn,parecer no
qual o afamado jurista "ienCIl:il! 1'01 wl111' \JOI' eliminaI' da
Assembléia o direito de allel'(ll' (J 1l,'ghlll'lllo, Com a deVIda
vcnia, divirjo dos que reclamam t!n.\lll'll'mhléia a repulsa do
Regimento decretado on sua hom ,11I!J11I:11.. uUI'il;atlJ1'Ín e tÍo~
que lhenegnm o dir'cito de en1l'rtllIí-lu, :-;nll "omos um pode}'
conslitllido e sim um poder roll,~1ltII/IIf,': I' .0 Go\'êrnoque
lavrou o decreto, de sen turno, uiio ,\ /I "/Iotl,'r executivo":
é simplc:smentc um "Govêrl1o 1JI'u\'i,.(~1'Í()", Ora, analisado
o assunto, ainda sob o mCI'o n:-{lI!clo J(I':tlllRl.ical, logo se v&
que 0::< qualificativos "provist'lr'io" I' ",'nu,,1 itllintc"evidcnciam u existência de uma situa...üo polltkn anômala, ainda
revolucionária, essencialmente de filIo, Nnu há. pois, entr/~
GlJVêI'nO ProvisórIo e Assembloin Con:4ih\lnln nenhuma llO~
Bição de contraste. Dentro da fase 1!1II1ll'ionál'In que caracteriza 'ri nossa situaçãopolitica, em (!\'OIUl:fio pnrnno\'as formas constitucionais, que somente agora !lI' (,l'Itlldam, o Go.
vêrno Provis6rio e a Assembléia são dois núc!1'05 pre-organicos que se harmonizam e completam, O'lqul"ncgam ao
.primeil'oo Clireito de enviar á segunda um Ilcgimcnto. porque a supõen:t detentora de uma sobel'ania nacional preexistente, pnra serem lógicos deveriamconsiderú-lo por igual
incompetp.ntepara elaborar o Código EleiLoral, que lhe presidiu á formação e que repereute substanCIalmente no prin.

""li
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cfpio mesmo de sua vida. O Govêrno Provisório é então um
dos elementos componentes do "poder constituinte", mas de
ac;ão constituinte limitada á organização da Assembléia.
Assim encarada a realidade, não obstante .com deseucanto
para os enamorados dos fantasmas da metafísica política de
de 1789, torna-se patente que êle podia dar legitimamf:nte,
como fez, um Regimento á Assembléia. Em 1890, aconteceu
coisa semelhante. Apenas o Regimento não constou de l1eereto, porque foi apresentado em plenário pelo Ministro da
Agricultura Francisco Glicério, que o levára já impresso ...
Nomeada uma comissão para dar parecer sobre êle, em dez
minutos foi êste elaborado e a seguir aprovado o Regimento.
Encobriu-se, por uma ficção inútil, a realidade de um fato
que se impunha. Mas, poderá a Ass~mbléia emendar oRe..
gimento? Não tenho a menor dúvida a êste respeito. Antes
de instalada solenemente, a saber antes de entrar no uso de
suas atribuições, certo que não o poderia fazer. Instalada,
porém, fê-lo e o fez acertadamente. Não o fêz por uma
"questão de princípios" questão que não existe, conforme
demonstramos, fê-lo por uma "questão de ordem prática".
Convocada para elaborar a Constituicão, seria absurdo que
se lhe recusasse o direito de livre escolha· dos meios de realizar sua relevantíssima tarefa. Somente ela póde ajuizar
dos prazos e do rito a que deve obedecer para atingir seu
insigne objetivo. E tanto o reconheceu o Govêrno Provisório, que jamais teve por intangível o Regimento. S. Ex. o
Sr. Ministro Antunes Maciel, cuja discreta dedicação ao empenho de reunir a Constituinte mais lhe realça os merecimentos e o vivaz patriotismo, sempre declarou que á Assembléia seria lícito emendá-lo; e do seu texto nenhuma· lJiSPOsicão fez constar que impedisse ou restringisse tal faculdade inerente ás funçÕes' dela. E', pois, por esses fundamentos que de conciência tranquila, voto ás emendas ao Regimento Interno que nos foi dada pelo Govêrno Provisório.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1933. - Odilon
Braga.

O Sr. Augusto de Lima (Pela ordem) - Subsc.revo a
declaracão de voto do Sr. Deputado Odilon Braga. (Muito

bem.) ,

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - ·Sr. Presidente,
á brilhante declaração de· voto lida pelo Sr. Deputado
Odilon Braga tenho a acrescentar, apenas, em nome da bancada do Partido Social Democrático da Baía, que nos orientou na votação o pensamento·· firme de votar uma Constituição o mais breve possível; conforme os anhelos da
Nação. "
O SR. LEMGRUBER FILHO - Aliás, é (~SSP. o pensamento
de toda a Assembléia.
O SR. MEDEIROS NETO - ... e afastar deste recinte:debates que possam 'comprometer a sua alta dignidade.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Cristóvão Barcelos (Pela· ordem) - Poucas palavras, Sr. Presidente.
Vqu enviar li Mesa uma declaracão de voto.
Votei a favor do art.iOt,êerto de que, assim. impedindo que n disf'11Ssão f6ra . do. assunto .puramente constitucional viesse agitar os debates na hora do expediente, eu
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estava coerente com as palavras que tenho proferido desta
tribuna e com os apartes que tenho dado a honrados colegas, com o pensamento único, com a idéia predominante de
evitarmos nesta Assembléia agitações, que criem atmosféra
sem a necessária serenidade para julgar e discutir matéria
de excepcional importancia, como é a da Magna Carta do
Brasil.
Dando esse voto a favor do art. 101, não pensei, nunca,
absolutamente nunca, em diminuir o prestigio, a autoridade e
.
a soberania da Assembléia.
. O SR. ALoíSIO FILHO - Mesmo porque, Y. Ex:. já falou
aqui na hGra do expediente.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Enquanto não estava
votado o Regimento, não havia incoerência alguma.
Mando á Mesa a minha declaração de voto, nestes têrmos (M):
DECLARAÇÃO DE VOTO

"Declaramos ter votado pela aprovação da emenda da
Comissão de Polícia ao art. 101 do projeto de Regimento, não
s6 pelos motivos de nossa declaração de voto sôbre a moção
Medeiros Neto, comO- ainda pela in:tenção de evitar que assuntos estranhos aos fins de convocação da Assembléia Nacional, possam perturbar o ambiente de tranquilidade em
que se deve elaborar a nova Constituição da República.
Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1933. - Christovãl.'
de Castro Barcellos. - Asdrubal Gwyer de Azevedo. - Nilo
de Alvarenga. - Prado Kelly."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Nogueira Penido - Lê a seguinte
DECLARACÃO DE VOTO

"Declaro ter votado a favor da emenda sob n. 9, e contra a emenda da Comissão de Polícia, ao art. f 01 do Regimento, visto entender que, sem prejuizo dos trabalhos de elaboração da nova Constituição, poderia e deveria a Ass(\mbléia
Nacional estudar e votar o projeto de anistia aos envolvidos em acontecimentos políticos, de acõrdo com os anelos
de toda a Nacão.
Sala das Sessões da Assembléia Constituinte, em 25 de
novembro de 1933. - Nogueira Penido."
O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejo. apenas declarar que, tendo votado as emendas á reforma do Regimento, ressalvo o ponto de vista que expendi
da tribuna, porquanto acreditava, e continúo a acrediiar,
cada vez mais convencidamente, que a presteza na elaboráCão da Constituição e a eficiência de nossos debates só se
conseguiriam mediante o plano que esbocei neste recinto e
que, aliás, não mereceu referência alguma da Comissão de
Polícia, em seu parecer. Penso .que s6 ass'm evitaríamos a
estagn~cão dos debates no plenário, durante cerca de c.incoeuta dias, tendo os Srs. Deputados ,o simples consôlo das
esplanações sÔbre doutrina constitucional, .ql1e o Regimento
já aprovado lhes reservou.
. Desejo acentuar, ainda, que me mantive fiel ao ponto
de vista qUe havia manifestado no entendimento da doutrina
eonstitueionjll atinente·'aos poderes desta Assembléia, por-

~
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quanto não ãuvidei que lhe coubesse competência para
emendar. livremente, o Regimento organizado pelo Govêrno
Provisório. Nem acredito, Sr. Presidente, que ci parecer
do eminente jurisconsulto João Kelsen, de que o Senhor
Deputado pelo Distrito Federal deu conhecimento a
esta Casa, leve á recusa da competência da Assembléia
para alterar o Regimento naquilo que entende com
os poderes essenciais que lhe foram conferidos. Evidentemente,a Assembléia teria os poderes de que acaba de
usar, emendando o Regimento no que concerne á marcha dos
6eus trabalhos. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Monteiro de Barros (Pela ordem~ - A bancada
paulista, pelos seus membros presentes e diversos outros
81's. Deputados, pede licença para enviar fi Mesa a seguinte
declaração de voto: (Lê).
DECL....RA«;ÃO DE VOTO

Votamo3 contra a emenda n. 27 e a sub-emenda da Comis5ão de Polícia • A idéia, que as inspira, é aceitável em
principio. Mas pressuPõe a existência de partidos nacionais,
quando a: verdade é que ás eleições de 3 de maio concorreram apenas partidos estaduais, adotando cada um dêles a
sua legenda e o seu programa. Assim, no atual momento político, o preceito. que vai figurar no Regimento, é, li. nosso
vêr, completamente inexequível e anodino.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1933. - Alcantara
JlaciLado. - Oscar Rodrigues Alves. - Abelardo Vergueiro
Cesar. - TIt.. Monteiro de Barros Filho, - Carlos Moraes
de A.ndrade. - J., J. Seabra. - Acu7'cio Torres. - José
I:lpiano. - Ranulplto Pinheiro Lima.- MarioWhatelly.
- Aloysio Filho.- Francisco Villanova. - Sa'mpaio Cor'reia. - Almeida Camargo. - Barros Penteado. - Plínio
Corrêa de Oliveira. - Roberto Simonsen. - Alberto RoseUl. - Jorge AmerÍ(:ano. - Carlota Pereira de Queiroz. J. Ferreira de Souza.
O Sr. Soares Filho (Pela ordem) - 81'. Prc;;idcnLe, votei a favor da emenda n. 27, da autoria do Sr. Clemente
l\Iariani e outros, emb6ra entendendo que sua redação pudesse obedecer a outra forma, por achar llue a mesmo. trouxe,
pela primeira vez, ao Parlamento uma idéia nova que precisava c precisa ser acariciada e que muito servirá para a
tão llccessáriae reclamada Ol'ganizaçiio da opinião no Brasil.
{Jluilo bem;' 'muito bem).

o Sr.

Daniel :de Carvalho - Lê a seguinte
DECLAa~çÃo

DE VOTO

Declaração de - voto dos Deputados do Pru'tido Republicano
Mineiro, lida pelo S/', Daniel de Cru'V(11ho

Votumos a favor de todas as medidas regimentais que
visam tornar livre e regular odebale. evitar surpresas e
l'e~ol\tçõesprecjoit~das, asse~urar a colabora(:.âo das minorias.
Vot.amos, entretanto, contra a emendnquo dilata. o
prazo comum! dos discursos de meia para uma h:wa.Sem
desconhecer -a "One hour1'ule" da jurisprudência., parlamentar dos .países anglo-saxon~os, entendemos .que para.

-
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05 casos comuns bastará meia hora para o orador explanar
amaLérín. A duração ordinária das oraçõesforênses, que
versam pOl'vezes questões intrincadas, não passa de quinze
ou vinte minutos. A Assembléia ~acional Constituinte não
é Academia nem escola de altos estudos, nem tão pouco salão
de confel'ências.
·Representantes de Minas Gerais, cujo povo é por índole
e educação avêsso á ex:hibições retóricas,e está como todo o
Povo Brasileiro nndoso pela restauração do regime constitucit)ual, não podemos sufragar medida que, sem nos dar
certeza de concorrer para o esclarecimento do debate,. retardará fatalmente a votação da Carta, que é o nosso principal
~e~o.
. . . ..
: Sala das Sessões, 25 de no'\'embro. de 1.933. - DanieL
i

de Carvalho. - Clmsliano M. Machado. - Furtado de 1Jfene:cs. - LevimlQ Coelho. - Polllcarpo ViaUi.

I
O Sr. João Vilasboas (Pela ordem) - Sr. Prp.sidente,
desejo· declar'ar qtl~ subscrevo. em lodos os seus têrmos, a
declaração de \'oLo apresentada pela bancada paulista.

(.Muito bem; 1JIuito bem) •

'

O Sr. Lino Machado (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não quero fugir:í responsabilidaoc que nos cabe, a mim e
á maioria da bancada do Maranhão. Assim, faço,também,
n)inha. declaração de voto. Devo diZer a V. ]~x., Sr. Prefiidente, que votei a favor da emenda 3.1, que permite a discussão da anistia e da liherdade de impr·p,nsa.. E' só o que
tenho a. declarar. em nome da bancada do meu Eslad ú • (Muito
bem; muito bem.)
O Sr. Presidente -:- Nada mais havendon tratar, vou
levantar a sessão designando para depois de amanhã, sei gunda-feira, 27 do corrente, a seguinte
ORDE:\11JO DTA

Trabalho de Comissão.

Levanta-s~ f1

minutos.

sessão

ás

17

horas

e

25

loaSessão, em 27 de Novembro de 1933
Presidência do Sr. AntôDio Carlos, Presidente
i

A's H horas, respondem á chamada os 51's.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lllbo, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Mário
Caiado, Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro,
Moura. Carvalho, Lino l\fachado,~ragalhãe5 de Almeida, Costa
Fernandes, Carlos dos Reis,. Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Agenor Monte, P.ires Gaioso, Xavier
de Oliveira, Pontes Vieira, José de Borba, Kerginaldo cavalcanti, OdonBezerra, Pereira Lira~ Velozo Borges, Agamenon del\lagalhães, Arruda Camara, Alde Sampaio, Simões
Barbosa, Humberto· Moura, Góes Monteiro, Valente de· Lima,
lzidro Vasconcelos, António Machado, Leandro Maciel,Rodrigues D61'a. J. J. Seabra, Marques dos Reis, Magalhães Neto,
Medeiros Neto, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão. Átila. Amaral, Homero Pires, Manuel. Novais,
.-\loísio Filho, Arnold Silva, Lauro .Passos, Fernando. de
Abreu, Henrique Dods\Vorth, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Olegário ~fariano, Prado Kelly, Alípio Costallat, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Martins
Soares, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Gabriel Passos,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Vieira Marques,RauISá, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano
Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Levindo Coelho, Benedito Valadares, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Bueno Brandão, Teot6nio Monteiro
de Barros, José Carlos. Mál"io Whatelly, Jorge AmericanCt.
Hip61Hodo Rêgo. José Ulpiano, Almeida Camargo, Domingos
Velasco, José Honorato, Nero de!\facedo, Generoso Ponce,Alfrado .Pacheco, Lacerda Pinto, Carlos Maximiliano, Frederico
Wolfenbutell, João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, .Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergar:l, FanCa
Ribas, Alberto Diniz, Cunha. Vasconcelos, Acir Medeiros,
Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo,Francisco
Moura, Ant6nio Pennafort, João MiguelVitáca. Alberto Surek, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho,. Sebastião
de Oliveira, Martins e Silva, Ricardo Machado, Valter James
Gosling, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano J~nior,Euvaldo
Lodi, Mário Ramos,Pac.heco e Silva, Roberto Slmonsen, Pedro
Rache, Pinheiro Lima, Lev! Carneiro e Abelardo Marinho.
(129) •

Comparece o Sl'. Ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Presidente - A. chamada acusa o comparecimento
de 1295rs. Deputados.
Estãaberta a sessão.
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Achando-se na ante-sala o Sr. Gilr.no Amado, reconhecido e proclamado Deputado pelo Estado da Baía, ,convido os Srs. 3" e 4" Secretários, para, em coulissão, introduzirem no recinto S. E~., afim de prestar o compromisso
regimental.
Oomparece S. Ex" acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, presta o compromisso regimenial, tomando assento, em seguida,
O Sr. Presidente -

Vai-se proceder á leitura da ata.

O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, aervi'ndo de 2"),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é
posta em discussão.

2
O Sr. Henrique Dodsworth (Stibre a ata) - Sr. Pre5i~
dente. o "Diário da Assembléia". de ontem, publicou a indicação de minha autoria sôbre o Regimento Interno, fa~endo-a
acompanhm' da documenta~ão a que eu. ante1'ÍOl'mente, me
havia referído em discurso. Foi, entretanto, omitido que
e5sadocumellta~ão constava de artigos l>ublicados na impren1;a (iesta Capital, 110 jornal ,1 Balança, pelo SI', ~estor l\1assena. E' o que desejo se consigne na ala de nossos trabalhos.
(Muito bem; muilo bem) •

O Sr. Presidente - A l'('clamat;âo do nobre Deputado
f'erá lomada no devido apreço.
•

.

o Sr. Domingos

Velasco (Sôbre a ata) -

Sr, Presidente.

se ('stivesse pl'csênte ao final da úllima sessão, teria feito

li dp.claracão de '\'0 to que tomo a liberdade de enviar a V. Ex.,
pedindo seja inserta na ata de nossos trabalhos.
DEúL,~\ÇÃO~E

VOTO

,"olei conlt'a a emenda n, 9 ao Regimento, apresentada
pelo nobre Deputado Morais Andrade e referente á anistia,
}lOI'Qllf' t(fnllo plena c011fianca na afirmativa do SI', l\finil5t.ro
Osvaldo Aranha de que essa medida figurará nas Disposições
~rransilórias da Constituição.
~ou partidnl'io da anistia ampla c irrestl'ita, menos por a
julgar il"opl'cscindivel á pacificlll:ão dos espfritos que Só se
fará com o tempo f' rom o desapal'ecimento dos prejuflosc
precollcellos do partidarismo estreito, do que por a considerar um alo de equanimidade. Porque não me parecer justo
que ainda lenham alguns civis cassados os seus direitos po!iticos. eslejam outros afastados de seus cargos públicos e
~oft'am os militares n pena de reforma administrativa, quando .lá foram de fato anistiados os oficiais da Fot'ClaPública.
de S. Paulo C os polfticosque desencadenram a coni.ra-revolileão paulista,
Havendo combatido, convfcta e ardorosamente, o chamado imediatismo consLitucional. tanto pela nalavra escrilo.
na qualidade de presidente que era, da Comissão ele Imprensa.
do Club 3 de Outubro" como pelas armas, no comando geral
das Forças Goianas, - sinlo-m:e, por isso mesmo, á vonlade
para opinar a favor daanisUa, maximé, para aquêles, a
qnem rendo aqui meu profundo respeito, que nobremente
expllzeram suas vidas, nas trincheiras adversas, pela causa
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que a eles se afigurou mais conforme com os interesses da
Pátria. - Domingos Vellasco.
Em seguida, é aprovada a ala da sessão anlecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á le1tura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôho (10 Secl'elário), procede á leitUl'u de)
seguinte
EXPEDIENTE
3
REDAÇ.~O

Projeto de ,'esolução

N. 1 B, de 1933
Redação final do projeto n. 1 A, de 1933, aprovando, com.
emendas, o Regimento Interno da Assembléía Nacional
Constituinte, baizadó peto decreto n. ~2.6f!.1, de :; de
.4.bríl de 1933.
DAS

sES~õES

PREPARATORIAS

Art. 1.0 Os candidatos á Assembléia :\acional COll:,tíluintc, devidamente diplomados, se reunirão cinco dias antes
da .data da instalacão solene, ás 14 horas, no edifício. da antiga Camara. dos DepuLados, destinado á séde da Assembliiia,
afim de, sob a Presidência do Presidente do Tribunal ~u
perior de Justiça Eleitoral ou do Juiz dêste Tribunal por
êle designado, realizar sessões preparatórias.
Art. 2.0 Declarada aberta a sessão, serão os diplomados
l>resentes convidados a entregar os seus diplomas.
Art. 3.0 Terminado o recebimento, o Presidente dará por
finda a primeira sesflão c,. auxiliado pelo Secretário daPl'esidência da Assembléia Nacional (antigo Secretário da Presidência da Camara) c ouLros funcionâl'ios. da SccI'elarill
que julgar necessários, organizará uma lista dos candidaLos
possuidores de diplomas nas condicõcs legais, outra dos candidatos de diplomas duvidosos, se os houver, c ainda llma
terceira lista aos suplentes dos candidatos diplomados legalmente.
Art, 4.° Os diplolJ1nS, que, por qualquer molh'o, fOl'em
julgados duvidosos sel'üo imediatamente enviados ao Tribunal Superior de Justh:a Eleilol'llJ, afim de que eM\!, com
ul'gcncia, resolva a respeito.
Art. 5,0 Os diplomns perrcHos em suas eondiçõ'-\s extl'insecas, mesmo contestados em seu mérito, darão aos seus
pOl·tndores todas as garantias e direitos que êste Regimento
estabelece até que a justica eleitoral decida o contrário,
AI'L 6.° As líslasacima refel'idas deverão fical' ol'ganizada.s denlro do prazo de 24 hOl'US e serão lidas em :>essão
parl\ conhecimento dos interessados e imediata. publicação no
Diáríoda Assembléia Nacional.
..
Art. 7.° Os candidatos, cujos diplomas não :forem julgados. validos, não poderão tomar parte nas sessões.
Art. 8.° No mesmo dia em que for feit.a a citada publicação, o~ .candidãtos julgados legalmente diplomados, ainda
sob a Presidencia do Juiz a que se refere o art. 1.0 dêste
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Regimento, farão a eleição, em esc·rutinio secreto, de um
candidato diplomado nas mesmas condições para Presiuente
da Assembléia Nacional Constituinte, desde que se achem
presentes, pelo menos, a metade e mais um do total de re·
presentantes, isto é, 128.
Art. 9.° A apuracão dessa eleição será. pessoalmente feita
pelo Juiz Presidente das sessões preparatorias, sendo decdarado eleito o que tiver obtido a maioria absoluta dos sufragios.
Parágrafo unico. Se nenhum dos votados obtiver maioria
absoluta, proceder-se-á a um segundo escrutínio, 2m que s6
poderão ser sufragados os dois nomes que tiverem sido mais
votados no primeiro escrutinio; se houver, nesse primeiro
escrutínio, mais de dois sufragados com votação igual, a
sorte decidirá quais os dois nomes que devem entrar no segundo escrutinio. Em caso de empate, nese segundo escrutínio, a sorte decidirá qual dos votados deverá ficar no cargo.
Arl. 10. Depois de fazer :lo proclamação do PreSIdente
assim eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatorias dará por finda a sua incumbencia e. a sessão.
Art. fi. A sessão preparatoria seguinte será presidida.
pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretarias provisorios quatro dos diplomados, realizando-se neste mesmo
dia, desde que estejam presentes, pelo menos, a metade e
mais um do total dos membros da Assembléia, a eleição de
dois Vice-Presidentes. quatro Secretarios e dois ;Secretarios
suplentes.
Art. 12. Esta eleição será feita em escrutínio secreto e
em lres cedulas, sendo uma para o 10 e o 2° Vice-Presidentes,
a segunda para 10 e 20 Secretarios ea última para 3e e 40 S,cretarios. SeJ·ão considerados eleitos os que obtiverem maioria
absoluta de votos. Na falta de maioria absoluta, entrarão em
segundo escrutinio os dois nomes mais· votados.
§ 1.° Havendo, no primeiro escrutínio, empate de mais
de dois nomes, a sorte decidirá quais 05 dois nom~s que deverão entrar no segundo escrutínio; e, em caso de empate no
segundo escrutínio, a sorte decidirá qual dos dois deve ocupar
o cargo.
§ 2.0 O imediato em votos na eleição do ao Secretário será
o primeiro suplente; e o imediato em votos na ~leição do
4° Secretário será o segundo suplente.
Art. 13. Se não houvel· número legal para as eleições de
que tratam os artigos anteriores, serão elas adiadas para
depois da abertura da Assembléia. Verificada a impossibilidade da eleição, o JuizPresideme na primeira sessão, ap6s
a publicação da lista dos diplomados legais - passará a
presidência ao diplomado mais velho em idade, que convidará quatro diplomados para Secretarios provisorios.
Parágrafo unico. Nesta hipotese, na sessão de install1~ão
a nes seguintes servirá a Mesa Provisoria até que seja eleita
a :Mesa definitiva.
Ar!. H. Na últíma sessão preparatoria será pl'estado o
compromisso. O Presidente, de pé, no que será acompanhado
por todos os presentes, proferirá a seguinte afirmação: "Prometo guardar a Constituição Federal que fôr adotada, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado
e sustentar a união, a integridade . e a independencia do
Brasil" ,
§ 1.0 Em seguida, será feita, pelo 10 Secretário, a chamada de cada um dos. representantesa a começar pelos VicePresidentes e outros membros da Mesa., e cada um, á pro-
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porcão que fÓr sendo proferido o seu nome, responderá Assim o prometo.
§ 2.0 O Deputado que comparecer, para tomar pOsse,
depois dêsse dia, será conduzido ao recinto pelos 30 e ~.o
Secretários e prestará em voz alta, perante o Presidente, em
sessão, o compromisso acima exarado.
DA INSTALAOÃO DA ASSEBLÉIA
ArL i5. Na sessão solene de abertura, realizada ás H
horas do dia determinado. em decreto, declarada instaada a
Assembléia Nacional Constituinte, será recebido e lido o projeto de Constituil;ão remetido pelo Chefe do Govêrno Provisario da República.
Parágrafo unico. Terminada a leitura do projeto, qUtl
fará parte da ata da sessão, o Presidente declarará iniciados
os trabalhos da Assembléia e terminada a sessão dêsse dia.
Art. 16. Se a Mesa da Assembléia não estiver eleita, a
sessão seguinte á da abertura será dedicada exclusivamente
a essa eleicão, em escrutinio secreto, em quatro cedulas
destacadas, de conformidade com as disposições jã consignadas neste Regimento.
Art.. 17. Publicado no Diário do. Assembléia Nacional c
distribuido em avulso o projeto· de Constituição, o Presidenté o declarará sôbre a Mesa, afim de receber emendas de
ia discussão durante o prabo de 20 dias. Tais emendas só
poderão, nessa fase, ser justificadas por escrito.
Art. i8. Findo· o prazo do artigo anterior. serão todos
os papeis, projetos e emendas, depois de publicadas estas
no Diário da At8embléia Nacional, remetidos â. Comissão
Constitucional. afim de interpÔr parecer no prazo de 30 dias.
DA MESA
Art. 19. A' Mesa da Assembléia, composta de um Presidente e quat1'o Secretários, compete a direcção "de todos os
seus trabalhos.
§ i.o () Presidente será substituido peloio 'Vice-Presidente. na ausência dêste, pelo 2° 'Vice-Presidente.
§ 2.° Se, durante a sessão. não estivel'cm presentes os
'Vice-Presidente, o Presidente poderá passar a presidencia
aos Secretários, na ordem numérica.
§ 3,0 Na ausência dos Secretários ou dos Secretários suplentes, o Presidente convidará qualquer Deputado para
exercer, no momento, as funcões de Secretário.
§ 4.0 Os membros efetivos da Mesa, bem como os VicePresidentes e os Secretários suplentes, não poderão fazer
parte de qualquel' comissão externa ou interna.
§ 5.° Desde que se dê a vaga de um cargo na Mesa. a
eleição do substituto será feita imediatamente.
DO PRESIDENTE
Art. 20. O Presidente é o orp;ão da Assembléia Naciona!
Constituinte quando ela houver de se enunciar coletivamente.
o· regulador dos trabalhos e o fiscal da ordem. tudo na conformidade regimental.
. Parágrafo único. São atribuições do Presidente, além
de outras conferidas neste Regimento:
i O, presidir as sessões;
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20, abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer
observar o Regimento;
30, convocar sessões. exLraordinal'ias e determinar-lhes a
hora;
40, dar posse aos Deputados;
50, conceder ou negar a palavra a~ Deputados, de
acôrdo com êste Regimento; interromper o orador quando
se afastar da questão, quando falar contra o vencido ou quando haja número para as votações;
60. avisar, com antecedência, o término do discurso,
quando o orador estiver prestes a esgotar o tempo regimental, ou qua.ndo tiver sido esgotada a hora destinada á ma.téria;
7°, advertir o orador seêste faltar á consideração aevida aos seus colegas e, em geral, a qualquer representante
do poder público, retirando-lhe a palavra, se não for obede.
cido'
80, submeter á discussão e á votacão as matérias da ordem do dia, estabelecendo o ponto em que devam incidir as
discussões e as votações;
9°, resolver, soberanamente, qualquer questão de ordem;
10, nomear as comissões especiais criadas por decisã\,l
.da· Assembléia;
11, fazer a censura na publicação dostrabalh03 da .0\5sembléia. não permitindo expressões e conceitos vedados pelo
Regimento;
12, resolver sóbre a votação por partes;
13, organizar, do modo que julgar mais conveniente, n
ordem do dia;
14, suspender a sessão, deixando a cadeira· da Presidencia, sempre que verifique não poder manter a ordem ou
quando as circumstancias o exigirem;
15, assinar, em primeiro lagar, todas as r~50lucõese
mensagens da Assembléia;
16, assinar, pessoalmente, a correspondencia endereçaua
ao Chefe do Estado, a qualquer Chefe de Estado, ou assembléias estrangeiras;
17, presidir á Comissão de Polícia, tomar parte nas suas
discussões e deliberacões, com deireilode ,'oto,e assinar os
respectivos pareceres.
Arl. 21. Só no caráter de membro da Comissão de Polícia poderá o Presidente oferecer projeto, indicações ou
requerimentos.
.
§ 1.0 O Presidente só terá direito de voto em plenário
nos escrutínios secretos e nos casos de empale.
§ 2.° Para tomar parte em qualquer discussão, o PreSIdente deixarâ a cadeira presidencial, passando-a ao seu subs-'
tituto e irá falar da tribuna destinada aos oradores.

nos

VICE-PRESIDENTES

.'11'1. 22. Sempre que o Presidente não se achar .no recinto, ti hora regim~ntal do início do trabalhos, o 10 VicePresidente, e, em sua falta, o 2°, substitui-lo-á no desempenho das suasfuncões cedendo-lhe o lugar logo que fór pr~~
sente.
Parágrafo único. Quando o Presidente tiver necessidade
de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma forma.
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DOS SECRETARIOS
Art. 23. São atribuições do 1° Secretário:
1°, fazer a chamada nos casos previstos neste Regiment.o;
2°, lêr á Assembléia Nacional, em resumo, os oficios do
Govêrno e qualquer outro papel que deva ser lido em sessão;
3°, despachar toda a matéria do Expediente;
4.0, receber e faier lodo. a. correspondência oficial da Assembléia Nacional;
5°, receber, igualmente, todas as representações. convites, petições e memoriais. dirigidos á Assembléia Nacional;
6°, fazer recolher e guardar, em bOa ordem, todas as
proposições, para apresentá-las oportunamente;
7°, assinar, depois do Presidente, as atas das sessões e
as resoluções da Assembléia Nacional;
8°, contar os Deputados em verificação de votação;
9°, dirigir e inspecionar os trabalhos . da Secretaria,
fazer observar o seu Regulamento e fiscalizar as suas despêsas;
10, expedir os convites aos Ministros de Estado para
comparecerem ás sessões, .de acOrdo. com as insruções que
lhe forem dadas pelo .Presidente da Assembléia;
• 11, toonar nota das discussões e votações em tod05os
papeis sujeitos á sua guarda, autenticando-os com a sua
assinatura.
Art. 24. Ao 2° Secretário compete:
1°, fiscalizar a redação das atas e proceder á sua leitura;
2°, assinar, depois do 1° Secretário, todas as atas e resoluções da Assembléia Nacional;
.
3°, escrever a ata das sessões secretas;
4°, contar os Deputados,em verificação de 'Votação;
5°. auxiliar o 1° Secretário a fazer a correspondencia
oficial nos têrmos dêste Regimento.
Art. 25. Os 30 e 4° Secretários receberão, á porta da sala
das sessões, os Deputados que ainda não hajam prestado compromisso, para que o façam.
Parágrafo único. Compete-Ibesauxiliar os 1° e 2° Se,:,
cretários na. verificação de votações.
Art. 26. Os Secretários e os seus suplentes substituir-se-ão conforme a sua numeração ordinal e, nesta mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta dos VicePresidentes, nos trabalhos da sessão.
DA COMISSÁ:O DE POLICIA
Art. 27. Á Mesa da Assembléia funcionando como· Comissão de Polícia compete, além das funções que lhe são atribuidasem outras disposições regimentais;
a) . opinar sôbreos requerimentos de licenças dos Deputados; .
b) tomar todas as providências necessárias á regularidade dos trabalhos legislativos;
c) dirigir todos os serviços da Assembléia. Nacional, durante as sessões;
d)a polícia interna do edifício da Assembléia Nacional;
e) representar ao Govêrno sObre as necessidades da economia internada Casa.
26
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DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL
Art. 28. No dia seguinte ao da instalação, no edifício da
Assembléia Nacional, ás 11 horas, a representação de cada
Estado e os grupos de repre3entantes profissionais escolherão, por meio de eleição, o SeU representante na Commissão incumbida de dar parecer sObre o projeto de COnstltuição.
§ 1.°. Nesse mesmo dia ou no dia seguinte, em sessão, o
Presidente da Assembléia declarará eleita a Comissão e lerá
os. nomes dos que a oompÕelm.
§ 2.0 No caso de vaga, o Presidente da Assembléia notifieará o respectivo grupo ou bancada, para eleger o substituto dentro em 24 horas do aviso, sob pena de o fazer o
mesmo Presidente dentre os deputados da mesma bancada
ou grupo.
§ 3.° Feita a declaração do § 1°, os membros da Comissão nesse mesmo. dia ou no seguinte, se reunirão para escolher um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator Geral.
requisitando o Presidente, logo que seja eleito, um funcionário da. Secretaria da Assembléia para servir de Secretário.
Art. 29. A Comissão fará a distribuição do seu trabalho
do modo que julgar mais conveniente e marcará prazo para
a duração dos. discursos, de modo a não haver protelação.
Nenhum Deputado albeio á Comissão poderá tomar parte nos
debates, salvo. se fôr convidado por ela para prestar esclarecimentos sôbre emendas que haíaapresentado no recinto.
Art. 30. No seu parecer, poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do projeto, aceitar, ou recusar. artigos,
bem como apresentar substitutivos e sub-emendas ás emendas apresentadas no plenário.
Art. 31. As deliberações da Comissão serão tomadas por
maioria de votos dos presentes, desde que hajlJ,metade e
mais um do total dos seus membros, contando o Presidente,
que terá direito de voto.
Art. 32. Não será admitido pedido de vista dos pareceres; entretanto, cada membro da Comissão poderá apresentar voto em separado, fundamentação de divergências,
r('strições, ousimDles declaração de vencido, tudo dentro do
prazo destinado aos trabalbos da Comissão.
DO PROJETO DE CONSTITUICÃO
Art. 33. Logo que receber o parecer da Comissão. o.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte ordenará. a
sua publícacão no diário das sessões e em avulsos, que serão
distribuidos por todos os· Deputados.
Art. 34.· Oito dias depois dessa publicação será o Projeto de Constituicão; com as emendas, incluido na Ordem do
dia para sofrer a primeira discussão, que será feita por
capítulo. salvo se o Presidente da Assembléia, por esta autorizado, desdobrá-los ou reuní-los, conforme as matérias.
Art. 35. Caso se dê êsse desdobramento, cada Depu;..
tado terá o direito de falar uma vez sÔbre cada matéria e
pelo prazo de uma hora, sendo-lhe vedado fazê-lo sObre assunto estranb'o ao debate.
Art. 313. A requerimento de 50 Deputdos, a Assembléia
poderl\. por maioria de votos e presente a maioria absoluta
clp. Beus membros. <Jeclarar encerrada a discussão da matél·la. dUllde que haja sido discutida, pelo menos em cinco
eessOoll.
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P,arágrafo único. O requerimento de encerramento da
.discussão não poderá sofrer debate de qualquer natureza,
,nem .encaminhamento de votll.Cão. Essa votacão será feita
:na sessão do dia imediato.
Art. 37. A votação será feita por artigos d~poÍs de terminada a discussão do respectivo capitulo.
Art. 38. VoLada uma emenda serão consideradas prejudicadas todas as que tratem do mesmo assunto e que co-lid~ com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas
_a votar, n Assembléia, a requerimento da. maioria dos membros da Comissão Constitucional, poderá dt!cidiI' que a votacão se faca em globo, aro dois grupos, distinguindo-se as
êiue tiverem parccer favorável das que o tiverem contrário.
Art.39. As votações serão sempre pelo sistema simboHco, mas poderão ser praticadas pelo sistema nominal, desde que assim o requeira, por escrito, um Deputado e a Assembléia delibere,prescnte o número necessário ás votações.
Art. 40. Terminada a votação da pI'imeira discussão,
Presidente da Assembléia mandará publicar as emendas
aprovadas em avulso confrontante, afim de ser distribuido
'pelos Deputados.
Art. 41. Quarenta e oito horas depois desta distribui.cão. o Presidente declarará que o projeto e emendas estarão sôbre a Mesa, durante 10 dias, para recebimento de
novas emendas, que, ainda nessa f3se, só poderão ser justificadas por escI'ito.
Parágrafo único. Findo esse prazo, seráo todos os pappÍsl'ê'lDetidos á Comissão Constitucional para interpÔI' pareceI' dentro do prazo de 15 dias, obedecidos os artigos que
regulam os trabalhos dessa Comissão.
Art. 42. Impresso e distI'ibuido em avuiso, será êste
parecer dado para a Ordem do .Dia da sessão seguinte, para
211. 'e última discussão, que sel'á feita por Títulos, Sect;ões ou
Capítulos, CDm as respectivas emendas, a juízo da Assem·:bléia.
§ 1.0 O requerimento de encerramento dessa segunda e
última discussão obedeceI'á ás mesmas fOI'ffialidades do ar-tigo 36.
§ . 2.° A votação será feita em globo, abrnngendo cada
matéria discutida, salvo as emendas que serão votadas uma
a uma, a menos que haja deliberação da Assembléia em con·trário. Se fOI' resolvida a votação em globo, serão distribuidas as emendas em dois grupos, constando um das que· ti·verem parecer iavorável e eutrodas que tiverem parecer
c contrário.
§ ·3.0 O Presidente deverá considerar prejudicadas as
emendas que colidam com as já aprovadas, ouvida, no caso
·de recllJ..nlacão, a Comissão ConstitucionaL·.
.
§ 4.° O Presidente aceitará, para submeter á decisão da
Assembléia, requerimentos. de destaque, desde que estejam
assinados pelli. maioria dos membros da Comissão Constitu··cional ou POI' 50 Deputad03.
Art. 43.0 Presidente da Assembléia poderá. em qualquer
das discussões, recusar "O recebimento de emendas ao projeto
·:constitucional que não tenhalm relação imediata com o us. sunto ou que, de algum modo, infrinja:m êste Regimento.
Aos-autores de tais emendas ficaI'á o direito de reclamar do
mesmo Presidente reco.nsideração do ato, etuvida a Comissão
'·Constitucional.
Art. ~4. No momento das votações poderão os Deputadosque forem primeiros sinatários de emendas, relator·,geral do projeto de Constituição, ou relatores parciais, enca-

