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CÂMARA DOS DEPUTADOS

.

EM URGtNCIA
PROJETO
~.o

1. 982-B -

1952

Revoga o D.:lcreto-Lei n." 8.286, de 5 de Dezembro de 1945, que aprovou
o acôrdo ortográfico de 1945; tendo parecer da Comissão da Finanças, com emenda supressiva ao artigo 4.° de projeto, com voto
vencido do Sr. Carmelo d' Agostino. Parecer da Comissão de Educrção e Cultura, com subemenda ao artigo 3." da emenda substitutiva de primeira discussão

(Da Comissão tI(, Educação (' Culllll'a)
PROJETO N.O 1.982-52 A QUE SE
riEFERE O PARECER
1 O Congresso NacionaJ decreta:
1 Ü - É revogado o Decreto-lei
1n.oArt8 286.
de 5 de dezembro de 1943.
que aprovou o Acõrdo Ortográfico
de 194fl, Ilrmado em Llsbõa. em 10
de agõsto daquele ano.
Art. 2.
Restabelece-se o sistema
ortograflCo de 1943, consubstanClado
nos .. Instruções' aprovadas pela Academió Brilsilelra de Letras, aos 12 de
agosto de 1943 e no .. Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua Portugueza' .
Ar!. 3 t - É o Poder I!;xecu tivo autonzado a reeditar o "Pequeno VocabulárlO da Lingua Portugueza'.
Art 4 c - _ ara ocorrel ao deso€'sas prevlttas no art. 3 ° e o Poder
ExecutIvo autorizado a abrir, pele
MIll1steno (ia Eaucaçác
.:ia Ude. .
credi Lo especia, de Cr$ 3 000 OfJO .00
l três milhões ae cruZeIrOS).
Art. :) Ü - Esta lel entrará em vigOr na jar.a de sua 'lU bllcação revogadas as OIsposições em contrário
c

:\

r.

-

Justificação

Quando se examina, ,1 esta Comissão de Educação e Cultura, a Men-

sagem em que o Poder Executivo pediu a aprovação do Congresso Nacionéll para a Convenção Ortográfica
ceJebrada entre o Bras!' e Portugal
C!Y1 23 de dezembro de lS43, o cteputéldc Ooelho de Sousa. ao votar favo1'0. velmente a soTicltaçâo ao ..xovêrno,
ressalvou o seu ponto de VIsta de
prCl~lOver a revogação do decreto-lei
r. o 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
com o sentido de eVItar que, em del:Urrência da aprovação da Menpagem
VI~sse o acôrdo de 1945 a dlSClpl1l1ar
entre nós a ortografia da lingua portugueza
U mformlzados (}~ votos dO~ ll1tegrames desta Comissão, na base da
revogação do decreto-Iel n.o 8 286, o
deputado Coelho de Sousa apresentou
um ante projeto que fOI motIvo de
acuradOF estudOS pelO deputada Antõnio PeIXOtO. cujo traba.ho fOI aprovado na Sessâ<J de 8 de mal<:' deste
ano.
A Comissão de Educação e Cultura
ao submeter ao exame ao plenário
oa Câmara dos Deputado~ o seu proJeto de revogaçâ<J dO decreto- tel número 8.286 adota, come lust,flcação,
c est ude feito pelo deputado I\lltónlo
PeiXOto, que abaIXO -ranscreve
"Antes da promulgação de Decre-
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to lei n. o 8,286, que não tOl eXBcutado por óbVIas razões, estava em VIgor em todo o pais, o sistema ortográfico consubstanciado nas ':Instru\;ões" aprovadas pela Academia Brasileira de Letras, na sessão de 12 de
agosto de 1943, e no Pequeno Vocabulário da Língua Portugueza elaborado de conformidade com aq,!el~,s
"Instruções". Não só as "Instruçoes ,
como o "Pequeno Vocabulário", foram adotados, oficialmente, por Portaria da Presidência da República,
de 30 de maio de 1944, nestes t,êrmos.
, resolveu o Sr. Presidente da
R~pública recomendar a adoção oficjaJ d~s'Instruções" aprovadas pela
t, ~ _',je:ma Bra~ileira de Letras, na
sessão de 12 de agosto de 1943 e du
seu "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua Portuguesa" etc,
, As "Instruções" , como as provas
tipográficas, do Vocabulário" tinham
sido, anteriormente enviadas a Academia de Ciências de Lisbôa, que as
aproVou, sem 'reserva, tendo o Presidente Júlio Dantas comunicado este
tato fi Academia Brasileira de Letra,;
Que as "Instruções" eram consideradas pela Acadeüüa de Lisb6a,
"como expressâo do perfeito
acôrdo existente entre as duas
nações e as duas Academias no

