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Senhores Constituintes:
Nesta hora histórica para o Brasil e para a democracia, em que, mais uma vez, se reúnem delegados
patrícios para a gloriosa incumbência de dotar de um
código político a Nação, a Providência Divina me
apontou como instrumento da vontade de meus pares
e me alçou à culminância da presidência desta assembléia de elite intelectual de homens, versados nos
meandros dos negócios públicos, selecionados pelo voto
livre e soberano.
Não me perturbará ao espírito este gesto enobrecedor e cativante de generosidade de meus concidadãos, porque bem compreendo que serei, apenas, o reflexo de sua vontade, energia motriz, diretora de meus
movimentos. É esta reunião a mais completa vitória
da democracia e da liberdade, por séculos aclimada no
nosso sagrado solo, sedimentadas no sangue dos
bravos que a sonharam desvinculada de laços coloniais e a erigiram em senhora consciente de seus
destinos. As forças políticas, aqui agregadas, não se
aglutinam por traços ideológicos frangíveis como a luz,
mas se articulam por sólidos vínculos de patriotismo
e de santo desejo de bem servir. Contra elas, como

contra a obra cristã, se virão esbater impotentes os
inimigos das liberdades individuais, sob quaisquer que
sejam os aspectos que se nos antolhem, sob quaisquer
satânicos disfarces com que se nos pretendam defrontar e se encobrir.
Desta casa o totalitarismo abominável de múltiplos coloridos fugirá espavorido, diante da evocação
de nossas tradições religiosas e políticas, do "amor da
liberdade, servido pela independência e pela desambição", deste ambiente de esperanças, cbeio de vibrações de patriotismo, sob o império da verdade e da
igualdade de direitos, alicerces da democracia, que no
dizer de Dewey - - "é a fé na inteligência humana c
no poder da experiência cooperante e selecionada".
Neste cenáculo vozes autorizadas exaltarão não somente o dogma da igualdade política, o nivelamento
individual perante a lei, e também a necessidade da
disciplina das condições materiais da existência do
povo, como reivindicação social, base econômica igualmente democrática, pois viver diferenleniente não é
coexistência antagônica: todos devem participar dos
valores e elementos que integram a felicidade de viver
e o enobrecimento da vida.
Apagando da Construção Jurídica Nacional implantações totalitárias, que a aviltam e maculam, formemos ao lado dos que, na reconstrução do mundo
político e social contemporâneo, anseiam por um re10

gime de garantias e segurancas de direitos, em um
clima de paz duradoura e fecunda, sob a inspiração de
Deus, em contraste com o ateísmo atrabiliado, diabólico
e destruidor.
Sem Deus, a vida se arrasta e não é vivida; não
tem encantos, não nos inebria de fé e esperanças, se
o valor da existência não está em função do número
de dias fugazes e transitórios, mas de realizações objetivas permanentes.
Em busca da Chanaan de nossos anelos supremos,
marchemos, olhos fitos nos nossos ancestrais, para definitiva construção de uma sociedade de paz, de liberdade e de justiça social, enlaçada nesse amplexo fraterno a humanidade, pelo abolimenlo de um nacionalismo exagerado, estreito e egoísta, e da diplomacia do
sigilo impenetrável dos tratados internacionais, em
favor de uns em detrimento de outros povos, pois
aqueles são os geradores das grandes catástrofes.
Sem o arejamento do espírito de humana cooperação, com o desnível dos direitos inerentes à personalidade, viceja e domina a força, quando é indeclinável o concurso de todas as Nações, soberanas, em paridade de direitos, nas decisões das justas de caráter
internacional, de tal arte que, sob a inspiração dominante de ética do direito, cheguemos à arbitragem,
arma potente da inteligência fecunda e construtiva, e à
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proscrição da força das armas, fonte de sangue, de
miséria e desolação.
Não cedamos nesta diretriz; nada resiste a uma
vontade decidida e forte, nem a natureza, nem os
homens.
Para a obra ingente da estruturação legal do nosso
adorado Brasil não falecem aos senhores Constituintes
probidade; fé intangível nos destinos desta privilegiada
terra, sobre que a mão dadivosa da Providência espargiu, com prodigalidade, dons materiais inimagináveis;
inteligência aguda e penetrante; presciência das necessidades; experiência de um passado longínquo, • já
secular; patriotismo e bem querer.