°

-

404-

minharas respectivas 'Votações, dando rápidas explicações;
pelo prazo máximo de 10 minutos cada um.
§ 1.0 Os pedidos de votações por partes serão deferidos·
ou indeferidos pelo Presidente, ouvida em caso de reclama..·
ção, a .Assembléia •
. § 2.0 No momento da votaoão, poderá ser requerida pre..·
ferência para emendas em relação a artigos oua outras.
emendas, cabendo a solução de tais requerimentos ao plenário, se o Presidente não entender deferir.
§ 3.0 A requerimento de qualquer Deputado, poderá a.
maioria resolver que se admita requerimento depreferência para que seja seguida a ordem regimental das votaeões.
§. 4.0 () Presidente da Assembléia, ex-officio, e para aMa.
ordem dos trabalhos, 'Poderá estabelecer 'Pl'e!erencia. na. 'Votação das emendas, desde que nâo haja reclamação. Se a.
houver, e o Prseidente não quizer resolver o incidente de·
modo favoravel ao reclamante, submeterá aàecisão ao plenârio.
Art. 45. Terminada a votação, serão lodosos papeis re-·
metidos á Comissão para, no prazo de 10 dias, fazer a redação final.
§ 1.0 Publícada essaredacão, ficará sôbre a Mesa, duo"
tante o prazo de cinco dias, afim de receber emendas, quesó poderão ser fundamentadas por escri.to. Findoêsse prazo,
havendo emendas, voltará á COmissão, que emitirá parecer
final, no prazo de 48 horas. Publicado êsse parecer, será
no dia imediato submetido á debate, que não poderá se prolongar por mais de cinco sessões, cabendo a cada .primeiro·
signatário· de emendas o direito de falar. pelo prazo de 10minutos e á Comissão Constitucional, o de meia hora.
§ 2P·Aprovada a redação final, será mandada a imprimir,
depois de que oPresidente, em sessão especial, declarará pro-o
mulgada e por todos 05 Deputados presentes. Nesse mesmodia será remetida ao Chefe do Govêrno Provisorio paraa.
formalidade da publicação no Diário· Oficial.
§ 3.0 Os autógrafos serão dois, um destinado ao Arquivo
Público e outro ao Arquivo da .Assembléia Nacional.
DA Th"VIOLABlL1D.IDE E IMUNIDADE DOS DEPUTADOS·

Art. 46. ~o exercicio do mandato, os Deputados são in-violaveis por suas opiniões, palavras c votos.
§ 1.0 A inviolabílidadenão se estende ás palavras que o
Deputado proferir, ainda mesmo em sessão da Assembléia
Nacional, desde que não tenham relação com o exercicio domandato.
§ 2.0 Não se consideram inerentes ao exercicio do mandato as publicac;ões e transcrições feitas individualmente
pelo Deputado, em livro, panfleto ou jornal, que não seja. o·
órgão oficial da Assembléia Nacional .
§ 3.° Desde que tiverem recebido diploma, os Deputados.
não poderão ser presos, nem processados criminalmente, sem
prévia licenca da Assembléia, salvo o caso de flagrancia em
crime inafiançavel. Neste caso, o processo será levado sómen.te até o encerramento da. formação da culpa e remetido nesse
estado, por intermedio do Procurador Geral da Hepu1JUca, á..
a\lesa, cabendo á Assembléia resolver soboramente sôbre o
merecimento das provas, proccdcncia da acusacão, bem como
dos motivos de interesse nacional que possam aconllelhar a
não interrupção do mandato do prêso, ou, ao contt'út'io, o seu.
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afastamento temporal'io da Assembléia, ou a perda. do mandato.
§ 4.0 Nos casos em que, por não haver prisão em flagrante, a licenc;a da Assembléia preceder á. abertur? do sumário de culpa,. poderá o juiz sumáriamente, sempre que
não encontrar fundamento nas provas, declarar improcedente
a denúncia oua queixa, independente de prévia. líceru;a da
Assembléia.
DO SUBSIDJ:O

I

Art. 47 .E' fixad6 em t1'es contos de réis (3 :000$000)
mensais, durante os trabalhos, o subsídio dos Deputados á
Assembléia Nacional. i
.. ,
'.'
§ 1,0 Além dêsse subsidio, vencerão os Deputados uma
diária de cincoenta mil réis (50$000), por sessão a que com" . '•.•' .. '., .
parecerem. , . .
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo anterio~, serátambem
consideradofaltaso o Deputado que não toma1."p~1."te· nas votaeões constantes da ordem do dia, ausentando-se do' edificio
da Assembléia ou do recinto des sessõés, sem'rm:periosa justificativa perante o plenário.
'
§ S.o Acusando a chamada número legal na casa e sendo
apurado, no momento I da votacão, queêste nÚIÍlero falta, o
i O e 20 Secretários tamarão nota dos quenãopermaneeeram
no local das sessões, afim de ser feita o desconto de diárias.
§ 4.0 Além do subsidio, cada Deputado terá o direito a
uma ajuda de custo, de três contos de réis (3:000'OOO),que
lhe será paga de uma: só vez.
.
;
§ 5.0 Em caso de vaga, o subsidio serápaggjdesde a data
em, que o Deputado tomar posse.
.,' .":'
§ 6.0 Em hipótese alguma, o Deputado licenciado poderá receber mais do que o subsidio mensal fixo.
§ 7.0 O Presidente da Assembléia, aléIIldO.subsidio, perceberá, mensamente, a, importancia de um conto: equinheri.,tos mil réis (1: 500$000), como representacão.
Art. .48. O funcionário civil ou militar, que tomar,posse
do mandato de Deputado, .não terá direito, durante as 'sessões,
a perceber dos cofrespublícos outl'osvencimentosque não o
subsidio.
'
,
Paragrafo único. ,0 funcionário aposentado ou reformado que fÔr eleito Deputado não receberá,duranteas sessões,
os vencimentos de reforma ou aposentadoria.
'
DAS VAGAS

Art. 49. As vagas na Assembléia NacionalConstituinte
"
verificar-se-ão :
'
a) por falecimento;
b)por opção entre dois OU mais mandato,s;
c) pela renúncia expressa;
,
,d) pela perda do mandatQ.
.' .
Art. 50. Quando' um candidato fÔreleito~para mais de
uma cadeira deverá optar por um dos mandatos,dirigindo
declaraCão escrita ao Juiz Presidente, no mOIllentoem que
entregar o diploma, na primeira sessão pr~paratória.
§ 1.° Se não hoU'v'er a declaração de quetrataoparâgrafo
anterior, persumir-se-á optar pela representação em que
houver alcançado maior número d~ sUfrágioS~ ,
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§2.0 Dando-se a vaga, nes~m()inento, em. virtude deopção, ou se tiver falecido algum dos· diplomados, o Juiz.
Presidente empossará o suplente,se o houver, de acõrdo com
o Codigo Eleitoral.
!
§ 3.0 Se não houver suplente legal, devidamente habili-tado e reconhecido, o Juiz Presidente comunicará a vaga aoSuperior Tribunal Eleitoral para . que êste mande proceder
á nova eleição.
'. .... .
§ 4.° Se a vaga ocorrer quando já estiver funcionando a:
Assembléia Nacional e não hou~ersuplente devidamente habilitado e reconhecido, o Presidente. da Assembléia dará logoconhecimento do fato ao SupeHor_Tribunal Eleitoral, para.
que este ordene a eleição.
i>~~ .
§ 5.° Se a vaga se der em ivirtude de perda do mandatO'
devidamente decretada pelo Superior Tribunal Eleitoral, caberá a êste ex-officio, providericiarimediatamente para preenchimento da cadeira, se não: houver suplente devidamente
! ...
.
habilitado e reconhecido.
§ 6.0 Quando a vaga se der na representação profissional,á comunicação sei'á feita ao Governo, para 05 devidos efeitos
legais.
i
Ar1. 5i. A renúncia volUntariado mandato independede aprovação da Assembléia ieseefetiva automaticamente,
desde que o Deputado a tornei expressa em documento entregue ao Presidente.
! . . .,.
Art. 52. A ausência do Deputado ás sessões. por mais de
dois meses, sem licença devidamente concedida na forma
dêste Regimento, é considerada ,renúncia dO' madato, e O"
Presidente da Assembléia declaràráincontinenti aberta a.
vaga e providenciarásôbre Q.seupreencbimento.
i,'",::,

DO 'OOMPAllECn1ENT-ODOS MLl\1.S'.lJaOS

I
Art. 53. Votada a Constituicão, a Assembléia Nacional,
dêsde que assim requeira um quarto de seus membros, tem
o direito, por intermédio do' seu' Presidente, de pedIr o comparecimento ás sessões dos·· Ministros de Estado, para lhe
da!em, sObre assuntos de sUa pasta,as explicações que deI
.
seJar.
§ 1.0 Recebendo o r-equerimento nas condições citadas, ()o
Presidente da Assembléia dará.imediatamente instruções ao
1° Secretário para que i expeça,· com urgencia, o oficiode convite, com declarações do motivo e marcando dia e hora
para o referido comparecimento. Dêsse ofício dará o Presidente conhecimento á Assembléia em sessão ou em publicação no órgão oficial.
:
§ 2°. Si, por motivo justificado,. o Ministro não puder
comparecer no· dia e hora' marcados, apresentará imediatamente, em ofício, as suas: excusas, pedindo novos dia e hora
para cumprir êsse deYer.:
§ 3°. Quando o MinistrocÓmparecer em virtude de con'Vite, a palavra lhe será dada.nahora determinada, ainda mesmo que seja preciso interromper· o orador que esteja na tribuna ou as votações. Ao Ministro será concedido o prazo maximo de hora e meia para; fazer o seu discurso.
§ 4° . As comissões parlamentares poderão, tambem,por
deliberaçüo da rnaioriades8us membros e por intermedio
dos respectivos Presiderites,tsoUcitaro comparecimento dos
Ministros de .Estado ás .!suasireunões, em ofício em quemarque dia e bora. ,Se .o
Ministro·
não puder comparecer ne>
I
.,.
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dia e hora marcados, solicitará, excusa, em ofício, sendo-lhe
indicada outra oportunidade.
§ 50.Aos Ministros de Estado é reconhecido o direito de
comparecer ás sessões da Assembléia Nacional sempre que o
entenderem ou quando forem destacados pelo Chefe do Govêrno para assistirem ou tomarem parte nos debateS". Em hipótese alguma, terão direito de voto, embora permanecam no
recinto, ocupando a bancada ministerial, que será. a primeira
á direita da Mesa.
§ 60 . Solicitando o Ministro a palavra, em qualquer hora
da sessão, lJPresident~ da Assembléia o atenderá imediatamente, mesmo com prejuizo dos oradores inscritos.
§ 7°. O Ministro terá, neste caso, o direito de falar durante uma hora, podendo o prazo ser prorrogado por mais
meia hora por deliberação dos Deputados presentes, em número não inferior a um quarto do total dos membros da Assembléia.
§ 8°. Si o Ministro tiver a. palavra na hora do Expediente
esta parte da sessão, excepcionalmente, poderá ser prorrogada
até o tempo preciso para que seja completado o máximo do
prazo de que tratam 05 paragrafos anteriores, isto é, hora e
meia.
§ 9°. Sôbre qualquer assunto, desde que não haja o convite de que trata o art. 53, só poderá falar um dos Ministros
e uma única vez. Si, porém, assim deliberar a. maioria dos
Deputados presentes, em número não inferior a um quarto
do total dos membros da Assembléia, o Ministro poderá usar
da palavra uma segunda e úllima vez, pelo prazo má....imo de
uma hora.
§ 1. O. Quando o assunto a tratar fór de natureza que
afete a responsabilidade de dois ournais Ministros, terá
cada um direito de falar durante aprazo máximo de meia
.
bora.
§ H. -No debate do projeto de Constituil;ão, os Ministros só poderão falar no momento em que lbes couber a palavra na ordem da inscrição, salvo si os Deputados, com inscrições anterores, lbes cederem a palavra, não importando
a cessão em perda de lugal' na lista dos inscritos.
DAS SESSõES
Art. 54. As sessões da Assembléia Nacional serão preparatórias, ordinárias e· extraordinarias.
§ iO.As sessões ordinarias serão diurnas, e realísar-seãotodos os dias uteis, começando ás H horas e terminando
ás 18 horas, se antes não eeesgotar a materia· indicada na
ordem do dia, encerrando-se a discussão ou faltando número
legal para as votações.
§ 2°. As· sessões extraordinarias poderão ser diurnas ou
noturnas nos proprios dias das sessões ordinarias, antes
ou depois destas, nos domingos e feriados e serão convocadas
e:c-officio pelo Presidente ou por deliberação da Assembléia a
requerimento de qualquer Deputado.
§ 80. As sessões extraordinarias terão a duração de
quatro boras, aindamesmô que ultrapassem das 24 boras.
§ 4°. Qualquer das sessões poderá ser .prorrogada pelo
tempo que os Deputados presentes em número m.fnimo de
10 resolverem,a requerimento de qualquer deles, não podendo êste requerimento ser discutido nem sofrer encaminhamento de "lotacão.

-408 § 5°. O Presidente, sempre que convocar uma sessão extraordinaria, fará a comunicação aos Deputados em sessão
ou em pubI1cacâo no D'l.ario da Assembléia Nacional: e, quando julgar necessario, enviará telegrama urgente aos Deputados, participando-lhes a convocação e solicitando o eomparecimento.

DÁS. SESSõES PúBLICAS
Art. 55. Á hora do início da sessão os membros da Mesa
e os Deputados ocuparão os seus lugares.
.
§ 1,0. Haverá ao lado do recinto um funcionário da Secretaria encarregado de anotar a presença dos Srs. Deputados.
A lista de presença assim organizada será entregue á
Mesa para o efeito legal da declaração de número para abertura da sessão.
§ 20 • Achando-se presentes 64 Deputados, pelo menos, o
Presidente declarará aberta a sessão.
3°. Si, .porém, não se acharem presentes 64 Daput.ados,
o Presidente declaraTá que não póde haver sessão, e designará a ordem do dia da sessão, seguinte.
§ 4°. Na hipótese do parágrafo anterior, o 1° Secretário
despachará o Expediente, independentemente de leitura, e
dar-lhe-á publicidade no Dúirio da Assembléia Nacional.
§ 5°. Se a sessão começar até quinze minutos depois da
hora regimental, durará o tempo necessario para completar o
prazo de efetivo trabalho. ,
§ 6°. Para registar, na lista de presença, os nomes dos
Deputados que comparecerem e dos que se ausentarem. a
Mesa, designará um funcionario da Secretaria, o qual, dia..
riamente, apresentará. esta lista ao Diretor Geral da Secretaria, para os efeitos dêste Regimento.
Art. 56. Aberta a sessão, o 20 Secretário fará a leitura
da ata da antecedente, que se considerará aprovada, indepen..
dentemente de 'Votação, se não houver impugnação ou reclamação.
§ 1°. O Deputado só poãerá falar sObre a ata para retificá-la.
§ 20. No caso de qualquer reclamação, o 20 Secretário
prestará os necessãrios esclarecimentos e quando, apesar
dêles, a Assembléia reconhecer a procedencia da retificação,
será essa consignada na ata imediata.
§ 30. Nenhum Deputado poderá falar sÔbre a ata mais
de uma 'Vez e por mais de cinco minutos.
§ . ~o. A discussão da ata em hipótese alguma excederá
á hora' do expediente, que é a primeira da sessão.
~ 5°. Esgotada a hora do expediente, será a ata submetida á. aprovação da,A.ssembléia pelo voto dos Deputados
presentes.
Art .. 57. Aprovada a ata, o :10 Secretário fará a leitur.::.
do~ ofíciofo de; Govêrno e, de acôrdo com o Presidente, darlhes-á conveniente destino.
§ 10 • O 10 Secretário, em seguida dará conta,em resumo, dos ofícios, representações, petições, memoriais e mais
papeis enviaãos á Assembléia, dando-lhes, tambem, o devido
destino.
.
§ 20 • Seguir-se-á a leitura em resumo,' ainda pelo mesmo
Secretário, dos pareceres, indicações e requerimentos que se
acharem sObre a mesa, e .que serão mandados publicar no
Diario da Assembléia Nacional.
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§ ao. A leitura do Expediente será feita dentro do prazo
máximo de meia hora.
§ 4°. Se a discussão da Ata esgotar a hora do Expediente,
.ou transcorrer a meia hora destinada á leitura dos papeis,
sem que hajam sido todos lidos, serão despachados pelo 1°
Secretário e mandados publicar.
§ 5°. Os Deputados que quizerem fundamentar requerimentos, indicações ou resoluções, o poderão fazer, desde que
não infrinjam o dispõsto no art. 101 dêste Regimento, na
primeira hora da sessão e nessa hora poderão igualmente, se
ocupav de assuntos de doutrina constitucional.
§ 6°. A hora do expediente é improrrogável salvo a hipótese consignada no capitulo relativo ao comparecimento
dos Ministros de Estado.
Art. 58. Finda a primeira hora da sessão,tratar-se-á da
materia destinada á ordem do dia.
§ 1°. 01° Secretário lerá o que se houver de votar, ou
.de discutir, no caso de não se achar impresso.
§ 2° •Presentes 128 Deputados, pelo menos, dar-se-á
início ás votações.
§ ao. Não havendo número para votações, o Presid!:nte
-anunciará a materia em discussão.
§ 4°. Logo que houver número legal para deliberar, o
Presidente cODvi(i.3rã o Deputadú qu& estiver na trlbunêl. a
interromper o discurso para se proceder ás votações.
§ .5°. Durante ó tempo destinado ás votações a nenhum
Deputado serã licito deixar o recinto das sessões.
§ 6°. Quando, por motivo de força maior, haja qualquer
Deputado de retirar-se, mesmo per momentos, deverá co.municá-Io, desde logo, ao Presidente, sem prejuízo da justificação a ser feita em plenário.
§ 7.° O ato de votar não será interrompido, salvo Se
'terminar a hora destinada ávotacão ou na hipótese de que
trata o capitulo relativo ao comparecimento· dos Ministros
-de Estado.
§ 8°. Quando, no decorrer da votação, se verificai' a
fa1ta de número, será feita a chamada, para mencionar-se
DaS atas os nomes dos que se houverem retirado.
§ 9°. A falta de número para as votações· não prejudi-cará a discussão da materia da. Ordem do Dia.
Art. 59. Existindo materia. urgente para votar e não
.
havendo número legal, o Presidente suspenderá a. sessão
.por tempo prefixado á espera. do número.
Parágrafo único. O tempo de suspensão da sessão ão
..se computará no prazo de sua duração •
.Art. 60. O prazo de duração das sessões será prorroga·vel, a. requerimento de qualquer Deputado.
§ 10.0 requerimento de prorrogação da sessão será escrito, não terá apoiamento nem discussão; volar-se-á com
a. presença no recinto de, pelo menos, 10 Deputados, pelo
processo simbolico; não admitirá encaminhamento de vOta:Cão e deverá prefixar o prazo da prorrogação.
§ 20. O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado á Mesa. até o momento do Presidente anunciar a.
:ordem do dia seguinte.
§ 30. Se houver orador na tribuna, no momento de find~r a sessão, e houver sido requerida a sua prorrogação, o
~residente interromperá o orador para. submeter a votos o
requerimento.
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§ 4°. A prorrogação aprovada não poderá ser restringida,.
a menos que se encerre a discussão do assunto ou assuntosque motivaram a prorrogação.
§ 5°. Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, na-s condições anteriores.
Art;. 61. Para a manutenção da. ordem, respeito e sole-nidade das sessões serão observadas as seguintes regras:
1~) nenhuma. conversação será permitida no recinto em
tom que dificulte ou impeça. a. audição perfeita da leitura. da.
ata ou documentos, da chamada, das deliberações, dos anuncios ou comunicações,
2a.) os oradores, em caso algum, falarão de costas para'.
a Mesa.
DAS SESSõES SECRETAS
Art. 62. A Assembléia Naeional poderá realizar sessões'
secretas, desde quP. sejam requeridas por 25 Deputados, cabendo ao. presidente deferir esse requerimento se assim julgar conveniente ou submetê-lo á decisão do plenário, presente número legal para as votações.
§ 1°. Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair'
da sala das sessões, das tribunas, das galerias e das suas dependencias todas aspessõas estranhas, inclusive os encarregados dos serviços de debates e de estenografia. e todos ·05
demais empregados da Casa.
§ 2°. Se a. sessão secreta houver de Interromper sessão'
pública, essa será suspensa para· serem· tomadas as providencias dêsse· artigo.
§3°. Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Assem-·
bléia resolverá se deverão' ficar secretos, ou constar da. atapública os seus objeto e resultado.
.
§ 4°. Aos Deputados, que houverem tomado parte nos·
debates, será permitido reduzir seus discursos a eserito, para
serem arquivados com a ata e os documentos referentes á·
sessão.
DAS ATAS

•

Art. 63 .. De cada sessão da Assembléia lavrar-se-á, alémda ata destinada ao Diário da Assembléia NacionaJ., otltra,
resumida, que deverá conter os nomes dos Deputados presentes, dos ausentes e dos que se ausentarem durante as sessões
e uma exposição sucinta dos trabalhos, afim de ser lida. emsessão e submetida ao voto dos Deputados pl'esentes.
§4°.Depois de aprovada, a ata será assinada peloPresidente e pelos 10 e 2° Secretários.
§ 2°. Essa ata será. lavrada, ainda que não haja sessão,
por falta de número, e, nesse caso, serão mencionados õs
nomes dos Deputados que compareceram e dos que deixaram
de comparecer, com causa justificada, ou sem ela, e o expediente despachado.
Art. 64. O Diário da Assembléia Nacional publicar~
cada dia a ata da sessão anterior, com todos os detalhes dosrespectivos trabalhos.
Art. 65. Os documentos lidos em -sessão serão mencionados na ata manuscrita, em resumo, e transcritos no Diário det
Assembléia Nacional de acõrdo com as disposições regimentais.
§ 1°. Todos os discursos proferidos durante a sessão serãopublicados por extenso, ou em resumo, ne. ata impressa.

-4H§ 2°. As informações e os documentos não oficiais, lidos'
pelo 10 Secretário, á hora do Expediellte, em resumo, serão
s6mente indicados na ata impressa, com a declaração do·
objeto a que se referirem, salvo si fór a sua publicação integral requerida á Mesa e por ela deferida.
§ 3°. As informações enviadas á Assembléia pelo Govêrnoa requerimento de qualquer Deputado, serão publicadas, na.
ata impressa, antes de entregues a quem as solicitou.
§ 4°. Ás informações oficiais de cal'ater reservado não sedará publicidade.
§ 5°. Em qualquer das atas, não será inserido nenhum
documento sem expressa permissão da Assembléia, ou da
Mesa, por despacho do 10 Secretário, nos casos previstos peloRegimento.
,'
§ 6°. Será lícito a qualquer Deputado fazer inserir na
ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor ouvencido, redigido em termos concisos e sem alusões pessoais'
de qualquer natureza, desde que não infrinjam disposiçãodéste Regimento.
Art. 66. As atas das sessões secretas serão redigidas pelo2° Secretário, aprovadas pela A~semhléia antes de levantadas·
as sessões, assinadas pela 1\lesa, fechada em envolucro
lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secretários, com a data
de sessão, e assim 1'2colhidos ao arquivo da Assembléia.
Art. 67. A ata manuscrita da última sessão, ordinaria oU
extraordinária, será redigida de modo a ser submetida á discussão e á aprovação, que se fará com qualquer númerode Deputados,antes de ser levantada a sessão.

DOS DEBATES

.
Art. 68. Os debates deverão realizar-se com ordem e solenidade.
Art. 69. Os Deputados, cora exceção do Presidente, falarão de pé.
•
Parágrafo único. O Deputado, s6 por enfermo poderá
obter permissão da Assembléia para falar sentado.
Art.. 70. É obrigatorio o uso da tribuna para os Depu..tados que tenham de falar na hora do expediente, ou nas discussões, podendo, porém, o Deput.'ldo, i)or motivo justo, requerer licença á Assembléia que deliberará com' qualquernúmero, para falar dl1'sbancadas.
Parágrafo único. Sempre que o Deputado falar das bancadas deverá fazê-lo de uma das duas primeiras filas.
ArL 71. A nenhum Deputado será permitido falar sempedir a palavra e sem que o Presidente Jhaconceda .
.§ 1°. Se um Deputado pretender falar sem que lhe hajasido dada a palavra, ou permanecer, na tribuna anti-regimen~·
talmente depois de advertido, o Presidente convidá-lo-á a
sentar-se.
§ 2°. Si apesar dessa advertencia e dêsse convite, o·
Deputado insistir em falar, O· Presidente dará o seu discursopor terminado.
§ 30. Sempre que o Presidente der por terminado umdiscurso em qualquer faze da votação ou da discussão, ces~
sará o sel'viço de estenografia.
§ 4°. Si o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou O·
processo regimental de qualquer discussão, o Presidenteconvidá-Io-â a retirar-se do recinto, durante a sessão.
§ 50. O P-residente poderá suspender a sessão sempreque julgar conveniente em bem da ordem dos debates ...
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Art. 72. 'Ocup'ando a. tribuna, o. Deputado dirigirá as
-'Suas palavras ao Presidente, ou á Assembléia, de um modo
-geral.
§ 10. Referindo-se, em discurso, a um colega, o Deputado .deverá preceder o seu nome do tl'atamento d~ Senhor.
.
§ 20. Dirigindo-se a qualquer colega o Deputado dar1he-ásempre o tratamento de Ex.
§ 3.0 Nenhum Deputado podel"á.referir-se a col<ega, e,
de um modo geral, aOS1'8presentantes dopodel' público, em
forma. injuriosa, ou descortez .
§ 4.0 Logo que tenha o seu diploma julgado válido, :)
Deputado communicará ao Secretário da Presidência da Assembléia Nacional o nome parlamentar que deseja adotar, cabendo ao Presidente resolver os conflitos que se levantarem
:8, respeito.
Art. 73. O Deputado 56 poderá falar:
a} para apresentar indicações ou requerimentos~
b) sôbre proposição em discussão;
c)- pela ordem;
d) para encaminhara votação;
e) em eAPlicação pessoal.
Art. 74. Para :fundamentar indicações ou requerimentos, que não seiam de ordem, sÕbre incidentes verificados
no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverá
·0 Deputado inscrever-se em o Livro do Expediente, a isso especialmente destinado.
§ 1°. A inscrição de oradores para a hora doexpedien,ta
poderá. ser feita durante a sessão da véspera, ou no dia em
.que o Deputado pretender ocupar a tribuna.
' § 20. .A. inscrição obedecerá á ordem cronológica da SUll
-solicitação á. Mesa, pelo Deputado, pessoalmente.
§3°. Inscrev€ndo-se mais de um !)eputado para. a. hora
do expediente, terão preferência á lribuna 05 membros da
Mesa, para atender questões de ordem., ou de economia interna da Assembléia, e os Deputados que a não ocupara.m na
sessão anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem
de insc.rição •
-Art .75. O Deputado que solicitar a palavra sObre proposição em discussão não poderá:
.a} desviar-se da questão em debate;
b} falar sObre o vencido;
c) usar de linguagem imprópria;

ultrapassar o prazo que lhe compete;
e} deixar de atender ás advertências do P·residente.
Art. 76. As explicações "pessoais" 56 poderão S8r dadas,
depois de esgotada. a ordem do dia e dentro do tempo destinado á. sessâo.
Art. 77. Quando mais de um Deputado pedir a pal~
vra, simultaneamente, sObre um· mesmo assunto, o President3
.concede-Ia-á. :
a) em primeiro lugar, ao autor;
b) em segundo lugar, ao relator;
c) em terc.eiro lugar, ao autor de voto em separado;
d) em quarto lugar, aos autores das emendas;
.e) em quinto. lugar, a um Deputado a favor;
J) em sexto lugar, a um Deputado contra. •
d)

-
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§ 10. ,Sempre que mais de -dois Deputados' se inscreve..·
l'em para qualquer' discussão, deverão. declarar, quando [Õ1"
possível, préviamente, si são pró, ou contra,. a matéria em'
debate, para que, alternadamente, a um orador a favor suceda.
um contra, ~. vice-versa.
§ 20. Para a inscrição <le oradores á -discussão da ma,;.
téria em debate haverá um Livro dos Debates .
· § 30. A inscrição de oradp.res no Livro dos Debates Pb-'
derá ser feita lo~o que a proposição a discutir-se seja incluída em Ordem do Dia.
§ 40 .Na hipótese de todos os Deputados inscritos para,
o debate de. determinada proposição serem a favor, ou contra, ser-Ihes-á dada a palavra pela ordem da inscrição.
§ 50. Os discursos lidos serão publicados no Diál'io da
Assembléia Nacional, com essa d~claração: -- o SI' .F... leu'
o seguinte discurso.
Art. 78. Compete á Mesa expungir os debates, a serem,
publicados, de to<las as expressões ant.i-regimentais.
I

DOS APARTES

Art. 79. A interrupção de um orador por meio de apar-,
für cu-rto e cortês.,

te só será permitida quando 'esse

. § i O. Para apartear um colega. deverá o Deputado. soli-citar-lhe permissão.
. §20 • ÁS palavras do Presidente não serão admiti<ios·
apartes.
.
· § gO.Não serão admitidos apartes sucessivos, paralelosao discurso.
§ 40. Por ocasião do encaminhamento de votação não se"',
l'ão admitidos apartes •
§ 50. Os apartes subordinar-se-ão ás disposições. relati-vas aos debates em tudo que a eles fOr aplicave!.

DOS REQUERIMENT.QS
Art. 80. serão verbais, ou escritos, independem de apoia.:mento, de discussüo e de votação, sendo resolvidos, imedialamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitem~.
a) a palavra, ou a sua desistencia;
b) a posse de Deputado;
c) a retificação de ata;
d) a inse.reão de declaração de voto em ala;
e) a observl1ncia de disposição regimental;
· f) a retirada de requerimento, verbal ou escrito;g) a retirada de proposição com parecer contrário-;
h) a vel'ificac&o de votação;
i) esclarecimentos sôbre a o.rdem dos trabalhos;
i) o preencbimento de lugares nas Comissões .
. §1°. Serão verbais e votados com qualquer número, in.·
.dependêntemente de apoiamento e de discussão, os requeri-,
mentosque solicitem:
a) inserção em ata de voto de regozijo, ou depesar;b) representação da Assembléia por meio de Comissões,
externas;
. '. c) manifestação de regozijo, ou de pezar por oficio, te...
legl"ama, ou por outra qualquer forma p-scrita;
. d) publicação de informacões oficiais no Diário da. Assembléia Nacional;
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permissâo para :ralar sentado;

.

§ 20. Serão escritos, independ·erão de apoiamento, não

terão discussão e só poderão ser votados eom a presença de
128 Deputados, no mínimo, os requerimentos de:
a) demissão de membros da l\{~sa;
li) discussão e votação de, proposições por c3J.>ítulos,
;grupo de artigos, ou de emendas;
c) adiamento da discussão ou da votacão
d) encerramento de discussão ;
e) votação por determinado processo;
'f) prefe.rencia;
g) urgencia.
§ 30. Serão escritos, sujeitos a apoiamento e disehssão e
só poderão ser votados com a presença de 1,28 DeJ.)utados, no
'i
mínimo, os requerimentos sôbre:
a) informações solicitadas ao Poder Executivo, lou por
i
seu intermédio; .
b) inserção, no Diário da Assembléia Nacional, ou ~os
Anais, de documentos não oficiais;
•
c) nomeação de comissões especiais;
I
d) reunião da Assembléia em Comissão Geral; i
e) sessões extraordinárias;
.
') sessões secretas;
g) quaisquer outros assuntos, que se não refiram a incident.cs sobrevindos no curso das 'discussões, ou i' das votações •
.
Ar1. 81. Os requerimentos sujeitos á discussão só de..
verão ser fundamentados verbalmente depois deformula.oo,~
e enviados á. Mesa e no momento em que o' Presidente anunciar o debate.
'
i
Art. 82. 0<; requerimentos para levantamentO da sessão por motivo de falecimento de Deputado, de Presidente
ou ex-Pre::idenle, de Vice-Presidente ou cx-Yice':'Presidente da República, de Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de Chefe em exercício de algumanacão! amiga, só
poderão ser recebidos pela l\lesa, quando contenham a assinatura de 50 Deputados, pelo menos.
.
DOS PROOESSOS DE VOT.o\C.\O
Arl. 83. Tres süo 05 processos de votacão pelos quais
deliberará a Assembléia Nacional :
a) o simbólico;
b) o nominal;
c) o de escrutínio secreto.
Art .84. O processosimbolico praticar-se-á. com o levantamento dos Deputados que votam a favor I da materia
em deliberação.
,
.
Pal'ágrapho único. Ao anunciar a votação de qualquer
materia, oP,residente convidará os Deputados que votam a
favor a se levantarem e proclamará' o resultado manifesto
dosvolos.
I
Art. 85. Far-se-á. a votação nominal pela lista geral
dos Deputados, que serão chamados pelo i O Secretário e 1'espOOlderão sim ou não, conforme forem a favor ,!ou contra, o
que se estiver 'Votando.
.
§ 1,0. Á medida que o 10 Secretário fizer! a chamada,
dois oulros Secretários tomarâonota dos Deput.ados quevo-
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1arem em um ou em outro sentido, e irão proclamando em
'Voz alta o resultado da votação •
§ 2°. O rc!!ultado final da votação será proclamado pelo
Presidente, que mandallá ler os nomes dos que votaram sim
'e dos que votaram não.
§ 30. Depois do Presidente proclamar o resultado final
da votação, não poderá ser admitido a. votar nenhum Depu-'tado.
Art. 86. Para se praticara votação nominal, será mister que algum Deputado a requeira, por escrito, e a Assem'bléia a admita.
§ 10. Os requerimentos verbais não admitirão votação
nominal.
§ 20. Quando o mesmo Deputado requerer, sObre uma
só proposição, votação nominal, por duas vezes, e.a Assem1>léia não a. conceder, não lhe assistimo direito de requerêla novamente.
§ 30. Si, a requerimento de um Deputado, a. Assembléia
deliberar previamente realizar todas as votações de detel'minada proposição pelo processo simbólico, não serão admitidos requerimentos de votação nom~nal para essa· matéria.
Art. 87. Pratícar-se-á a votacão por escrutíniosecreto, por meio de cedulas escritas, recolhidas em urnas, que
-ficarão juntas á Mesa.
DA. 'VERIFICAÇ.~O DE VOTACÃO

Art. 88. Se a. algum Deputdao. parecer que o resultado
-de uma votação simbólica, proclamado pelo Presidente, não
é exalo. pedirá a sua verificacão.
§ 10. Requerida a verificação, o Presidente convidará
-os Deputados que votarem a favor a se levantarem, permanecendo de pé para serem contados, e, assim, fará, a seguir,
-com os que votarem contra
•
§ 2°. Os Secretários contarão os votantes e comunicarão
ao Presidente o seu número.
§ 3°. O Presidente, verificando, assim, sea maioria doa
Deputados presentes votou a favor. ou contra a matéria em
deliberação, proclamará \) resultado definitivo da votacão.
§ 4°. Nenhuma 'Votação, admitirá mais de uma verifica·Cão.
§ 5°. Far-se-á sempre a chamada quando a votação ia·dicar que não há número.
DO

A])I~'\IENTO

DAS VOTACOES

Art. 89. QuaI-quer Deputado poderá requerer, pOJ,' e3·crito, durante a discussão de umaproposic;ão, o adiamento
-de sua votação.
.
Parágrafo único. O adiamento da votac;ão de uma 1)1'0"
posição s6 poderá ser concedido pela AssembMia, prel:iente
·a maioria de seus membros 'e por prazo previamente fIxado.
Art.. 90. Encerrada a discussão de uma proposição, não
mais se admitirá requerimento de adiamento de sua votação.
. Art. 91. Requerido, simultaneamente, mais de um adiamento de votação de uma proposição, a adocão, por prefe~
T~ncia. de um requerimento, determinará ficarem os demais
,prejudicados..