scnttdo da unidade esplendor e
1 presttgt(j
do idioma comum".
A elaboração das "Instruções" e do
"Pequeno Vocabulário da Língua Portuguesl1o' fOi o remetente da série de
DecretoS, Portarias. Decretos-leis e
Oirculares que. desde 1931, vinham
sendo expedidos com relação a ortografi/l. simplificada no Brasil.
Nê 11 obstante . surgiu o Decreto-lei
n. o 8 286, que aprovou o acõrdo resultante dos trabalhos da Conferência
Interaçadêmica de Lisbôa, de 10 de
agOsto de 1945, revogando consequentemente o SIstema ortográfico em vigor. ne p!!,ls. pela Portaria do Govêrno
ditatotial de 30 de maio de 1944.
Nesta oportunidade não é licito
d.eixar de mencionar a Circular da Secretaria da Presidlincia da Repú oUca, nO 18-46, em 5 de jUlho de 19%,
exp~ctda pouco mais de 2 meses ante~ di! entrar em vigor a Constituiçáo d:lquele ano.
Esta Circular mandava observar,
depois do Decreto-lei n. o 8.286, de 5
Ile dE'~embro de 1945, nas' informações
pareceres ou despacho e na corresJl')ndencia, o seguinte:

•
•
gl ortografia consubstanciada nas
Instruções aprovadas pela AcademIa
de Letras, na sessão de 12 de agósLO
de 1943 e o "Pequeno Vocabulário
Ortográfico da Llllgua Portuguesa,
mandados adotar pelo govêrno'·.
Nos regimes polltlcos autoritários, .
em que tudo é improvisado e simplifIcado ao extremo, a elaboração das
leis sofre mais de perto as consequências dessa improvisação. A .egIslação perde a consistência decor- rente de ~ua laboriosa formação. E
uma portaria vale por uma lei '"
A circular aCIma mencionada fez
cessar em oarte a vigênCia do Decreto-lei nO 8.286, Quant" a ortografia
a ser adotada nos atos oficiais, mano.ou que' se observasse a do acôrdo
de 1943. No mais, a do de 1945 . ,.
Destarte, cada vez mais, penetra o
sistema ortográfico na desordem e
no cáos.
ASSIm, dois regimes ortográficos se
defrontam e foram desde logo denominados - o de 1943 e o de 1945 (;u.1 t,ando aquele com a opinião generalizada dos filólogos e da popUlação
alfabetizada do País.
Vai triunfando a tendência do espmto para a preCisão simplicidade e
concisão nu expressar-se, a despeito
do que ensinava Caldas Aulete "que
u ortografia fonica apresenta o esqueleto da palavra. a vrtografia erudita mostra-nos o verbum tal qual
éle viveu no vigor e brilho da sua
éxistência. A ortografia sábia fala a
inteligência e ao coração. a fônica se
dirige ao sentido de audição".
Mas, os dois acordos, dir-se-á são
pela ortografia simplificada. ll: exato
Entretanto. o de 1945, restabelece sinais gráficos 'abolidos da escrita, há
mais de vinte anos. e faz voltar ao
uso as chamadas mudas, consoantes
já esquecidas por igual tempo. A base
do sistema é a simplificação pela
convenção.
Já advertia em 1931, o escritor Medeiros de Albuquerque "assim, posit.ivamente, não há e nunca houve em
língua alguma ortografia cientifica.
A grafia de qualquer .lngua é um
sistema de convenções e mais nada".
Nesta altura, em que pese a douta.
opinião dos que entendem que o povo
e qUE: cpera a evolução do idioma",
Dão tem c:abida pareceres opinativos
na adoção de sistemas ortográficos
no Brasil, O nosso está escolhido é
o da ortografia simplificada; é o do
acôrdo de 1943,
Sôbre o acôrdo de 1945 pode-se repetir o que afirmava o Ministro Costa
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Manso

quando

a

Constituição

de

1936 mandou adotar no pais a ortografia
de 1891 "muitas crianças

aprenderam a ~f, crever segu:l[lo as
regras do acôrdo luso-brasileiro, Inúmeros habitantes do pais. ou por necessidade. como os professores e os
funcionárioF públicos, OU por tendência espiritual ,infensa a complicações
.habituaram-se ao uso das mencionadas regra~. A simplificação é, pois,
uma espécie de direito adquirido.,.
Eu, por exemplo se fosse forçado a
dobrar letras, empregar consoantes
jnuteis, praticar, enfim. a ortografia
de 1891" ficaria exposto a imensas
difiruldade~ ,..
(Rev. Forense, vol
72-54) .

Quer quanto ao emprego de consoantes mudas ou do acento agudo ou
rla~ maiusculuas. o acôrdo de 1945
flontrarifi profundamente a realidade
linf,uistica do Brasil, levando ao espírito de todos as "imensas dificuldades' de que nos fala o ministro
COstA Ma nso .
Repercute por outro lado, com profundidade
nas finanças do país, a
aplicação do Acôrdo Ortográfico de
1!J45 , A reforma ocasionaria a ['eadapt.ncãr dE' obraF a nova ortografia
e a perda do material já impresso
inclusivE' composicões estiriotipadas.
provocando destarte. justificado panico fntre os editores em face da alta
110 preço do papel e da mão de
obra,
E nem se diga que o fenomeno
:tpontado é transitório, Só se conceme num pais novo comu o rasil, a
marC2 ascendente em busca de um
padrão de vida estável. E este nos
]laiFr.~ ~ubde8envolvidos é sempre ascendente.
O ilu,otre autor do projeto resume
magistralmente. em cinco itens, as
llr()c"rlentes razões de ordem !ilológisa. econômica e social para impugnar
() acôrdo de 1945, as quais, a sua vez
justificam ex-abundantia, a revoga!ão d('l Decreto-lei n.o 8.286.
O AC'ôrdc de 45 não nOs serve e
não é oportuno, diz êle por que:
fl)
con~iderou a pronuncia portuguesa como padrão, resolvendo graficamente em seu favor os pontos em
flue dIscorda da brasileira:
bl não procurou. por conseguinte,
atingir a média ideal em Que nenhuma das partes fosse prejUdicada;
fI) se esqueceu de que a regra s6
)lide fundar-se no mais geral, e que,
a~sim, o tator quantitativo é de relel'Ancia;