Cooperando nessa reconstrução memorável, contamos com o espírito sereno e refletido do varão boníssimo que bem retrata no coração puro os matizes todos
da alma coletiva brasileira, a piedade cristã que esquece
agravos, a irredutível vontade de acertar e fazer o
melhor, incoercível anseio de zelar com probidade pelo
público patrimônio, sagrado nas urnas livres e inapeláveis da eleição popular de 2 de dezembro: Sua Excelência o Sr. Presidente da República.
Os fastos da jurisprudência propiciam manancial
copioso para a formação do regime, e a edificação do
nosso direito constitucional, socializado e humanizado
nas suas aplicações às realidades objetivas da vida. no
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desenvolvimento do drama judiciário, que, segundo a
miragem de Picard, "se desenrola como nas tragédias
gregas, sob um coro vigilante de sacerdotes, de guerreiros, de mulheres e crianças a entoarem sem cessar a
sua melopéia contínua e patética, onde perpassam os
apelos à justiça e à eqüidade de toda uma multidão de
almas em arremesso obstinado para um ideal jurídico
superior".
O nosso Tribunal Excclso, onde luminares hão vivificado a lei, melhorando-a tantas vezes, fazendo reflorir o direito na sua pesquisa ("reflorire il diritto nella
cura dei diritto"), funcionando como nume tutelar e
revelador à semelhança do Legislativo, fora instituído
para guarda da Constituição, de seu espírito, de sua
letra, de sua dignidade. Cumpre, conseguintemente, organizá-lo na altura de sua elevada função, de maneira
que mão estranha e sacrílega lhe não possa tocar as decisões, mutilá-las e descumprir, porque, então, a democracia seria uma mentira, a segurança de direitos individuais, mero embuste da prepotência, do cesarismo
totalitário, seja do Executivo, seja do Legislativo, segundo a lição de Madison, com sua insuperável mestria.
A primeira Assembléia Constituinte, convocada por
decreto de 3 de junho de 1822, reunida a 3 de maio
seguinte, não logrou seus alevantados propósitos, nem
realizou sua missão patriótica com a preocupação exclusiva de bem servir.
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Incidira pelo desassombro dos principios corporifiçados no projeto no desagrado de Sua Majestade Imperial, que a fulminou pelo decreto de 12 de novembro
de 1823, com a vilta de perjura, como indesejáveJ clube
revolucionário, de homens alucinados pela ambição e
pela soberba; tais as expressões da Proclamação de 13
do mesmo novembro.
A dissolução causara tão profunda e dolorosa impressão na alma popular que o Imperador capitulou e,
pelo Conselho de Estado, integrado por veneradas figuras, elaborou outro projeto, saturado de princípios
liberais e de garantias, transfigurado na Constituição
de 25 de março de 1824, prescindindo da colaboração
das Câmaras.
Como conseqüência da abdicação de 7 de abril, a
reforma constitucional tornou-se um imperativo indisfarçável para consagração das tendências e princípios
triunfantes com a revolução: era a supressão do poder
moderador, a extinção do Conselho de Estado e a
autonomia das Províncias, idéias agitadoras da alma
brasileira, na sua ânsia irreprimível de Liberalismo.
Pelas mãos sábias de Bernardo Pereira de Vasconcelos, do Visconde de Abaeté e Francisco de Arai? j o e
Almeida, viera o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834.
Assim, viveu o Império 65 anos de regime constitucional, até que o tufão revolucionário de 1889 baniu
deste recanto da livre América, sem clima para a he14

reditariedade do poder, a monarquia brasileira e implantou o sistema republicano federativo.
Votou-se a libcrrima Constituição de 24 de fevereiro
de 1891, ao influxo da mentalidade genial de Rui
Barbosa, seu melhor cinzelador e impertérrito defensor
de sua pureza e integridade, transplantando o modelo
americano, "modele excellent", pela natural inclinação
humana de que fala um sábio da estatura de Lê Play.