-
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DA RETIRADA DE PROPOSIÇõES

Art. 92. Apresentada á consideração da Assembléia
uma proposição, a sua retirada só poderá ser solicitada nÓo
momento em que fôr anunciada a sua votação.
§ 1°. O requerimento de retirada de qualquer p.roposi~ão SÓ poderá ser formulado por escrito, ou verbalmente, peloseu autor.
§ 20. Serão considerados, para os ef-eitos dês te artigo,
autores das proposições das Comissões, os respectivos Relatores e. na sua ausência, o Presidente da Comissão.
Art. 93. Quando fÔrsolicitada a retirada de uma. proposição, que tiv-er parecer contrário, o Presidente deferirá
esse requerimento, independentemente de votação
Parágrafo único. Quando houver sido requerida a retirada. de uma proposição, que tenha parecer favorável .ou ã
qual se haja oferecido emenda, o requerimento dependerá
da approvacão da .-\.ssetl?bléia.
,

DAS QUESTõES DE ORDEM

Art. 94. Todas as questões de ordem serão, soberana e
conclusivamente, resolvidas pelo Presidente.
§ 1.° Durante as votações, as questões de ordem só poderão ser levantadas em rapidas observações,quenãopassem de tres minutos e desde que sejam de natureza a influÍl' diretamente na marcha dos trabalhos e na decisão da
matéria, corrigindo qualquer engano ou chamando a· atenção para um artigo regimental que não está sendo obedeeido.
t 2.0 Quando o Presidente, no correr de uma votação,
verificar que a reclamação pela ordem não se refere efetiva.mente á ordem elos trabalhos. poderá cassar a palavra ao
Deputado que a houver solícitado, convidando-o a sent&rse, eproseguirá na votacão.
t 3.0 Desde que o Preside:nte verifique, pelos insistentes e injuslifica\'cis discursos pela orde'fIl. que há o propósito evidente de oblSlruir a matéria em discussão ou em votacüo, poderá negar o U50 da. palavra aos que a solicitarem
•
sob tal retexlo.
DA URGENCIA

Art. 95. Só sel'ão admitídosrequerimentos de urgencin quando assinados, no mínimo, por três membros da
:\Iesa (compreendidos, nesta hipótese, os Vice-Presidente e
os Secretários suplentes), ou por 25 Deputados.
§ 1.0 Considerar-se-á urgente todo assunto cujos efeitos dependem de deliberação e execucão imediatas.
§ 2.° O Presidente interromperá <> orador que estiver
na. tribuna, sempre. que fÓr solicitada urgencia para se tratar de assunto referente á segurança. pública, sendo o respectivo requerimento subscrito, pelo menos, pOr 10. Depu.
tados.
§ 3.° Submetido á consideração da. Assembléia o requerjménto de urgencia será, sem discussão, imediatamente
votado.
§ 4.° Se a Assembléia, apr<>var o requeri'mento, entrarã
a matéria. imediatamente em discussão,. ficando prejudicada a ordem do dia até a decisão do objeto. para o qual a urgenciafoi votada.
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DA POLtCIA
Art. 96. O policiamento doedificio da Assembléia Nacional compete, privativamente, á Mesa, funcionando como
Comissão de Polícia, sob a suprema direção: do seu Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder.
Paráb'Tafo único. Este policiamento poderá. ser. feito por
fôrça pública e ilgenles da policia comum, requi~ita.clo.s ao
Govêrnopela Mesa e postos á sua inteira e exclUSIva dlSPOsil.;ão.
. .
I
Art. 97. Será. permitido a qualquer pess~a, decenteIl1ente vestida, assistir, das galerias, ás sessões, desde que esteja
desarmada e guarde o maiOr silencio, sem dar· sinal .de
aplausos, ou de reprovação, ao que se passa~ no recinto ou
fóra dele.
. .
I
§ 1.0 Haverá tribunas reservadas para senhoras, membros
do Corpo Diplomatico, e altas autoridades e Ifuncionários, e
também· para os representantes dos. jornais I diá.rios e de
agências telegráficas, previamente autorizadas pela Mesa para
o efetivo exerciciode sua profissão.
I
§ 2.° No recinto e nos lugares destinados álIesa, dur:mte as sessões, s6 serão admitidos 05 Deputados e os funcionários da Secretaria. em serviço exclusivo da sessão.
§ 3.0 Os espectadores que perturbarem la s8ssâoserão
obrigados a sair, imediatamente, do edifício, sem prejuizo de
outra penalidade.
I
Art. 98. Quando, por simples advertências, .na 1'6rma
dêste Regimento, não fOr possJ.vel ao Presidente. manter a
ordem, poderá· suspender, (lU levantar a sessão.
Art. 99. Si algum Deputado éometer, de'ntro do edifício
da Assembléia, .qualquer excesso, que deva ter repressão, a
Comissão de Polícia conhecerá do fato, expondo-o á. Assembléia, que deliberará a respeito, em sessão secreta.
Art. 100. Quando no edifício da Assembléia se cometer
algum delito. realízar-'se-á a prisão do criminoso. abrindo-se
inquérito, sob a direção de um dos membros I.da Comissão de
Policia, designado pelo Presidente.
§ .1.0 Seriio observados no processo afl leis e regulamentos
policiais do Distrito Federal. no que lhe forem aplicaveis.
§ 2.° Servirá de cscriviio nesso processo o funcionario
daSecr,~ttlria que fôl' para isso designado pelo Presidente.
§ 3.° O inquerlto, que terárapido nndamento, serlÍ enviado com o delinquenle á. auloridade Judicu~ria.
I

DISPOSICOES GERAIS

I
,

ArL 101. A Assembléia Nacional Constit~intenão poderá
discutir ou votar qualquer assunto extranho ao projeto de
Constituição. enquanto êste não fIlr aprovado, salvo 05 COIl'Stantes do decreto de sua convocação.
I
ParáS1'afo único. Se, entretanto. no correr dos lraba..lhos se tornar e....idente a necessidade absoluta dequalquel'
resolução inadiavel, sõbre a qual haja o Chefe do Estado
pedido a colaboração da Assembléia, serà ela dehatida e vo~
toda, em discussão única, comparecer da Comissão dePolíeia ou da Comissão especial que, para tal fim, fÓr cr.iada
nela Assembléia .
:
.
-. Ar1. 102. O Presidente da Assembléia se~á 06rgão desta
junto ao Govêrno Provisol'io da República i para solicitação
de medidas e providencias que digam respeito ao funcionamento dosseu& t~·abalhos.
I
27

-418Art. :103. Nos casos omissos, servirá de elemento subsidlariopara resolução do Presidente, que será conclusiva, o
l'tégimento da antiga Camara dos Deputados, desde que nãc;
contrarie disposições dêste Regimento.
Sala da Comissão de Polícia, 27 de novembro de 1933
_ Antonio Carlos, Presidente. - Thomaz Lobo, 1° SecreLá·
rio. - Fernawles Tflvora, 2° Secretário. - Clementino Lisboa,go Secretário. - Waldemar Motta, 4° Secretário.
Redação final das emendas, em separado:
Artigo único. Fica aprovado o Regimento Interno da
AssembléíaNacional Constituinte, baixado pelo· decreto do
Govêrno Provisório n. 22.õ21, de {; de abril de 1933, com
as modificações que se seguem:
ESÚlbclecam-se na seguinte ordem os nove pdmeiros
capíLulos:
1 - Dassessóes preparatórias
2 _. Da instalação da As:!embléia
3 -- Da Mesa
4 - Do Presidente
5 - Dos Vice-Presidentes
6 - Dos Secretários
7 - DaComissâo de Polícia
S - Da Comissão Constitucional
9 - Do projeto dI.' Constituitão.

Suprima-se o capítulo "na Renúncia", passando os seus
dois artigos 47 e48 a consliluir matéria d(i capítulo "Das

Yagas": .

Suprlmam;'se a rcg-Nl :1 a, do arl. 61 e o § 2° do art. 80;
Redijam-se da seguinte forma 0:5 artigos que vão mencionados:
Art.. 17. Publícado no Diário da Assembléia J'....acional e
distribuido em avulso o projeto de Constituição, o Presidente o d::lclararú :"ôbre a mesa. afim de receber emendas de
11l.discussão durante o Vl'azo de 20 dias. TálS emendas só
poderão. nessa fuse, :lpr justificadas por escrito.
ArL. 18. Findo o Ill':lZO do artigo anterior, serão todos
os papéis. projetos, I' emendas. depois de publicadas estas nll
Diário da .4.sscmlJléia. .YncifJ 11 111, rf'm f !tido5. á Comissão ConsI.iLucional afim dI' inter!lIil' parerf'i' no prazo de aO dias.
Art. 19.
§ 2.0 No cal;O de vaga. o Presidente da Assembléia.
noLificar.io rc"pl!cli\'o grupo ou lJuncada, pal'U c1cgl~r O
substituto dentro em 21 ho1'3s do aviso. sob pena de o faz(>r
o mesmo Presidente dcnlt'c o" Deputados da mesma bancada
ou grupo.
§ 3.0 Feita. a dcclaral;üo acima, os membros da Comissão
nesse mesmo dia on no í'cgl1inte, se reunirão para escolher
um Prc~idct1le, um Vice-Pl'e~idenle e um Relator Geral, requisitando o Presidente, logo que seja eleito, um funcionár.io
da Secretaria da Assembléia para servir de· Secrelál'iQ.
Art. 25. Oito dias depois dessa publicação será o pro.ioto dcConstiLuir:iio, com a5 emendas,incluido na Ordem
do Dia llaJ'a surreI' U pl'impira discussão, que será feita por
eapftuln, l'a)vu :'0 () Pl·I~5identl· da Assembléia, por esta au:'
!lll'izudll. dl':;dohl';í-Io:, 011 l"'llní-los, eonforme as matél'ias •
.\ \'\ •. :~í', , \ :n~o it' M' t~=-.,(· (">~(lnhl'amenlo, cnrla Depulado 11'1'1'1 11 dil,.. iln dC'l'al111' lima yez sl)brc cado. matéria e
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pelo prazo de uma. hora, sendo-lhe vedado fazê-lo sôbre assunto estranho ao debate.
Art. 27. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia
poderá, por maioria de votos e presente a maioria absoluta
de seus membros, declarar encerrada a. discussão da matéria, desde que haja sido discutida, pelo men03 em cinco sessões.
Parágrafo único. O requerimento de encerramento da
discussão não poderá sofrer debate de qualquer natureza,
nemencaminhnmento de votação. Essa votação será feita
na:' sessão do dia imediato.
Art. 28. A votação será feita por· artigos depois de terminad'a a discussão do respectivo capítulo.
Art. 29. Votada uma emenda serão consideradas prejudicadas todas ás que tratem do mesmo assunto ~ que coHdam com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas
a votar, a Assembléia, a· requerimento da maioria dos mem.,..
bros da Comissão Constitucional, poderá decidir que a votação se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-se ai
que tiverem parecer favorável das que o tiverem contrário.
Art. 32. Quarenta e oito horas depois desta distribuição,
o Presidente declarará que o projeto. e emendas estarão
sôbre a 1\1esa, durante 10 dias, para recebimento d~ novas
emendas, que, ainda nessa fase, só poderão ser justificadas
por escrito.
.
Parágrafo único. Findo êsseprazo, serão torlosos papeisremetidos á Comissão Constitucional, para interpôr parecer .dentro do praz() de 15 dias, obedecidos 05 artigos que
regulam os trabalhos dessa Comissão.
Art. 33. Impresso e distribuido em avulso, seráêste
parecer dado para a Ordem do Dia da sessão seguinte, pal·a
2&e última discussão, que será feita por Títulos, :5eecões ou
Capítulos, com as respectivas emendas, a juizo da Assembléia.
§ 1.0 O requerimento de encerramento dessa 2a e última
discussão obedecerá ás mesmas formalidades do arligo 27.
§ 2.° A votação será feita em globo, abrung.~ndo cada
matéria discutida, salvo as emendas que serão voLadas uma
a uma, a menos que haja deliberacão da Assell1blMa ('m eOI1trário. Se fór resolvida a votação em globo, serão distribuidas as. emendas em dois grupos, constando um das fIne Líverem parecer favorável e outro das que tiverem pareceI'
contrário.
§3.0 O Presidente deverá considerar prejudicadas U5
emendas que colidam com asj(l aprovadas, ouvida, no ca~o
de reclamacão, a Comissão Constitucional.
§ .4.0 O Presidente aceitará, parasubmeLer á decisão da
Assembléia, requerimentos de destaque, desde quI.:! .1~5tl~jam
assinados pela maioria dos membros da Comissão Conslilucionalou por 50 Deputados.
.
Ar1. 34. O Presidente da Asembléia poderá. em qualquer das discussões, recusar o recebimeúlo de emcndaSâO
projeto Constitucional que não tenham l'elat;ão imcrliaf ..
com o assunto, ou que de algum modo infrinjam êsle Regimento. Aos autores ~le tais emendas ficará o direito de reclamar do mesmo PresidenLe reconsideraoão do alo, onvida
a Comissão Constitucional.
Al't. 35, No momento da:' yoLacõcspode.rúo os DcpulaJos
que forem primeiros signatários de emendas, relator-geral
do projeto de Constituicão, ou relatores parciais, encaminhul·
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as respectivas votações dando rápidas explicações pelo prazo máximo de 1.0 minutos cada um.
§ 1..0 Os pedidos de votação por partes serão referidos
ou indeferidos pelo Presidente, ouvida, em caso de reclamaçã'o, a Assembléia.
§2.o No momento dn votação poderá ser requerida preferência para emendas em relação a artigos ou a outras
emendas, cabendo i. a solução. de tais requerimentos ao plenário, se o Presid,ente não entender deferir.
Art 35.
,
§ 1..0 Publicada essa redação, ficará sôbre a Mesa,du-

rante aprazo de ;cinco dias, afim de recebt!r emendas, que
s6 poderão ser fundamentadas por escrito. Findo êsse prazo,
havendo emendas; voltará á Comissão, que emitirá parecer
final, no prazo de 48 horas. Publicado êsse narecer, será no
dia imediato submetido á debate, que não poderá se prolongar por mais de cinco sessões, cabendo a cada primeiro signatário de emendas o direito de falar pelo prazo de 1.0 minutos e á Comis~ãoConstitucional, o de meia hora.
Art. 38.
Parágrafo único.
6.0) Avisar) com antecedencin, o término do discurso,
quando o orado~ estiver prestes a esgotar o t<.mpo regimental, ou quando tiver· sido esgotada a hora destinada á matéria;
i
1.2) resolver sÔbreavotação por p:!'.rtes;
Art. 53. V6tada a Constituição, a A;sembléia Nacional,
desde que assim requeira um quarto de seus membros, tem
o direito, por iritermédio do seu Presidente. de pedir o comparecimento ás sessões dos MinistIltls de Estado, para lhe
darem, sôbre assuntos de sua pasta, as explicações que de'
seiar.
Art. 55.
§ 1.0 Haverá ao ladado recinto um funcionãrio da Se-

cretario encarregado de anotara presenÇa dos 51'S. Depu..
tados.
A lista de: presença assim organizada . sará entregue li
Mesa para o efeito legal da declaração de número para abertura da sessão;
Art. 57.
§ 5.° Os Depctados que quizerem fundamentar requerImentos, indicições ou resoluções, o poderão fazer, desde que
não sejam de natureza daqueles a que se refere o artigo anterior e não infrinjam o dispOsto no artigo i01. dêste regimento, na primeira hora da sessão e nessa hora poderão
igualmente se; ocupar de assuntos de doutrina constitucional:
Art. 1.0f.i A Assembléia Nacional Constituinte não poderá .discutir iouvotar qualquer assunto extrn.nho ao projeto
de ConstituÍl;ão, enquanto êstenão fOr aprovado, salvo os
constantes do! decreto de sua convocação.
Parágrafo único. Se, entretanto, no correr dos trabalhos
se tornar evidente a necessidade absoluttl de ijualquer resolução inadiável, sôbre a qual haja o Chefe dI) Estado pedido
a colaboração' da Assembléia, será ela debatida e votada, em
!

!

·discussão única., com parecer da Comissão de Polícia ou da
'Comissão especial qUO, para tal fim, fOr criada pela As·sembléia.
Sala da Comissão de Polícia, 27 de novembro de i933.
O S1". Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Tem a palavra o Sr. Carlos Maximiliano, primeiro orador inscrito.

4

O Sr. Carlos Maximiliano (J.lovimento de atenção) Sr. Presidente, arredio da. tribuna por alguns anos, é natural
que, ue principio, certa emoção me embarace a palavra, habituada, outróra, a estes prélios de caráter polí~ico e social.
Não vim ocupar a atenção da Casa, logo ao abrir-se o
debate, por mera preocupação ocasional de primazia; foi,
antes, pela necessidade, qUe sinto, de provocar o estudo, o
exame e a discussão sôbre as teses gerais que servirão de
arcaboul;o ao nosso Código Supremo.
Regeu-se o Brasil, durante 40 anos, POL' uma Constituição, que devia motivar nosso orgulho e nossa glória. (Apoiados.)

' . .

Habituados a deprimir o que é nosso, muitos afirmaram
que êsse Código admir2vel não passava de simples cópia da
ConstiLuição americana. E'. um defeito da raça latina essa
facilidade e rapidez em concluir •..
O que há de comum entre um. e outro texto, é apenas
a orientação geral. O estatuto .básico apareceu numa época
de pleno romantismo político, em que as idéias se extremavam e os principios triumfantes não cediam quasi nada ás
opiniões contrárias. Saindo, o país de um regime unitário e
parlamentar, forcejavam os elaboradoresde suas instituições por apagar da legislacão, o quanto possível, qualquer
coisa que, direta ou indiretamente, recordasse ou propiciasse
uma volta ao passado. Por isso, procuraram o modêlo. federalista presidencial, e é. nisto - .unicamente nisto - que
a Constituição Brasileira se assemelha de maneira extraordinária, á americana; é a nossa mais perfeita, mais completa,
mais liberal, mais adiantada.
Não há em tal assertiva o menor desprimorpara com
aquêle grande povo. Trabalhamos. algumas dezenas de anos
depois; era natural que aperfeiçoassemos a obra dele e a
nossa própria, e colhessemos, na cultura geral do ambiênte
americano e europeu, idéas que não podiam ter ocorrido aos
grandes homens da Filadélfia.
Feito o Código fundamental, as injustiças ainda continuaram; atribuiam-no a êste, áquelle, quando, entretanto,
não era. produto individual de ninguém.
A Comissão nomeada pelo Govêrno Provisório produziu
obra. de grande mérito que constitue a maior parte da Constituição de 9i.
Um Ministro genial, que tinha ri. vantagem de ser um
notável técnico e grande linguista,. aperfeiçoou. o trabalho
desses 4 patriotas, e a Camara e o Senado, reunidos em .Assembléia Constituinte, ainda melhoraram bastante a lei, espurgando-a de alguns exageros doutrinários em momento tão
grave, que provocaram no Brasil .caloroso debate, fundandose até partidos e jornais para combater artigos do projeto
que não figuraram na Constituição definitiva.
Não penseis, porém, Srs. Deputados, que neste louvor
ao trabalho dos antepassados' venha a minha adesão. a êlle
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para o momento presente. Não. A Humanidade caminhou bastante. Quando o estatuto foi elaborado, no campo da Sociologia; como na da economia política, o individualismo de 15tuart Míll dominava sem contraste. A luta pela existência era
a fórmula vigente, e o mais forte devia triunfar do mais
fraco. A Humanidade avançou, as idéias sObre Psicologia, sobretudo, mudaram bastante e sabe-se que se é forte, sem
mérito quasi nunca, e se é fraco por uma infelicidade congênita. Que culpa tem o homem de que o seu pae seja
medíocre ou débil? Que êle surgisse num ambiente de falta
de recursos intelectuais para formar sua inteligência ou de
apOio moral para aprimorar o seu caráter?
l1:sse desditoso entra na sociedade desarmado, sem cultura,sem energia, sem reservas morais. suficientes para
resistir a atração do vício e do crime. Tropeca e cai. Outrora, ante a doutrina do livre arbítrio, eraêle o culpado.
A sociedade desabava inexorável sôbre o desgraçado; êle, na
prisão, deveria expiar o delito que ninguém perdoava. Hoje
não; há uma onda enorme de piedade dominando o mundo,
estend',lndo-se até áqueles infelizes.
O homem falha na vida, porque lhe i'altamqualidades,
que não poude adquirir e que hereditariamente não lhe foramtransmitidas. A Humanidade seria sua madrasta, se lhe
augmentasse a desgraça c os sofrimentos, .lançando-lhe ainda
eIn rosto. dia a dia, a inferioridade. que foi sempre sua vergonha e tortura. A sociedade olha, portanto, misericordiosamenLe para êle.
•
Começou unicamente pela assistência, porque a moral
sempre precede o Direito; pela assistência piedosa,voluntária, saida do elemento feminino, ou do recinto dos templos.
1'ouco a pouco, êsse cuidado se foi integrando, corporificando
em textos meramente regulamentares; entrou pelo terreno
legislativo ordinário c, hoje, entre todos os povos cultos, figura até mesmo na Lei Suprema.
. ,
Portanto, se. apresentassemos ao Mundo uma Constituição
individualista, como a de 1891, dariamos ao Orbe, além de
uma prova pública de misoneismo, de um atraso cultural,
verdadeiramente lamentável. (Muito bem) • Por isso o estatuto abrogado pela Revolta vitoriosa, ótima para a sua época,
precisa sofrer hoje uma porção de acréscimos e modificações.
(Apoiados), de maneira que fique á altura das exjgências contemporaneas, e sobretudo, da bondade tradicional e da inteligência larga daqueles que dirigem, para honra nossa, os
destinos do Brasil. (Muito bem.).
O perigo, Sr. Presidente, ao trilhar uma senda completamente nova, está em que se abuse da cópia, em que se não
faça um trabalho de adatação prudente, em que se não colham as opiniões vigentes aqui ou ali, sem primeiro ver o
quanto elas se afeiçoam ás nossas necessidades, aos nossos
costumes e ás nossas inclinações.
,
Há urnescritor que, hoje, está muito em voga. No
Brasil tudo é moda, até mesmo a celebridade científica. Aqui
a moda impera, desde os lugares em que se faz "footing" na
cidade, até nas idéias e livros que se procuram e preferem.
Quando se reuniu a Comissão de 91, um volume de título
impressionante, "La Politique Experimentale", de Léon Donnat, reinava nas ruas e recintos das Assembléias. Era um livro bom, medíocre, entretanto, no qual apenas se vulgarizavam. idéias que não eram de seu autor; tinha, porém,. a
vantagem de dar um tom um pouco mais prático ao excesso
de romantismo dominante no momento .-Agora, é Mirkin
Guetzevich, para a direita e para a esquerda. Esse senhor,
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como todos os individuas de suara<;a, tem uma grande facilidade para linguas, maneja vários idiomas. Traduziu as
Constituicões, realizou trabalho que, naturamente, lhe dá.
grande renda, mas no qual dele existe sómente •um pequeno
prefácio, em geral bem feito. Traduziu obras notáveis de
Hans Kelsen. Verteu para o francês e outros, e resumiu
idéias alheias sôbre o Direito Constitucional moderno. E'
emfim um vulgarizador inteligente, e mais nada.
Ora, exatamente como êle publicou os textos das Constituições do Mundo, vejo nos bondes, nos hoteIs, nos onibus,
os seus livros em todas as mãos, e as Constituições alemã.
e autríaca, e que sei eu? reboam aos ouvidos da gente de
manhã até á noite.
Sr. Presidente, o Brasil lé talvez o unico. país do Mundo,
em que homens cultos ainda sustentam a velha e t>rradissima
paremia "in claris cessat interpretatio". Por isso mesmo,
um texto daquela natureza, correndo· entre todas as mãos,
se serve, para alguns, de um guia útil, de momento, para. outros, ao contrário, faz tomar o caminho errado. Se saber
Direito fosse simplesmente colecionar textos, felizes de n6s,
estudiosos daquela. ciência.
Toda a nossa biblioteca se acomodaria numa mala ingleza de viagem, porquê os c6dicos, em geral, são impressos em pequenos volumes de papel-China, de manei1":t que
se traria a legislação dos povos cultos em pequeno espaço.
Uma economia enorme de dinheiro e tempo; um saber :fácil
de impressionar e baratissimode adquirir. O erro vem de
longe. Ha alguns anos, quando se comecou 'a ver o. valor
extraordinário do Direito Comparado, como meio, como auxiliar, para a intcrpreta.ção cj)nstrutora das leis, no Brasil
se criaram nas Academias .aulas de Legisla<;ão Comparada..
Cansava-se a memória. dos rapazes com .aobrigacão de,· ao
citar um texto, declarar qual o número do artigo .correspondentedo Codigo Francês, Hespanhol, ete. Cairam logo
em si, verificando· que isso era um êrro : o auxiliar não é
a legislação, porém, o Direito Comparado. A inovação não
tinha fundamento nem na pr6pria ciência jurídica tradicional, porque scire leges non est verba ea:ru.m tenere,
sed vim ac potestatem".
Não· basta saber os textos: o principal é conhecer a
sua fôrça, o seu poder, o seu alcance, a sua. história, a sua
aplicabilidade. As enfadonhas aulas felizmente desapareceram.
.
.,
Vai-se, corno se devia .i.r, áproporcão . que se expõe
urna doutrina, um capítulo, acompanhando a exposicão com
o direito comparado; não com a legi5laciio comparada; e,
nesse terreno, Mirkin Guelzewich nos servirá muito pouco.
Será necessário procurar os comentadores . das constituicões hodiernas. o que é mais penoso, porquê, as mais novas
nem comentáriOS em português têm. Os .bons expositores
do contemporaneo. Direito Público da Germania e ·da Austria não autorizaram versões dos seus livros em alguma
das línguas latinas. e,enlre n6s, bem poucos se entregam a.
estudos alemães, pelos quais tive a originalidade ou a ventura de me apaixonar bem ~edo.
.
. .
Dessas <consultas, apressadas, simplesm.ente aos textos,
resulta um mal formidável, que tenho apurado nos numerosos projetos de constituições integrais ou parciais, . que
me chegaram ~ estão chegando ás mãos todos os dias.
O Brasil é o país em que todo mundo sabe Direito,
todo mundo discute Direito, todo mundo fala sÔbre Direi-
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to. Eu folheei projetos integrais de constituições, escritos
por militares, engenheiros, médicos, farmacêuticos, e advogados. Hontern, ainda, recebi dois. Todos os dias me chegam ás mãos~
Vejo que são exatamente outras tantas vítimas de Mirkin Guetzewich (Risos.)
Acontece, ás vezes, que, num pais, por qualquer motivo
ocasional, que s6 os comel1tadores explicam, descem a minúcias absurdas, impróprias de um código supremo.
Sem exame, sem meditação madura, inserimos, logo,
a extravagancia em textos de Direito Nacional.
E' o inconveniente das cópias.
.
Ora, Sr. Presidente, ha um principio elementar, - que,
.entretanto, sinto necessidade de aduzir no momento, para
poder fundamentar as minhas considerações, nesta oração
atual e noutras que, forçosamente, terei de proferir desta
tribuna: - cumpre não confundir concisão com imprecisão.
Naturalmente. as constituições não devem ter textos vàgos,
imprecisos. É defeito grave em todas as leis, e, muito mais,
em uma lei suprema.
Daí, porém, a concluir que, para evitar esse mal, em vez
de se procurar a virtude da concisão, se vá descera minúcias
próprias de leis ordinárias, é tornar á Constituição um repositório de normas imprestável e de vida curta.
A hierarquia, como todo o mundo sabe, - mas é preciso,
de momento, aludir a ela, consiste em colocar, em primeiro
lugar, um código supremo. Com a série de necessidades, a
que, de passagem, me referí, com as exigências da civilização
contemporanea, pOI-mais. conciso, por mais resumido, por
mais perfeito sob o aspecto técnico que êle seja, Já não p6de
sertão curto, tão breve como as leis anteriores congêneres.
Em todo caso, porém, forma a cúpola de todo o sistema; é
apenas o arcabouc;o da legislação nacional. Corporifica o pensamento do povo, naquele momento e atende, de maneira
global, ás suas mais prementes necessidades. Depois, vêm as
leis organicas, também já não alteráveis, tão facilmente; um
pouco .mais desenvolvidas, mas expondo os princípios cardeais para a justica, para as forças armadas, para a higiene,
para a educação. Em seguida, as leis ordinárias: estas, então,
mais vastas, modificadas, de ano a ano, mediante um processo, um pouco mais rápido •. Afinal, os regulamentos e,
abaixo destes. ainda as simples instruções.
Ora, se formos examinar meramente os textos e, sobretudo, estas constituic;ões que se estão improvisando agora,
encontraremos matéria de leis organicas, de leis ordinárias,
de regulamentos e, até, de posturas municipais, dentro de
um c6digo supremo I
Por isso mesmo, Sr. Presidente, que o estatuto deve ficar
superior a tudo, em todos eles sediCiculta muito a revisão.
Todos estabelecem processo longo, difícil, penoso, para operar-se aquele movimento triumpbante numa época, afim de
apurar si é a traducão de uma vontade coletiva,· ou apenas o
surto de uma tendência ocasionalmente dominadora.
Para iso, faz-se exp.minar a Constituic;ãonuma sessão,
suportando a crítica, a censura, durante as férias parlamentares, para,na seguinte, recomec;arem os debates. Em. todas
se. exige maioria difícil' de obter, para conseguir a vitória
final; tanto assim que a Constituição francesa, por exemplo
vem de 1875 e não ha meio de se alterar.
.
A nossa durou 40 anos. ~!libnrn em mais de um ponto
fosse evidente a necessidade .:-:' ~-:_;~'!~- ::~odificacões. Este mal
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.aparente, de não se rever com rapidez, é compensado pela
vantagem mesma da estabilidade.
Tratando-se de um povo volúvel, como o latino; é bom
que alguma cousa obrigue a medi tar por mais um pouco antes
de converter em realidade um pensamento que p6de ser uma
ilusão, uma infantilidade, um desvio mental de momento.
(Muito bem.)

Disse eu, Sr. Presidente, que no campo das idéias a
transformar;ão foi grande, de 1891. até hoje.
Na verdade, bastante tempo depois, a par desse movimento social que não come~ou ontem, de que, talvez, a expressão mais prestigiosa, inicial, estivesse na encíclica Rerum Novarum, do incomparável Leão XIII (muito bem!), surgiu a escola austríaca, ou a escola vienense, como alguns
chamam, proclamando a supremacia do Direito Internacional
sÔbre todos os ramos da ciência jurídica.
Letourneau, num livro sÔbre"Sociologia", tem uma frase
feliz: define o gênio como sendo contemporaneo do futuro.
E é mesmo; é um homem tão acima da média ambiente, que
as suas idéias em Filcsofia, em Direito, em MedicilJa, e Artes,
s6 decênios ou séculos depois podem ser compreendidas. PaI'
isso, os gênios são como foram Beethoven e 'Vagner, eternos,
incompreendidos, ridicularizados.
Pois bem: um dêsses gênios, dos mais perfeitos e completos da Humanidade - Emmanuel Kant - escreveu muito
antes da escola de Viena esta frase que parecia prever o que é
hoje um dogma:
"O maior problema. que se propõe á espécie humana, e
a Natureza obriga a resolver,.é a realização de uma sociedade
universal de natureza civil, administrando o direito".
Esta ciência como que passara a ser a do conjunto das
sociedades; e, de fato, o mesmo predomínio do direito comparado, na exegese e na feitura das leis, vem dando em resultado a universalização das doutrinas. Surgiu depois a escola austríaca, colocando o Direito InternacIonal - que é o
direito combinado entre os povesacima de todos os outros
direitos, fonte de onde promanam todas as legislações.
GIESE - Die Verfassung des Deutschen Reichs, com.
4 ao art. 4°, e ANSCHUTZ, em livro com igual titulo, com,
8ao texto mencionado, declaram que, na dúvida, o Direito
Internacional precede o Nacional; obriga aos órgãos do
Estado -Legislativo, Executivo e Judiciário, embora sem
efeito retroativo. E' correto o ensinamento dos dois luminares da ciência alemã.
Inspirado por essa~scola, propús na Comissão Especial - e tive a ventura de ver aceita sem debate, unanimemente. uma tese que se acha nos impressos distribuídos nesta Casa: "Consideram-se integradas, ou parte integrante da legislação Brasileira, as normas de direito internacional, universalmente aceitas".
Como, posteriormente no mesmo impresso, aparece
uma outra disposição que elimina, praticamente, esta, eu,
autor da primeira, senti necessidade de justificar, como
acabei de fazer, a inserção do dispositivo a que me refIro.
O outro artigo declara0 seguinte:
"A lei brasileira determina a capacidade e o regime
dos bens e a relação jurídica de todas as pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil.
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Ora, Sr; Presidente,isso nAo é matéria constitucional.