d) não considerou a inexequibilidad8 no Brasil do emprêgo de letra~
mudas e acentos que não simbolizam
uma reB.lidnde de prO:1UDcia, nem os
efcites imprevish'cis da i:lfluência de
tais [(rafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras assim escritas;
d) se aprovado, traria grave repercususão na ordem econômica do paill
e acarretaria complexos sociais, de
solução dificílima para não dizer impossivel.
Propondo, pois, a revogação do De··
creto .. lei n. o 8.286 andou inspirado o
ilustre Deputado Coelho de Sousa, em
ruj o acêrvo de serviços prestados ae
p1ís se inclui mais este de alta significação patriótica.
II - Assaltou-nos o espírito, ao redigirmos a primeira parte deste parecer, o aspecto juridico do projeto.
Embora ::J asunto seja da competência do órgão técnico da Câmara A Comissão de Constituição e Justiça
- não podemos nos eximir de apreciá-lo, decorrente que é de convenio
COm finalidade cultural.
A Câmara dos Deputados, na sessão de 14 de dezembro do ano próximo findo, aprovou a Convençã.
Ortográfica de 1943. dependendo agora
elo pronunciamento do Senado
para onde foi enviada a mensagem
do Executivo.
Aprovada a Convenção na Câmara.
cessou a discussão brilhantemente
travada nas suas comissões técnica!!
sôbre a necessidade de sua l,provaC;ão pelo Congresso. Dois eram 011
fundamentos que levaram o nobrQ
Deputado Carlos Valadares, no seu
brilhante voto em separado. a concluir pelo arquivamento da mensageltl do Poder Executivo, de 29 de
àezembro de 1948.
1) A retificação foi dispensada ne
próprio texto da Convenção: e
2) , a competência, nos regimes autoritá;ios, é exclusivamente do Chefe
de Estado.
A exposição de motivos do então
Ministre das Relações Exteriores, Dl'.
Raul Fernandes, desenvolvida pelo
relator Deputado Coelho de Sousa,
firmava-se na necessidade de suau
aprovação pelo Congresso, porque Ha
Constituição Federal de 1937. vigente
na época da assinatura da Convenção Ortográf:ca exigia em seu artigo
74, letra d, a aprovação pelo Poder
Legislativo dos tratados e convençõQs
internacionais celebra.dos pelo PresIdente da Repúbllca . Tal aprova,âe,
entretanto, não se verificou . Foi bai-
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xado O Decreto na 14 533 de 18 de
janeiro de 1944, promulgando a Convenção quando se :azl_a 'l eces5ána a
efetjvação da ratiflcaçac oor Vla do
Decreto- .e1 do Prl:'~Jden'E' da RepuQue
no momento, exercia
blica
cumulativamente c Poder Legislativo
já que nã o e~tavam em funcionament" a Câmara dos Deputados e o
Conselho Federal '.
O Senado vai opinar. Ou aprova
a Convenção ou :1 úerlara já aprovada segundC' a legl sHl ção vigente ao
tempo em que fOI ce ebradfl Ou pode
aind~ .he recusar aprovarão .
Em QUalquer d::tt: O1p(\' eses acima
flgurada~ nenhum ot>s'aculo se opõe
a revogação de' DecretO-Ie] n o 8.286
A revog"Cãc nãr imp lica uma parada n!> evolução da .ingua· nãc Impede nOV01- ex',mes de "um problema
permall':m temente em estudo": E' nem
proibi" que as Partes Contratantes,
por <ua: Ar 9 rl pm w < l ~ " ad :l~ 8 rategoria de órgãos C'onsu'tivos das duas
Na cõe ~ interessadas
celebrem novos
acôrdos. uma vez que concluidos, sejam submE'ti,dos a qprovacão do Congresso Nacional. a quem a Constituição atribui comoetê:1ria p'..-a legislar
sôbre ba se e dire'ri?es da educação
nacional (art. 63- X com referência ao
art 5-XV letra d da Constituição.
O que, em sintese, pretende o pro
jeto e elidir a eficácia do acôrdo ortográfico de 1945. revogando-se o Decreto-lei que o aprovou E Isto é pacifico e de rotina l1a nrática do Direito Constitucional uma lei revoga-se
por outra lei.
Obietar-se-á que a rf-v""ac'iQ vai
infringir a Convenção, ato de Direito
Internacional . Admitamos a objecão
por amor a controvérsia Na prática
moderna do Direito PÚblico Internacional.
distinguem-se
nitidamente
duas manifeRtações de vontade na
elaboração das tratados Ensina Balladore Pallieri, P!'ofrsor da Faculdade de Direito da Oniversidade Católica de Milão, no seu curso sôbre "La
formation des traités dam la pratique
Internatlonale Contemporaine:
"Surtout il y a à dlstinguer entre les manifestations de volonté
que concourent à la formation du
traité et celles qUi donnet lieu a
d'autres actes juridiques, séparés
du premier bien qu'ayant une influence parfois décisive sur celui-ci" (Recueil des Cours. Vol.
1-477) .