A primeira Constituinte Republicana fora presidida
pelo eminente brasileiro Dr. Prudente de Morais, conspícuo cidadão, propagandista da nova crença, figura
sem par pela moderação, pela bondade e prestígio.
À revolução de 1930, cheia de promessas de inspirado e alto liberalismo de opinião, de reunião, de
eleições puras e tantas outras formas de anseios populares, se impunha a reforma da Carta Política, de
1891, e deu começo à obra de 1932, na feitura de um
projeto confiado a vários homens notáveis pelo saber
e virtude.
Finalmente, instalou-se a 15 de novembro de 1933
a Constituinte, sob a direção de uma figura notável por
sua sagacidade, saber e larga experiência parlamentar,
o deputado mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, à beira de cujo túmulo deixemos nossas homenagens.
Essa assembléia de legítimos representantes não
pôde com serenidade desempenhar-se da incumbência,
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tantas intrigas sobrevieram, competições e melindres
terçaram armas, discussões por vezes acres e azedas
acirraram os ânimos, conspirou-se contra superiores
interesses da República, e nasceu o alentado e robusto
exemplar, algo divorciado da técnica, do Código Político de 16 de julho de 1934.
Produto de uma outorga, surgiu a Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937.
Defronto, agora, os Constituintes de 2 de fevereiro
de 1946, onde proclamo uma elite que honra a cultura
em todos seus aspectos, depositária da confiança brasileira na sua obra perene, simples e resumida, da estrutura dos poderes do Estado, autônomos e harmônicos, assegurando no funcionamento de seus freios e
contrafreios os direitos individuais.
Honrada esta Constituinte com a presença de delegações de Nobres Nações amigas, me permito em nome
de meus pares significar-lhes nosso destacado apreço e
reconhecimento e assegurar a seus respectivos povos a
confiança dos brasileiros nos sinceros propósitos de paz
universal e de confraternização neste instante trágico
de fome e de miséria para tantas vítimas da prepotência e de desvairada ambição.
Levantando esta memorável sessão, por declarar
instalados os trabalhos para que fomos convocados pela
soberania nacional, peço vênia para, como remate,
prestar homenagens às bravas forças brasileiras de
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terra, de ar c mar que, preservando seu patrimônio de
glórias, afrontaram as balas mortiferas dos inimigos do
Direito, das hordas selvagens de execranda lembrança,
c, dormindo sono sereno e dignificante no campo santo
de Pistóia, banharam com seu precioso sangue o solo
europeu, para que, mais uma vez, a civilização cristã
houvesse de sobreviver, contida com a indòmila energia
de seus peitos a barbaria nas investidas frustras contra
a liberdade ! (Prolongados aplausos.)
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A IMPRENSA E O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE

A PRESIDÊNCIA

DA CONSTITUINTE

A escolha do Sr. Mello Vianna para presidir à Constituinte foi um dos primeiros atos realmente significativos da política federal. Era fácil sentir, através dessa
escolha, que o Governo estava animado do sincero propósito de prestigiar a autoridade da Assembléia, cercando de plenas garantias os seus debates e decisões.
Para isso, o que antes de tudo se impunha era entregar
a chefia dos seus trabalhos a um homem da formação
espiritual do Sr. Mello Vianna. Cumpria evitar que o
posto fosse parar às mãos de um político de idéias
fixas, de um desses fanáticos da autoridade, incapazes
de compreender a tolerância como a melhor das virtudes parlamentares.
A unanimidade da eleição do Sr. Mello Vianna
mostrou que os líderes não se tinham enganado. Em
torno do nome do cx-Prcsidente de Minas foi possível
harmonizar todas as correntes partidárias, que abriram
desde logo ao Governo, com essa atitude, um expressivo
crédito de confiança.
Vale a pena lembrar que se acometeu ao Sr. Mello
Vianna uma das missões mais delicadas e difíceis que
poderiam hoje ser confiadas a um homem de partido.
A complexidade do papel atribuído ao presidente de
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unia Constituinte foi sempre levada em conta no Brasil,
e dai o cuidado que se tem posto na escolha dos
ocupantes dessa função. Mas as assembléias presididas
pelos dois Antônio Carlos e Prudente de Morais estavam longe de identificar-se com o parlamento dos
nossos dias. Em 1823, como em 188!) c 1934, não se agitava nenhum dos problemas que hoje tanto perturbam
a atmosfera das Câmaras legislativas. Não havia divergências fundamentais entre os representantes do povo.