Já vêdes ter sido conveniente ou fazer uma. exposição pre-

liminar antes de chegara eSllas t.esos. Quem se familiariza. com o estudo do Direito Intul'llllcional Privado, sabe
que duas escolas disputam n primnzill, com entusiasmo tão
grande, que parecem pnrUdos polftlcofil, porque ambas declaram que têm a maioria n filOU lado... (Risos). Uma
escola prefere a lei do domicilio; 11 outrll. a lei da nacionalidade.
Diante do embaraco do UM conciliar, um hábil jurisconsulto, Sanchez Bustomllnto. oncnrrcglldo de organizar o
Código de Direito Internncionnl Privado, fugiu da dificuldade e adotou umaexprallllno ronórir.ll, dizendo: "A lei
pessoal .rege isto e aquilo ••• ".
Ora, lei pessoal tnnto podo 801' de nacionalidade. como
de domicilio. ~le evitou o ponto nevrálgico da questão.
Fugir ás dificuldades é cômodo, mas nada resolve. Realmente, o processo mais expMlto é tergiversar, desconversar, falar no sol, na lua, na. chuvn, porém, isso nada soluciona. Não é esse. ponto, entretanto, que me deve reter.
Aliás, o assunto não demanda gl'llndesexplanações. Embora receie. que V. Ex., Sr. Presidente, diga que tambem
estou arriscado a enir no metmo perigo - de tomar um
partido e dizer que é o da malorIG... como fazem os po..
. líticos - arrisco a· afirmar pllrncor certo que os povos
americanos, em suamaiorlll, .oincUnam para o princípio
do domicílio, realmente o mal••odutor e talvez o melhor.
Não o combato. Não. vim pnra fll~r desta tribuna. um
campo de preleção dogmática do DJroU.o Internacional Privado, o que seria muito cõmodo e brilhante, mas sem
qualquer utilidacle prática, uma vez que se não trata de
assunto próprio de um «.'lItn1ulo b4,Jco. Estamos aqui para
construir e não deblntornr purA e simplesmente.
Se abrirmos um 1\'11'0 pr""l'lcnno, sobretudo do Sul,
veremos logo que o prlncflllo do domicilio éo vencedor.
Se se toma. um tratado ClU'OPOU _ francês, português, etc.
- sustenta o contrário.
Logo, desde que IIP. pu.,'r nA Conslituicão que os principios de Direito Internllclonlll, lernlmente aceitos, seintegram no direito brnsllclro. " houver outro texto que subordine o direito brasileiro n umA outra forma que não é, já
não digo universal,· mas n{lm loqueI' da maioria, evidentemente ficam em conLrndlçno Iltl duas disposições.
E donde provém o moi? E' do que o segundo não contém matéria constitucional. Exlslo preceito sôbre o assunto
nos Códigos Civis, aliás, nno com êsse eÁagêro de aplicar a
lei, submetendo o indivíduo, de pnl;sngempelo Brasil, á lei
brasileira, quanto ás obrlgACOl'S, li fllm ili a, ás sucessões.
Ora, V. Ex. sabe que, em tócnica jurídica, domicílio é um
pouco mais que' residência. O Código do México, é verdade,
determina mais ou menOR o mosmo. São porém três ouquatro exemplos isolados, quo nno devem prevalecer em nossa
Constituição. E' preciso snhar.so que o Brasil sustentou
sempre doutrina oposta. No Congresso de Montevideo, se não
me engano, o Conselheiro Andrade Figueira, resistiu oner,,\,
gicamente á idéia de se generalizar o princípio de domicílio.
Toda nossa legislação, os nossos testamentos, os nossos processos, estão dentro de fórmula oposta.
Ora, saltar, de momento, de um princípio para outro,
sem procurar um meio termo, uma passagem, um intermédio, não é de homens de Eslado. Cumpre velar pelo que os
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familiarizados comi assuntos jurídicos denominam Direito
Intertemporal.
E' preciso qU~' a lei, se muda completamente um sistema, indique como essa passagem se dará, como ficam os
institutos estabelecidos sob o regime antigo, ou então alterar,
quando quiser,. sem: prejuizo algum.
Basta essa necessidade de fixar a transição, para mostrar que não se trata de matéria de Direito Constitucional,
porém - .de Direito Internacional Privado. Logo é questão
que deve ir para o seu situs, para a Introdução do Código
Civil, onde o assunto é tratado, sustentando, aliás, doutrina
contrária, mas que! pode esta Assembléia, ou outra qualquer,
alterar, quando quiser, sem prejuízo algum.
Há outro ponto, Sr. Presidente, e neste minha responsabilidade é maior.
A Constituição .de91, para a sua época, deu um passo
formidável, no sentido liberal. Era meramente um texto jurídico, inscrito, qUando muito.· nos C6digos, não ter a lei
eteito retroativo.·· r
Ora, tal disposição, em um CódigO Civil por exemplo,
eomo existia em todos os países da Europa, antes da guerra,
obriga os tribuniis e o executivo, porém, não cerceia, não
diminue, não delimita a. ação do .legislativo . Pode-se, na
falta de um texto consfítucional a respeito, fazer uma lei
declarando, c"--pressamente, que ela se aplica ao passado.
A Constituição·· Americana· - e aí está uma prova. de
nossa superioridade -" cuidou do assunto, mas o texto em
que proíbe a retroatividade de leis, segundo sua redação e
sobretudo, o eleD,lento histórico, visava apenas impedir que
a lei se aplicasse aos crimes cometidos anteriormente. Não
cuidava. dos direitos civis adquiridos; de sorte· que um oficial, por exemplo,para manter seu põsto,. um funcionário
para conservar Sua carreira, ou um de nós, para não ser
corrido daqui para fora, pelas baionetas de A.. ou de B.
(riso) ficaria sem ter para quem apelar: não havia segurança em texto de especie alguma! Bastaria que a maioria
malvada nos arrancasse esta cadeira suave que nos custou
tanto a conquistar... (riso).
Sr. Presidente, risquei esse texto da Parte Geral do
projeto. Logo, a minha responsabilidade é enorme: estou
sustentando essa doutrina, quando fui culpado da omissão.
Por isso eu me iapresso em restabelecer a ordem nos casos.
O texto estava mal colocado. Puxeram-no na parte preliminar, entre as atribuições da União e do Estado, quando evidentemente, se trata de direitos e deveres de homens e cidadãos. Aí, sim, é· que devia ser colocado, e é aí que se acha,
nas Constituições modernas da Europa. Dizia eu que os
Estados Unidos, apenas o aplicaram á lei penaL Depois,
houvp. uma disposição para proibir que se fizessem leiscontrárias ás obrigações dos contratos, simplesmente. Ora, basta
dizer que em direito administrativo moderno não se considera contrato a relação entre o funcionário e o poder público. Assim os'. direitos adquiridos dos funcionários não seriam, garantidos por um texto da Conslituit:ão Americana,
quando o eram: pelo texto da. Constituição Brasileira de 91.
A. exegese icriadora nos Estados Unidos é que desenvolveuo alcance tlanorma positiva e a generalizou um pouco
menos que entre nós. Portanto, Sr. Presidente, o que eu
visava, era apEmas retirar o artigo de uma parte onde I~le
estava mal colocado, para outra onde devia permanecer. Se
não aparecesse nada, lá, entre os direitos e deveres, seria fáoi! de explicar; porquê a um aparte do Sr. Prudente de Moi
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rais, informei que apenas deveria o texto mudar de capítulo.
Do silêncio se inferiria um lap:;o; porém, apareceu o mesmo
assunto, reduzido de maneira fantástica o alcance da norma:
declara-se que a lei penal retroage a favor do réu.
Ora, compreende V. Ex., SI'. Presidente, que está acostumado com esses assuntos jurídicos: se há uma norma ampla e é substituída por outra restrita, evidentemente o sentido é para abolir a primeira, limitar o seu alcance. Não
podiamospensar em semelhante coisa.
Colocar esta proposicão no capítulo próprio e a o'-1tra
em seguida, teria o grande inconveniente de dar, lá fora, uma
triste idéia da nossa cultura, porquê, embora a lei não tenha
.efeito retroativo, não há ninguém no· Brasil que não saiba
Q'-le isto não impede ser a lei penal interpretada::- a favor
do réu. Quer dizer: se sobrevem, depois do crime, uma lei
mais branda, aplica-se a ultima; se, ao contrario, a lei nova
é mais severa, prevalece a anterior.
Isto é princípio corrente e - volto á 'minha tese inicial
-só se põe na Constituição aquilo que é imprescindível,
para evitar abusos.
Nunca houve juiz bastante ignorante ou bastante perverso, para honra e glória da nossa magistratura e da nossa
cultura, que deixasse de aplicar á l~i penal, retroativamente,
a favor do réu, baseado na regra de não ter a lei efeito retroativo.Não houve nenhum, porquê isto, repito, é doutrina
advogl.ldo,
ajudante do advogado, ou o
corrente. Sabe
rival do advogado, para não empregar a palavra "rábula",
porquê pode haver algum neste auditório e ela não sôa

°
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O SR. OSVALDO ARANHA- A lei penal tem sido aplicada
retroativamente até pelo Congresso. Votaram-se leis que tiveramaplicação em prejuízo e sacrifício dos réus.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Como, por exemplo, a lei de
imprensa.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO -.;, Aí está a vantagem
de se achar a norma na Constituição: quando isto ocorre,
os tribunais deixam de aplicar a lei desde o ponto em que
ela é retroativa.
O SR. OSVALDO ARA.1\\HA - Não tenho em mente impugnar o que afirma V. Ex.; estou apenas recordando fatos
relativos . ao mesmo assunto.
.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Agra.deço o aparte,
que vem completar o meu pensamento; não destróe, antes
corrobora a minha tese. O que eu quero, é exatamente um
remédio para esses males.
O SR. CUNHA MELO - V. Ex. está equivocado. No quatriênio Bernardes,· a lei penal, em matéria de prescrição e
de fiança - que são de direito substantivo - foi aplicada
com efeito retroativo.
O SR. CARLOS l\L.uIMILIANO - Restabelecido o texto
sõbre direitos adquiridos, ficaria patente o êrro apontado por
V.Ex.
O SR. CUNHA MELO - No quatriênio Bernardes aplicou~
se a lei retroativamente aos revoltosos de 1924. Estão aqui
diversos dêles.
O SR ~ CARLOS MAXIMILIANO - Não só no Brasil, como
em todos os países do mundo, tem havido ap1icacõe~ errada~
da lei '- e foi para isso que se inventaram os Tribunais.
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O SR. CUNHA MELO - A lei penal retroagiria se fOsse
mais benéfica. Entretanto, a lei Bernardes não era mais benéfica; er,a,' ao contrário, mais prejudicial.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Eu não sou parente do
Sr. 13ernarcles, não tenho procuração sua, e não estou aqui
para apanhar por causa dêle... (?'iso).
O SR. CUNHA MELO - Não estou pensando que V. Ex.
seja parente, ou tenha procuração do Sr. Bernardes. Estou
apenas dizendo que V. Ex.' Lenha em mente casos recentes,
casos de ontem.
O ,SR. CARLOS MAXIMILIA.~O - Nos indivíduos, como
nas coletividades, há sempre o que os sociólogos .chamam
revivescências - outros dão nome diverso -- um fato que no
passado causou mágua profunda, e nuo mais se reproduz,
desapareceu. em absoluto, ainda influe em nosso subconciente, levando-nos, muitas vezes, a agir em determinado
sentido.
Assim acontece em relação ao imposto. Era primitivamente um presente, mas presente servil,. dos súbditos que
queriam abrandar a crueldade do soberano absDl u to. Aquêles
traziam-lhe os primores da. sua colheita, o produto mais perfeito da sua mão de. obra, e com isso obtinham certa tolerancia nas relações com os tribunais, ou com as autoridades.
~ouco a pouco os soberanos foram ficando viciados ejáse
zangavam quando o presente não era muito convidativo. Fecharamposte.riormente a cara, empregando meios indiretos
de arrancar os dons periódicos. Afinal, desafivelaram a mascara e impuseram a dádiva. Daí vem a palavra "imposto".
Hoje não há mais nada disso . Por uma ficcão,somos nós
mesmos que tomamos essa carga e a pomos sObre OS nossos
ombros, porquê representamos o povo. É portanto o povo,
pela boca dos seus mandatários, que a cria e a põe ás próprias
costas. Não deve queixar-se, pois foi êle, numa espontaneidade patriótica, louvabilíssima, que deu ~sse presente ao soberano atual, o Erário.
Ficou, entretanto, .. um pouco do' passado, de horror ao
imposto, e uma das provas disso é, nas zonas fronteiricas, a
simpatia, a quasi popularidade, que cercam o contrabandista.
Todo o mundo acha graça no homem que logra' a guarda e
engana O' fisco. Parece que êle é o revoltado valente contra a
tirania do tributo. Jl:sse homem, que está enriquecendo delituosamente, frequenta os clubs, é por todos abraçado, todo!
o cumprimentam; conta as suas· proezas, o tiroteio com as
guardas fiscais e mostrv. as calcas furadas por bala de alguIh
irreverente zelador da Fazenda Pública.
Era natural que havendo. esse resto histórico de má von.tade, se cercasse a tribut.ação de certas ressalvas e garantias
que a tornassem mais suave, mais tolerada.. Daí as maximas
de Adam Smith, em. primeiro logar, e outras que se lhe seguiram. Entretanto, o que mais dói, o que dói terrivelmente
é a dupla tributação, pagar pelo mesmo ato duas vezes ao
mesmo poder, ou a poderes distintos.
, Antigamente, isso não era objeto de debate. Há até autores americanos que sustentam não ser o "ne bis in idem"
muima do Direito Financeiro: tanto se póde tributar uma·
vez como duas. A verdade, porém, é que a reacão se fez rio
mundo inteiro - e o princípio salutar hoje domina, sem
contt'aste, no terreno teórico. Desde o velho Leroy 13eaulieu,
nos seus grandes tratados sObre Economia PolHica e. Ciência
oas ,Winanças, até o nOv1ssimo Gastão Jeze, na sua concis'ae
admiravel Science de.ç li'inances, advogam os mestres a eli-
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minação do "bis in idem". E' obrigação de todos os diretores
de povos evitar que, pelo mesmo motivo, seja o individuCl
duas vezes onerado.
A Constltuição Suiça chegou ao cxagêro de, em seu a1'tig046. proibir, nm absoluto, a dupla tributação. Assim, por
exemplo, se um Estado institue imposlo já criado peja União,
.
vai-se ao Tribunal Supremo e a lei cai.
No Brasil, se houvesse um texto desta natureza, várIos
impostos estaduais. que são c6pias de tributos federais, seriam eliminadas.
Na Alemanha imperial providencIaram para desarraigar
o mal inveterado e clamoroso, as Leis de 13 de Maio de 1870
e de 22 de Marco de 190!:l.
Esforçam-se as especialistas pOr descobrir fórmulas que
assegurem a incidência única. Encontl'a-se apags. 378 a
380 do li'TO citado de "Gastão .Téze", a enumeração resumida
de tais sugestões.
Levado pelo anseio de bem servir aos meus concidadãos,
ideei um f'istema em que. não pudesse haver a dualidade;
t mesmo imposto não poderia ser aproveitado ao mesmo
tempo, pela União e pelos Estados. Sabe V. Ex. que a União
estabeleceu, no quadriênio Campos Sales, um imposto dê
consumo. muito combatido, queimpopularlzou aquele grande servidor do país. Logo depois, os Estados o foram copiando. Mais tarde, a União pensou em instiLuir o imposto
sObre 3. renda, e certos Estados, imediatamente, lhe segui·
ram o exemplo. Isso é intolerável.
A minha. colaboraçi.io ontem, hoje e amanhã, será sempreno sentido <1e acabar com todos os litígios. O peiore
mo se saber a quanto se fica: não s6 no terreno tributário.
como também em todos os outros,eu cortaria as possibilidádes de aparecerem dúvidas e discussões.
Pelo estudo que, especializando-me na matéria, tive de
empreender sObre assuntos de Direito Público, todos os motivos de disputa foram por mim eliminados no Texto do Projeto ora em exame..
Ideei, portanto, um sistema novo, tomando por base uma
outra máxima de finanças - de que o melhor imposto éo
mais antigo - resumida por Necker de maneira curiosa e
aplicável a finanças e a muitas outras coisas - "não se de-vem fnzer experiências de anatomia em seres vivos" .
Tal máxima está csplendidapara o .legislador, para
todos os que estão organizando um país. Nada de fazer ex..
periências de analomia r:m seres vivos .
Conservei, quanto possível, a mesma nomenclatura pri....
mitiva. O melhor imposlo é mesmo ornais antigo. O indivíduo já se acha acostumado com êlé. O sistema e todas as
possibilidades de fraude já estão conhecidos, já foram estudados. O Govêrno sabe, exatamente, qual o produto que
dele vai auferir. Em cerlos casos, entretanto, quer para acabar com as demandas, quer para eliminar a dualidade, tive
de fazer algumas alterações. ft
.
Produz "divisão das rendas sem dualidade de tributação; li minha fórmula foi aceita pelo Relator Agenor de Roure, cuja. rcdação merecen apoio àe grupos polfticos do Norte.
Era a sesuinte:
"Ar1. :10. E' da competência exclusiva da União decre..
t.ar:
.
. 10 - Impostos de -consumo: sObre a renda, exceptuada a
de imóveis, e sôbrea importac;ão, de procedência esf.ranjeira;
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2° - direitos de entrada, saída e estada de navios, sendo
livre o comércio de cabotag-em ás mercadorias nacionais, bem
como ás estranjeiras que já tenham pago imposto de importação;
3° ..,... taxas de sêlo, salvo a restrição do artigo 12, § 1,0;
4° - taxas dos Correios e Telégrafos.
§ 1,0 - Também compete privativamente á União:
1,0 - a instituição de bancos emissores;
2° - a criação e manutenção de alfandegas.
§ 2°~ Os impostos decretados pela União devem ser
uniformes para todos os Estados.
§ 3° -As leis da União, os atos e as sentenças das suas
ãutoridades serão executados, em todo o país, por funcionários federais, podendo, entretanto, o encargo de fazer cumprir as primeiras e as últimas ser atribuido ou deleg-ado a
servidores dos Estados.
Art. 11 - E' vedado ao Govêrno Federal criar, de qualguer modo, distinções e preferênc!as em favor dos portos de
uns contra 05 de outtOS Estados.
Art. 1.2. E' da competência exclusiva dos Estados decretar impostos:
1·, sObre a exporLação de mercadorias de sua própria.
produção;
_ 2°, sObre imoveis" rurais e urbanos, inclusive a renda
dos mesmos;
ao, .sObre transmissão de propriedade;
4°, sObre industrias e profissões.
§ 1.° Também compete exclusivamente aos Estados decretar taxa de sêlo, quanto aos. atos emanados dos seus respectivos Governos. e negócios da sua economia.
_ §' 2.° E' isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a produção dos outl'osEsta<fos.
§ 3.° Os Estados subst.ituirão gradat.ivamente os impostos de exportação e· os de transmissão de propriedade entre
vivos, por outras fontes de renda.
Art. i3. E' proibido aos Estados tributar bens e rendas
federais ou serviços a cargo da União, e reciprocamente.
. Art.. H. São inadmissíveis os impostos interestaduais e
QS intermunicipais.
Art. 15. E' vedado aos Estados, como á União, estabelecer barreiras tributárias impostos de transito ou quaisquer
outros oust.áculosá circulação livre pelo território de um
Estado, ou na passagem de 11m para outro, sObre produtos de
outros Estados da. República. ou estranjeiros, e, bem assim,
sôbre. os veículos, de terra e água, que os transportarem.
Parágrafo único. Igual proíbi!:.ão se impõe aos municípios, relativamente a mercadodas e veículos ....indos de outros municípios, ou do estrameiro.
Art. 16. S6 incide sÔbre·. títulos da dívida pública o
imposto sôbre a renda decretado antes da respoctiva
emissão.
Art. 17. Além das fontes de receita discriminadas nos
artigos 10 e 12, é lícito á UnHio, como aos Estados, criar outras quaisquer,nâo contravindo o disposto nos artigos 10,
12 e:15.

. . Parágrafo único. De cinco em cinco anos, o Conselho Nacional, depois de pedir sugestões aos Governos da União. e
dos Estados, elaborará um projcto de lei, no sentido de conciliar os interesses federais e locais relativos aos· impostos
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criados depois de promulgada a Constituição; de modo :que
o mesmo tributo não se.ia cobrado simultaneamente pela
União e Estados nem sequer sob denominações diversaA. O
projeto, uma vez aprovado pela Assembléia Nacional, será
promulgado pelo Executivo, como norma obrigatória para
todo o País.
Agora se vê que explicitamente atribuíram á União e
aos Estados o imposto sôbre a renda, passaram para a União
o de exportação, eliminaram a advertência relativa á supressão gradual dos tributos que embaraçam a circulação da riqueza (arts. :14 e 18, do anteprojeto) e generalizaram onus
sÓbre juros de apólices.
~Porquê o imposto sõbre imóveis tem dado margem alongos debates; dei-o aos Estados, que o tinham já e acrescentei:
"inclusive sÕbrea renda".
Assim, não haverá mais dúvida alguma.
Acabei com os Correios e Telégrafos estaduais. e .federais.
Não há necessidade...Basta um· s6 Correio e um só .Telégrafo.
.....
.
i
Ideei. quanto a impostos sóbre os títulos de crédito da
União. que êles só recairiam, quando anteriores á emissão
dos titulos,porque, naturalmente, quem contrata com a União
e recebe um título a juros, vamos dizer, de 5%, por existir
um impósto anterior.. já sabt? ·que dos 5% algo será .desco.nLado. Criar, porém, aepois um imposto é coisa mais grava.
Estabeleci deixar o imposto de exportação para os Estados, recomendando, todavia, que o fossem gradativamente suprimindo, bem. como o de transmissão de propriedade ~inter
vivos". Os Senhores, que lêem êssesassuntQs de Economia
Política, sabem que, em t.odo o munde. há uma reação geral
contra quaisquer tributos que diiicultem a circulação da riqueza. Todos êsses impostos estão, cientificamente, condenados.
Fixar logo um prazo para extingui-los é perigoso, porque li. República Argentina determinou que, em 1853, ficarIam abolidos os impostos de exportação, mas veiu· a guerra
do Paraguai, surgiram dificuldades financeiras e foi preciso reformar a Constituição, para .. permitir a creação do
onus fiscal, novamente.. Não é possível fixar prazo numa
Constituição. E' melhor apenas, recomendar. Além disto, eu
proibia os imposto.. inter-estaduais, e até os inter-municipais, que a Constituição de 91 permitia. A Comissão alterou o meu plano em alguns pontos, e eu, por mais que respeite a sua opinião/não posso acompanhá-la, neste partioular. Fracionou, por exemplo, o imposto de renda. Mandou que os Estados cobrassem o imposto cedular, ea União
o global. Isso quebrava o sistema. O mesmo imposto seria
cobrado pela União e pelos Estados. Não é difícil provar
que cedular e global, redundam na mesma coisa..
O Supremo Tribunal Federal, composto de homens de
grande saber, teve de examinar essa questão e verificar se
o imposto sóbre a renda imobiliária coincidia com o ;imposto
territorial; se dado ao Estado o direito de cobrar o limposto
territo;:,ial, o imposto sÔbre imóveis, era possivel a União
cobrar o imposto sóbre a renda dos imóveis. Naquele Areopago da ciência juridica nacional, de homens de notável saber, e reputação, como diz a Constituição - e o são na verdade __ houve· uma porção de votos . divergentes ~ Aliás,
quem primeiro pleiteou, perante o Supremo Tribunal, um.
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caso dêsses, fui eu, e tive o prazer de vencer. Não estou fazendo propaganda da advocacia, da qual estou afastado. Naquela Suprema COrte de Justiça, como disse, houve votos
sustentando que se não trata da mesma coisa; porque o imposto sObre os imóveis recai diretamente sObre êstes, ao
passo que o imposto de :renda incide sObre o conjunto dos
créditos do indivíduo.
Há, no argumento, confusão evidente: êle se aplicaria
ao tributo sôbre a renda global; o caso em aprêco, era o do
imposto. cedular, e êste incide apenas sObre os proventos dO'
imóvel. Se eméritos varões familiarizados com êsses assuntos, iluminados pelo saber,· baralham assim as duas espécies,
que não será possív~l esperar de hiperzelosos e malpreparados lançadores de Impostos?
•
O legislador, em geral, não dispõe sõbre exc~pções: dita
normas para a regra: "quod plerumque fit". A regra é esta:
. quasi todos tem uma. só fonte de renda. Noventa por centO'
possúem um s6 negócio.
Henri Ford, preconiza êsse método, e é do seu êxito O'
mais brilhante exemplo. Na verdade, quem torAl muitos instrumentos, desafina em algum. Até mesmo no terreno científico, o Petrus in cunctis, o que alardeia entender de numerosas disciplinas, revela um saber de superfície vasta, porém pouca profundidade.
.
Portanto, a quasi unanimidade dos contribuintes, quer
se tratasse da cédula, quer do conjunto, pagaria duas vezes
pela mesma renda. Na essência, responderia pelo cedular,
apenas, mudado o nome quando !Ôsse a União a credora.
. O Sr. Presidente - Comunico a V. Ex., que está terminada a hora do expediente. Como, porém, na ordem do dia,
não há votações, poderá V. Ex. continuar o seu: discurso para
uma "explicação pessoal."
•
I
O SR. CARLOS MAXIMILL.wO - (Para iuma ezplicaçiio pessoal) - Estou prestes a terminar.1'inha.. intenção
de falar meia hora, mas estou me descuidando, e excedi otempo pelo que eu peço desculpas á Assembléia.
Foi alterado, lambem o ponto referente ao imposto
sôbre títulos de dívidas. Estabeleceram ainda, que o imposto
posterior á emissão do título deve I'ecaír sÓbre êle. Ora,.
Sr. Presidente, é um princípio de direito administrativo,
entre nós consagrado desde 1870, pelo Conselho. do Estado,.
que o Estado, quando contrata, obriga-se como os indivíduos.
Quando, portanto, o Govêrno emite um Utulo de dívida,.
contrai uma verdadeira obrigaçüo: recebe o dinheiro do
homem e lhe promete pagar determinada. soma.. de juros,
certos. Ora, êle faz isso em virtude do seu poder de gestão.
E' uma iniquidade que êle se sirva do seu poder de impérioevá tirar, com uma, o que lhe deu com outra mão.
Preferiria ficar com a minha. fórmula .. Agora, cofsa
mais grave: depois de fazer essa passagem do· imposto sôbre a renda cedular, para o Estado, verificou-seque a União ficava desarmada e transferiram para esta O'
de exportação, suprimindo-se a minha. recomendação de
gradativamente eliminar êsse tributo.
.•
Ora, Sr.. Presidente, se o imposto é condenado científicamente, e não o abolimos porque os Estados têm toda a
sua economia baseada nêle, lógico que o eliminemos ao vcl'ificarmos que OS Estados, não mais dêle precisam. Se os
Estados não necessitam do imposto de exporta.ção, êsse tri28

.
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bulo deve desaparecer, nunca porém, passar para a União.
Desde que esta o reclame para si, contraria todos os princípios de economia política. Aquele tributo foi sempre local.
Porque transferí-lo agora? Se os Estados dêle podem prescindir, que se o elimine.
Vou passar, Sr. Presidente, á outra tese, que será a
última .
. .E u tin.ha proposto q.ue, na parte preliminar, figurasse
êste preceito: "Todos os poderes emanam do povo e são
exercidos no seu interesse, de acôrdo com alei".
:Não aceitaram a minha sugestão, declarando-a desnecessária, inút.il.
'"
Quando, duas culminancias do Direito Público Moderno,
como Von preuss e Hans Kelsen, incluem. texto dessa natu;reza num código supremo, devemos desconfiar logo de que
alguma razão presidiu a isso. Parece-me, até - e não há
nisto a menor irreverência - que essa eliminacão importa
~m desconhecimento da realidade contemporanea.
Há 40 anos, quando imperavam. sem contraste, os principios da Revolução· Francesa, realmente todo o mundo sabia
ser o Povo, soberano e todos 05 poderes dêle provinham:
'Poréra, a guerra, sacudindo violentamente o mundo, provocou, entre outras coisas, o abalo até mesmo dos princípios
seeularmcnte estabelecidos.
Ranelletti, um grande mestre italiano, que teve há
pouco brilhante consagração geral .de todos os seus pares,
sustentou ser um absurdo a soberania popular; para êle, o
):lavo, em si é simples massa· bruta, apenas .um dos t>rgãos
formadores. do Estado, portanto a soberania não reside no
povo, mas, no Estado. Agora ml}smo êsse semi-ditador, queimador de livrQs na. AI'lmanba, declarou que é pI'ecíso
acabar com o espírito, de eimar e estabelecer a soberania do Estado.
Hatschek, publícista alemão, mostra os perigos dessa
precipitação. Dar soberania ao Estado é divinizá-lo, e isso
tanto pode acontecer na Republica liberal, como até justificar a monarquia absoluta.
O princípio por mim sugerido é estabelecido, portanto,
-de propósito: para nos garantir contra um perigo que está
aos olhos de todo mundo. Dirão ~ e eu sou o primeiro a
.concordar - que há épocas na vida dos povos em que lo
uma felicidade entregar o poder supremo e sem límites a
.um homem superior. Estou de acõrdo; tenho fi coragem
de dizer, da tribuna, que, se encontl'ussem no meio de vós
.um Richelieu, um Frederico, um Bolivar, eu confiaria todas as minhas liberdades, todos os meus direitos ao seu
critério, para que fizesse a salvação da minha terra, com
pequeno sacriftcio da minha parte. (Muito bem I J[uito

"r

hem/)
É

preciso, porém, saber que êsses tipos excepcionais
não sáem dos textos, não são criados dentro da lei, nem
nos volumes impressos dos códigos ou das constituicões .. O
'que se dá, é uma especie de antropomorfismo político: surge,
primeiro o varão superior; surge das necessidades ambientes;surge, por um conjunto de qualidades individuais, superiores, raras; surge, porque é um grande condutor de ho·mens e tem urna formidável retaguarda a imr>elí-Io para a
:frente. Triunfante, êle cria instituições á sua imagem e
·semelllança, afeiçDa o Direito vigente aos postulados. da
idéia vencedora.

I
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O ditadorpl'ecisa, não s6mente conhecer as misérias I
-hum?-nas, mas ser também uma energia e uma virtude, ai
servIço de uma grande causa. Coloca o bem e 8 felicidadel1
~o Esta:do acima de tudo; tem uma espécie de loucura sagrada pelo interesse e pela prosperidade do seu povo e dai
'sua pátria.
. :
Não se trata, simplesmente, de honestidade pessoal;
porque desta s6 se gabam aqueles que não a possuem; pois
é qualidade elementar que tem até o humilde carregador ou
-I() nosso criado de quarto. A honestidade principal consiste
.em dominar os próprios amigos, em refrear os sentimentos
de bondade e afeição para obrigar todos a respeitar os di';'
-llheiros públicos e' cuidar da execução da lei. .Ainda em
malversações. não se acha o perigo, porque na maior parte
,-dos paises, no nosso, inclusive, o grande inconveniente dos
·governantes não está em abusar dos dinheiros públicos, porfque êsses casos constituem exceção: o maior mal reside em
não fazer justiça a quem a merece. Todo o homem que re:"
'.quer, que pleitea,que ·discute, que se dirige ás repartições,
que tem direito a ser promovido, d~·{e ser atendido sem empenhos, sem pedidos•. sem intel"';dlc;ão de quem quer que
I
seja; (Muito bem. Palmas 110 recinto e nas. galerias.)
Essas qualidades. porém, não se criam nos C6digos.p
herói tem de adquiri-las na luta, no sofrimento, na fraternidade com os desgra..c;ados como êle.
O homem excepcional raramente se forma entre armí-nhos; a sua envergadura é acaçalada nas fráguas da adver..
sidade e do martírio. Até m~smo· Frederico, filho de :;obetano, não teve a juventude cercada de meiguices e folguedos;
curtiu longo padecer antes de atingir o' fastígio da glória. i
Tinha um pai selvagem, bruto, estúpido, que o preIldia
I.e o maltratava. 1;le corria aos seus livros de filosofia e aos
encantos de sua flauta, para, em silênciO,numa roda de alnigos dedicados, mitigllr as agruras da tirania paterna. O pai
não se contenta; sabe que há companheiros extremosos, que
-o convidam a fugir; ag-drra-o e mete-o numa fortaleza e o
obriga a olIhar das grades para o patíbulo, onde o seu maior
-amigo era executado. Nessas fráguas de sofrimento, êle Ise
forma e vem para o govêrno; cria um regime ultra-liberal.
Os jesuítas, perseguidos de toda parte,. VãO. encontrar, II ao
'1ado daquele protestante convicto, todo o apoio e toda a liberdade (Muito bem!). Lança os alicerces da grande Alemanha; rt'aliza uma obra formidável, que nunca mais desapaI
-recerá.
Outros .encontram-se, como Sun Ya-Tsen, no seu país,
..devastado pela anarquia, dominado pelos estrangeiros, todos
.os povos tendo ali direitos especiais.~le éumiluminado e
um forte. Compromete a sua saúde. li: um exemplo de aoneJ~ação e levanta multidões, .organiza, faz daquilo uma grande
.república.
.
Alguem, de humilde linhagem, vê a pátria enfraquecida
'Pela instabilidade excessiva dos gabinetes ministeriais,! por
:.um parlamentarismo exagerado, o govfêrno fraco, a anarquia
~avassalando tudo. Aproveita-se de um passado glorioso! 1e-vanta êsse povo, cOfPorifica ,as aspirações gerais e domina.
P,ensais aca$O que é Q regime que faz tudo iSso? É o
homem,só o ,homem. Se não, vejamos; apal'ece um Crom-well,revolta-se, combate .a realeza, decapita 'soberanos, domina a Inglaterra, reage, subjuga todos os ini,migos e s6 a
;mol'te o pode ,abater..