4-·

Para ilustrar sua opinião. invoca.
Palberi exemplo do direito privado,
como a celebração do r-asamento, em
que há, de um lado, em certa hipótese,
o consentimento dos pais, ato preliminar, de natureza e função especificas, e do outro lado, o ato do casa"
mento que é queridO e formado pelos
esposos. E conclui o mesmo publicista:
"Dans toutes ces hypothéses, il
a deux actes bien distinctes et
dont I' UD est seulemente une condition . afin que I'autre pUisse être
émane ou produise ses effects"
(Obra sit.)
O ato - condição é a Convenção e
decorrentes são todos os entendimentos, os acôrdos que firmarem os dois
govêrnos - do Brasil e de Portugal,
- por seus órgãos consultivos, - a.
Academia Brasileira de Letras e a
Academia de Ciências de LIsbôoa.
A Convenção não aprovou acôrdos;
consagrou o principio do entendimento entre as Partes Contratantes para
unificar a lingua comum, quanto à
ortografia.
A nosso vêr, não se tem dado aos
vocábulos - Convenção e Acôrdo, a SIgnificação que lhes dá o Direito
Público Internacional.
"A ConvençãO em nada difere do
tratado quanto a sua estrutura e pode ser empregada como sinônimo dêste . Houve época em que só se deva
aquela denominação a compromissO/!
de valor restrito ou referentes a obJetos de natureza econômica, comercial
ou administrativa; reservando-se a
de tratado para os ajustes mais 1mportantes ou sôbre assuntos de natureza polltica. Hoje, porém as duas
expressôes são usadas indiferentemente. sem distinção apreciável entre uma
e outra. O convêmo, o acôrdo e o
ajuste, ora se empregam como têrmos
genericos ora par.a designar compromissos ou obrIgaçôes internacionais de
Importância restrita IH. Accioly Tratado de Direito Público Internacional, vol II -39U) .
"Conforme tais encontros de vontades se fazem. ou não, com certas
solenidades, chamam-lhes Sim p I e s
acôrdos"
(Grande Enciclopédia.
Portuguêsa e Brasileira - palavra
Convençao)
Convenção, pois, no sentido exato
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do Direito Internacional, só houve
uma - a de 1943.
A revogação, portanto, não fere a
Convenção . elide a vigência de um
ato decorrente - o acôrdo de 1945.
. Portugal, mesmo, por portaria, já
revogou parcialmente o Acõrdo de

LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N o 8.286, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
A pr ova o Acôrdo Ortográfico para a
u n idade da língua portuguesa

O Presidente da República, usando
da
atribuição que lhe confere o ar1931 .
tigo 180 da Constituição, decreta :
"Três semanas mais tarde, Portugal
Art. 1.0 Fica aprovado o Acõrdo
'anulava em parte o convencionado.
para a unidade ortográfica da língua
Por portaria de 27 de maio de 1931, portuguesa. resultante dos trabalhos
cancelava as recomendações do acôrdo
da Conferência Inter-acadêmica de
Lisboa. e publicado em anexo ao preluso-brasileiro que determinaram a
sente Decreto-lei .
adoção das grafias ação e diretor,
Art . 2.0 Em cumprimento das conmandando escrever acção e director" .
dições do Acõrdo Ortográfico. incum(M Paulo Filho Acôrdos e Desacõrdos - no Correio da Manhã de 3 bir-se-á a Academia Brasileira de Letras de adaptar às normas nêle fixade fevereiro de 1952).
das as Instruções para a publicaçào
Que êste acõrdo 'n ão teve as caractedo VocabUlário da Lingua PorturLsticas de uma Convenção basta que
guesa.
se leia o comunicado da Secretaria
Art. 3.0 A Acadamia Brasideira de
da Presidência da República, de 30 de Letras encarregar-se-a, Igualmente, da
junho de 1944, distribuido pela Agênelaboração de um Vocabulário Ortocia Nacional: ao "enviar a Portugal gráfico Resumido. exemplificativo das
delegados autorizados da Academia
r. ormas estabelecidas no Acôl'do, e de
Brasi'eira de Letras, que promoverá nova edição, conseqüentemente refune ultima rá, em entendimentos com a
dida, de seu Pequeno Vocabulário OrAcademia das Ciências de Lisbôa, a
tográfico da Llngua Portuguesa .
elaboração das bases definitivas da
Art . 4.0 Terão caráter oficial, serortografia da I1ngua, de acõrdo com
vindo de padrão à escrita vernácula,
nssim para o ensino no pals, como
o tex to e o espírito da Convenção (de
para as repartições públicas. e Inde1943 ) para que possam os dois gopendenmente de nova aprovação do
vernos promover os necessários e fiGovêrno . os Vocabulários organizados
nais atos legislativos referentes à mapela Academia Brasileira de Letras,
téria" E mais adiante acrescenta:
nos têrmos das instruções a que se
"espera o Govêrno que com essa proref ere o art. 2."
vidência que resolveu tomar para a
Art. 5." O Ministério da Educaçao
qual conta com o apoio da Academia
e Saúde oaixará oportunamente porBrasileira de Letras no credenciar e
taria em que consigne a Obrigatoriedesignar os seus representantes" etc.
dade, nas escolas. da ortogra!1a reA n d a r a m acertados os delegados gulada pelo Acõrdo inter-acadêmiCO,
quando deram à reunião o nome de
tendo em vista as conveniências do
- "Conferência Interacadêmica" , como ensino, a suficiente difusão dos Vointeracadêmico foi o entendimento de cabulários acadêmicos e os prazos que
1931.
forem razoáveiS para a adaptação
dos
livros didáticos, sem prejUízo de
A iniciativa do Deputado Coelho de
a utores e editores .
Souza se ajusta às normas do Direito
Art. 6. e O presente Decreto-lei enConstitucional e corresponde aos antrará em vigor na data da sua puseios da Nação por uma elaboração
blicação .
austera de suas leis, evitando a mulArt. 7.° Revogam-se as dtsposlçõe.
tiplicidade legislativa através de decreem contrário.
tos contraditórios.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro tte
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
Sala "Carlos Peixoto Filho", em 20
República.
de maio de 1952. - Eurico de Aguiar,
JosÉ LINHARES
Sales, Presidente - Antonio Peixoto,
Relator. - Lauro da Cruz. - Otavio
A. de Sampaio Dona
Lobo. Carlos Valadares . _ Joel
Presidio. - Jorge Lacerda . - Nestor
Jost - Coelho de Souza. - Nelson
Omegna.