Os atritos ficavam na superfície, bastando um pouco
de boa vontade para conduzir tranqüilamente os trabalhos da Assembléia.
Parece desnecessário frisar a diferença do ambiente em que atua o Sr. Mello Vianna. A Constituinte de 46
é um instrumento de extrema sensibilidade, exigindo
a mais atenta vigilância aos principais responsáveis
pelo seu funcionamento. Para dirigir uma assembléia
dessa natureza, não basta que se esteja forrado das
virtudes comuns do líder político que são, em resumo,
a dutilidade da inteligência, o gosto do fair play, finnra e sutileza para compreender os homens e penetrar
o domínio das suas paixões. Acima de tudo isso, é indispensável a posse de uma verdadeira consciência
democrática, que se traduz em uma nobre noção de
respeito à opinião alheia.
E é essa a força do Sr. Mello Vianna. Reside no seu
quase instintivo sentimento de tolerância o segredo da
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habilidade com que ele tem sabido manter a disciplina
e a ordem dos trabalhos da Assembléia.
No exercício das suas funções, o Presidente da
Constituinte tem sido um intérprete fiel do pensamento
e da vontade do General Enrico D u t r a . Para a política
de entendimento c concórdia do Governo Federal, seria
difícil descobrir um colaborador tão hábil e eficiente
como o diretor dos trabalhos legislativos, cuja orientação, por isso mesmo, vem merecendo o apoio irrestrito
do Presidente da República.
O povo de Minas, que acompanha com justificado
interesse a atuação do Sr. Mello Vianna, tem motivo para
felicitar-se pela impecável correção das suas atitudes.
O velho espírito político dos mineiros revê-se na conduta a um tempo compreensiva e enérgica do Presidente
da Constituinte, que está concorrendo, poderosamente
para a volta do nosso Estado à sua antiga posição nos
quadros da vida pública brasileira.
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A CONSTITUINTE E O SEU PRESIDENTE.

Desde há muito tempo que a eminente pessoa do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte se tem
consagrado à causa pública e, sem discrepância, nos
diversos postos a que tem sido chamado a colaborar quando não a dirigir os destinos de govei-nos e instituições -- jamais deixou de dar provas eloqüentes de
seu espírito esclarecido, cheio de tolerância, compreensão e descortino.
Por isso mesmo, por onde tem passado, o Sr. Mello
Vianna vai deixando o sulco luminoso de sua ascensão
magnífica às culminâncias do mais alto prestígio, pela
benemerência de sua ação pugnaz e construtiva e os
nobres exemplos de sua conduta retílinea. Não raro,
desse ilustre homem de Estado partem gestos de admirável elevação moral, e entre eles é conveniente recordar,
nestas horas agitadas, de tantas paixões e ambições
desregradas por que o Brasil atravessa - - avulta o de
ter ele renunciado, certa vez, sua candidatura à Presidência da República, quando tinha a seu favor o povo
de Minas e parte considerável de toda a Nação.
Então ele soube sacrificar nobremente legitimas
aspirações para evitar a quebra de ritmo da vida
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nacional, capaz de provocar gravíssima perturbação
da ordem pública.
Apesar do desprendimento que esse e outros
gestos semelhantes comprovam, o Sr. Mello Vianna vem
galgando os mais altos postos da República, tanto é
certo que sua presença, da mais assinalada expressão
na vida brasileira, se tem tornado necessária para o
melhor governo e administração do país. Presidente de
Minas Gerais, seu governo foi fecundo e preclaro, construtivo e renovador, e serviu para que o Brasil se
esclarecesse de que na sua pessoa possuía um homem
de Estado para as suas horas de necessidade e provação,
tanto se manifestou o Sr. Mello Vianna homem de governo, esclarecido, operoso, honesto e progressista. VicePresidente da República, o Sr. Mello Vianna desmentiu,
escancaradamente, a tese de que nos regimes republicanos os vice-presidentes são os chefes de oposição ao
presidente em exercício. Talvez nem sempre de acordo
com os rumos de então, nenhum vice-presidente soube
manter-se, entretanto, com tamanha lealdade aos seus
compromissos, desempenhando, por isso, as altas funções de Presidente do Senado com a retidão e a elevação de um grande magistrado.