I

I
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Atribuíram tudo· ao regime. Conservaram o protetorado,..
procuraram até o mesmo nome, puseram -o .jovem Ricard-o no
mesmo sólioque o pai ocupava. Não resistiu um ano; caiu.
em estilhas seupodeTio; êle implorou a misericórdia do Rei,..
·voltou humilhado á Inglaterra.
A China teve Sun-Ya-Tosen. Todos êsses generais que·hoje lutam, devastam o país e restauram o feudalismo, todoS"
se dizem discípulos do grande ref-ormad<lr. Com o mestre,.
porém, está '110 túmulo o seu ideal e o país anarquizado, de-o
vastado, marchando outra vez para a desagregação e a ruína.
mtre um grande povo ooorreu o caso do próprio Frederico, que morreu ficando o mesmo regime, a mesma monar-~
:quia, .entregue o govêrno a' um homem do mesmo nome, vacilante, fraco.
.
As águi.as napoleônicas invadiram a Alemanha, domina-· ram ·a Prússia com' f1l.Cilidade espantosa. Do· seu túmulo, êle
·talvez enrernecesse. Sua gràD.deza, porém, era tamanha que·o vencedor foi incliD:ar-~e diante da campa do·Rei filÓSOfo e
teve nos lábios a homenagem que põe em evidência o êrro·dos que pensam bastar ser mantida uma instituição para se
conservar o regime, que é de exceção e exige homens ·de·
exceção.
"Se tu não estivesses ·aí, disse Napoleão ante o. sarcófagode Frederico, eu não estaria aqui".
.
Se -o grande guel'l'eiro-fil6sofo não estivesse no túmulo,.
Napoleão nunca entraria em Berlim.
Permanecia o mesmo regime, a meSma família; e o corsoentrou a galope.
.
Houve, porém, peor, na Franca. Cansado dos insucessos,
depois que Napoleão, o Grande, desaparecera, '0 povo correu.
a buscar um que tivesse o mesmo nome; restabeleceu o trono..
pensando que as instituicées e o apelido fossem penhores deglória, e salvação da pátria. 'Revoltaram-se os francêses, proclamaram Napoleão m; mas, em vez dos fulgores aurorais:de Austerlitiz, tiv-eram o lúgubre crepúsculo de Sédan •.
Sabemos bem, Sr. Presidente, -que na República e na..
monarquia, os homens raros, os homens tluperiores, quasi
nunca vão- aos postos superiores. Só mesmo o acaso, o bambÚ1'1'io, como diz o Professor Miguel Couto, com a sua ironia.
de sábio-, leva os homens extraordinários ás culminancias-