Jorge Dodsworth Marttn!
Canrobert Pereira da Costa
P. Leão Veloso
J. Pires do Rio

-6Mauricio Joppert da Silva
Theodureto de Camargo
Raul Leitão da Cunha
R. Carneiro de Mendonça
Armando F. Trompowsky
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DA CONFERtNCIA (I'l.TOG'\ HICA
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As Delegações Brasileira e Portuguesa. ao encerrar os seus trabalnos,
tendo em consideração que o obJetivo da Conferência se restringia à
eliminação, po>: mútuo arÔrdo. das divergências existentes entre o.~ Voc:tbulários ortográficos das duas Academias de 1940 e de 1943; mas atendendo. outrossim. a que as clrcull:>
tâncias lhes ofereceram o ensejo ae
~aHzar em comum a'5LtnS atos complementares. no sentido de facilitar
as operações acadêmicas cOl1ducenw~
à execução nos dois Países de 1m··
gua port.uguesa. do estipulado na
Convenção de 29 de dezembro de 1943,
resolvem:
1.0 submeter aOS reSD8'ctlvos Governos. para os efeitos qúe forem julgados convenientes. os seguintes aocumentos. dOE quais consta que o 00jetivo da Conferência foi plenamente
atingido, adotando-se critério uniU,rio, mediante ajustamentos e concessões recíprocas, em todos os pontos de divergência verificadas:
a) instrumento do Acôrdo Ortogràfico de 10 de agôsto ultimo (doc. D;)
b> instrumento complementar, de 211
de setembro findo. que contém o desenvolvimento analítico de cada uma.
das 51 bases do Acôrdo, para ma.!R
perfeita compreensão e exempliflca·
ção dos casos examinados e resolVIdos (doc. lI>;
2.0 encaminhar às duas Academia/>
as "Instruções" para elaboração dos
Vocabulárioci decorrentes do Acôrdo,
apresentadas pela Delegação brasileira, já examinadas. discutidas e aprovadas pela Conferência em sessão de
2 do corrente (doc. IlI>, afim de que
as doutas Corporações, como é de
sua competência. se pronunciem sObre a matéria., sem prejuízo do que
foi preceituado no instrumento de 10
de agôsto de 1945 e nas respectivas
bases analíticas de 25 de setembro
(does. I e lI);
3.° ret:omendar às duas Academias,
nOIl têrmol! da resolução adotada
pela Conferência em sessão de 2 do
corrente, a organização, com a posiível brevidade, do Vocabulário Ortogrifico Resumido a que se referem