Ainda agora não tem sido outra a atitude do
Sr. Mello Vianna, no exercício de Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.
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Eleito ao supremo posto pela unanimidade dos
constituintes de 45, é bem de se ver, e suscita admiração
e respeito, a serenidade e a imparcialidade com que
ele vem dirigindo os trabalhos da magna Assembléia.
Suas superiores qualidades de homem de Estado estão
provando que a Constituinte, por ele dirigida, bem
poderia até prescindir do Regimento porque para o
Sr. Mello Vianna o interesse público paira acima de
tudo, de regimentos e formalidades outras quaisquer.
Para ele mais vale permitir que se debatam os
problemas do país, a fim de que os brasileiros se
compenetrem dos seus deveres patrióticos, do que, por
amor a textos regimentais, deixá-los na ignorância
das dificuldades em que vivemos, e que não permitem
estejamos a pensar — sequer — em greves e sabotagens,
disputas e desordens. Graças ao espírito liberal do
Sr. Mello Vianna — reconhecido e proclamado pelos
diversos partidos da Constituinte, a Nação se esclarece,
cada dia, acerca da delicadeza do momento que vivemos,
e força é convir em que a parte sã do Brasil (felizmente
sua quase totalidade) já se convenceu de que é imperioso
repelir insinuações e provocações anarquistas visando
nossa destruição e ruína, porque nosso dever é pugnar
por um Brasil sempre maior e melhor.
Surte, assim, efeito contrário a ação dos que pretendem dividir os brasileiros em campos inimigos, de
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sorte que ao alto e liberal espírito do Sr. Mello Vianna
fica o Brasil a dever o serviço relevante de lhe dar a
conhecer as dificuldades que o cercam de todos os lados
e que exigem, por isso, nossos esforços, disciplina e
sacrifícios para serem vencidos e debelados.
Na Presidência da Constituinte está, assim, o Senhor
Mello Vianna no seu posto natural prestando serviços
(jue nem todos são capazes de avaliar merecidamente,
mas a Nação sabe sentir e apreciar na devida conta,
porque são excelsos e incomparáveis.
Pela direção da Constituinte os brasileiros têm
fundadas esperanças nos felizes resultados da magna
Assembléia.
Graças a isso aproxima-se o dia em que teremos a
nova Constituição, já agora necessária em face das
transformações do mundo contemporâneo.
Então poderemos considerar plenamente coroada
pelas bênçãos dos concidadãos a vida política do eminente Sr. Mello Vianna — bela figura de homem público,
que alia a uma extraordinária simpatia pessoal as
qualidades do gentilhomem, as virtudes e clarividência
do estadista.
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O REVERSO DA MEDALHA

A eleição do Sr. Mello Vianna não custou nem muita
imaginação nem muito esforço por parte daqueles que
o elevaram à mais alta dignidade no seio da Assembléia
Nacional Constituinte. Deve ele sua eleição, além dos
méritos de jurista que ninguém lhe nega, aos títulos
que naturalmente o indicavam a seus pares para vir a
ser o seu presidente. Antigo magistrado, antigo Presidente de Minas, Vice-Presidente da República que foi
e Presidente da Ordem dos Advogados que deixou de
ser, não há muito tempo, não foi difícil fixar as preferências dos eleitos do povo pelo eminente senador
constituinte mineiro.
O Sr. Mello Vianna é geralmente conhecido como
político e cultor do direito; porém poucos, fora de seu
Estado, poderão retratar-lhe o temperamento e o seu
feitio no desempenho de funções públicas ou privadas
que lhe são conferidas.
O atual Presidente da Constituinte foi juiz de
direito no meu velho Serro. Na minha terra encontrou
a saúde que se lhe estava tornando profundamente
precária; e, recuperando-a completamente, guardou de
meu torrão natal uma lembrança que não se apagará
em seu coração, e pelo médico distintíssimo que o
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curou guarda uma amizade que se mantém cada vez
mais viva e mais agradecida. Por esse motivo, a ascensão merecida do Sr. Mello Vianna de alguma sorte
redunda em honra à minha amada cidade.