.

~~~.

preciso ter, sobretudo, qualidades políticas e estas nem.
sempre são predicados -dos estadistas.
.
Cumpre-nos fazer uma lei -para o que é comum, para oque sempre acontece, "quod pleru.m:que accidit/'
Ê por isso que os povos, 'lentamente, corrigindo aqui,
retocando acolá, for8llJ1, dia a -d'iar C1'iando um conjunto defreios e contrapesos, de aNIlas e defesas, aM conseguirem,
com a mediocridade dos governantes, com a dóminante média intelectual, diminuir, quanto possível, os males da humanidade.
Por êsSes motivolt, é precislll que'a Lei Fundamental côn. tenha normas que evitem.. um.regime .dOs e'inco··poderes, ondenão há Sun Yat Tsen, uma Prússia onde falta Frederico; um..
faSCismo sem MussoIini, e, talvez, coisa· mais perigosa, um.
, " , . '..
..
. bonapartismo sem Na.poleão:. .' .•• '
Pai"acoDjurar êsses· mlÍles, lembreii~reve~:, noCódi~'Supremo,oin 'hoc signovinces. da..R~ública Nova; para..
governados, um"lem~" e)., para.
goy'~antes.;.ulJIla
.advertência.
. .
".
É

- - . . ' _.
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todos os poderes ema.nam do povo e são exercidos, no seu
interesse, de acÔrdo com a lei. (Muito bem r Muito bem I

.Palmas. O orador é vivamente cu.mprimentado e ·abraçad.o.)·

5
O Sr. Arruda Camara - Sr. Presidente, o Sr. Deputado
.'Barreto Campelo, que se acha numa casa de saúde, pediu-me
justificar sua. ausência nesta Assembléia.

O Sr. Presidente - A Casa fica inteirada.
Comparecem mais os Srs:
Cunha Melo" Luiz Tirelli, Mário Chermont, Joaquim
"Magalhães, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Jeová Mota,
.Ferreira de Souza, Martins Véra, Alberto Roselli, Heretiano
Zenaide, João Alberto, Souto. Filho, Árruda Falcão, Solano
..da Cunha, Mário Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Osório Borba, Sampaio Costa, Guedes No-;gueira, Augusto Leite, Deodato Maia, Clemente Mariani, Ar·lindo Leoni, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Fi"lho, Carlos Lindemberg, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral
Peixoto, Miguel Couto, Leitão da Cunha, Nilo de Alvarenga,
..:João Guimarães, Raut Fernandes, Acúrcio Torres, Fernando
-Magalhães, José Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo,
"Odilon Braga, Clemente Medrado, João Penido, Valdomiro
Magalhã~s, Campos do Amaral, Alcantara Machado, Rodrigues
Alves, Barros Penteado, Vergueiro César, Cincinato Braga,
pCarlota Queiroz, João Vilasboas, PUnio Tourinho, AntÔnio
.Jorge, Idálio· Sardemberg, Simões Lopes, Maurício Cardoso,
Anes Dias, Argemiro Dornelles, Assis Brasil, Valdemar
'Reikdal, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Mário Manhães,
AntÔnio Rodrigues de Sousa, Mílton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Rocha Faria, Oliveira Passos, Gastão de
"Brito,'reixeira Leite, Oliveira Castro, Morais· Paiva, Nogueira
"Penido, (83).
Deixaram de comparecer os senhores:
Fernandes Távora, Álvaro Maia, Freire de Andrade, Xa--vier da Silveira, Barreto Campelo, Luiz Cedro, Prisco Paraiso,
.:Artur Neiva, César Tinoco, Oscar Weinschenck, Gwyer de
ÃZevedo, lUas Fortes, Melo Franco, José Braz, Adélio Maciel,
"Pandiá Cal6geras, Pedro Aleixo, José Alkmim, Simão da
'(;unha, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Plínio Correia de
Oliveira, Morais Andrade, Zoroastro Gouveia, Guaracy Síl'veira, Abreu Sodré, Armando Laydner (26).
. O Sr. Presidente ~ Nada mais havendo a tratar, vou le- ~
-vantar a sessão, designando para amanhA a mesma
ORDEM DO DIA

'Trabalho da Comissão.
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 32 minutos.

lIa Sessão, em 28 de Novebmro de 1923 (11
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente
{.

l..s i 4 horas, pr-ocede-se á chamada, á qual
'responder 06 Srs.:
Antônio Carlós, Crristó"f-âo Barcelos Fernandes Távora,
ClemenfJino.Lisboa, Valdemar \Mota, Álvaro Maia, 'Mário
Caiodo Mário Chermont, VeiSa Cabral, Leand1"o PinheirO',
Moura Carvalho, J oaquímMagalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos dos Reis, Adolfo
Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Hugo Naplr.leão, Luiz Sucupirra,Xavier de Oliveira, Pontes Vieira, Jeová
Mota, José. de. Borba, Kreg.inaldo Cavalcanti, Martins Véra,
Alberto, Roselli, Herectiano Zenayde, Agamenón de Maga..
lhães, Arruda Camara, Augusto Cavalcanti, José $á, Simões
Barbosa, Osório Borba, Góes Monteiro, Valente de Limã,
Izid,ro Vasconcelos, :Sampaio Costa, Guedes Nogueira, An..
tônio Machado, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, J. J. Sea~
bra, Medeiros Neto, Edgard Sanches, Átila .Amaral, Homero
Pires, Manuel Novais, 'GHeno Amado, Negreiros Fal~ão,
Aloísio Filho, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos
Lindénberg,'Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio
Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Acúrcio Torres, Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, Soeres Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber
Filho, Bias Fortes, Martins ISoares, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Augusto 'Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, . Odilon Braga, Vieira .Marques, Clem:ente' Medrado,
Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo; Furtado de Mena..
zes, Cristiano Machado,' Policarpo' V'Íoti, .Daniel de Carvalho, ,Ribeiro .Junqueira, .Levindo Coelho,. Benedito Valada~
res, Belmiro de Medeiros, Celso ·Machado, Bueno Brandão,
Alcantara· Machado, 'Barros Penteado, Hipólito do Rêgo, José
Ulpiano, .Almeida Camargo, Domingos Velasco, José Honorato; Nero de Macedo, Alfredo Pacheco, Frederico Wolfenbutell. João Símplício, Renato Barbosa, Demétrto Xavier,
Vitor Russomano, AscaniQ . ' Tu1)ino, Fanfa Ribas, Argemiro
Dornelles, Alberto .Dinii, Cunha Vasconcelos, ·Perreira Neto,
Gilbel't Gabeirll, V,asoo. Tolêdo, Valdemar ·Reikdal, Francisco
Moura; Antônio Penafort, João MigUel Vitáca,: Alberto Surek, Armarido .. Laydner, 'Edwald Possolo, .Guilherme Plaster,
Sebastião de Oliveira, Martins e Silva, 'Ricardo Machado,'
Walter James Gosling, AugustoCo~sino,Horácio Lafer, Eu-:-

.yaldo .Lodi,·MM-io~mos,~,acheco e~i1va,;'Gastãod~:BTito,

.....
:.:.:.. ~;(iJ;.~e.s~Xª~k~ .~~~i~~s~ ··~·•. Co~J1siiQ.CQ~tithci~~l,;
.v .'V~lume .respeétivô.··

..
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T.eixeira Leite, Pedro. Rache, Oliveira Castro, Penheiro de
Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva e
Nogueira Penido. (139).
O Sr. Presidente - A chamada acusa o
to de 139 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.

comparecimen~

O Sr. Clementino Lísboa (3~ Secretário, servindo de .2~).
procede â leitura da ata da sessão antecedent.e, a qual é
posta em discussão.

Em seguida, é aprovada a ata 'fIa sessão antecedente.
O .51'. Presidente -

Passa-se âleitura

~o

expediente.

O Sr. Fernandes Távora (~ Secretario, servindo de 1°),
declara que não há expediente a ser lido.
O Sr. Presidente - Estão sôbre a Mesa os diplomas dos
Srs.. Antônio AugustO Covello, FredericoVir.moncf Lacerda
Werneck, José Carneiro de Rezende e Irineu Joffi1y, eleitos Deputados, respectivamente, por São Paulo, Minas Gerais
e Paraíba do Norte.
De acOrdo com a publicação do Superior Tribunal Elei- .
toral, êsses diplomas estão válidos; e, encontrando-se no edificio da Assembléia, êsses Srs. Deputados vão prestar o com·promisso regimental.
Nomeio, para, em comissão, introdUzirem ·55. EEx. no
recinto, os Srs. 3°e 4° Secretários.
.

.Comparecem SS. EE:x:., acompanhados da
respectiva comissão e, junto â Mesa, prestam o
compromisso regimental, tomando. assento, em se.
guida.

O Sr. Presidente - Recebo, neste momento, um ofício
assinado pelo Sr. José Manuel de Azevedo Marques, renunciando o mandato de Deputado por São Paulo.
De &cÔrdo com as comunicações oficiais, é 1° suplente
·do Deputado Azevedo Marques o 81'. José Joaquim Cardoso
de Melo Neto, que está presente e vai prestar o compro·misso regimental. Para êsse fim, convido os Srs. 3° e 4°
'Secretários, para, em comissão, introduzirem S. Ex. no
-recinto.

.comparece s. Ex., acompanhado da respectiVa comissão .e, junto á. Mesa, presta o compromisso regimental, tomandonssento,· em seguida.
3

o Sr. Presidente-.; Não há oradores' inscritos na' hora
destinada .ao. Expediente. . Se nenhum dos Srs. Deputados
quer usar da. palavra nesta· hora, vai,;.,se· passar á Ordem do
•.•. .
dia. (Pausa.)·
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Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Cunha Melo, Alfredo da Mata,
Agenor Monte, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, LeãO Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Ferreira de Sousa,
Odon :Bezerra, Pereira Lira, Veloso Borges, João Alberto,
'Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da. Cunha,
Mário Domingues, Arnaldo Bastos, Alde Sampaio. Umberto
Moura, Marques dos Reis, Magalhães Neto,. Arlindo Leoni,
Alfredo Mascarenhas, Leônoio Galrão, Francisco ·Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, J{)nes Rocha, Miguel Couto, Pereira Carneiro, João Guimarães, Raulc Fernandes, Alípio
Costallat, Fernando Magalhães, José Eduardo, Cardoso de
Melo, Gabriel Passos, João Penido, Valdomiro ,Magalhães,
.campos do Amaral, Teotônio Monteiro de Barros, José
Carlos, Rodrigues Alves, Mário Whatelly, Vergueiro César,
Jorge Americano,CincinatoBraga, Carlota i Queiroz, Abreu
'Sodré, Generoso Ponce, João Vilasboas, Francisco Vilanova,
Plínio Tourinho, Lacerda· Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardemberg, Simões Lopes, Carlos Maximiliano~. Pedro .Vergara,
Assis Brasil, Acír .Medeiros, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho,· Mário Manhães, Antônio Rodrigues de
Sousa, Mílton Carvalho, João Pinheiro, Alexandre Siciliano
.Júnior e Roberto Simonsen (73).
I
Deixam de ~omparecer os i Srs.: .
I
Tomaz LObo, Luiz Tirelli, Freire· de Andrade, Barreto
-Campelo, Augusto Leite, Deodato Maia, Prisco .Paraíso,.. Clemente Mariani, Artur Neiva, César Tinoco, Oscar Weinsohenck, Melo Franco, José Braz, AdéUo Maciel, 'Pandiá Ca16geras, P.edro Aleixo, José Alkmim, Aleixó Paraguassú, LicurgoLeite, Plínio Correia. de Oliveira,: }foraisAndrade,
. :Zoroastro Gouveia, Guarací Silveira, Maurício Cardoso, Anes
Dias, Rocha Faria e Olive!ra Passos (27).i
O Sr. Presidente· - A ordem do dia é constituida por
'Trabalho de Comissâo. Assim, vou levantar a sessão, desi.gnando para amanhã a seguinte
onnEM DO· DIA

Discussão e votacão da redação final do projeto de reso.1ução n. i-B, de 1933, aprovando o Regimento Interno da
.Assembléia Nacional Constituinte.
j

•

,

Levanta-se a sessâo ás 1.4 horas e 15 minutos.

12- Sessão, em 29 de NO'vembro de 1983'
t
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

A's 14 boras, procede-se á cbamada, á quaF
respondem os Srs.:
Antonio Carlos, Pacbeco de Oliveira, Christovão Barcelos,.
Tomaz Lobo, Fe~andes Távora, Clementíno Lisboa, ValdemarMota, Mário Caiado, Luiz Tirellí, Alfredo da Mata, Yeiga Cabral Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado,.
Costa Fernandes, Carlos Reis, Rodrigues Moreira, Godoíredo Viana, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Xavier de Oliveira,
Silva Leal, Pontes Vieira, José de Borba, Kerginaldo Cavalcanti, Herec~iano Zenayde, Irineu Jo!fíly, João Alberto, Agamenon de Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão,· Mário Domingues, .Arruda - Camara, José Sá, Simões Barbosa, Osório
Borba, Góes Monteiro" Valente .de Lima, Guedes Nogueir~
Leandro Maciel, Augusto Leite, ROdrigues Dória, J. J. Seabra, Marques dos Reis,. 1\ledeiros Neto, Artúr Neiva, Edgard
Sancbcs, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Homero Pires, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos,Fernando de. Abreu, Jonas Rocha,. Henrique Dodsworth,.
Amaral Peixoto, Sampaio Correia, .Leitão da Cunha, Olegá-:
rio Mariano, João Guimarães, Prado Relly, Alípio Costalla~
AcÚrcio· Torres, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lengruber . Fílho, Bias Fortes, Martins Soa'I'es,..
Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto viégas, Mata
Macb,ado, Deld'im Moreira, Odilon Braga; Vieira Marques,
Raul Sá, Simão da Cunha, João PeDido, João Beraldo, Furtado,
de Menezes. Cristiano Machado, Policarpio viotti, Daniel deCarvalho, Ribeiro Junqueira, Levindo Coelho, Benedito Valadares, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Bueno Brandão,.;
Carneiro de Rezende,. TeotÔnio Monteiro d~ Barros, Rodrigues
Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, MárioWhatelly, Hipólito do· Rêgo, Guarací Silveira, José Ulpiano, Almeida Ca":
margo õ Lacel'da Werneck, Antô:lio Cavelo, Cardoso de .MelO'
Neto, Domingos Velasco, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, La-cerda Pinto, IdáIío Sardenberg, Simões Lopes, Anes Dias). FredericoWolfenbutel1, João Simplício, Renato Barbosa, DemétriO
Xavier, Vitor Russomano, Ascanío Tllbino, Pedro Vergara, Fantil Ribas, Alberto Diniz,Ferr.eira Neto, Vasco Toledo, Waldemar Reikdal,Francisco Moura, Antônio Penafort, João Mi.,;
gueI vitáca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Pos~
solo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, EdmarCarvalho, Sebastião de Oliveira, Martins c Silva, Augusto
COl'sino, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Teixeira Leite, ·P1nheiro Lima, Levf Carneiro, Abelardo Marinho. (143).

-444'~
." !

o Sr _ Presidente- Alista de presença acusa o comparecimento de 143 81's. Deputados.
Está aberta a sessão.' . . .• .
O Sr. Fernandes Távora {2° Secretário). procede á leitura da ata da sflssão antecedente. a qual é posta em dis-cussão.
O Sr. Rui Santiago (ScJ6ie a ata) $1'. Presidente,
tendo sido omitido meu nome no Diário da Assembléia e
"havendo eu comparecidoãSéSsão de ontem, peço a V. Ex .
.seja ela retificada nesse 'poIÍt.&:·(1.) •
O .Sr. Presidente _: O!ri~1re Deputado ~~erá. atendido .
• '

,,':"

;::"',1

;',"'i':'Cí:'i

"

O Sr. Valdemar Mota(Sób,.e a ata) -

Sr. Presidentt.l,
-o nosso colega Sr. Pereira carneiro não compareceu á. ses.são por motivo de forcaimaior~
·:::~r'·1

O Sr. Presidente ~A"casa fica inteirada.

i ,::,"':~";/",'Q!,2 ,./'

,

Em- seguid3"éHaprovada a ata da sessão an-

tecedente.·.,~:j

i

Comparece~'iSr.

Ministro 'Osvaldo Aranha.

O Sr. Presidente ":':'jJ?~sa-se li leitura do Expediente.
;".,Iji~:':'J

~

Q Sr. Tomaz Lobo, (i~~Secretário). procede á.leitura do
·segumte
. "::;'LJ' .

.!EXP,EDIENTE

Telegrama:
Do Sr.' J)eputad~ 'G~cí Silveira, justificando sua
:ausência ás sessões passâãü.! - Inteirada.
! ....:;;::

:·.··f?~;1'"2

I

O Sr.

,<' 'r ~ .;, ,;'

Pre6id.enteLT~1hapalavrao Sr. Hugo Napoleão,

primeiro orador inscrito /;':i i
.
O Sr. Hugo Napole~~f..l...S~. Presidente, Srs. Deputados.
-não trago a veleidade! de:traçar normas aos trabalhos da
Constituinte brasileira, nem a. preocupação de expõr teorias
.constitucionais. Entreta1,ltô, .1 SI'•. Presidente, a circunstancia
·da sugestão aqui apreseJitada de se traçarem rumos precisos
;aos nossos trabalhos :edefse proceder á elaboração do n05,,0
·estatuto fundamental de ;uminquerito sôbre os êrros e falhas
-dos regimes passad~s,trl)\1Xe-me a esta tribuna ..
Sei que vou incidirnõs; reparos. que faco e ser acoimado
·de praticar àquilo qUe.digonão deseiar praticar, mas, as palavras que vou proferir, eXplicarão a intenção que me conduz.
·e o iato forçado emq116}está vivendo esta Casa, pela decaI'''
:rencia do prazo paraa&fàpi'esentação de emendas ao AnteProjeto, se não justifi~á~ó;uso que faço da palavra, não po- .
.derá, em tOdo caso,i.a~aVá-locom apécha ·de procrastina-Cão dos nossos trabalho~:~.;.
Sr. Presidenteo.fenômeno. que se observa com a explo:são de uma granada esbârr,ondando o terreno· sôbre que incide
.e atirando para o ar, eí#ilconfusão diabólica, os fragmentos a
.que o reduziu, assemelJ:l.!rse ao que se observou com a grande
.guerra, sôbre os Es~~d~~~;}.fo· ConLinenteEuropêu. Ali, da pla(1) - Retificad#'1f0}; ; ,
.
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nura geológica regularmente argamassada, o montão infórme;.
onde se vê a areia separada da pedra, a árvore com os ramos··
soterrados e as raizes para o ar. Aqui, conforme acentuou
Francesco NHti, o aparecimento do bolchevismo, do cesarismo
fascista, as desordens de produção na Inglaterra, a pobreza da
Alemanha, o militarismo na Franca. Ao lado disso e por isso
mesmo, aquele tatear do espírito humano em direções contraditórias, genialmente apanhado e sintetizado por Gilberto·
Amado.
Como era natural, no meio dêsse cáos onde parecia que·
se iriam submergir as velhas civilizacões. mais atingidas foram as instituições político-sociais. Daí, as revoluções nos
Estados do Velllo Continente a, como consequência delas, "
transformação do seu Direito Constitucional : modificação do·
conceito de soberanía, que Mouskheli refere através da cpinião de todos os tratadistas;.o desenvl)h~imento das funções
do Estado; a absorção do indivíduo pelo Estado; a divergência na organização do Estado Federal, tanto na teoría
como nas normas positivas das cartas constitucionais, sôbrecentralização e descentralização administrativas; incerteza
sóbre a que poder deva caber a supremacia, sc ao Executivo,
se ao Legislativo; enfim, a luta entre o Socialismo e a Demoera~ía.
.
Em tudo, porém, ou melhor, na decantação dos fins deborrasca, o espírito do jurista coordenando,e o bom senso dos·
povos divisando nítidamente os contornos da verdade, já traçaram a orientação dos governos no caminho seguro da DemocracIa, em que pesem os exemplos da ltalia, da Russia ('
da Alemanha, na persistência dos governos que se traçaram
Quanto a n6s, postados em frente do Mundo, ou melhor,.
defrontada a nossa organização político-social diante dos 1'1'0blêmas insolúveis das outras nações ·-·decorrentes dos fenOmenos dos sem trabalhos, do desequilíbrio econômico, resul-tante da. superprodução e incapacidade de consumo, da luta
p,ntre o trabalho e o capital, do crescimento do operariado c·
de tantos outros tão augustiosos - ainda nos podemos considerar na Situação em que se encontra o visinho do prédiopr6ximo em que lavra incêndio.
Bastante será que façamos o aceiro.
Isto dito, volto-me ao início do meu discurso, para fazer·
estas indagações:
Precisamos, como norma dos nossos trabalhos, de um,
inquérito sôbre os êrrosl.io passado, ou êsses êrros já foram
apreendidos e estão na conciência de tôdos?
Qualquer que seja a conclusão, o Ante-Projeto consubstancía o reparo dêsses êrros?
Que orientação devemos imprimir á nossa Constituição?'
Sr. Presidente, na ordem intelectual própriamenta dita,
o mais proveitoso fenOmeno que a Revolução trou..ca,foi' o·
aparecimento de estudos sociOlógicos sObre a realidl!~q brasileira, com o apontamento dos êrros de nossa organiza~ão nacional, das verdades sôbre as nossas misérias, das llossas ne-·
cessidades, em um palavra - a expOSição daquilo que real-o
mente somos, que, inicial e lateralmente havia preocupado os.
espíritos de Euclides da Cunha, Alberto 'l'orres, Oliveira Via-o
na, Bonfim, Assis Brasil, Azevedo Amaral, Gilberto Amado,.
Ti'istão de Ataide, Paulo Prado e mais alguns raros. Hoje,.
com o advento revolucionário. a nossa literatura sÔbre o as-o
sunto cresceu rápidamente. Entre outros, aparecem os tra~·
balhos de Afonso .Arinos de Melo . Franco; . Otávio. de Faria,
Santa Rosa, Martins de Almeida, Alcindo-·Sodr.é, Alfredo Ellia:

·....;...·U6·._~unior, Plínio Salgado, Backeuser, Alberto Moreira. Ao lado
.·ãêsses trabalhos, o registro da História, as observações quotidianas da Imprensa" os ·movimentos de opinião, especial,.mente a acão do m.ovimento revolucionário triunfante, apon,taram os êrros dos regImes passados e fixaram as tendên,eias a serem observadas na nossa organizacão constitucional.
Entre os êl'1'os, ·as deficiências, uns de ordem institucional pr6priamente dita, outros de natureza educacional e,
-:ainda outros decorrentes das práticas desvirtuadas, avulta,
_.como pl'incipal,' o falsea~nto dO regime representativo, pela
.mentira do· voto. E·a seguir, quasi todos advindos dêste, a
hipertrofia do Executivo, o desrespeito á autonomia dos Es.!fados, a conspurcação dos direitos individuais, a anulação do
..Lagislativo, a corrupção e desorientacão administrativa, a 11',racionalidade da tributação avultando no estabelecimento dos
..impostos interestaduais. e ·na política das intermitêntes pro..leções tarifárias, o enfraquecimento do Judiciário resultante
• da sua dissolvente organização, enfim, a deficiência do ensino.
Teria o Ante-Projeto, submetido ao nosso exame, apre·endido êssesi-enômenose procurado dar-lhes solução?
·
Parece-me que sim. Sinão na totalidade, ao menos em
parte, e é por isso que entendo será segura a nossa orienta--Cão, não. o rejeitando in limine nem o adotando in totum.
Lá estão, no Ante-Projeto, entre outras, disposições sObre
-,1) voto secreto, a ·representação proporcional,
os tribunais
eleitorais, já consubs1anciados na refórma eleitoral levada a
· efeito pelo Govêrno Provisório, iniciativa que, no conceito de
todos e como o deixou frisado o meu ilustre colega Aga· menon de Magalhães, no seu recente e magnífico trabalho "O
-'Estado e a R~alidade Contemporanea", obedeceu á exigência
· de nossa 'educação democrática, foi executada de acõrdo com
as tendências e aspirações :veementemente reclamadas pela
· opinião e corporifica o verdadeiro espírito da. Revolução
· Brasileira.
O contrôle e o equilíbrio dos poderes lá estão disciplina.-dos, entre outras medidas, pelos contrapêsos da efetiva responsabilidade do Presidente da República, da nova responsabilidade dos Ministros de Estado, da criação do Conse~'lbo Suprêmo, da escolha dos juíz~s pelo próprio Poder Judiciário, da criacão das comissões legislativas permanentes, da
...possibilidade dos conselhos técnicos.
Vêem-se, igualmente, sábias disposi,::õp.s sObre a efetiva
garantia da liberdad-e individuul, menospresada no regime
· passado ao sabor dos mandões do dia; a regulamentação adequada do estado de sítio e da liberdade da Imprensa; a re. .clamada restrição na fixação de impostos, etc.
Por outro lado, lá estão no Ante-Projeto disposições que
.' eu chamaria de socializantes e que refletem as novas tendên· ·.cias jurídico-sociais na reação contra o individualismo, na
· restrição ao direito de propriedade para que atinja a sua
função social; na intervenção do Estado para a verdadeira
.''Qrganizacão econômica.
Para nós, que, por felicidade, não temos realmente a
· .questão social propriamente dita, como se apresenta em
,.outros países, que não temos desempregados, que vemos se
desenyolverem pacificamente as relações entre o trabalho e
·0. capItal, que temos terras de mais não cultivadas, as refe· ,ridas disposições socializantes do Ante-Projeto, algumas Oas
quais permanecerão, por muito tempo, como méras normas
....educativas, na, frase de Mirkine-quetzevitch, o ilustrado Se-
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..cretário Geral do Instituto Internacional de Direito Público,
.de ParCs, aqui tão malsinado pelo Sr. Carlos Maximiliano, :satisfazem, no meu fraco modo de ver, as nossas aspirações
no tocante a esta ordem de idéias.
Fazendo essa enumeração exemplificatívada consubstan-ciação, no Ante-Projeto, de medidas que tendem a corrIgir o')
érros do passado e garantir a estabilidade da vida constitu:cional, no futuro, não quero significar que concorde inteiramente com a elasticidade de algumas delas ou com a restri-Cão ou redução de outras. Em tempo oportuno manifestarei
..essa discordancia. Desejo, porém, desde já, fazer 05 meus
reparos a assunto que julgo essencial e que, embora consignado no Ante-Projeto, o foi de modo insuficiente ou restrito
.e para o qual chamo a atenção dos meus nobres colegas.
Refíro-me á composição do Poder Legislativo, á compo-sição da Assembléia Nacional, de que cogita o art. 22 do
Ante-Projeto.
Sr. Presidente, o grande êrro, o êrro inicial, o grande
mal da nossa federação repousa na divisão arbitrária das
-suas circunscrições terriLoriais, que Bonfim focaiizou ma-gistralmenteno seu livro "Brasil-Nação". Daí, a decorrência
da maioria dos nossos males; daí, a situação de Est:ldosdominadores e Estados dominados, determinando todas as deturpações do nosso regillle republicano. Daí, Sr. Presidente,
'o fenOmeno do regionalismo, que n6s não queremos compre:ender na sua realidade palpável, decolTente de imperativos
de ordem geográfica, econômica, moral e, sobretudo, hist6rica; regionalismo que todos n6s cultivamos, a que damos
'corpo na nossa ação pessoal, na nossa vida intima nos Esta<los, masque, de público, procuramos ocultar, com pavor sagrado, na errOnea interpretação de que êle contribui ou po'derá contribuir para a perturbação da unidade nacional.
Não devia êle ter surgido, mas, surgindo, como surgiu,
,daquele érro inicial de nossa divisão territorial, desenvolvendo e, como se desenvolveu, sob a i1l.t'h:tência das circuns·tan~ias de sermos um país de imênsa ertensão, com as de'sesperadoras deficiências de transporte, diversidade de aspectos da Natureza, variedades de clima, etc., não é s6meni o
'uma necessidade que os govêrnos devem tolerar, mas uma
"fatalidade a que se devt" a grandeza do país. Porque o re·gionalismo tem sido, paradoxalmente, a liga fundidora da
,unidade nacional. E, desde os primeiros dias da nossa hist6ria, que o destino foi buscá-lo para élo milagroso dessa
unida1e.
O regionalismo começou exatamente no dia em que o
País teve a sua primeira organização política. Começou com
.a instituiç§.o das capitanias hereditárias.
Um país da formidavel extensão do nosso, um país que
era uma porcão de países, não podia caber nas mãos de um
·56 homem, ou melhor, de uma s6 autoridade. Era preciso
,reparti-lo por 'Vários donos, para que cada um, como dono,
euidasse do seu pedaço, defendendo-o e engrandecendo-o.
E o Brasil teve a ~ua divisão nos :12 16tes que a Hist6ria
'.
conhece;
-Cada capitania era, p6de-se dizer, um coroo autônomo.
Os donatários eram. senhores quasi absolutos dôs seus domí'nios,com posse ,perpétua e hereditária. O Govêrno da Metro"pole exercia apenas um vago protetorado e tinha uns vagos
direitos como,o do quinto dos metais e o das pedras preciosas
"
e o .monopolio de pau Brasil.
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De tão. grande sUlco tinham .as linhas da autonomia
marcadas pelo regime das Capitanias, que muitos historiaaores são de opinião que, com as capitanias hereditárias, começou a Independência do Brasil.
Cada 16te era um feudo. Tinha vida a seu modo, leis
á mentalidade de seu dono, riqueza ou miséria conforme a
atividade ou a moleza do seu senhor, rigor ou frouxidão
conforme o pulso férreo ou a tolerancia do seu donatário. Em
Pernambuco, .eom a energia invacilável de Duarte Coelho, as
coisas andavam rétamente e enforcavam-se frequentemenre
os degredados que a Metr6pole para lá enviava: no ~sprr1to
Santo, ao contrário, com a toleranciaexcessiva de Vasco Fernandes Coutinho, os criminosos tinham uma pr.eeminência.
assustadora.
. '
Formou-se, como era invitável, o regionalismo no Brasil.
Os núcleo9 de habitantes eram poucos, as distancias
eram imensas, as dificuldades de comunicação -infinitas.
E a falta de contacto que as distancias e as dificuldades produziam, fez com que. cada núcleo de população, não contando
com o auxílio de outros núcleos, procurasse viver por si próprio, pelos seus esforços e pelos seus recursos. E êsse esforço, feito, digamos, individualmente, despertou nos habitantes de cada região um certo zêlo, que .tinha muito de
ciúme. Os. homens se tornaram ciosos, ou melhor, orgulhosos do trabalho realizado no pedacinho de terra em que
viviam, e não consentiam que alguem de outra terra lhe3quizesse ditar lflis.
E o. regional1smo nasceu e medrou no Brasil.
Daí por diante, toda a História Nacional é· uma revelação de que o regirmalismo afundou as suas raÍ2es na terra.
brasileira.
Passemos, lJara o demonstrar, em revista alguns fatoshistóricos.
Depois da França Antártica, de VilIegaignon, na Baía
de Guanabara, que quasi não foi percebida pelas capitanias
do N6rte e da França Ártica, de La Lavardiére. no Maranhão,
que nâo impreSSIOnou as· populaçôes do Sul, - l'ernamnucc>
é inopinadamente invadido pela Holanda. Houve uma grande trepidação de guerra, ora para repelir a invasão, ora para
expulsar os dominadores. E o Brasil, na época, se impressionou com. o formídélvel episódio histórico que no NOrte sedesenrolava ? Quasi que não teve notícia dêle. A luta. iutel'essou apenas a linha litoraneaquo se estende da Baía ao
Ma\'anhão, e isso porque a ocupação batava abrangia quasi
toda aquela imensa zona.
Na penúltima decada lia século XVII, rebenta, no Maranhão, uma revolução de tundo nativfsta. E' a rebelião do
Monopólio. por Manuel Beckman - o .Bequimão, como O'
Povo o conhecia. Durante mais de um ano a Capitania Maranhense vive inteiramente afastada, inteiramente independente da Metr6pole. E o resto do Brasil não se apercebe disso. A questão nâo lhe interessava. Os motivos que accenderam a revolta heckmaniana feriam apenas os interesses ao·
Maranhão e do Pará.
E' o Destino concorrendo ·para criar o regionalismo!
Mais tarde, duas agitações no País revelam que o espírito .de regionalismo é absolutamente inextirpável.
A guerra dos Emboabas que, á primeira vista, parece
uma floração de nacionalismo - uma: luta de brasileiros contra portugueses - é pura efervescêncla não sómente de regionalismo, .mas até de bairrismo.
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o emboaba contra o qual o paulista se batia não era
apenas o estrangeirO, ou, mais particularmente, \) português.
Era o próprio brasileiro, era o próprio paulista.
Eis o que nos diz o erúdito Xavier da Veiga, nas Efemérides ~finei1'as: •.• "a ambição dos paulistas feria aos
seus próprios contcrraneos. Ao passo que mes tornavam
extensiva aos baianos e a outros agrupamentos de nascidos no
Brasil a denominação de emboabas, ou o qualificativo desdenhoso de forasteiros, não consideravam como paulistas. senão os naturais da Cidade de S. Paulo, suas imediações e
zona para o lado do mal. E' assim que não se associavam
nem se harmonizavam com os povos vindos de Taubaté, e
vizinhanças, antes os hostilizavam também, considerando-os
de parcialidade com os emboabas. E, no entanto, os taubateanos, como então se dizia, eram paulistas dos mais ativos
e dos mais denodados nas entradas pelos sertões e nas descobertas das minas. " .
Na guerra dos Mascates, o fenômeno toma .J caráter
ainda mais restrito. E' uma cidade chocando-se com outra
cidade - Olinda, indolente e em marcha para a decadência e
ciosa dos seus foros de nobreza, a btl.ter-se contra a plebéa
e florescente Recife.
Querem um exemplo mais eloquente '? .. O da Inconfidência Mineira. Os desgostos eram em Minas, a conjuração
s6em Minas se fez. Não havia nenhuma outra Capitania que
participásse da trama revolucionária. A grande tragédia política foi, na verdade, empolgante pelo aparato que as autoridades lhe deram. Mas, na época, apenas empolgou o Rio
de Ja1'l.eiro, onde as suas cenas mais pungentes se desellrolaram e a Minas, a terra dos mártires. O resto do Brasil, o
Nórte que fIcava longe, não teve conhecimento do fato.
Mas .não se diga que a floração do regionalismo tem
prejudicado a unidade nacional. O que a História registra é
que, quando a questão é nacional, o País inteiro vibra comu
um corpo s6. Ai estão os exemplos do movimênto constitucional de 1820, do movimento da Independencia, de que
aquele foi prelúdio, e da guerra do Paraguai.
O regionalismo nunca prejudicou, portanto, a harmonia
nacional, nunca perturbou a unidade da Pálria.
No momento em que a dignidade da Nacl10 está em jOgO,
não existe bairro, não existe região, não existe zona. Existe
o Brasil.
Passemos, pois, Sr. Presidente, para nossa. Constituição,
aquflo que constituiu a grande causa de Rui na Conferência
da Haia. Se os individuos são iguais perante a Lei, porque
não o devem ser os Estados Federados ?
A desigualdade jurídico-político dos Estados da Federação Brasileira tem sido a causa da maioria dos nossos males
e· continuará a ser motivo de rivalidades chocantes.
O regionalismo não prejudica li. Nação, c, por isso, o.
que temo:; a fazer· não é negá-lo, mas, respeitá-lo e, respeitando-o. para não incentivâ-Io li. extremos des'.:!sperados. uma
das medidas a ado~ar, na nova Constituição, será a igualdade
.de representação dos Estados na Assembléia Nacional.
- O SR. AUGUSTO VIEGAS - O .próprio regi,onalismo contrariaêsse pensamento de V. Ex.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Por que contraria'?
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Se o regionalismo é o amÔl' á
terra, tal qual o descreve V. Ex., êle contral1a essa igualdade que V. Ex. deseja.
29
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - E' preciso (lue essa desigualdade não traga choques entre irmãos. V. 'Ex. não trata. os filhos de modo diferente.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Tl'ato-'Os do 'mesmo modo,
mas nem todos são iguais. :Mesmo que se pretenda que sejam iguais, vão o serão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A minha tt:se foi, exatamente, dcmlODsLrar a desigualdade.
~
E' preciso que, no aspecto politico,os Estados se tor..
nem iguais, para que o sentimento de regionalismo não
degenere.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não é provando a desigualdade
;_
que V. Ex. chegará á igualdade.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Pode-se dizer, Sr. Presidente, que, ao lado do combate á falsa representação, decorrente da mentira eleitoral, o sentido da Revolução de
Outübro foi a extirpacão dêsse cancro da pol1tica .brasileira - Estados domin:ldor~,; e Estados escravizados, Estados
beneficiados e Estados csquecido$, Estados filhos e Estados
enteados.
Passando a outra ordem de considerações, Sr. Presidente, desejo referir-me a certas criticas que têm sido formuladas contra o Ante-Projêto P. referentes á inobsel'vancia da
técnica jurídica.
Tem-se dito que, entre outros, o dispositivo que estatue o comparecimento dos Ministros perante a Assembléia
importa em dar um tom de hibridismo á nossa organização
constitucional, que não obedeceria, assim, ao tipo clássico do
presidencialismo.
Afirma-sê, por 0't,,"~(I lado, que, uma vez garantida a li.
berdade individual, como· o foi pelo art. 102, as normas reguladoras da efetiva (fbservancia dêsse princípio deviam ter
sido deixadas á legislação ordinária, conforme recomenda a
técnica .lurídica.
Sr. Presidente, hoje, mais do que nunca, se observa fi.
supremacia do Direito, a observancia da técnica jurldica nal'
organizações dos Estados, mas, como todas as constituiçõetl
devem, nntas de tudo, reficctlr as aspirações políticas dos
Povos cujos govêrnos regulam. o misticismo das fórmulas
jurídicas, deve ceder o passo á realidade social reclamada.
A nossa futura Constituição deverá obedecer ás normas
gerais de Direito, mas não escravizar-se ao rigorismo da técniC& jurídica, quando cato. colida eom as nossas necessidades sentidas. Façamo-la com a técnica com que os juristas fazem os contratos de Direito Privado, isto é, obedecendo
ás normas objetivas e subjetivas que são impostas á sua eri..
cáciapelas leis civis ou comerciais; mas contendo cláusulas
claras e precisas que traduzam fielmente a vontade das parlesna sua mais extensa compreensibilidade, embora sem
obediência ás minutas clássicas dos formulários.
O que é preciso, sobretudo, Sr. Presidente, é que, na
frase. de Recasens, a nossa Constituição seja impregnada da
palpitação das ruas e afervorada pela emoção popular.
(lrfuito bem; muito bem. Palmas. O
cttmprimentado.)

orador é
.

vivamente

3

o Sr. M~rtins e Silva - Talvez, Sr. Presidente, 81'S.
Dep.utados, a voz de um representante genuinamente prole-
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tário não possa interessar a uma Camara de eruditos (Não
apoiados), se a encararmos pelo lado da ilustração; se, porém, essa voz proletária fOr tomada pela SUa sinceridade,
tem que ser ouvida, não s6 com atenoão, mas com o mais
absoluto respeito.
A bancada proletária rompe o seu silêncio, escolhendo,
quiçá, o mais humilde de seus membros (Não apoiculos) , paro.
dizer que aqui vem construir e não demolir, coordenar, trabalhar harmOnicamente com a representaoão politica, animada do patri6tico desejo de elaborar uma Constituição que
honre o Brasil.
Os pontos principais por que propugnará a bancada proletária, dentro da Constituinte, são, de fáto: representação
de classe; aprovação de todas as leis trabalhistas já promulgadas; manutenção dos princípios de assistência social,
constantes do Ante-Projeto; liberdade absoluta da manifestação do pensamento; justiça trabalhista e unificação de
ensino, com a sua gratuidade.
81'S. Constituintes, êste programa será defendido,
quandJ} da discussão do Ante-Projeto, de per si, pelos Senhores Deputados de classe. Excluída, agora, a responsabilidade coleitva de minha bancada, terei o direito de, pessoalmente, dizer do meu idealismo, das minhas idéias, como alicercei e criei uma nova mentalidade proletária dentro do
Brasil, inspirada, únicâmente, nos interesses supremos da
Pátria.
E, assim, afirmando, venho aqui para defender,· radicalmente, a representacão profissional, porque, 81's. represcntantes· das bancadas políticas, tirá-la. agora, seria recuar
alguns passos nas conquistas que a Revolução de Outubro
nos deu. e agitar, novamente, pelo menos, a· massa proletária,
que já obteVe essa grande vit6ria.
A representação de claSSe tem de vir, Sr. Presidente,
através dos sindicatos, porque êstes já são o filtro e, sendo
o filtro, pede nos dar uma elite de trabaLhadores capazes de
expre~sar o sentimento de seus companheiros e traçar, então,
as linhas gerais de uma legislação perfeita, a favor de todas
as classes trabalhistas.
O SR. ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - Não é mais possivel desviar o curso do rio que se lança para o mar! ..•
O SR. MARTINS E SILVA - Muito obrigado a V. Ex.
A representação profissional, como acentuou o ilustre
Sr. Dr. Temistocles Cavalcanti, pode-se dizer que é a expressão política da divisão do trabalho. E, dentro dêsse
princípio, assim delineado, a bancada proletária há de se
bater por essa aspiração já conquistada, e pedir, a ferro e a
fogo, que a representação profissional seja tambem apoiada
pela representacão política dos Estados. Asseguro que a representação profissional, feita por intermédio dos sindicatos, em nada prejudica os partidos políticos que se cons.
tituam no País.
. Vou exemplificar á ilustre Assembléia Nacional: dentro
do meu Estado, no Parã, numa federação de 70.000 .homens,
conseguimos alistar 12.000, que exerceram o direito do
voto, na representação política, isto é, na represelltação da
corrente revolucionária, que prestigia o Govêrno dali, o qual
ajuda incondicionalmente os trabalhadores.
Nessas condições, se faLhar arepx'esEliltação profissional,
que nos restará, 51'S. Constituintes? A formação de partidos
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trabalhistas, pleitcando-se, então, o voto direto de cada prol~tário para os seus candidatos, puramente de classes,
UM SR. DEPUTADO - Muito bem; a . solução melhor é
exatarneriteessa,
O SR. MARTINS E SILVA - Direi agora á Constituinte,
em traços gerais, qual é ainda o aspecto da vida trabalhista
no Brasil. E' preciso entretanto, que se faça justiça: de Outubro de 1930 para cá, abriram-se novos "horizontes aos direitos das correntes trabalhistas; foi a Revolução que nos
deu muitasg:lrantias, mantidas ainda pelo Govêrno Provisório através dos decretos do MinistRl'io do Trabalho. E' entretanto, necessário consolidar ~SS!lS direitos nas linhas da
nossa Carta Constitucional. Daí, nos batermos", entre outras
medidas, pela obrigatoriedade do ensino primário e profissional. Não se pode exigir mentalidade proletária nova, moderna,a não ser por mcio do ensino , Torna-se mister fazer
chega~' o livro a cada núcleo proletário.
Est()U de acõrdo com o Professo:" Miguel Couto, quando
diz qUe o problema máximo do Brasil é o da educação. Se
o problema educacional é o princ:pal, temos de, em nossa
Constituição, determinar seja a educação obrigatória, gratufla escoimada dos entraves que sempre aparecem, de
taxas e sôbre-taxas, que impedem a sua difusão, principalmente entre os filhos dos pobres.
. Outro ponto interessante, aliás, já consubstanciado no
Projeto de Constituição, é, Senhores, o de ao trabalho igual
corresponder igual salário, sem distinção de· sexo e idade,
A lei deve ainda assegurar, nas cidades e nos campos, o salário mínimo capaz de satisfazer ás condições de existência,
ás necessidades normais de vida dos trabalhadores chefes de
família.
Senhores Constit.l1inles, .êsse talvêzseja o capítulo mais
brilhante do Projeto, porque o aspecto do trabalho da mulher, no Brasil, ainda é-digo-o com franqueza-méro negócio
comercial, (Aplau8os,) Dentro do nosso País ainda há fábricas,que exploram o braço feminino. Ainda encontrámos,
principalmente no Norte, fábricas que pagam ás mulheres
oitocentos réis, sem alimentacão, c, no máximo, dois mil
réis. Devemos, pois, consignar,am nossa Carta Constitucional; medidas que assegurem, pelo menos, a essas mulh"res
brasileiras o suficicmte para uma alimentação racional; porque, Senhores, do contrário, conLribuiremos para que o
Bl'asil se torne um paIs de gerações tuberculosas, uma vez
que a alimentação parca, cruel, que os operários têm, com o
pouco que ganham, não chega para a sua subsistência,

e

(Palmas ,)

, Outra questão relevanle é a atinente ao dia das oito
horas .. Que venha, mas para todas as classes, sem exceção
desta ou daquela, sem exclusão dêstes ou aqueles, como os
ferroviários e 05 empregados nos bondes'
A Nação deve, estar com OS olhos voltados para êstes
problemas. No Brasil de hoje, oque se reclama são atos, realizações práticas; não admitimos maisdisc.ursos teóricos,
Precisamos, Senhores, olhar para o homem rural, o homem
do campo, completamente abandonado. E' indispensálvel
dar liberdade a êsse trabalhador 3. que e.hamamos "vaqueiro", e que fica dentro das fazendas sem saber quanto ganha,
esp.m ter nas mãos um livro, de modo a que possa ser .
amanhã, um cidadão brasileiro', (Muito bem ~)
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Não esqueçamos, igualmente, Senhores, de fazer constar do Projeto de ConstiLuicão, a proteção ao homem da.
Imprensa e do jornal, que paga, injustamente, aquilo que os
outros fazem, sem que, até agora, haja conseguido, siquer, aS
oito horas diárias de trabalho.
Temos, Sr. Presidente, uma lei de ar.idenLes do trabalho que está :l. peç1ir reforma, porque - é curioso citar --os trabalhadores públicos, inclusive os dos matadouros, não
são por ela protegidos. Essas desigualdades têm de acabar.
Um dos mais Hustres oradores desta Casa, disse desta
tribuna, que um dos pontos principais para a pacificação do
Brasil seria a anistia, com a qual concordo sinceramente.
Podem, pois, contar com o meu voto as bancadas políticas
que a pleiteiam.
Direi, todavia, Senhores, que, para mim, um dos problemas mais importantes para a pacificação da nossa Patria,
é a questão social. (Palmas.)
É necessário que nós, que agora aqui respondemos pelo
futuro do PaIs, firmemos as nossas convicções, dando ao
Brasil uma legislação social capaz de, pelo menos, solucionar, em parte, a questfto social, resolvendo-a sem entrechoques violentos e sem derramamento de sangue dos nossos compatricios.
_.
.
É o apelo que fa.;o aos nobres Constituintes. Esta questão p6de ser resolvida perfeitamente, pois sabemos que, por
indole, o trabalhador nacional é ordeiro, disciplinado, dependendo tudo da forma de organização que lhe queiram
dar. Dou a exemplificação: posso afirmar que,. dentro do
meu Estado, existe uma federaçãl) trabalhista, que Stl
orienta debaixo de um só ponto de vista. Pois bem, ali não
há entrechoques sérios entre o capital e o trabalho, porque
os ndSsos proletários s6 visam a grandeza da Pátria, pleiteando os seus direitos dentro do espírito da Lei. (Aplausos.)
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não apoiado; os trabalhadores nacionais hão de estar, forçosamente, contra a _organização capitalista, porqne s6mentea lula contra o capitalismo representa a libertação do trabalho universal.
O SR. MARTINS E SILVA - É opinião pessoal de
V. Ex., que argumenta apenas de um ponto de VIsta teórico.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA -- O trabalhador brasileiro é
sempre o escravo do capitalismo, nos cacauais da Baía, nos
cafésais de S. Paulo e nns fábricas· de Pernambuco.
O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex. está argumentando pelo Que ouviu r:Iizer, ao passo que eu talo de ci~ncia prd..
pria; (Muito bem. Apoiado8.)
O SR. ZOROhSTRO .DE GOUVEIA - É engano de V •. Ex.,
porque, na minha banca de advocacia, tenho gasto dinheiro
para defender proletários, vendo, entretanto, a Just.ir,a coneulear os seus direitos.
O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex. terminou seu
. aparte? Dá licença que continue?
O SR. GUARACI SILVEIRA - Não é o orador quem deve
pedir licença, mas o aparteante.
- O SR. ZoaoASTRo GOUVEIA - Aliás, o meu camarada pé'de responder com toda a fraternidade, pois o considero com\)
irmão e camarada.
O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex.- não é mais proletário do que eu. V. Ex. nunca atravessou os dias de fome
e as noites de amargura que já sofri.

O SR. JOÃo
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Nem sofreu o exílio.
Também tenho sofrido
para defender minhas idéias.
O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex. sabe que vim de
baixo para cima, sentinào e ausr-uitando os anseios das massas proletárias de meu País.
Do que precisamos, no Brasil, é de uma organização que
as oriente na idéia da Pátria. (Muito bem; palmas.)
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Necessitamos de defender
a Pátria contra o imperialismo universal. Precisamos criar
r' nossa Pátria - disse o Dl'. Getulio Vargas. Não seja V. Ex.
mais realista do que o Chefe do Govêrno Provisório. Não há
de ser mantendo o capitalismo explorador que havemos de
edificar uma Pátria nova.
O SR. MARTINS E SILVA - Vou argumentar com as
. palavras do pr6pl.'io Govêrno Provisório.
Ao passar em minha terra, disse o Sr. Getúlio Vargas
que a organização. proletária do Pará era a organização que
devia ser imitada pelo Brasil inteiro. A nossa' orientacão
proletária de Belém é independente, não curva a espinha
a qualquer dos políticos. (Muito bem; aplausos.)
O que ela é, é sinceramente patriotica (muito bem).
O que precisamos é formar a mentalidade do Brasil de fôrma