os artigos I e II da primeira parte
do Acôrdo de 10 de agôsto último, a
um tempo inventário das palavras
básicas da I1ngua e prontuário das
alterD."ôes agora introduzidas na escrita portuguesa unificada com o fim
de prover com urgência às necessi('adp.s c: ~ c;- ,~'1n da imprensa e das
l-i,el>",niç(;LO> O.;~i,,; ... de ambos os paises. até que as Academias dêem à
estampa os seus Vocabulários completos;
4.0 manifestar à Academia Brasileira de Letras o desejo. expresso pela.
Delegação Portuguesa. de que aquellt
(',:·pc.ra.;:io l.OIl'é a lIliciativa dos trabalhos do Vocabulário Resumido. com
a colaboração da Academia da" Ciências CE: Li,boa. mediante permuta de
prGvas tipográficas. atendendo a que
a Delegação Brasileira durante a sua
perm nênciR em Lisboa. elaborou la
um to.'üje~o do referid.o Vocabulário,
de que foram presentes à Confer2neia algumas fôlhas:
5 ° expressar o seu voto no se'1t1do
de que o instrumento do acõrd" e .~"
respectiv8s base~ annlítlcas (does (
e lI), cuja entrega se fará diret~
mentI' aos n.o~s Governos, seJam publicad8s ao mesmo temoo em Portugal
e no Brasil;
.
6.0 sugerir as vantagel1s da reuni<to,
na cidade do Rio de Janeiro e na p"lmeira oportunidade. de um Congresso
da Lingua Portuguesa:
7.0 preconizar o prosseguimento ;'!3
colaboração intima, permanente e
diuturna das duas Academias em
tudo quanto diga respeito à unidade
ortográfica, ao esplendor literário e a
politica de expans:'.o e prestígio do
Idioma.

)

Lisboa e Palácio da Academia, em
ô de outubro de 194~

o

PRESlDENTl!

Julio Dantas
A DELEGAÇÃO BRASILEIRA
Pedro Calmon
alegaria Martanno
José de Sá Nunes.
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA
Gustavo Cordeiro Ramos
Jose Maria de Queiro~ Velloso
Lui~ da Cunha Gonçalves
Francisco da Lu~ Rebelo GonçaLVes.
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Conrlusões complementares
do Acôrdo de 1931
RELATÓRIO

Em cumprimento do que ficou resolvido em 6 de agôsto corrente. na
nona sessão conjunta das duas delegações à Conferência Interacadêmlca
de Lisboa. a comissão de redação,
abaixo assinada. apresenta o seu relatório. em que se define a orientação
a que obedeceram os trabalhos e ~e
resumem as conclusões unânimemente.
aprovadas nelas duas delegações, a
fim de se eliminarem as divergências
verificadas entre os vocabulários das
respectivas Academias , resultantes do
Acôrdo de 30 de abril de 1931 e publicados em 1940 e 1943.
PARTE PRIMEIRA

I

Para que o Acôrdo Interacadêmico
de 1945 tenha Imediata expressão pré.tica e exemplificativa, as duas Acader:n ias promoverão a publ!cação conJunta de um "Vocabulário Oi·touráflco
esumido da Língua portuguesà~" que
consigne. tanto quanto possivel, sômen~e as palavras indispensáveis cuja
grafIa possa servir de modêlo às derivadas. afins ou similares.
II

•

,

Na elaboração das "Instruções" que
devem preceder o "Vocabulário Orto
gráfico Resumido da Língua Portuguesa" . a matéria será ordennda em
suas linhas gerais, de conformidade
com as "Instruções para a Organização do Vocabulário Ortográfico da
Lingua Portuguesa"
elaboradas em
1943 pela Academia Brasileira de Le .
tl'lls.
lU
Ni:o se consentem grafias duplas ou
facultativas. Cada palavra da lingua
portuguesa terá uma grafia única.
Não se consideram grafias duplas as
variantes fonéticas e morfológicas de
uma mesma palavra.
IV
Existem no léxico da lingua portuguesa Inúmeros vocábulos de uso limitado ora a Portugal, ora ao Brasil,
chamados "lusismos" e "brasileirismos". Podendo embora tais vocábulos
não figurar riOS pequenos ou grandes

vocabulários das respectivas Academias. deverão êles obedecer às regr ns
orto~ráficas unifIcadas, em obediência ao principio, aqui consagrado, de
que tMas as palavras da Llngua pertencem a um só sistema ortográfico.
V

Reconheceu-se que as principais divergências que se observam nos vocabulários de 1940 e 1943 provêm, sobretudo, de fenõmenos fonéticos, peculiares, como é natural, não só a cada
um dos dois palses, ma s até a determinadas regiões de um ou do outro.
Sendo propósito dos dois Governos
e das duas Academias de Portugal e
do Brasil a unidade ortográfica em
harmonia com o espírito e a letra da
Con venção Luso-Brasileira de 29 de
dezembro de 1943. foi preciso transigir. de parte a parte:
al quanto a determinadas consoantes que, na pronúncia respectiva doe
dois paises. ora são mudas, ora são
sonoras
ou ligeiramel"te
sonoras
<exemplos: fato, facto; adoção adopcão;

espetacular. espeetaeular

etc.),

tanto mais que, mesmo em cada um
dos dois palses, não é invariável, em
tôdas as regiões, o uso de tais conS9antes;
b> qucnto à acentuação gráfica, ora.
modificada, ora abolida. de modo que
as mesmas palavras nunca sejam escritas diferentemente, sendo isso, até
certo ponto, uma consequência da doutrina anterior:
el e, de modo
geral, quanto >10
principio, até então observado, de que
tudo quanto se diferença na fala i*!
diferença na escrita. porquanto, obedecendo a lingua portuguesa, em cada
um dos continentes onde é falada. a
tendências fonéticas variáveis, nunc~
se poderia chegar à dese''lda unidade
ortográfica, se se obedecesse rigorQsamente a tal principio.