É muito difícil encontrar-se um homem mais polido,
mais cortês e prestimoso que o Sr. Mello Vianna. A sua
maneira de tratar as pessoas é invariavelmente a
mesma. A acolhida que reserva aos que o procuram
é sempre afável e sorridente e o seu sorriso e a sua
aniabilidade no trato não sofrem a gradação conforme
a importância do interlocutor. A sua incontestável popularidade em Minas vem precisamente de ser ele um
"democrata", como na minha província se chamam os
homens de alta posição que não deitam importância
nem fazem sentir que são e valem mais que os outros.
Uma vez achava-me almoçando no Grande Hotel
de Belo Horizonte sozinho, por ser quase três horas da
tarde. O Sr. Mello Vianna, então Vice-Presidente da República (e estávamos em fins de 1928), dava-me a honra
e o prazer de sua companhia. O garçon que me servia
era um rapaz alto, magro e de aparência modestíssima.
Ao aproximar-se de nossa mesa passou a mão direita
sobre as espáduas da segunda autoridade da República
e solicitou-lhe, com a maior confiança e simplicidade,
noticias de diversas pessoas de Sete Lagoas. O VicePresidente respondeu-lhe bonachonamente, dando-lhe
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todas as informações, e, depois, por sua vez, pediu-lhe
notícias dos pais e dos irmãos. E como eu lhe ponderasse que por esses processos armazenara ele a sua
popularidade em Minas, o ilustre homem público replicou-me:
- Eu não trato essa gente assim por cálculo ou
interesse político; mas você não imagina o fascínio
que sobre mim exercem as pessoas humildes. No meio
desse pessoal, isto é, dos nossos matutos é que me encontro realmente à vontade. Se lhes conquisto a amizade, estou certo de que nunca mais a perderei, mesmo
que me venham a negar o voto.
Esta é uma das faces da medalha meloviana. O
reverso é pouco conhecido, sobretudo fora de Minas.
O senador mineiro é um homem de temperamento
esquentado, principalmente quando tentem impedi-lo
de cumprir o seu dever ou menosprezar a autoridade
de que se ache investido. A sua escolha para Presidente
da Assembléia Nacional foi sem dúvida proveitosa para
a obra que os eleitos do povo vão empreender e para
o prestígio da sua soberana investidura. Para ressalvar
esse prestígio e a autoridade de seus pares, o Sr. Mello
'Vianna é capaz de sacrifícios e atitudes fora do comum.
Ninguém se iluda...
Disso já deu um exemplo na sessão de quarta-feira.
Repetidamente solicitou das galerias que se manti35

vessem em silêncio, pois não lhes é permitido intervir
nos debates, muito menos com gritos sediciosos, vaias
e palavrões. A advertência feita uma, duas e três vezes
não deu resultado. O Sr. Mello Vianna mandou então
evacuá-las por forças de polícia e dissolveu os manifestantes que se mantiveram, depois de evacuados, aglomerados em frente ao Palácio Tiradentes.
Aqueles, pois, que pretenderam tomar o pulso do
Presidente da Constituinte, a ver até que ponto poderiam desmoralizá-la ou obstar a que cumpra a sua
missão serenamente, já agora ficarão sabendo que o
Sr. Mello Vianna não é de brincadeiras e que com ele
ninguém tira farinha.
Esse homem liberal, tolerante, cordato, de maneiras simples e cativantes, pode, quando menos se espera,
perder a cabeça pelo excesso do escrúpulo com que
procura cumprir o seu dever e pôr a salvo a dignidade
dos cargos de que possa estar investido.
O pano de amostra de ante-ontem basta para pintar
o homem geralmente pouco conhecido sob o prisma da
decisão e da energia encobertas sob os sorrisos e a suavidade do cavalheiro que sempre foi e é, cheio de generosidade, de seduções pessoais, pronto a servir e a
ceder, desde que lhe não pisem nos calos. Quem o
fizer, deverá contar com todas as conseqüências de uma
reação inevitável.
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