êssencial. aDaixonadamente bra,sileira. (Muito bem: "almas.)
O Sn. CARLOS REIS - E fórado campo das idéias subversivas.
O SR. MARTINS E SILVA - Isso mesmo. Temos de
criar a política proletária brasileira unida pela idéia da Pátria, sem importação estrangeira, que é o nosso mal. (Muito
VITACA -

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA -

lJem;aplausos.)

.
A experiência de 15 anos através das massas proletárias, sómente essa experiência que. caldeou os meus prIncipias e as minhas conviccões, foi que nOl; deu a nl)cllo segura
de que precisamos abrir o coração de cada trabalhador e
dizer: Brasil, Brasil antes de tudo, expurgando tudo quanto,
1'ó1'a tiêsse princípio, venha trazer para nossa Pátria aftitacões de· que não necessitamos. (Muito bem; palmat.)
E' nessas condições que me encontrarão aqui, a Caroara
política e os meus -companheiros de representação protis~
sional.
UM SR. DEPUTADO- Dentro dessa orientação é possível conseguir reivindicações.
O SR. MARTINS E SILVA - Estou seguro de Q\lC fui
eleito pelos proletários do Brasil e s6mente a éstes tenho
de prestar contas.
O que é preciso, porém, é haver coerência, senso, para
não perturbar essa obra grandiosa, estupenàa, que se realisa
no Brasil, aliás com o pr6prio concurso do Govêrno RevolUcionário.
Nessas condições, reservo-me para falar na ocasião da
discussão do Projeto Constitucional, sob todos os pontos do
vista.
Como· Deputado proletário, que rompe o silêncio da sua
Bancada, termino apelando para a Camara política no sentido de que, unidos, esquecidos todos os ressentimentos ou
ódios, possamos fazer· para a nossa Pátria uma legislação
sôcialpcrfeita com um Projeto Constitucional que sirva de
exemplo a todas as nações civilizadas do Mundo. (Muito

bem; muito beml Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
.
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O Sr. Antônio Covello (Para uma explicação pessoal)

Pedi a palavra para uma simples explicacão pessoal, semJo
menor intuito de pronunciar um discurso que o assunto já
não comporta.
E' meu único pensamento, em obediência ao mandato de
desempenho e como uma expressa satisfação ao eleitorado,
que me honrou com os seus sufrágios, deixar consignado
perante a opinião pública vigilante do país e também na
ata dos nossos trabalhos o meu ponto de vista no debate da
reforma do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte e no caso da moção apreeentada pelo eminente leader
da bancada bafana, Sr. Medeiros Neto.
Trata-se de matéria vencida, e por isso mesmo procurarei cingir-me ás considerações estritamente necessárias ao
fim que viso, afastando-me de comentários tardios e distanciados do momento que os comportava.
Ainda que regularmente eleito no pleito de 3 de
Maio último, fiquei impossibilitado de tomar parte nos trabalhos iniciais desta. Assembléia, em consequência de um recurso interposto e referente á validade do pleito, em algumas
sec<;ões do Estado de S. Paul"o - recurso que, embora não
aIterassea minh'J situação eleitoral, entretanto suspendia ao
expedição dos últimos diplomas. 1l:sse motivo me impediu,
como disse, de ser presente aos trabalhos iniciais da Assembléia Nacional Constituinte e de poder apresentar, a propósito
da. reforma do Regimento Interno, uma emenda supressiva
dos parágrafos 5°, 6°, 7°, 8°, 90, 1.0 e 1.1 do art. 53.
~S5CS dispositivos, entretanto, foram mantidos c recebera.m a aprovac;üo geral da Casa. Apesar do acatamento que
me merece ti. resolul;:üo dos· nobres Senhores Constituintes
persisto na minha opinião divergente, por entender que os
preceitos a que mc refiro consagram o perigoso princípio
da 1nlervcniêncill do poder representado pelo Govêrno Provisório nn obra da ela.boração da nova Constituição brasileira, da compelôncia exclusiva da Assembléia Nacional Constituinte.
.
O arl. 53 do Regimento Interno permitia ao possibilidade
da colaboI'll':ú<J do Govêrno, pelos MinisL('os de Estado, aos
trabalhos da Asscmbléia Nacional, assegurando a esta, quan..
do neccssário, o direito de reclamar (o Regimento diz impropriamente "pcdir") o comparecimento dos l\linistros de
Estado a sessões, para lhe dar explicações que desejar sObre n55untos dn5 re&pcctiV118 pastas.
Reconheceu-se aí, formal e explicitamente, mais uma
'fez, a sobernnia da Assembléia Nacio~:ll como poder constituinte, em confirmação do decreto n. 21.402, de 14 de Maio
"de 1932, que marcou a eleição geral para 3 de Maio do corrente ano.
.
Ora, assegurado pelo art. 53, nos têrmos compatíveis
com a finalidade da Assembléia Nacional Constituinte. e a
juízo desta, pela aprovação de um quarto dos seus membros, o modo da colaboração dos Ministros de Estado. não
se compreende o disposto no parágrafo 5° do mesmo art. 53
do Regimento Interno ao estabelecer que "aos Ministros de
Estadu é reconhecido o direito de comparecer ás sessões da.
Assembléia Nacional sempre que o entenderem ou quando
forem destacado5 pelo Chefe do Govêrno para. assistirem uu
tomarem parte nos debates".
A segunda parte do parágrafo 5° citado, tornando o
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compar-ccimento dos Ministros de Estado á Assembléiade~
pendendo apenas da vontade dos mesmos (sempre que oentenderem), ou da vontadc do Chefe ác -Govêrnc. (quando forem destacados pelo Chefe do Govêrno), modifica o problema
e, se não fere de morte o art. 53, redú-Io a uma fórmula secundária uma vez que entrega ao arbítrio do Chefe do Govêrno Provisório e ao critério pessoal dos Ministros, sem reserva alguma, ú direito de interveniência nos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte.
O que era pelo art. 53 uma faculdade privativa da Assembléia Nacional, apenas subordinada á .~provaçâo de um
quarto dos seus membros componentes, passou a s.er pelos pa'rágrafos 5° e seguintes uma prerogatíva do Chefe do Go"êrno Provi:;ório e' dos Ministros de Estado, gerando. para a
Assembléia Nacional Constituinte o dever correlato de admitir e sofrer essa interferência, m~smo quando desnecessária
e contra o voto de um quarto dos seus membros.
Achamo-nos, assim, diante de um fato e diante de um
principio: o poder .constituído, nascido da Revolução, 11 in"tervir nos. trabalhos do poder constituinte, nascido das urnas,
,como· expressão da vontade nacional, para reimplantar
na ordem legal. substituindo .o regime transitório da. autoridade ·disericionária. nos têrmos do decreto n. 19.398. de
11 de Novembro de 1930, pela definitiva organização do Estado e determinação dos seus poderes, segundo osprincfpios fundamentais da nova lei ])ásica.
Mas, c êsse é o meu ex.:lusivo ponto de vista que não
objetiva p('.'~sôas. se o princípio é em si altam~nte perigoso,
o fáto ninda o é mais.
,
No terreno doutrinário a tése pode ser formllladado seguinte modo:' o poder constituinte deve ser exercitado com
a interveniência (direta ou indireta, pouco importa) do
poder constituido?
Seria temeridade optar pela. afirmath'!í. Cumpre, . a.ntes
de mais nfidu, distinguir o poder constituinte do poder legislativo ordinário. Esc é 1'áto que as constituiçõe!õJ modernas de alguns países COllsagram a idéia do comparecimento
volunllÍl'io dos Ministros de E:lllldo tios trabalhos ,Jas nssembléias l~gislalí\'ns, US5cgul'undo-lhcs o direito de participar
dos debates, entretanto, não é menos verdado que se referem ás assembléias legislativlls ordinárias, que são creações
do poder constituinte cujo exercício hoje, entre núlt, cabe á
Assembléia Nacional aquí reunida.
O poder constituinte é um poder legislativo, mas de caráter extraordinário e fundador, a. agir em nome da Nação
soberana (M. Hauriou, Précis de Droit Const., fis. 248), e
'as leis constitucionais diferem das leis ordinárias, porque
aquelas são "leis de categoria superior a todas" e a consti'tuição, que é "lei suprema", a "lei das leis", como disse RUi
Barbosa, decorre de uma vontade. superior que é .a afirmação da própria soberania nacional regularmente organizada
como fonte suprema de todos os poderes, segundo o reconheceu o Chefe do Govêrno Provisório, convocando o PaIs
para a eleição de 3 de Maio e comparecendo pessoalmente,
para lêr a sua mensagem, á solenidade da instalação dos trabalhos desta Assambléia.
Fóra do terreno doutrinário, a resoluçâQ do Govêrno
Provisório de prestar contas á Assembléia Nacional Constituinte, de todos os atos praticados durante o. período da sua
vigência, as próprias declarações reiteradas de que a obra
da elaboracão constitucional :·~r..::-ill ::cm a sua. interferên-
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,cia, constituem o franco reconhecimento do principio de
que não....é licito ao poder constituído, mesmo de origem revolucionária, intervi!.'" direta ou indiretamente no exercício
do poder constitucional. Aliás, no caso brasi1.ciro, a revolução
,fez-se principalmente como uma reação contra as demasias
e os excessos do poder pessoal, favorecidos peía exageração
da influência do Executivo.
Ora, os parágrafos do art. 53 do Regimento Interno, já
citados, contrariam a doutrina da absoluta autonomia dl.J
poder constituinte, e permitem nas funções dêste a ímerve- '
niência sempre perigosa de outro elemento, o que póde dar
lugar ~ cOllfusâo nociva de atribuições,·emprejuí7.o da regu-1aridade de ordem dos nossos trabalhos.
A própria Assembléia Nacional Constituinte pela moção.
do nobre Deputado, Sr. Medeiros Neto, firmou o princípiú,
incontrastável da sua soberania, considerando de necessidade, para a normalização poiitica e jurídica da ação do Govêrno Pro\'is6rio, ratificar, embora inutilmente. digo-o des-'
de já, os poderes do decreto 19.398, de 11 de Novembro de
~930.

Ora, essa afirmação da sua supremacia como poder dos'
poderes, tão forte d~ sua soberania, que se .iulgou apta a sancionar com a manifestação da sua auloridade, haurida na
vontade nacionai. n própria auloridade do Govôrno Provi":
sório, nascido da revolUI;ão. colide com as disposições dos
parágrafos 5 a 11 10 art. 53 do Regimenlolnterno.
.
A primeira consequência da condenável aplicação do
principio da interveniêncIa do poder constituido nos traba~
los do poder constituinte está na escolha do Exmo.Sr. 1\1i.;.
nistro da Fazp.nda para "leadcr" da Assembléia Nacional
Constituint~. não obstante a declaração e,..-pressa do Govêrno Provisório, conLida em uma nota oficial do Ministério da
Justica que a impren~a divulgpll em data de 13 do corren':"
te e por meio da qnal se comunicava ao país que o "Govêr-'.
no Provisório não teria "leader" na Assembléia Nacional
Constituinte" e mais que a "Constituição s.':ll'ia librll ~XClllSi
va da· Assembléia, sem a sua intervenção. cingindo-se o Go:'
vêrno, no assunto, a defender os pontos. de vista resguardados na Lei Organica e referente únicamr.nte aos fundamentos do regime".
Entretanto, a pre:;ença permanente de um Ministro de
Estado nes!a Assembléia. apesar de não reclamada nos te1'mos do art. 53 do R.egimento Interno e, o que é mais grave, investido das funções de "leader'\ atesta a realidade de
um fáto em absoluta desconformidade Cl)m as declarações do
Govêrno Provisório.
Nada, efetivamente, justifica a indicação de um Ministrode Estado, por maior que seja a sua autoridade polftip.8
e por mais notaveis que sejam os seus talentos, para a função de "leader" da Assembléia Nacional Constituinte.
Como membro do Govêrno Provisório, o Ministro de Estado é inelegivel conforme dispõe o art.1 0, n. I, letra a,
do decreto n. 22.364, de 17 de Janeiro de 1933 e, consequeritemente, estaria por lei impedido das funções outorgadas
pela vontade nacional, em razão do pleito de 3 de Maio
dêste ano. Falece-lhe, pois, a condicão política primacial! e
originária para poder conduzir e orientar os trabalhos dos
que no desempenho du mandato recebido exercitam o poder
constituinte.
O preceito que estabeleceu a inelegibilirlulle de Ministro
de Estado tem por fim levantar uma barreira sólida e im~
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prescindivel, destinada a conter a ação do agent& do poder,
.executivo, quando ameaça ultrapassar os límites certos de
suas atribuições, para. perturbar com o poder erosivo de sua
influência a normal atividade dos outros órgãos pofticos.
Por outro lado, será o Ministro de Estado um leaàer
das bancadas representativas das unidades que entram na
estrutura da nação brasileira?
Não, porque· as bancada8 que representam os Estados
acham-se em grande número cindidas e compõem-Se dos
representantes de partidos políticos, com programas, princípios e aspirações, algumas vezes divergentes e outras
opostas. Só a unidade de pensamento político >;las ban~adas
dos Estados justificaria a indicação do leader, e essa unidade não existe como o demonstrou as divergência~ partidárias.
O SR. RAú'L SÁ - V. Ex. permite um aparte?
O SR. A.~TOl\"IO COVELLO - Só me causará honra.
O Sn. RAur.. SÁ - Assistimos á votação das emendas ao
Regimento e a Camara fê-la com a máxima liberdade, sem a
mínima interferência do Sr. Ministro da Fazenda, sendo
rejeitadas três emendas com parecer favoravel da Comissão
de Polícia, e, assim, vencida a maioI'ia, não estando, siquer
no recinto, o Sr. Osvaldo ,Aranha.
O SR. ANTONIO COVELLO- V. Ex. vai concordar em
que está nisto, exatamente, um dos vícios desta eleição,
porque, nem siqquer sob o ponto de vista da ordenação dos
trabalhos, a inlerferência do Ministro de Estado é efeliva.
Não dispõe do direito de volo.
O SR. RAUL SÁ - V. Ex. estava falando na atuação da
pers.onalidade política do Ministro-Leader da Assembléia
Constituinte, o que se legitima, pois S. Ex. foi eleito pela
maioria, para coordenar as corrp.ntes que' o elegeram.
O SR. ANTONIO COVELLO Mas V. Ex. espere pelas
minhas considerações uHeriores. Poderá, então, verificaI"
que êste é um dos argumentos que invoco para demonstrar a
inutilidade, nessas condições, de um leader que não dispõe
do direito de voto. Não pode, como disse,siquer ordenar.
O Sn. ,RAUL SÁ - Então, não era indébita a interferê~
eia de S. Ex. como leader.
O SR. ANTON])O COVELLO - ~ indébita porque, :não
tendo S. Ex. êsse encargo, e nâo·. podendo desempenha!"
função constituinte, a sua interferência nos debates ~e
transfornla numa intromissão indébita. No meu moda <re
vêr, fere o prtncípio da soberania representa<lo pela. Assembléia Constituinte.
O Sa. RAur.. SÁ - V. Ex. não estava na Camara, quando
se fez a escolha do leader...Ministro. Se estivesse, teria visto
que a votação correu livre de qualquer coação. Desculpeme V. Ex.
O SR. ANTONIO OOVELLO - Prossigo, Sr. Presidente.
·Será o Sr. Ministro da Fazenda o Zeader dos Partidos? Não,
porque não poderia S. Ex., a um tempo só, s~r o intérpr~tp.
das numerosas correntes de opinião, que se corporificam em
programas de finalidades .diversas, e que apresentam para
os problemas a serem debatidos na Assembléia Nacional
Consti~tlinte, fórmulas e soluções. nem sempre conciliaveis
ou umformes, em face das doutrinas que se referem ao
assunto. Aliás, o Si:'. Ministro da Fazenda deve sua escolha
aos leaàeresde Bancadas, e não aos Zeaderes de Partidos. e
as Bancadas, como dei::ilámos dito,nâo <lonstituem blocos integrais de elementos polítieos.
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'Ú SR. HENRIQUE DoD6WORTJ{ A leaderança do Senhor·
Ministro da Fazenda tem ainda um aspécto muito importante, que é a instituição do regime das pastas sem ministros.
Desde que dedique a. sua. atividade á. Assembléia Nacional
Constituinte, não poder,á. estar á testa do seu Ministério
O SR. ANTONIO COVELLO - V. Ex. confirma brilhantem9nte as razões' que estou aduzin{jo. Agradeço o subsidio
que traz ás rálpidas considerações que faço.
Finalmente, a escolha de um Ministro de Estado para o
cargo de leader não representa siquer fator de ordem para
os nossos trabalhos, porque,. não dispondo êle do direilo de
voto não lhe é permitido tomar parte no encaminhamento
da.s votações e dirigi-las ou facilitá-las, como aconteceu na
sessão de 25 do corrente ao se proceder á votação das emendas do Regimento Interno.
Todas essas razões levar-me-iam a propor a emenda
supressiva dos parágrafos 5° e seguintes do Regimento
~~.

.

Quero igualmente deixar consignado que' negaria o meu
voto á moção ap':esentada pelo nobre .Deputado, representante da Baía. Sl·. Medeiros Neto, na sessão de 16 do corrente.
Sob o ponto de vista da eficácia do valor jurídico dêsse
pronunciamento da, AssembJéia:-;acional Constituinte CÍlzem
melhor do que as minhas observações as restrições que lhe
fez o próprio autor, proclamando, lealmente, como jurista, a
sua superfluidade, o que também resulta evidente das valiosas considerações constantes do voto do eminênte constituinte, Sr. Levi· Carneiro, elaborador, e por isso o mais
autorizado intérprete do decreto n. 19.398, de 11 de Novem.bro de 1930.
O SR. MEDEIROS .NE'M'O - Supérflua como fórmula creadora, li indicação teve e tem. o seu valor. interpretativo. Hoje,
mais do qUe nunca, estou convencido da sua necessidade;
pois, a despeito dela, a todo momento, querem aqui tratar de
assuntos de legislatura ordinária, que o decreto institucional
atribúe ao Chefe do Govêrno Provisório, situacão que não se
alterou com a instalação desta Assembléin, conforme l-!Ia própria proclamou, soberanamente. citando aquela indicação.
O SR. ANTOl'1:0 COVELLO - J1:sse valor inter.pretativo,
é o que resulta do critério de ca<la um dos que leram a Moção
e julgaram-se na necessidade de interpretá-la .•.
O SR. SA.."4PAIO CORREIA - Cada qual votou num determinado sentido.
.
.
O SR. ANT01'l1::0 COVELLO - Posto de lado, assim, o aspécto jurídico da alu<lida moção, é impossivel. â vista los
seus têrmos, recusar-Ibe uma clara feição política, que ressalta uma vez que se considere a desnecessidade de uma
nova atribuíção dos mesmos poderes de que já: se achava
investido. o Govêrno Provisório pelo referido Decreto de ~i
de Novembro de 1930.
A moção do. nobre Sr. Medeiros Neto importava, .a .meu
ver, em uma tácita ratificacão dos atos do Chefe do Govêrno
Provis6rio, pois o seu ilustre autor declara, que o fazia
"ciente da mensagem govêrnamental lida no ato da instalação
desta Assembléia".
O SR. GUARAcf ,SILVEIRA - Tendo votado a Moção Medeiros Nef.t.o,eu o fiz, não como aprovação dos atos do Govêrno, que não sreão agora prejulgados. Foi simplesmente uma
confirmação de poderes, conforme o voto dos demais companheiros de Bani}OOa, e, pessoalmente, por uma questão 1e
.
.
conf·iança.
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o SR.. ANTONIO QOVEU..O - 'f~muit.o dificil estnbele·cer-seum traço divis6rio entre () limite sinuoso. do voto de
confianf:a e os apláusos de solidariedade aos atos do Govêrno
Provisório.
Encarada sob êste aspécto eu negar-lhe-ia o meu voto.
Inoportuno era o momento para uma manifestacão de tal
natureza sôbre os atos do Govêrno Pl'cvis6rio, que deverão
ser examinados e julgados, a seu tempo, pelos representantes
da Nação.
Mesmo assim, ser-me-ia impossivel deixar, dêsde logo,
do e,.-primir inequivocamente que lhe recusaria o meu voto,
por me achar em des:.lcOrdo com todos os atos ~o Govêrno
Provisório, que importam em "Um abuso desnecessário de
poder ou traduzem a prática de umapolitica incerta. e vacilante, tão 1llmentavelm<lnte c9ntrárIa aos sentimento') do povo
do Estado de São Paulo, nociva aos seus legitimas interesses
O SR. A.-..L\RAL PEiXOTO - V. Ex. !oi~eleito pelo senhor
G"eneral Waldomiro Uma, Ilelo Partido do. Lavoura, a que
aderira.
O SR •. ABREU SoORÉ """- O orDdol' Quer se rcbabilitar perante a opinião pública de São Paulo, falseando o verdadeiro
sentido da votação da Bancada.
O SR. ANTóNIOCOVtELLO- '" e perturbadora doespirito de ordem e paz que sempre dirigiu os destinos daquela unidade da Federação Brasileira, tratada pelo Govêrno Revolucionário cum um iroperdoavel desconhecimento
das reais aspiracóes daquêle laborioso povo, que tantotezn
contribuido pat'a o del!envoltmnto da. Pátria. comum.
ti}! 8a. DEPUTADO - O orador quer expOr a Bancada
de São Paulo á condenação da opinião.
O SR. ZOROASTl\O GoU~lA - Se assim estivesse proce-dendo, o orador nada mais faria do que adotar C) sistêma de
política que consiste em apontar á vindita das paixões desen~
freadas os adversários, como o faz a Chapa Única de V'. Ex.,
em São Paulo.
O SR. OLIVEIRA CASTRO Nenhum govêrno, mesmo
paulista, fez tanto pela lavoura de Síio Paulo, quanto o fizeram o Chefe do Govêrno Provi5Ôrio eo Sr. Ministro da
Fazenda.
O SR. RuY SANTIAGO - {) <1rador veiu dessa política. do
Sr. Washington Luiz, que foi a que mais perturbou e dividiu.
O E-R. AJ.~TóNroaoVELLO - Não ouvi o aparte e não'
posso responder a todos a. um tempo. (Manifestaçáo nas
o

galerias) •

O Sr. Presidente (Fa;~ndo 30al' D8 tímpanos)- AtenSer-me-ia.. impossível dar o meu apoio á mocão Medeu'os Neto,dêsqe que daí pudese resulta,: a simples !:;uposição de considerar legal e necessária a suspensãD dos direitos políticos de inúmeros brasileiros, a :lposentadoria
compulsória ou demissão de membros respeitávei:s do Poder
Judic-iârio, a demissão de centenas de fun:üouárlOs públicos
independentemente de processo adminisLrativo, a manutenção. de medidas coercitivas contra um elevado' número de
brasileiros, que expiam ainda no .exílio o crime de haverem
lutado, nas trincheiras ou f6:ra delas, peJa reconst.itl.lcionalizncão do País em solidariedade com O· lIllovimento nacioo
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nalista que impeliu a totalidade da popula(iálJ de8áo Paulo,
inflamada de um s6 pensamento, e armad.l de uma s6 vontade em deefsa da sua -autonomia, para a reposição do País
na ordem legal.
Não daria o meu apoio, finalmente, á moção do Sr. Medeiros Neto por que entendo, como bem o acentuou o ilustre
representante do Distrito Federal, com. a sua autoridade
política, o nobre constituinte, Sr. Sampaio Correia, que o
Govêrno Provisório tem o imperioso e imediáto dever de
decretar a anistia ampla, geral e irrestl'íta, reclamada num
justo anseio de pacificação geral pela unanimidade do Povo
Brasileiro e necessária como manifestação leal do esquecimenta· que deve baixar do Govêrno Prov;sório sôbre os erros
políticos fulminados pela justiça revolucionária.
Não basta que. as fronteiras do país estejam abertas a
todos os bra.sileiros, como O disse o Chefe do Govêrno em
sua. mensagem; é preciso mais: é preciso
O SR. A:\1:ARAL PEIXOTO - Que osreaciónários voltem á
ativi~ade .•. Ê o que quer dize!'.
O SR. ANTONIO COVELLO - ••• que as fronteiras da
Lei não permaneçam cerradas aos que procuram na sua proteção o esquecimento completo das faltas do passado. (Apoaidos e não apoiados. Palmas.)

O SR. CARDosO D)!: MELO NETO - V. Ex. não conseguirá
modific<.lr a· opinião de São Paulo a respeito do sentido com
que a. hancada paulista votou a moção.
O. SR. P.\C.HECO E SILVA - A opinião pública de São
Paulo sabe a fónma CQ.'IDO o orador foi eleito.
O SR. ABREU SODRÉ - Estamos perfeitamente tranquilos por que não ~ntrámos aqui pela janela.
O SR. CARDOSO DE MELo NETO - Somos representantes
de São Paulo e não do InstHuto do Café.
O SR. .A.~TONIO COVELLO - Sr. Presidente. eu já havia terminado. Desejava. eingir-me ás considerações justifioativas do voto que devia enunciar a respeito do assuntt\
mas, sou forcado a prosseguir..•
que a hora do E."tpediente está terminada. V. Ex. poderá,
entretanto, ter a palavra paar explicação pessoal depois da
ordem do dia.
O SR. A.:.'TOXIO COVELLO - Neste caso, Sr. Presidente,
peco a palavra panr explicação pessoal.
O Sr. Presidente - V. Ex. seráalendido.
(Muito bemj muito bem. O orador ê cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
'Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Cunha Melo. Mário Chermont, Moura Carvalho, Adolfo Soares, AgenoI' Monte, Pires Gaioso, Valdemal' Falcàl1,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mata, Ferreira
de Sousa, Martins Véra, Alberto Roselli, Odoo Bel'.erra, Pe:-eira Lira, Veloso Borges. Luiz Cedro, Solano da Cunha, .Al'ualdo Bastos, Augusto Cavalcanti, Humberto Moura. Izidro
Vosconcelos, Sampaio Costa, AntOnio Machado, Deodato Maia
Cle~ente Mal'Íani, Magalhães
Neto, Arlindo Leoni. Atila
Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão,
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Paulo Filho, Carlos Lindenberg, Ruí Santiago, Miguel Couto,
Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes, César Tinoco, Férnando
Magalhães, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré,
PandiáCalól1jE'ras, Negrão de Lima, Clemente Medrado, "VaI,
domiro Magalhães, Campos do Amaral, Plínio Correia de
Oliveira. Alrantara Machado, José Carlos, Vergueiro César.
Zoroastro Gouveia, Jorge Americano, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, José Honorato, Nero de Macedo,
Generoso Ponce, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Carlos Ma:timiliano, Maurício Cardoso, Argemiro
Dorneles, Assis Brasil, Cunha Vasconcelos. Acir :Medeiros, Gilberto Gabeira, Mário Manhães. Antônio Rodrigues de Souza
Milton Carvalho. Ricardo Machado, "Valter Jaznes Gosling,
João Pinbeiro, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano Junior, Eu·
valdo Lodi, Rocha Faria, Oliveira Passos, Gastão de Brito,
Roberto Simonsen, Pedro Rache, Oliveira Castro, Morais Pai~
va, Nogueira Penido .. (87) •
Deixam de comparecer, os Senhores:
Álvaro 'Maia, Freire de Andrade, Barreto Campelo, AldE'
Sampaio. Prisco Paraí.so, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Melo Franco, José Braz, Adélio Maciel, Pedro Aleixo.
José Alkmim, Aleixo Paraguassu', Licurgo Leite. (H).
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente Srs.Deputados.

Há. presentes neste

momento 230

5

Discussão e votação da redação final do Projeto de resolução n. f-B, de 1933, aprovando o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. Presidente - Entra em discussão.
Tem a p!l.lavr'd o Sr. Henrique Dodsworth,
orador inscrito.

primeiro

O Sr. Henrique Dodsworth - l'ios poucos minutos destinados á discussão do Projeto do 'novo Regimento. nllo 1e·
nho possibilidade de fazer um discurso, examinando-o detidamente. Vou, por conseguinte, proceder, apenas, a uma
justificação de votq, explicando, coerentemente, a minha atitude, quer na. fase dos trabalhos preparatórios da Assembléia, quer, egualmente, na fase posterior da elaboração do
Regimento.
Abstive-me de tomar parte no debate do Projeto e emen·
das que alteraram o Regimento Interno. Msim procedi por
·haver sempre declarado que me -preocupava muito mais o
pl'Onunc"iamento da Assembléia sObre () assunto, no uso de
uma prerrogativa indeclinável, do que, propriamente, a forma que adotasse na expressão da Sua vontade ao elaborar o
novo Regimento. .
Votando-o satisfez o objétivo principal da indica~ão por
mim apresentada na fase preparatória dos trapalhos, explanado, aliás, da tribuna, na sessão .tio. dia 20. Só me· cumpria.
pois, intervir nasvotacões, e por essa forma apreciar, nãos6
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o l?rojeto da Comissão de Polícia, como ainda as modificar;õrs
nele propostas. O processo simbólico da votação efetuada, e
que pela sua natureza só permite o conhecimento do número
de votos, sem identificar os seus autJores, leva-me, agora, ao
dever de consignar, sÓ'1llente em matéria de relevancia, os
dispositivos que mereceram meu apoio· ou rejeicão.
Votei contra o Projeto da Comissão de Polícia na impossibilidade de destaear, do conjunto das medidas inovadas, as
que me pareceram uteis, e por haver êlc deixado, em maior
número, artigos do Regim~nlo Provisório careeedores de modificação indispensável.
Votei favoravelmente á. liberdade dos debates: a favor,
portanto, da emenda n. 9 dos ilustres deputados, senhores
Morais de Andrade e Abreu Sodré. e contra a emenda da comissão ao artigo 101., proibindo, mesmo em hora de Expediente, o exame de matéria estranha ao Projeto da Consti~
tuição.
A opinião pública só se poderia mostrar sUl'preendida
com o regime de silencio, reticências e reservas que se· pretendeu· estabelecer nesta Assembléia destinada á um debate
propício á expansão de todas as· ideias capazes de favorecerem o êxito da sua atividade.
A reforma constitucional processada no govêrno Bernardes, na atmosfera de silêncio imposto pelo estado de sítio,
desatendeu, por tal fôrma, ás exigências· culturais do país,
que deu lugar ás reivindicacões inseri tas no programa da
revolução de 30.
Triunfante a Revolução. estabilizado, no Poder, o Govêr·
no pnr ela instituido, justo é .que deixe de ser sensivel apenas às manifesta.;ões de força, e ··realize pela inteligência a
obra .Q.e renovação por ela. prometida.
Esta obra seria sacrificada se vingasse oconstrangimento da palavra nesta Assembléia. e o será se se mantiver a
ausencia de critica pela censura á Imprensa. Não reclamo l}
originalidade dêsses conceitos. Antes de mim, espendeu-os
o chefe do Govêrno Provisório, () ilustre Sr. Getulio 'Vargas.
na sua Plataforma lida ao l?ovo. no comicio 'realizado a 2 de
Janeiro de. 30, no Distrito Federal, em que agitou como uma
das razões superiores da campanha da Aliança Liberal a
concessão da anistia e a revogação das leis proibitivas da liberdade de ideias.
Disse então S. Ex.: "A convicção da imperiosa necessidade <la decretaçã(l da anistia está hoje mais do que nunca
arraigada na conciência nacional. Não é apenas .esta ou
aquela parcialidade partiõária que a 'Solicita. Ê o país que
a reclama. Tratá-se, com efeito,. de uma aspirar;ão que saturou todo o ambiente", tlcrescentllndodepois: "Pode-se asseverar, sem temor de contraditas, que .a anistia seria uma
providência incompleta sem a revogacão dll5 leis compressoras da .liberdade do pensamento. É que estas, tanto quanto
a ausência daquela, concorrem, ta:mbem, pura manter nos es. píritos a intranquilidadee o fermento revolucionário. Conjugam-se assim nos seus efeitos deploráveis."
Prevalecendo. infelizmente ainda. três anos decorridos
destas afirmacões candentes; os· mesmos motivos que sug~.,.
l'~ram a adoção dessas duas altas providências, votei pela
discussão da anistIa e da abolição da. censura á Imprensa, no
i~terval0 dos trabalhos da Assembléia destinado ao recebi-
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mento de emendas!áo projet.o da Con.stituicão, sem prejuízo,
por conseguinte, da sua função prooípua.
Votei ainda :porque o ilustre Ministro-leader, o Sr.
Osvaldo Aranha, procurando tranquilizar. a opinião nacional,
declarou que a anistia viria nas disposições transitórias da
Constituição. Orai, :não só essas disposicões transitórias não
devem acolher, á! ~eição das "caudas de orçamento" da República Velha, dispositivos extranhos á matéria estritamente
constitucional, como ainda ·por ser a anistia na Constituição
excusável, visto como cessam, por efeito da sua ·promulgação,
todas as restriCões contra as quais ISe manifesta hoje a opinião inteira do ,país,oom {] mesmo entusiasmo e vigor com
que sÔbre elas !~e; pronunciavam, ontem, os {,vanguardeiros
da Campanha Liberal.
A alusão :réita á anistia pelo Ministro-leal!er contrasta
portanto coma: expectativa do sentimento público que, se exige afirmaçúes.;quer sobretudo atos que as fecundem em benefício da tranquilidade do País.
Tais fora,rJ,Sr. Presidente, em sintese, as razões do
meu voto na sessão de sabado. (Muito bem; muito bem.
Palrruzs •)

:/.' . '

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos 51'5. Deputados
quer usar da !palavra, vou declarar encerrada a discussão.
(pa~:~. encerrada.
Vou subMeter a votos a RedacãoFinal do projeto de
resolução.
i IEm seguIda, é aprovada a Redaçao Fmal.

'I ....

.

.

_.

O Sr. ~esidente - A Redação Final que acaba de ser
aprovada vae .se1' publicada, afim de que produza os efeitos
,:1 .
, " ' 1 " 'i~
legais.
Nada mais havendo a tratar dou a palavra, para uma
explicacão :pessoal, ao Sr. Antônio Cove110.
!I ,,' ,
O Sr. Antônio Covello (Para explicação pessoal) - Senhor Presidente, eu havia solicitado a palavra para, na hora
C!l Expediente, formular uma declaração de voto - o que
fiz, - manifestando, como me inspirava o meu patriotismo,
o meu ponto de vista, a respeito de duas das mais importantes questões debatidas nesta' Assembléia.
TendJjjá apresentado essa declaração, desisto, da pala..
vra, para! ,explicacão pessoal, que eu pedira e V. Ex. me
concedêra.t .
,
li'

O sr./presidente- O Diárío da Assembléía. Nacional publicará,amanhã, o Regimento aprovado pela Casa. A partir,
portanto,1 de amanhã, começará a correr o prazo de 20 dias
para apresentação de emendas ao Projeto de Constituição.
Vo~ fevantª,r a sessão, designando· para amanhã a segu'inte

ir. '. ,

ORDEM DO DIA

Trabil.Iho de Comissão.
i li.·. Levanta-se a ,sessão ás 15 horas e 32 minutos.
Estiá sôbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para ·receber, '
emendilisde ia discussão, O Projeto de Constituição (iOdia).'

iI

.
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Resolução n. 1 da Assembléia Nacional Constituinte
A Mesa da Assembléia Nacional Con8Lilultllo fu1. publícar, para que produza todos os efeitos legal!:!, o ~"gulnlc
Regimento Interno, aprovado pelo projeto do rel'loIUl;l'w n,1
da mesma Assembléia:
DAS SESSõES PREPAR.\'i'óRIAS

Art. 1.0 Os candidatos á AssembléÍll ~llclllllnl COIlIILl..
tuinte, devidamente diplomados, se reunil'iin clllrlldlatl unlc:oi
da datada instalação solene, ás 14 b01'as, Ilo (!dlf'cl" dll antiga Camara dos Deputados, destinado li lwde da AlillombMín.
afim de, sob a presidência do Presidcnle do 'l'l'Ibunnl .Superior de JusticaEleitoral ou do Juiz deste '1'l'IIJunlll por
êle dcsignado. realízar sessões preparaf.6rinll.
Art. 2.° Declarada aberta a sessão. sp,rli" 1)" rllplomado~
presentes convidados a entregar 05 aCUll tllplulJIlllI.
Art. 3.0 Terminado o recebimento. o PI"!lIi,ll'nto d8l'á po["
finda a px:imeira sessão e, auxiliado pelo ~1·,!r"'lárllJ da Presidência da Assembléia Nacional (antigo ~"cl,,'lIh'lll da Pl'esidência da Camal'a) eoul,1'os funcionál'ilJl' ,la H.!crelnria
que julgar necessários, organizará mil:} li:"ln ,I"" culujidntos
possuidores de diptomas nas condições legai:". ,,1111'/1 '1011 Cllndidatos I)e diplomas duvidosos, se Ol! hIlU\'('J', " nlauln uma
terceira lista dos suplentes dos candidalll~ ,I i "IIIIJIIUJfll'l legalmente.
Art. 4.0 05 diplomas, que, por qunlqu"I' 111"11\'0. fOl'em
julgados duvidosos serão imedialamenu! "11\'11111,," /111 'rl'i.
bunal Superior de Justiça Eleitoral, afim ,I,· '1'"' ~141,'. com
urgência, resolva a respeito.
Arl. 5.0 Os diploma,.; perfeitos em I41U1" cUlull..:,j"" exlrfn~
s:!cas, mesmo contestados em seu IJll\J'itll, 1I,",n" 11(/1'1 ~eU5
portadores todas as garantias e direito" qu,' ...·I'.U,·gimentl)
estabelece até que a jusliÇll eleílol'ul .Jl'cilln fi l~olll'·I\r'IIJ.
Al'L 6.° As listas acima referirias ,!t'\'l·"n" fIltlll' ol'ganizadas dentro do prazo de 24 1101'u:, .! 1\I'I,nu lldu'l "lll tlc:o;são
para conhecimento dos interessados ,! i/lll'lllnln 111l1.llcução no
Diário da Assembléia Nacional.
Art. 7.0 Os candidatos, cujos (IiJlllJIllIlol ,ui" rtlrem jul-

gados validos, não podcrão tomar Pai'!.,' IlUII ""lIl'1lj~II,
Art. 8.0 No mesmo dia em que fti I' f,'Ha n l'llnda publicação, os candidatos julgados legalmenl.,· ,1l"lulIlllllo", aind:l
sob a presidência do Juiz a que Sl~ 1'1'1"'1'" U UI'f.. l° dêste
Regimento, farão a elcil;ão. em Ci'CI'IILfnill 1'i""I'I'hl, de um
candidato 'diplomado nas mesmas conrli,:.i,·" 1IlII'll PI'esidente
da Assembléia Nacional Conslituinl<'. ,11'11111' 'IUI' l\C achem
presentes, pelo menos, a metadc c mni:< um dI} lntnl dcl'cpresentanles, isto é, 128.
Art. 9.0 A apuração dessa elci<;:ão ~cl'l1 Ill'Muuhncntc feita
pelo Juiz Presidente das sessões 1Jl'eplll'nlt'II'ju", /'lI'llIlo declarado eleito o que tiver obtido a maiol'.ia nh",ollll" d08 sufrágios.
.
. .
Parágrafo único. Se nenhum dos voladol'lohli\'cl' mnlOrl~
absoluta, proceder-se-áa um segundo escl'uUn!o,o/ll que "o
poderão ser sufragados 05 dois nomes que I.iWl'uOl 14ido mais
votados no primeiro escrutínio; se houver, nC:l:,J) primeiro
escrutínJo, mais de dois .sufragados com volnl:ão igual, -"'..
sorte decidirá quaes 05 dOIS nomes que devem enlrar no se-o
gundo· escrutínio: ;Em caso de. empate, nesse sC.S'lmdo '..'scrutinio, a sorle decIdIrú qual dos volados deverá. flcar l=.tO cargo,
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Art. 10. Depois de fazer a proclamação do Presidente
assirneleilo, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatórias dará. por finda a sua incumbencia e a sessão.
Art. 1.1. A sessão preparatória seguinte será. prasidida
pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretários provisórios quatro dos diplomados, realizando-se neste mesmo
dia, desde que estejam presentes, pelo menos, a. metade e
mais um do total dos membros da Assembléia, a cleícão de
dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e dois Secretários
suplentes.
Art. 12. Esta eleiciio será. feita em escrutíl~·io secr~to e
em três cédulas, sendo uma para0 :10 e o 2° Vice·Presidentes, a segunda para :10 e 2° Secretários e a última para 30 e 4°
secretários. Serão considerados eleitos os que obtiverem
maioria absoluta de votos. Na falta de maioria absoluta, entrarão· em segundo escrutínio os dois nomes m.>.i:5 votados.
§ 1.0 Havendo, no primeiro escrutínio, empata de mais
'do do:s nomes, a sorte decidirá. quais Os dois nomt~:; que dc'\'erãoenlrar no segundo escrutínio i e, em caso UI} empate no
segundo secruUnio, a sorte decidirá qual dos dois deve ocupa:,

o cargo.

§ 2.0 O imediato em votos na eleição do 3" Secretário
sorá. o primeiro suplente; e o imediato em votos na eleição do
40 Secretário será o segundo suplente.
Arto ~3. Se não houver númel"o legal para as eleições de
que tratam os artigos anteriores, serão elas adiadas para
depois da abertura da Assembléia. Verificada a impossibilidade da elpiçfto, o Juiz Presidente na primeira sessão, ap6s
n publicação da lista dos diplomados. legais - passará .a
presidência ao diplomado mais velho em idade, que convidará quatro diplomados para Secretários provisórioiS.
Parágrafo único. Nesta hipótese, na sessão de instalação e nas seguintes servirá a l\Iesa Pro~fi~6riaat.é que seja
.
eleita a Mesa definitiva.
Art. :14. Na última sessão preparat6ria será prestad.) o
compromisso. O Presidente, de pé, no que será acompal\harlo
por todos os presentes, proferirá a seguinte ~firmacão :
"Pl'ometo guardar a Constituição Federal que fôr adotada,
desempenhar fiel· c lealmente o mandato que me foi confiado
e .sustentar a uniãc, :l integrida.de e a indep2ndência do
Brasil. "
§ 1.0 Em seguida, será feita, pelo :10 Secretáril), a chamada de cada um dosrepresentanles, a começar pelos VieePresidentes e outros membros da Ivlesa, e cada um, á proporção que fOr sendo proferido o seu nome, res90ndera -Assim. o p1·orneto.
§ 2.° O Deputado que comparecer, para tomar- posse,
depois dêsse dia, será conduzido ao recinto pelos 30 e 4°
Secretarios e pl'estal'â em voz alta,. perante o Pre:sidente, em
sessão, o compromisso acima exarado.

DA INSTALAQÃO DA ASSEMBLÉIA
Art. 15. Na sessão solene de abertura, realizada ás 14
horas do dia determinado em decreto, declarada instalada a
AssembléIa Nacional Constituinte, será recebido e lido o projeto de Constituição remetido pelo Chefe do Govêrno Provisório da, República.
Parágrafo único. Terminada a leitura do p1.'oje~o, que
fará parte da ata da sessão, o Presidente declarará inle"-lldO$
os trabalhos da Assembléia e terminada a sessãodêss'3 dia ..
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Al't. 16. Se a Mesa da Assembléia não estfvll1' el~ita, a
sessão segu.w.te á da aberLura será dedicada exclusivamente
a essa eleiçiio, em escrutínio secreto, em quatro cédulas
destacadas, de conformidade com as disposições já consignadas .neste Regimento.
Art. 17. Publicado no Diário da Assembléia National e
distribuido em avulso o projeto de ConstiLuiçãl), o Pre~i
dente o declarará sôbre a Mesa, afim de receber f'1nlmdas lÍl.'
1a. discussão durante o prazo de 20 dias. Tais emendas 56
poderão, nessa fase, ser justificadas por escrito.
Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior, serão todosos papeis, projetos e emendas, depois de publicadas estas
no Didrio da Assembléia Nacional, remetidos á Comissão
Constitucional, afim de interVÔr parecer no prazo de 30
dias.
DA MESA
Art. 19. ÁMcsC). da Assembléia, composta de umPresidente .e quatro Secl'etários, compete a direção de todos os
seus trabalhos.
§ LO O Presidente será substituido pelo 10 Vice-Presi·
dente e, na ausência dêste, pelo 2° Vice-Presidente.
§ 2.° Se. durante a sessão, não estiverem presentes 05
Vice-Presidentes, o Presidente poderá passar a presidência
aos Secretários, na ordem numérica.
§ .3,0 Na ausência dos Secretários ou dos Secretários suplentes, o Presidente convidará qualquer Deputado para
exercer, no momento,. as funções de Secretário.
§ 4.0 Os. membros efetivos da Mesa, bem como os VicePresidentes eos Secretários suplentes, não poderão faze L'
parte de qualquer comissão externa ou interna.
§ ·5.0 Desde que se dê a vaga de um cargo na Mesa, a
eleicão do substituto será feita imediatamente.
DO PRESIDENTE
Art. 20. O Presidente é o órgão da Assembléia Nacion~.l
Constituinte quando ela houver de se enunciar coletivamente.
o regulador dos trabalhos e o fiscal da ordem, tudo na conformidade regimental.
Parágrafo único. São atribuições do Presidenle, além
de outras conferidas neste Regimento:
1°, presidir as sessões;
2°, abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer
observar o Regimento ;
3°, convocar sessões extraordinárias e determinar-lhes a
hora;
4°, dar posse aos Deputados;
5°, conceder ou. negar a palavra aos Deputados, de
.acordo com êste Regimento; interromper o orador quando
se afastar. da questão, quando falar contra o vencido ou quando haja número para as votacões;
6°, avis.ar, com antecedência, o término do discurso,
quando o orador estiver prestes a esgotar o. tempo regimen.
tal, ou quando tiver sido esgotada a hora destinada á matéria:
7°, advertir o orador se êsle faltará consideração dev.ida aos seus colegas e, em geral,a qualquer. reprP.sentant·~
do. poder público, retirando-lhe a palavra, se não fôr obeàecfdo;
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80, suhmeter á discu;,são e á votação as matérias da ordem do dia, estabelecendo o ponto em que devam Incidir as
discussões e as votações;
9°, resolver, soberanamente, qualquer questão ÚE, ordem;
10, nomear as comissões especiais criadas POL' decisão
da Assembléia;
11, fazer a censura na publicação dos trabalhos da Assembléia, não permitindo expressões e conceitos vedados pelo
Regimento;
12, resolver sôbre a votação por partes;
13, organizar, do modo que julgar mais conveníente, a
ordem do dia;
'.
14, suspender a sessão, deixando a cadeira da PL'esidênci!1, sempre que verifique não poder manter a ordem ou
quando as circunslancias o exigirem;
15, assinar, em primeiro lugar, todas as resoluções e
.
mensagens da Assembléia;
16, assinar, pessoalmente, a correspondência endereçada
ao Chefe do Estado, •a qualquer Chefe de· Estado, ou assenbléias estrangeiras.
17, presidir á Comissão de Polícia, tomar parte Das suas
discussões e deliberações, com dil'eit.o de voto, e assinar os
respectivos pareceres.
AI'L 21. Só no caráter de membro da Comissão de Polícia podeI'á o Presidente oferecer projetos, .indicações ou
requerimentos.
§ 1.0 O P·residente s6 terá direilo de voto em plenário,
nos escrutínios secretos e nos casos de empate.
~ 2.° Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a cadeira presidenc-ial, passando-a ao seU substituto e irá falar da tribuna destinada aos oradores.

DOS

VICE-PRESIDE~TES

.\l'l. 22. Sempre que o Presidente não se achar no recinto, á hora regimental do. início dos trabalhos, o 1° VicePresidente, e, em suafalla, o 2°, substitui-lo-á no desempenho das suas funções cedendo-lhe o lugar logo que fOr pre;.
sente.
Parágrafo Único. Quando o Presidente tiver necessidade
de deixar a cadeira, pl'oceder-se-â da mesma forma.

DOS SECRE'rARIOS
.-\.rt. 23. São atribuições do 1° Secretário:
1°, fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2°, lêr á Assembléia Nacional, em resumo, os oficios do
Go\'êrno e qualqueroutl'opapel que deva ser lido em sessão;
3°, despachar toda a matéria do expediente;
4°, l~ecebel' e fazer toda a correspondência oficial da Assembléia Nacional-.
5°, receber, igualmente, todas as representações, convites, petições e memoriais dirigidos á Assembléia Nacional;
6°, fazer recolher e guardar, em bÔa ordem, todas as
proposições, para apresentá-las oportunamente;
7°, assinar, depois doPresidenle, as atas das sessões e
as resoluções da Assembléia Nacional;
8°, contar os Deputados em verificação de votação ;
9°, dirigir e inspecionar os trabalhos da. Secretaria,
fal';er observar o seu Regulamento e fiscalizar as suas despêsas;
-
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10, expedir os convites aos Ministros dfl EstarIo para
comparecerem ás sessões, de :lcôrrlo Com as instruc;;ões que
lhe. forem dadas pelo President(> rIa Assembléia;
11, tomar nota das discussões e votações em todos os
papeis sujeitos á sua guarda, autenticando-os com a sua
assinatura.
ArL 24. Ao 2° Secretário compete:
1°, fiscalizar a redacão das atas e proceder á sua leitura;
2°, assinar, depois do 1° Secretário, todas as atas e resoluções da Assembléia Nacional;
•
3°, escrever a ata das sessões secretas;
4°, conlar os Deputados. em verificação de votação;
5°, auxiliar o 1° Secretário a fazer acorrespondencía
oficial nos lêrmos dêste Regimento.
Art. 25. Os 3° e 4" Secretários receberão, á porta da sala
das sessões, os Deputados que aíndanão hajam prestado eompromisso, para que o façam.
Parágrafo único. Compele-lhes auxiliar os 1° e 2° Secretários na verificação de votações.
Art. 26. Os Secretárins e os .seus suplentes substituir-sc-âo· conforme a sua numeraçâo ordinal e, nesta mesma ordem. subl>tituil'ão o Presidente, na falta dos VicePresidentes, nos trahalhos da sessão.
DA CO:\IISSÃO DE POLíCIA
ArL 27. Á Mesa da -Assembléia funcionando como Comissão de Polícia compete. além das funcões que lhe são atribuidas em outras disposi\:ões regimentais:
. a) opinar· sôbre os requerimentos de licenças dos Deput.ados:
b)tomar todas as providências necessárias á regularidade dos t.rabalhos legislativos;
c) dirigir todos os serviços da Assembléia Nacional, durante as sessões;
.
d) a polícia interna do edifício da Assembléia Nacional;
e) ·representar ao Govêrno sôbre· as necessidades da economia interna da casa.
DA

C()l\IISS.~O

CONSTITUCIONAL

. Art. 28. No dia seguinte ao da instalação, no edifício da
Assembléia Nacional, ás 11 horas, a representação de cada