VI
Cada uma das duas deelgaçôes apresentou, no inicio dos trabalhos. uma
lista de observações sõbre as divergências verificadas na aplicação da
Acôrdo de 1931 e constantes dos vocabulários de 1940 e de 1943.
Do exame a que se procedeu de cada
uma de tais divergências, assim como
do estudo de algumas questões pendentes ou omissas que convinha e9;!lll.recer. tudo em proveito da unidaGe
da ortografia comum aos dois paíSes,
resultaram as resoluções. unânlmemente aprovadas, que constam ~
parte a seguir.

g
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Comprendiando embora êste relatório tôdas as soluções aprovadas, e
firmando desde logo o compromisso
das duas Academias no tocante a sua
observância, a Conferência providenciara para a elabOração imediata de
um texto que contenha. analltica.mente as oases' ortográficas do presente Acõrdo e dos ajustamentos que
o completarem.
Dessarte. ter-se-ão atingido plenamente os fins do Acôrdo interacadêmico de 1931 e da Convenção LusoBrasileira de 2 9de dezembro de 1943;
a umdade ortográfica da língua portuguesa.
PARTE SEGUNDA

1
Manutenção do k do w e do y em
derivados vernáculos de nomes próprios estrangeiros.
II

Manutenção. também, em aerlvados
vernáculos de nomes prOprlOs estrangelros, de combinações gráficas gue
não sejam peculiares da nOSSa escnta.

III

Emprego do h em dosição tnlcial por
fôrça da etimologia. da tradição escrita ou de certas adoções convenclOnais.

IV

Regularização do emprego CIos C11gramas ch, ph e th no final de formas
vando-se em consideraçào o uso comum.

v

Regularização do emprego aas consoantes homótonas: ch e x; g palatal
'E! j; sibilantes surdas s. SS, c, ç e x; s
final de sllaba e x e ~ idênticos; s flnal de palavra e x e z idênticos; sibIlantes sonoras interiores s, x e ~, segundo o critério adotado no "Vocabulário" de 1943.
VI
Regularização do emprego das consoantes c e p nas sequências cc, cç,
'Ct, pc, pç e pt;
1.° Eliminam-se nos casos em que
a consoante é invariàvelmente muda
na pronúncia dos dois países;
2.° Conservam-se nos casos em que
.são pronunciadas num dos dois paises
ou em parte de um dêles;
3.° Conservam-se após as vogalS a,
e, e o, nos casos em que não é Invariável a sua pronúncia e ocorrem em

seu favor outras razões. como a tradição ortográfica, a similaridade do
português com as demais línguas românicas e a possibilidade de num ao:;
dois paises, exercerem influêncla no
timbre das vogais anterIores;
4.° Conservam-se também quando,'
l!endo embora mudas. aparecerem em
palavras ou flexões que devam harmoltizar-se gràficamente com palavras
ou flexões afins em que essas consoantes se mantenham.

VII
Regularização do emprego (elirnlnação ou conservação) de consoantes de
outros grupos ou sequências: S da sequência XS, quando após êle vem oue tra consoante: b da sequência bd; b
da sequência bt; c da sequêncla cd; fJ
da sequêncla gd; 9 da sequência gm;
g da sequência gn; m da sequêncla
mn; p do grupo inicial ps; ph do
. grupo ou sequência de origem grega.
phth; th 'la sequência de origem
grega thm. A eliminação dessas consoantes dependerá de serem invariavelmente mudas; a sua conservação
(Ou substituiÇão. como no caso de ph
mudado em 1. ou th mudado em t)
dependerá de serem invariàvelmente
pronunciadas ou de oscilar o seu uso
entre a prolação e o emudecimento.
VIII
Regularização do emprego das COllsoantes finais b c, d g e t em antropOnlmos e topónlmos, tomando-se em
consideração o uso comun•.

,

~

IX

Regularização do emprego de e e
de t, assim como de o e u em sílaba
átona, conforme o critério que se
adotou no "Vocabulário" de 1943.
X

Emprego

exclusivo de perguntar,
escrita corrente,
podendo todavia. as formas preguntar
e preguntar. etc., meras representantes de variações fonéticas, ser conslgnadas em vocabulários e di,cionários,
para se atender aos casos em que se
queira reproduzir determinado tipo de
linguagem local.
pergunta. etc., na

XI

Emprego exclusivo das formas quer
e requer na escrita corrente. em vez
das formas quere e requere que. entretanto, serão legitimas, quando se
ligarem ao pronome complemento o
ou a qualquer das suas flexões:
quere-o, quere-a,
1

e-as.

requere-os, reque-

•

J

I

r.