.Estado e os grupos de representantes profissionais escolberão. POI' meio de eleição, o seu representante na. comissão
incumbida de dar parecer sôbre. o projeto de Constituição.
§ 1.0 Nesse mesmo dia ou no dia seguinte, em sessão, o
Presidente da Assembléia declarará eleita a Comissão e lerá
os nomes dos que a compõem.
. § 2.0 No caso de vaga, o Presidente da Assembléia not!ficaJ.'lá o respectivo grupO oú bancada, para eleger o substItuto dentro em 24 horas do aviso, sob pena de o fazer o
mesmo Presidente dentre os deputados da mesma bancada.
eu grupo.
.
§ 3.0 Feita a declaração do§ 1°, os membros da Comissão nesse mesmo dia ou no seguinte, se reunirão para eSCOlher um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator Geral,
requisitando o Presidente, logo que seja eleito, um funcio-
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nário da Secretaria da Assembléia para servir de Sooretário .
.Art. 29. A Comissão fará a distribuição do seu trabalho
do modo que julgar mais conveniente e marcárá prazo para
a duracão dos discursos, de modo a não haver protelação.
Nenhum Deputado alheio á Comissão poderá tomar parte no:;
debates, salvo se fôr convidado por ela para prestar esclarecimentos sÔbre emendas que haja apresentado no recinto.
Art. 30. No seu parecer, poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do pro,ieto, aCE:ital', ou recusar, artigos, bem como apresentar substitutivos e sub-emendas ás
emendas apresentadas no plenário.
'
Art. 31. As delíbera~ões da Comissão serão tomada,s por
maioria de votos dos presentes, desde que. haja metade e
mais um do tJ)tal dos seus membros, cont.:l.nd" o Presidente,
que terá direito de volo.
Art. 32. Não será admitido pedido de vista dos pareceres; entretanlo, cada membro da Comissão poderáapresentar voto em separado, fundamentação de divergencias,
restrições, ou simples declaração de vencido. tudo dentro do
prazo destinado aos trabalhos da Comissão.
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Art. 33. Logo que receber o parecer da Comissão, o
Presidente da AS~l?mbléia Nacional Constituinte ordenará a
::ua publicac:ão no diário das sessões e em avulsos. que ser-do
distribuídos por lodos os Deputados.
Art.34. Oito dia~ depois dessa publicação será o projeto de Constituicão, com as emendas, incluído na ordem do
dia pllra sofrer a primeira discussâo, que será feita por
eapitulos, salvo se o Presidente da Assembléia, por esta autorizado, desdobrá-los ou reuni-los, conforme as matérias.
Art. 35. Caso se dê êsse desdobramento, cada Deputado terá o direito de falar uma vez sObre cada matéria e
pelo prazo de uma hora. sendo-lhe vedado fazê-lo sObre assunto estranho ao debate.
Art. 36. A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia
poderá, por maioria de votos e presente a maioria absoluta
de seus membros, declarar encerrada a discussão da matéria, dêsde que haja sido discutida, pelo menos em cineo
sessões.
Parágrafo único. O requerimento de encerramenu> da
discussão não pOjjerá sofrer debate de qualquer natureza,
nem encaminhamento de votacão. Essa votacão será feita
na sessâo do dia imediato.
Art. 37. A votação será feita por artigos depois de terminada a discussâo do respectivo. capítulo.
Art. 38. Votada uma emenda serão consideradas prejudicadas todas as que t.ratem do mesmo assunto e que colidam com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas
li. votar, a Assembléia, a requerimento da maioria dos membros da Commissão Constitucional. poderá decidir que a votação se fal;a em globo, em dois grupos, distinguindo-se as
tiverem contrario.
que tiverem parecerfavoravel das qU'e
Art..39. A.5 votações serão sempre pelo sistema simbp!ico, mas poderão ser pratíca<las pelo sistema nominal, desde que assim o requeira, por escrito, um Deputado e nAssembléia delibere, presente o número necessarioás votações.
Art. .lO. Terminada a "atacão da primeira discussão.. o
Pr.esidente da Assemblé:a mandará publicar as 'emendas

°
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aprovadas em avulso confrontante, afim de ser distribuido
pelos Deputados.
Art. 41. Quarenta e oito horas depois desta distribuícão, o P.l'esidenie declarará que o projeto e emendas es·tarão sóbre. a Mesa, durante 10 dias, para recebimento de
novas. emendas, que, ainda nessa fase, s6 poderão sel' justificadaspor escrito.
ParágrMo único. Findo esse prazo, serão iodos .05 papeis remetidos á Comissão. Constitucional para interpôr parecer dentro do prazo de 15 dias, obedecidos os artigos que
regulam os trabalhos dessa Comissão.
A1'1.. 42. Impresso e distribuido 'Cm avulso, será este
parecer dado para a Ordem do Dia da sessão seguinte, para
2ll. e última. discussão, que será feiia por Titulos, Seccôes ou
Capítulos, com as respectivas emendas, a juizo da Assembléia.
§ 1.0 O requerimento de encerramento dessa segunda e
última discussão obedecerá ás mesmas formalidades do arligo 36.
§ 2.0 A votação seI'á feita em globo, abrangendo cada
matéria discutida, salvo as emendas que serão valadas uma.
a uma, a, menos que· haja deliberacão da. Assembléia em contrário. Se fôr resolvida a votacão em globo, serão distribuidas as emendas em dois. grupos, constando um das que tiverem parecer pavorável e outro das que tiverem pa~cccl'
conLI'ário.
~
§ 3.0 O Presidente deverá consideraI' prejudicadas a3
emendas que colidam com as já aprovadas, ouvida, no caso
de reclamação, a Comissão Constitucional.
§ 4.° O Presidente aceitará, para submeter á decisâo da
Assembléia, requerimentos de destaque, desde que estejam
assinados pela maioria dos membros da Comissão. Constitucional oapor 50 Deputados.
Art. 43. O Presidente da Assembléia poderá, em qualquer das discussões, recusar o recebimento de -emendas. ao
projeto constitucional que não tenham relação imediata
com o assunto ou que, de algum modo, infrinjam êste Regimento. Aos autores de tais emendas ficará o direito de recla-:mar do mesmo Presidente reconsideração do ato, ouvida a
Comissão Constitucional.
Ar1.. H, No momento das votações poderão os Deputados que forem .primeiros signatários de emendas, relator.;.
geral do projeto de Constituicão, ou relatores parciais. encaminhar as respectivas vótações, dando rápidasexplicaeões
pelo prazo má.."Cimo de 10 minutos cada um.
§ 1.0 Os pedidos de votação por partes será/) deferidos
ou- indeferidos pelo Presidente, ouvida em caso de reclama';'
Cão, a Assembléia.
§ 2.0 No. momento de votação, poderá ser requerida preferênciapara emendas 'Cm relação a arligas ou a outras
emendas, .cabendo a solução de tais requerimentos ao plenário, se o Presidente não entender deferir.
. . ~ 3.0 A requerimento de qualquer Deputado, poderá a
maioria resolver que senão admita requerimento de preferência para que seja seguida a ordem regimental das "\'0tacões.
§ 4.0 O Presidente da Assembléia, e:r--officio. e para 3.
bOa ordem dos trabalhos, poderá 'estabelecer a preferência
na votação das .emendas, desde que não haja recla.ma~ão. Se
a houver, .e Ci p,residente' não quizer resolver o incidente de
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modo favol'avel ao reclamante, submeterá a decisão ao plenário.
ArL 45. Terminada a votação, serão todos os papeis remetidos á Comissão para, no prazo de 10 dias, fazer a redação final.
§ l.°Publicada essa redação,. ficará sõbre a Mesa, durante o prazo de cinco dias, afim de receber emendas, que
só pod'Crão seI' fundamentadas por escrito. Fin<lo êsse prazo
havendo emendas, voltará á Comissão, .que emitirá parecer
final, no prazo de 48 horas. Publicado êsse parecer, será
no dia imediato submetido a debate, que não poderá se prolongar por mais de cinco sessões, cabendo a cada primeiro
signatário de emendas o direito de falar pelo prazo de· 10
minutos e á Comissão Constitucional, o de meia hora.
§ 2.° Aprovada. a redação final, será mandada a imprimir,
depois do que o Presidente, em sessãó especial, declarará promulgada a ConsLituiCão, que seráassignada pela Mesa da Assembléia e por todos os Deputados presentes. Nesse mesmo
dia será remetida ao Chefe. do Govêrno Provisório para a
formalidade da publicação no Diâ'fio Oficial.
§ 3.0 Os autógrnfos serão dois. um destinado ao Arquivo
Público c outro ao Arquivo da Assembléia Nacional.
DA INVIOLABILIDADE E 1rIIUNIDADE DOS DEPUTADOS
Art. 46. No exercício do mandato, os Deputados . são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1,0 A inviolabilidade não se estende ás palavras que ()
Deputado proferir, ainda mesmo em sessão da Assembléia
Nacional. desde que não tenham relação com o exercício do
mandato.
§ 2.0 Não se consideram inerentes ao exercício. do mandato as publicac;:ões e transcl'ip(:ões feitas individualmente
pelo Deputado, .em livro, panfleto ou jOI'nal, que não seja o
órgão oficial da Assembléia Nacional,
§ 3.0 Desde que tiverem recebido diploma, os Deputados
não poderão ser presos. nem processados criminalmente. sem
I)révia licença da Assembléia. salvo o caso de flagrancia em
crime inafiançável. Neste easo, o processo será levado s6mente até o encerramento da formação da culpa e remetido nesse
estado, por intcrmédio do Procurador Geral da República, á
Mesa,. cabendo á Assembléia resolver 50bel'anamente sObre o
merecimento das provas, procedência da acusaçüo, bem como
do:) motivos de intel'asse nacional que 1)OS8Um aconselhar a
não interrupcüo do mandlilo do preso, .0\1, ao contrário, o seu
afastamento temporário da Assembléia, ou a perda doman·
dato.
.
§ 4,0 No caso em que, por não haver prisão em ílagrante, a licença da Asscmbléa precedcr á. abcrtura dosumário àeculpa, poderá o juiz sumariamente, sempre :que
não encontrar fundamento nas provas, declarar improcedente
a denúncia ou a queixa. independente de prévia licença da
.
Assembléia.. . '
§ 5,0 Ao acusada, nl} ca·so .de prisão em flagrante, é facultado o direito de optar pelo julgamento imediato, independente do exame do pl'ocesso "pela Assembléia, sem prejuízo de outros acusados 'que, na ordem de precedência dos
julgamentos, possam alegar pronúncia anterior, ou prisão
mais a n t i g a . , .
:
.
§ 6.0 A imunidade, salvo o caso dos §§ 4° e 5°, protege0'
Deputado' contra qualquer prisão, mesmo as d~terminadas
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por motivo de. ordem civil OU militar; estende-se a quaisquer infra'Jões anteriores ao mandato e exonera o Deputado
da obrigação de comparecer perante qualquer autoridade
para depor, como testemunha, ou ser interrogado, tanto
sôbre assunto pr6prió como de terceiro, desde que o objeto
se refira á suá conduta parlamtlntar, ou tenha relação com
O exercício das funções do seu mandato legislativo.
§ 7.0 As imunidades não se suspendem na vigência do
estado de sítio.
DO SUBSíDIO

Art. 47. E' fixado em três contos de réis (3 :000$000)
mensais, durante os trabalhos, o subsídio dos Deputados á
Assembléia ~acional.
§ 1.° Além dêsse subsídio. vencerão os Deputados uma
diária de cincoenlamil réis (505000), por sessão a que comparecerem.
§ 2.° Para os efeitos do parágrafo a.nterior, será tambem
considerado faltoso o Deputado que não lomar parte nas votações constantes da ordem do dia, ausentandJ-se do edifício
da Assembléia óu do recinto das sessões, sem imperiosa justificativa perante o plenário.
§ 3.0 Acusando a chamada número legal naca.sa e sendo
apurado, 110 momento da votacão, que êste número falta, o
10 e 2° Secretários tomarão nota dos que não permaneceram
no local dasscsl'Iões, afim de ser feito o desconto de diárias.
§ 4.0 Além do subsídio. cada. Deputado terá o direito a.
uma ajuàa de .custo. de três contos de réis (3 :000$000), qne
lhe será paga de uma s6 vez.
§ 5.0 Em caso de. vaga, o subsídio será pago desde a data
em que o D~pulado tomar posse.
§ v.o Em hipótese alguma. o Deputado licenciado poderá receber mais do qut' o subsídio mensal fixo.
§ 7.0 O Presidente da Assembléia, além~jo subsídio, perceberá, mensalmente. a importancia de um conto e quinhen105 mil réis (1 :500$000), como represt'ntacão.
Art. 49.0 funcionário civil ou militar. que tomar posse
do mandato de Deputado. não terá dil'pito. durante as sessões,
a perceber dos cofres públicos outl'{)S vencimentos que não o
subsídio.
Parágrafo único. O funcionário aposentado ou reformado que fór eleito Deputado não receberá, durante as sessões,
os vencimentos de r.eforma ou aposentadoria.
DAS VAGAS
ArL. 49. As vagas na Assembléia Nacional Constituinte
verificar-se-ão:
a) por falecimento;
b) porOPcão entre dois ou mais mandatos;
c) pela renúncia expressa;
d) pela perda do mandato.
Art. ·50. Quando um candidatofôr eleito para mais de
uma cadeira deverá optar por um dos mandatos. dirigindo
declaração escrita ao Juiz Presidente .00 momento em que
entregar o diploma, na primeira sessão preparatória.
§1.oSe não houver a declaracão de que trata' o parágrafo
'anterior. presumir-se-á optar pela represent.ação em quo
'houver alcançado maior número de· sufrágios.
'
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§ 2.° Dando-se a vaga, neste momento,. em virtude de
opção, ou se tiver falecido algum dos diplomados, o Juiz
Presidente empossará o suplente, se o houver, de acôrdo com
ú Codigo Eleitoral.
§ 3.° Se não houver suplente legal, devidamente habilitado e recoflhecido, o Juiz Presidente comunicará a vaga aI)
Superior Tribunal Eleitoral para que êste mande proceder
á nova eleição.
.
.
§ 4.0 Se a vaga ocorrer quando já estiver funcionando a
Assembléia Nacional e não houver suplente devidamente habilitado e reconhecido, o Presidente da Assembléia dará logo
conhecimento do fato ao Superior Tribunal Eleitoral, para
que êste ordene a eleic;ão.
\
§ 5.° Se a vaga se der· em virtude de perda do mandatCJ
devirla Jl1ellÍ€ decretada pelo SupeJ'ior Tribunal Elitoral. caberá a êste, ex-officio, providenciar imediatamenteparapreenchimento da cadeil'a. se não houver suplente devidamente
habilitado e rp.conhecido.
§ 6.° Quando a vaga se der na :-epresentacão profissional,
a -eomunicac;ão será feIta ao Govêrno, para os devidos efeito;)
legais.
Art. 5:1. A renúncia voluntária do mandato independo de
aprovacão da Assembléia e se efetiva automaticamente, desdi:
que o Deputado a Lorne expressa em documento entregue ao
Presidente.
Art. 52. A ausência do Deputado ás sessões, por mais de
dois meses, sem licenca devidamente concédida na forma
dêsle Regimento, é considerada renúncia do manoato, e o
Presidente da Assembléia declarará incontinenti aberta a
vaga e providenciará. sObre o se~ preenchimento.

DO CO!l1P.o\.RIECIMENTO . DOS MINISTROS

Art. 53. Votada aConstitllição, a AssembMia Nacional,
desde que assim requeira um quarto de seus membros, tem
o direito, por intermédio do seu presidente, de pedi:: o CoUl~
parecimento ás sessões dos Ministros de Estado, para lhe
darem, sObre assuntos de sua pasta, as explicacõp,s que desejar,
§ :1.°. Recebendo o requerimento11<'ls condições citadas, o
r'residente· da Assemblp.ia durá 'imediatamente instruções ao
1° Secretário par-a que expeça, com urgência, o ofício
do convite, com declarações do motivo e marcand.) dia e hora
para o referido c'Jmparecimenlo. Dêsse ofício durA o Presidente conhecimento á Assembléia .em sessão ou I!m publi.
cação.
§ 2.0 Se, por motivo justificado, o Ministro não PUdCl'
comparecer no dia e hora marcados, apresentará imedIatamente, em ofício, as suas excusas, pedindo novos di::J. e 1101':.1
para cumprir êsse dever.
§ 3.0 Quando o Ministro comparecer em virtl1de de convite, a palavra lhe será. dada na hora determinada, ainda
mesmo que seja preciso interromper o orador que Clsteja na
. tribuna ou as votações. Ao Ministro será concedido o prazo
máximo de hora'e meia para fazer o seu discurso.
§ 4.0 As comissões parlamentares poderão, tambem, por
deliberacão da maioria de seus ..membros e por intermédio
dos respectivos Presidentes, solicitar. ocomparecimcllto dos
Ministros de Estado ás suas reuniões, em ofício em que marque dia e hora. Se o Ministro' não puder comparecer no dia
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é hora marcados, solicitarâ excusa, em ofício, sendo-lhe indicada outra oportunidade.
§ 5.0 Aos Ministros de Estado é reconhecido o direito de
comparecer ás sessões da Assemblééia Nacional sempre que
o entenderem ou quando forem destacados pelo C/1fJfe do Govêrno para assistirem ou tomarem partp. nos debate:i. Em
hipótese alguma terão direito de voto, embora permanl!~.am
no recinto, ocupando. a bancada ministerial, que será a pl'ilIleira á direita da Mesa.
§ 6.0 Solicitando o :\Iinistl'o a palavra, em qualquHl' hora
da sessão,
Presidente da Assembléia o atenderá imediatamente, mesmo com prcjuizodos oradores inscritos.
§ 7.0 O Ministro terá, neste caso, o direito de falar durante uma hora, podendo o prazo ser prorrogado por mais
meia hora por deliberação dos Deputados p'i'esentec;, l!m número não inferior a um quarto do total dos membros da
Assembléia.
§ 8.0 Se o Ministro tiver a palavra na hora do exp(-ldiente, esLa parte da sessão, excepcionalmente, PIJOil!'úser
prorrogada até o tempo preciso para que seja completado o
máximo do prazo de que tratam os parágrafos antcrlOl'c;;,
isto é, hora e .meia;
§ 9.0 Sôbre qualquer assunto, dcsde que não haja o convite de que trata o arL.53. s6 poderá falar um dos Ministro~ e uma única vez. Se, porém, assim deliberar a maioria
dos Deputados presentes, em número não inferir.r a um
quarto do total dos mp.mbro!:l da Assembléia, CJ :\lmistro poderá usar da palavra uma segunda e última vez, pelo prazo
máximo de uma hora.
§ 10. Quando o assunto a tratar fÔr de natul'cza que
afete a responsabilidade de dois ou mais ·l\tinist1·05, lp.r:i.
cada um direito da falar duranle o prazo máximo tI~ meia
hora.
§ 11. ~o debate do projeto de Constituição, os mnist.ro~
50 poderão falar no momento. em que lhes couber a p<llavra na ordem da inscrição, salvo se os Deputados, com inscrições anteriores, lhes cedercm a palavra, não fmportando
a cessão em perda dc lugar na lista dos inscritos.

°

DAS SESSõES
Art. 54. ~ se5sõe~ dn Assembléi~ Nacional s~rão preparatórias, ordinárias e extraordinárias.
§ 1.0 As sessões ordinárias serão diurnas e reali~ar-se-ão
todos os diasúlcis, começando ás 14 huras e tel'minandi) ás
18 horlis, se antes nno se esgotar a matéria indieadn na
ordem do dia, encerrando-se 11 discussão ou faltando número legal para as votacões.
§ 2.0 As sessões extraordinárias poderão ser diuroll3 ou
noturnas nos próprios dias das sessões ordinárias, antes
ou depois destas, nos domingos· e fefiados, e serão convocadas . e~-officio pelo Presidente ou por deliberação da As.sembléia a requerimento de qualquer Deputado.
§ 3.0 As sessões extraordiná.rias terão a duração de
quatro horas ainda mesmo que ultrapassem das 24 horas.
§ 4.0 Qualquer das sessões poderá ser prorrogada pelo·
tempo que os Deputados presentes em número. mínimo de
10 resolverem, a requerimento de qualquer dêles, não podendo êste requerimento ser discutido nem sofrer encaminhamento de votacão.
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§ 5.° O Presidente, sempre que convocar uma sessão extraordinária, fará a comunicação aos Deputados em sessão
ou em publicação no Diáríoda A.~s(!-mbl6ia Nacional: e, quando julgar necessário, enviará telegrama urgente aos Deputados participando-lhes a convoca(lão e solicitando o comparecimento.

DAS SESSõES PúBLICAS
Art. 55. Á hora do inicio da sessão os membros da Mesa
e os Deputados ocuparão os seus lugares.
§ 1.0 Haverá ao lado do recinto um funccionál'io da Secretariaencarregado de anotar a presença dos 51's. Deputados.
A lista de presença assim organizada. será entregue á.
Mesa para o efeito legal da declaração de número para abertura da sessão.
§ 2.° Achando-se presentes tH Deputados, pelo menos, o
Presidente declarará aberta a sessão.
§ 3.° Se, porém, não se acharem presentes 64 DepuLadotl,
o Presidente declarará que não póde. haver sessão, e designaráa ordem do dia da sessão seguinte.
§ 4.0 Na llipótese do parágrafo anteriol', o 1° Secretário
despachará o expediente, independentemente de leitura, e
dar-Ihe-á publicidade no Diário da Assembléia Nacional.
§ 5.° Se a sessão começar até quinze minutos depois da
hora regimental, dm'ará o tempo necessário para completar
o prazo de efetivo trabalho.
§ 6.0 Para registar, na lista de presença, os nomes dos
Deputados que comparecerem e dos que se ausentarem, a
Mesa designará um funcionário da Sec~etaria, o qual, diarin.mente. apresentará esta lista ao Director Geral da Secretaria,
para os efeitos dêste Regimento.
Art. 56. Aberta a sessão, o 2° Secretário fará a leitura
da ata da antecedente, que se considerará aprovada,· independentemente de yotação, se nãQ houver impugnação ou reclamação.
--§ 1.0 O Deputado 56 poderá falar sObre a ata para retificá-la.
§ 2.° No caso de qualquer reclamação, o 2° Secretário
prestal1á os necessários esclarecimentos e quando, apesar
dêlelS, a Assembléia reconhecer a procedência da retificação.
será essa consignada na ata imediata.
§ 3.° Nenhum Deputado pode~ falar sôbre a ata mais
de uma vez c por mais de cinco minutos.
§ 4.0 A discussão da ata em hipótese alguma excederá
á hora do expediente, que é a primeira da sessão.
§ 5.0 Esgotada a hora do expediente, será a ata submetida
áapl'ovacão da Assembléia pelo voto dos Deputâdos presentes.
ArL 57. Aprovada a ata, 0:1° Secretário fará a leitura
dos ofícios do Govêrno e, de acÔrdo com o Presidente, darlhes-á conveniente destino.
§ L° O 1° Secretário, em seguida dará conta, em resumO,dos ofícios, representacõês, petições, memoriais e mais
papeis enviados á Assembléia, dando-lhes, também. o devido
destino.
§ 2.0 Seguir-se-áa leitura em resumo, ainda pelo mesmo
Secretário, dos .pareceres, indical;ões e requerimentos que. se
acharem sôbre & mesa, e que serão mandados publicar no
Diá3"io da Assembléia Nacional.
.
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§ 3.° A leitura do expediente será 'feita dentro do prazo
maximo de meia hora.
§ 4.° Se a discussão da ata esgotar a hora do expediente,
ou transcorrer a meia hora destinada á leitura dos pepeis,
sem que hajam sido todos lidos, serão despachados pelo
1° Secretário e mandados publicar.
§ 5.0 Os Deputados que quiserem fundamentar requerimentos, indicações ou resoluções, o poderão fazer, desde que
não infrinJam o disposto no arL. 101 dêsle regimenlo, na
primeí,ra hora da sessâo e nessa hora poderão igualmente,
se ocupar de assuntos de doutrina constitucional.
§ 6.0 A hora do expedienle é improrrogavel, salvo a hipótese consignada no capítulo relativo ao comparecimento
dos Ministros de Estado.
ArL. 58. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á
da matéria destinada á ordem do dia.
§ 1.0 O 1° seerel.ário lerá o que se houver de votar, ou
de discutir, no caso de não se achar impresso.
§ 2.0 Presentes 128 Deputados, pelo menos, dar-se-á
início ás votações.
.
§ 3.0 :'\ão havendo número para votações, o Presidente
anunciará a matéria em discussão.
§ 4.° Logo que houver número legal para deliberar, o
Presidenle convidaI'á o Deputado que estiver na tI'ibuna a
interromper o discurso para se proceder ás votações .
.§ 5.0 Duranle o tempo destinado ás votações a nenhum
Depulado será Hcilo deixar o recinto das sessões.
§ 6.0 Quando, por motivo de fôrc;:a maior, haja qualquer
Deputado de retirar-se, mesmo por momentos, deverá comunicá-lo, desde logo, ao Presidenle, sem prejuizo da jU:5tificacão a ser feila em plenário.
§ 7.0 O alo de vo1-ar não será inlerrompido, salvo.se
terminar a. hora destinada á volação ou na hipótese de que
trata o capílulorelativo ao comparecimento dos :\Iinistros
de Estado.
§ 8.0 Quando, no decorrer da volação, se verificar a
falta de número, sCl'á feita a chamada, para menciol1ar-s~
nas atas 05 nomes dos que se houverem retirado.
§ 9.0 A falta denúmel'O para as votações não prejudicará a di5'Cussão da maléria da ordem do dia.
Art. 59. Existindo ma léria urgente para votar e não
havendo ,número legal, o Presidente suspenderá a sessão,
por tempo prefixado á espera do número.
.
Parágrrufo único. O lempo de suspen3ão da sessão não;
se compulará no prazo de sua duracüo,
i
Art. 60 .. 0 prazo ele dUl'ação das sessões serápl'Orl'oga~
vel, arequerlmenlo de qualquer Depulado.
§ 1.0 O requerimenlo de prorrogacão da sessão ser[l e5~
crito, não lerá apoiamento nem discussão; votar-se-á com
a presença no recinto de, pelo menos, 10 Deputados, pelei
processo simbólico; não admitiráencami-nhamenlo de vota..!.
Cão e deverá prefixar o prazo da prorrogação.;
§ 2.° O requerimento de prorrogacão poderá ser apre~
sentado á ::\Iesa aléo momento do Presidente anunciar a
o.rdem do dia seguinte.
I
§ 3.° Se houver oradol' na tribuna, no momento de fin':'
dar a sessüo, e houver sido requerida a sua prorrogação,' o
Presidente interromperá o orador para submeter a "oLos t>
requerimenlo.
.
r
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§ 4.0 A -pro.rrogacão aprovada não poderá ser restringida,
a menos que se encerre a discussão do assunto ou assuntos
que motivaram a prorrogação. _
§ 5.0 Antps ele findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições anteriores.
Art. 61. Para a m<liDutencâo da ordem, respeito e 501enidace das sessões serão observadas as seguintes regras:
1) noenhuma conversação será permitida no recinto em·
tom que dificulte <lU impeça a audição ~erfeita da leitura da
ata ou docementos, da chamada, das deâberações, dos anuncias ou comunicações;
2) os oradores, em caso algum, falaráo de costas para
a Mesa.

DAS SESSõES SECRETAS

Art. 62. A Assembléia Nacional poderá realizar sessões
secretas, desde que sejam requeridas por 25 Deputados, eabendo ao Presidente deferir esse requerimento se assim julgar conveniente ou submetê-lo á decisão do plenário, presente número legal para as votações.·
§ 1.0 Deliberada a sessão secreta. o Presidente fará sair
da sala das sessões. das tribunas, das galerias e das suas dependências todas as pessOas estl'anhas, inclusive os encarrp.gados dos serviços de debates e de estenografia e todos 0'1
demais empregados da Casa.
§ 2.° Se a sessão secreta houver de interromp(:r sessâo
pública. essa será suspensa para serem tomadas as providências dêsse artigo.
§ 3.° Antes de se encerrar uma sessão secreta. a Assembléia resolverá se deverão ficar secretos. ou constar da ata
pública os seus objetos e resultado.
§ 4.0 Aos Deputados, que houverem" tomado parte nos
debates, sera permitido reduzir seus discursos a escrito, par~
serem arquivados com a ata e os documentos referentes 11
sessão.
DAS ATAS

Art. 63. De cada sessão da Assembléia lavrar-se-á, além
da ata destinada ao Diário da Assembléia Nacional, outra.
resumida, que .deverá conter os nomes dos Deputados present.es, dos ausentes e dos que se ausentarem durante as sessões
o uma exposição sucinta dos trabalhos, afim de ser lida em
sessão e submetida ao voto dos Deputados presentel:l.
§ 1.° Depois de aprovada, a ata será assinada pelo Preside~te e pelos 10 e 20 Secretários.
§ 2.° Essa ata será lavrada, ainda que não haja sessão,
por falta de número, e, nesse caso, serão mencionados os
nomes dos Deputados que compareceram e dos que deixaram
de comparecer, com causa justificada, ou' sem ela, e o expe:diente despachado •
. Art. 64. O D'iário da Assembléia NacionallJublicarã
cada dia a atada· sessão anterior, com todos os detalhesdo~
respectivos trabalhos.
Art. 65. Os document.os lidos em sessão serão mencionados na ata manuscrita, em resumo, e transcritos no Diário da
Assembléia Nacional de acOrdo com as disposições regimentais.
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§ 2.° As informações e os documentos não oficiais, lido~
pelo 1° Secretário, á hora do expediente, em resumo, serão
sómente indicados na ata impressa, com a declaração do
objeto a que se referirem, salvo si fór a sua publicação integral requerida á Mesa e por ela deferida.
§ 3.° As informações enviadas á Assembléia pelo Govêrno
a requeiimento de qualquer Deputado, serão publicadas, na
ata impressa, antes de entregues a quem as solicitou.
§ 4. ° Ás informações oficiais de carater reservado não se
dará publicidade.
.
§ 5.° Em qualquer das atas, não será inserido nenhum
documento sem expressa permissão da Assembléia, ou da
Mesa, por despacho do 1° Secretário, nos casos previstos pelo
Regimento.
§ 6.° Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na
ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor ou
vencido, redigido em termos concisos e sem alusões pessoais
de qualquer natureza, desde que não infrinjam disposição
dêste Regimento.
Art. 66. As atas das sessões secretas serão redigidas pelo
2° Secretário, aprovadas pela Assembléia antes de levantadas
as sessões, assinadas· pela Mesa, fechada em cnvolucro
lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secrtários, com a data
de sessão, e assim rec(l'hidos ao arquivo da Assembléia.
Art. 67. A ata manuscrita da última sessão, ordinaria ou
extraordinaria, será redigida de modo a ser· submetIda á discussão e li aprovação, que se fará com qualquer número
de Deputados, antes de ser levantada a sessão.

DOS DEBATES
Art. 68. Os debates deverão realizar-se com ordem e solenidad'e.
Art. 69. Os Deputados, com exceção do Presidente, falarão de pé.
.
Parágrafo único. O Deputado, só por enfêrmo poderá
obter permissão da Assembléia para falar sentado.
Art. 70. Ê obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados que tenham de falar na hora do expedl(mte, ou nas dicussões, podendo, porém, o Deputado, por motivo justo, requerer licença á Assembléia, que deliberará com qualquer
!iúmero, para falar das bancadas.
Parágrafo único. Sempre qUe o Deputado falar das bancadas, deverá fazê-lo de uma das duas j)::,imeiras filas.
Art. 71. A nenhum Deputado será permitido falar sem
pedir a palavra e sem que o Presidente ih' a conceda.
§ 1.0 Se um Deputado pretender falar sem que lhe haja
sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente depois de advertido, o Presidente convidá-Io-á
a sentar-se.
§ 2.° Si a-pesar dessa advertencia e dêsse convite, o
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso
por terminado.
§ 3.° Sempre que o Presidente der por terminado um
discurso em qualquer faze da votação ou da discussão, cessará o serviço de estenografia.
§ 4.° Si o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o
processo regimental de qualquer discussão, o Presidente
convidá..:lo-á a retirar-se do recinto, durante a sessão.
§ 5.00 Presidente poderá suspendera Gessão sempre
que julgar conveniente, em bem da ordem dos .debates.
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Art. 72. Ocupando a tribuna, o Deputado dirigirá as
suas palavras ao Presidente. ou á AssemblP.iJ, de um modo
geral.
§ 1.0 Referindo-se, em discurso, a um cClIGga, o Deputado deverá preceder o seu nome do tratamerito de Senhor.
§ 2.° Dirigindo-se a qualquer colega o Deputado darlhe-á sempre o tratamento de Ex.
§ 3.° Nenhum Deputado poderá referir-se a colega, e,
de nm modo geral, aos representantes do poder público, em
forma injuriosa, ou descortês.
§ 4.0 Logo que tenha o seu diploma julgado válido, o
Deputado comunicará ao Secretário da Presidência da Assembléia Nacional o nome parlamentar que deseja adotar,
cabendo ao Presidente resolver os conflitos que se levantarem a respeito.
Art. 73. O Deputado só poderá falar:
a) para apresentar indicações ou requerimentos;
b) sôbre· proposição em discussão;
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação;
e) em explicação pessoal.
Art. 74. Para fundamentar indicações ou requerimen.;,
tos, que não sejam de ordem, sôbre incidentes verificados
no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverá
o Deputado inscrever-se em o Livro do ;Expediente, á isso
especialmente destinado.
§ 1.0 A inscrição de oradores para a hora do expediente
poderá ser feita durante a sessão da véspera, ou no dia em
que o DepJ1tado pretender ocupar &. tribuna.
§ 2.° A inscrição obedecerá á ordem crou;Jlógica da sua
solI('.it,ação á Mesa, pelo Deputado, pesso~lmente.
§ 3.° Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora
do expediente terão preferência á tribuna os membros da
Mesa, para atender questões de ordem, ou de economia in:terna da Assembléia, e os Deputados que a não ocuparam na
sessão anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem
de inscrição.
.
ArL 75. O Deputado que solicitar a palavra sôbre proposição em discussão não poderá:
a) desviar-se da qliestão em debate;
b) falar sôbl'e o vencido:
c) usar de linguagem imprópria;
d) ultrapassar o prazo que lhe compete,
e) deIxar de atender ás advertências do Presidente;
Art. 76. As explicações "pessoais" só pódérão ser dadas
depois de esgotada arórdem do dia e dentro do tempo destil1udo á sessão.
Art. 77. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sôbre UII1 mesmo assunto, o Presidente concede-la-á:
a) em primeiro lugar, ao autor;
b) em segundo lugar, ao relator;
c) em terceiro lugar, ao autor de voto em separado;
d) em quarto lugar, aos autores das emendas;
e) em quinto lugar, a um. Deputado a favor;
f) em sexto lugar, a um Deputado contra.
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possível, préviamente, se são pró, ou contra .a matéria em
debate, para que, alternadamente, a um orador a favor suceda um contra. e vice-versa.
§ 2.° Para a inscrição de oradores á discussão da matéria em debate, haverá um Livro dos Debates.
§ 3." A inscrição de oradores no Livro dos Debates poderá ser feita logo que a proposição a discutir-se seja incluida em ordem do dia.
§ 4." Na hipótese de todos os Deputados inscritos para
o debate de determinada proposição serem a favor, ou contra, ser-Ihes-á dada a palavra pela ordem da inscrição.
§ 5." Os discursos lidos serão publicados no Diário da
Assembléia iVacior.al, com esta declaração: - o Sr. F ... leu'
o seguinte discurso.
Art. 78; Compete á Mesa expungir os debates, a SerC1fl
publicados, de todas as expressões antirregimentais.

DOS APARTES
Art. 79. A interrupção de um orador por meio de aparte só será permitida quando êsse fôr curto e cortês.
§ 1.0 Para apartear um colega deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.
§ 2.° A's palavras do Presidente não serão admitidos
apartes.
§ 3." Não serão admitidos apartes sucessivos, paralelos ao
discurso.
§ 4.° Por ocasião do encaminhamento de votação, não
serão admitidos apartes.
§ 5.° Os apartes subordinar-se-ão ás disposições relativas aos debates em tudo que a êles fôr aplicáveL

nos

REQUERLMENTOS

Ái.'t. 80. ,serão verbais, ou escritos, independem de apoiamentos, de discussão e de votação, sendo resolvidos, imediatamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:
a) a palavra, ou a sUa desistência;
b) a posse de DepUtado;
c:) a retificação de ata;
(l) a inserção de declaração de voto em ata;
e) a observancia de disposição regimental;
f) a retirada de requerimento, verbal ou escrito:
(f) a retira'da de proposição com parecer contrário;
h) a vel'ificação de votação;
i) esclarecimentos sôbre a ordem dos trabalhos;
j) o preenchimento de lugares nas Comissões ~
§ 1.0 Serão verbais e votados com qua'lquer número,lndependentemente de apoiamento e de discussão, os requerimentos que solicitem:
.
a) inserção em ata de voto de regozijo, ou de pezar;
b) representação da Assembléia por meio de Comissões
externas;
c) niànifestação de i'egozijo, ou de pezar por ofício, tetelegrama, ou por outra qualquer fórma escrita;
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ti) publicação deinfórmações oficiais no Diário dà Assembléia Nacional;
e) permissão para falar sentndo.
S 2." Serão escritos, independerão de apoiamento, não
terão. discussão e só poderão ser votados com a presença de
;128 Deputados, no minimo, os requerimentos de:
a) demissão de membros da Mesa;
b) discussão e votação de proposições por capítulos,
.gl'l1po de artigos, ou de emg.ndas;
c) adiamento. da discussão ou da votação;
li) encerramento de discussão;
e) votação por determinado processo;
preferência;
g) urgência.
§, 3'.0 Serão escritos, sujeitos a apoiamento e discussão e
só poderão ser votados com a presença. de 128 Deputados,
no mínimo, os requerimentos ·sôbre:
a) iIfformações solicitadas ao Poder Exécutivo,· ou por
seu intermédio;
b) inserção. no Diário da Assembléia ;Yacional, ou nos
Anais, de documentos não oficiais;
c) nomeaç:.ãà de comissões' especiais;
d). reunião da Assembléia em Comissão Geral;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões secretas;
g) quaisquer outrás assuntos, que se não refiram a incidentes ·sobrevindos no cursO das discussões, ou das votações.
Art. 81. Os requerimentos sujeitos á discussão só deverão ser fundamentados verbalmente depois de formulados
e enviados á Mesa e no momento em. que o Presidente anunciaI' o debate.
ArL. 82. Os requerimentos para levantamento da ses'"
são por motivo de falecimento de Deputado, de Presidente
ou ex-Presidente, de Vice-Presidente o.uex-Vice-Presidente
da República, de Presidente do Supremo Tribunal Federal
ou de Chefe em exercício de alguma nação amiga, só poderão ser recebidos pela Mesa quando contenhàm a assiÍlatura de 50 Deputados, pelo menos.
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DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO
Art. 83. Tres são os processos de votação pelos quais
deliberará a Assembléia Nacional:
a) o sim1Jólico;
b)
o nominal;
o) o de escrutínio secreto.
Art, 84. O processo simbóHco ;pràtillài'-se~á êOIíl o le..
vautamento dos Deputados que votam a favor da matéria
em deliberação.
Parágrafo único. Ao anunciar a votação de qualquer
matéria, o Presidente cohvidará os Deputados que votam a
favor a se levantarem e Ilroelamará o resultado manifesto
dos votos.
Art. 85. Far-se~á a votação nominal pela lista gerai
dos Deputados, que serão chamados pelo 10 Secretário e res..
ponderão sí1n, ou não, conforme forem a favor, ou contra, o
que seestiveI' votando.

§ 1.° A' medida que o 1á Secretário fizer a chamada,
dois outros Secretários tomarão nota dos Deputados que votarem em um,ou em outro sentido, e irão proclamando em
voz alta o resultado da votacão.
§ 2.° O resultado final da votação será proclamado pelo
Presidente, que mandará ler os nomes dos que votaram sim
e dos aue votaram não.
§ 3.° Depois do Presidente proclamar o resultado final
da votação, não poderá ser admitido a votar nenhum Deputado.
Art. 86. Para se praticar a votação nommal, será mist.ér que algum Deputado a requeira, por escrito, e a Assembléia a admita.
§ 1.0 Os requerimentos verbaIs não admitirão votação
nominal.
§ 2.° Quando o mesmo Deputado requerer, sôbre uma
s6 proposição, votação nominal, -por duas vezes, e a Assembléia não a conceder, não lhe assistirá o direito de requerela novamente.
§ 3.° Se, a requerimento de um Deputado. a Assembléia
deliberar previamente realizar todas as' votacões de determinada proposição pelo processo simb6lico. não serão admitidos, requerimentos de votação nominal para essa matéria.
Art. 87. Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto, por meio de cédulas escritas, recolhidas em urnas, que
ficarão junto á :Mesa.

DA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇ.W
Art. 88. Se a algum Deputado parecer aue o resultado
de uma votflção simbólica. proclamado pelo Presidente, não
é e~ato. nerlirá a sua verificação.
§ 1.0 Requerida a verificação, o Presidente convidara
os Deputados que votarem a favor a se levantarem, permanecendo de pé para serem contados, e, assim, fará, a seguir,
com os aue votarem contra.
§ 2.° Os Secretários contarão os votantes comunicarão
ao Presidente o seu número.
§ 3.° O Presidente, verificando, assim, se a maioria dos
Deputados, presentes votou a favor, ou contra a matéria em
deliberacão. proclamará o resultado definitivo da votação.
§ 4.° Nenhuma votação, admitirá mais de uma verificação.
§ 5.° Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não há número.
DO ADIAMENTO DAS VOTAÇõES
Art. 89. Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, durante a discussão de uma proposição, o adiamento
de sua votação.
Parágra'fo único. O adiamento da votação de uma proposição s6 P9derá ser concedido pela Assembléia, presento
a maioria de seus membros e por prazo previamente fixado.
Art. 90. Encerrada a discussão de uma proposição não
mais se admitirá requerimento de adiamento de sua votação.
Art. 91. Requerido, simultaneamente, mais de um adiamento de votação de uma proposição, a adoção, por preferência, de um requerimento, determinará ficarem os demais
prejudicados.
.

VA RETIRADA DE PROPOSIÇõES
Art. 92. Apresentada á considera:ção dOa: Assembléia
uma proposição, a sua retirada só poderá ser solicitada no
momento em que fôr anunciada a sua votação.
§ 1.0 O requerimento de retirada de qualquer proposição só poderá ser formulado por escrito, ou verbalmente,
pelo seu autor.
§ 2.° Serão considerados, para os efeitos dêste artigo,
autores das proposicões das Comissões, .os respectivos Relatores e, na sua ausência, o Presidente da Comissão.
Art. 93. Quando fôr solicitada a retirada de uma proposiCão, que tiver parecer contrário" o Presidente deferirá
êsse requerimento, independentemente de votação.
Parágrafo único. Quando houver sido requerida a retirada de uma proposicão, que tenha parecer favorável ou á
qual se haja oferecido emenda,o requerimento dependerá
da aprovacão da Assembléia.
DAS QUESTõES DE OR\I}EM
Art. 94. Todas as questões de ordem serão, soberana e
conclusivamente, resolvidas pelo Pr~sidente.
§ L° Durante as votacões, as questões de orclem só poderão ser levantadas em rápidas observacões, que -não passem de três minutos e desde que sejam de natureza a influir cliretamente na marcha dos trabalhos e na decisão da
matéria corrigindo qualquer engano. ou chamando a atenCão para um artigo regimental que não está sendo obedecido.
~ 2.° Quando o Presidente, no correr de uma votação,
verificar que a reclamação pela onlem não se refere efetivamente á ordem dos tl'abalhos, poderá cassar a pala-na ao
Deputado que a houver solicitado, convidando-o a scntarse, e prosseguirá na votação.
§ 3.° Desde que o Presidente verifique, pelos insistentes e injustificaveis discursos pela ordem, que há o propósito evidente de obstruir a matéria em discussão 011 em votação, poderá negar o uso da palavra aos que a sliUcitarem
sob tal pretexto.
DA URGÊNCIA
Art. 95. Só serão _admitidos requerimentos de urgência quando assinados, no mínimo, por três membros da
Mesa (compreendidos. nesta hipótese, os Vice-Presidentes e
os Secretários -suplentes). ou por 25 Deputados.
. § 1.° Considerar-se-á urgente todo assunto cujos efeitos dependam de deliberação e execução imediatas.
§ 2.° O Presidente interromperá o orador que estivflr
na tribuna, sempre que fel' solicitada urgência para se tratar de assunto referente á segurança pública, senrlo o resnectivo requerimento subscrito, pelo menos, por 10 Deputados.
§ ?.o Submetido á consideração da Assembléia o requerimento de urgencia será, sem discussão; imediatamente
votado.
§ 4.° Se a Assembléia aprovar o requerimento,entrartl.
a matéria imediatamente em discüssão. ficando preiudicada a ordem do dia até a decisão do objeto para o qual a urgência foi votada.
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DA POLICIA
Art. 96. O policiamento elo edifício ela Assembléia. Nacional compete, privativamente, á Mesa, funcionando como
Comissão de Polícia, sob a suprema direção do seu Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder.
Parágrafo único. Este policiamento poderá ser :feito por
fôrça pública e agentes da Polícia comum, requisitados ao
Govêrno pela "tIlesa e postos á sua inteira e exclusiva disposição.
Art. 97. Será permitido a qualquer pessôa, decentemenle vestida, assistir, das galerias, ás sessões, desde que esteja
desarmada e guarde o maior silencio, sem dar sinal de
aplausos, ou de reprovação, ao que se passar no recinto ou
fora dele.
§ 1.0 Haverá tribunas reservadas para senhoras, membros
do Corpo Diplomático, e altas aulol'ielades e funcionários, e
também para os representantes elos jornais diários e de
agências telegráficas previamente autorizadas pela Mesa para
o efetivo exercício de sua profissão.
§ 2.° No recinto e nos lugares destinados á Mesa, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e os funcionários da Secretaria em serviço exclusivo da sessão.
§ 3.° Os espéctadores que perturbarem a sessão, serão
obrigados a sair, imediatamente, do edificio, sem prejuizo de
outra penalidade.
Art. 98. Quando, por simples advertência, na forma
deste Regimento, não fór possivel ao Presidente manter a
ordem, poderá suspender, ou levantar a sessão.
Art. 99. Se algum Deputado cometer, dentro rlo edifício
ela Assembléia, qualquer excesso, que deva ter repressão, a
Comissão de Polícia conhecerá do fato, expondo-o á Assembléia, que deliberará a respeito, em sessão secreta.
Art. 100. Quando no edifício da Assembléia se cometar
algum delito, realizar-se-á a prisão do criminoso, abrindo-se
inquerito, sob a direcão de um dos membros da Comissão de
Polícia, designado pelo Presidente.
§ 1.° Serão observados no processo as leis e regulamentos
policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicaveis.
§ 2.° Servirá de escrivão nesse processo o funcionário
ela Secretaria que fôr para isso designado pelo Presidente.
§ 3.° O Inquérito, que terá rápido andamento, será enviado com o delinquente á autoridade judiciária.
DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 101. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá
discutir ou votar qualquer assunt.o extranho ao projeto de
Constituição, enquanto êste não fôr aprovado, salvo os demais constantes do decreto de sua convccação.
Parágrafo único. Se, entretanto, no corr'er dos trabalhos
se torriar fJvidente a necessidade absoluta de qualquér
resolução inadiavel, sôbre a qual haja o Chefe do Estado
pedido a colaboração da Assembléia, será ela debatida e votada, em discussão única, com parecer da Comissão de Polícia ou da Comissão especial que, para tal fim, fór criada
pela Assembléia.
ArL 102. O Presidente da Assembléia será o órgão desta
'mto ao Govêrno Provisorio da Repúbli.ca para solicitação
medidas e providencias que digam respeito, ao funcionato dos seus trabalhos.
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Art. ~G"S:·;.1tCf~ casos omissos, servirá de elemenfo subsidiaria parlf.-"':.~i~lucão do Presidente, que ser':::' conclusiva, o
Regimento da antiga Camara dos Deputados, desde que não
contrarie disposições dêste Regimento.
Sala da Comissão de Polícia, 29 ne Noyembro de 1933.
- Antonio Carlos, Presidente. - 1'luyma: Lobo, 1° Secretário. - Fernandes Tavora, 2° Secretário. Clement'ino
Lisboa, 3':1 Secretário. - Waldemar Motta, 4.0 Secretário.
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