XII

XIX

I1eg111a~'iz açã o ,",! '1 escrit :1 d a~ vo ~ 21s
rl usais m a t {rHl ::;ó bre R qual 03 dols
\ cxa bu 'á-ioc ' 19 10 e ,(13 ) ,,:;' 0 ror forl!iCS. m~~ c:n ~u :1 pr á.tica ::e têm ve-

v0-:-"ic, u e e o t(m lca .- dos v o(' ~ bulos
prop:: r c:'íLnos. qu? ncto elai' <ilO se."ida < Ci ' "í 1a l3. in ' ~ la r1 1 :-or ('on50an-

r ~fic ::d J

lr r::;u !~ridr< des ,

XIII

•
•

:1c":t:l arizJcr,o d a r sc rit n dO!" eNong ú~ orrLis c nás3is O'"1S mf'sm ~ S cU'cunstãncJas e pela mesma razão ao artigo
anterior,

XIV

Omissão do acento aguda nas vogaIs tônicas I e U quando são foneticamente distintas de uma vogal an,
terior e estão em sílaba terminada
por I , m. n, r ou Z ou são seguidas de
nh. (Exemplos; adail Cozmbra constituinte, demiurgo

iuiz , rainha).

XV
Omissão do acento agudo no i e 11
de palavras paroxitonas, quando precedidos de ditongo: nos ditongos iu e UI tônicos precedidos de vogal: e no u tônico de palavras paroxitonas, quandO precedido de i e segUido de s e outra consoante . (Exempios. bazuca, bocaiuva cauila; atraiu,

EU1prêg ú do p..cent o

XVI
Omissão do acento aguda na terminação ei a lideia assembleia , epopeia) ,
na terminação ezco I epopeico . onomatopezco) e no ditongo oz de algumas
palavras cUJa pronúncia não e lmiforme no~ dois paises (comboio, dezoito) .

VXII

•

Empregc do acento ",gudo na terminação àmos da primeira pessõa do
plural do pretento perfeito do mdlCativo dos verbos da prImeira conjugação. Observe-se que, nêste caso, em
que as pronúncias de Portugal e do
Brasil divergem, o acento agudo não
serve para indicar o timbre, mas
apenas para distInguir essa forma da
sua correspondente no presente do indicativo, em beneficio da clareza do
discurso.

XVIII
Emprêgo do acento aguda em palavras cuja vogal tónica é aberta e que
estão em
homografia com palavras
sem acentuação própria.
Exem.plos:
pélo. do verbo pelar por haver pelo ,
agl utinação de per e lo; peira do verbo
parar , por haver para, prescrição.

.l :lS

U

nasal e sã o lllval'lavplm pnte rechadaE na ;Jl'onul1cia df Portugal e rio
Br aoil.

!"Sxc'

f Jli!"'a

ct' m OTfJ).

',,"

pâniC(l .

c(lma rCt.
[:>.::) n .... pQf)

"0

ftepn-

t o a g 1 :r. o C'!;1 vez do circunflexo. quando não se dá essa lDVarI R' Illdade de
timbre . IExem plos ' arad !'mlc ~, edemco analam1CO demonlO ' O me"rnC\ se
observara em relação aos paroxltonos
('ue pr 2cIsando de acentuação grafica,
estejam
em
idênticas
condiçes.
(Exem plos Amon. témur Vénus abdomen

bónus).

Observe-se que o acento agu~o nos
so bred:to, casos d~ pronuncIa nao mvariável ~erve apenas para mdICar a.
tonicidade. e não o timbre.

XX

tõnICO~

pauis; semiusto).

r~i r(u!.Ile:~d

Em prêgo do acento cincunflexo nas
forma , aa terr e' nl ~ei"rfl ao plur~l
t e'" vém contem. C071 l'P7Il etc b raf1 camente dIstintas dai' terceiras t)essoas
do singular correspondente - tem,
vem. cu1ltem conv em. etc Esas forIT.a<: terac om prê go exclusivo na eSCrIta corrente preterindo aSSIm as flexões têem vÊ'em contêem conveem,
etc . q oe se consideram como dialectais.
XXI
Emprêgo do acento circunflexo nas
formas ver t ais que têm o hIate ee,
com e tonico fechado: c,'eem. dpe7n,
lêem. v eem ' do verbO ver l ' e omissão do mesmo acento nas formas verbais e nominaIS que têm o hiato 00;
abençoo

voo , Aqueloo, Eoo.

XXII
Eliminação do acento circunflexo em
homógratoE heterofónicos (como cer<Xt. substantivo, com e fechado . e cerca verbo. com e aberto: torça. substantivo, com o fechado , e torça verbo, com o aberto) . Exceptuam-se os
casos de homógrafos helierof6nicos que
l'E'nresent.am flexões da mesma palavra
(Pôde I' pOde: demos e dem os) e os
c a SOf de palavra~ com vogal G6nica
fcchada que são homo graf::ts de outras
sem acentuação própria (pélo. substantivo. 2 pelo. aglutina 'ão de De1 e
lo; 'lJQr verbo . e por , preposIção).
Ainda que no caso de dêmos e riemos
nso se I'crifique sem pre a distinção de

-10 -

timbre entre a vogal tónica da forma
conjunU-;a " a do pretérito per:eito do
mdicativo, pois a &egunda pode também soar com e fechado, a clareza do
discurso recomenda q t:e elas se diferencem grAficamente, tal como sucede
nas formas em amos e ámos, do número XVII.
XXIII
Emprêgo do acento grave nos advérbios em mente que provêm de formas
adjetiv " marcadas com acento agucio. e nos derivados em que entram sufixos precedidos do infixo z e cUJas
formas basicas são marcadas com ü
mesmo acento. (Exemplos: benefzcamente. agradàvelmente. distraidamente, herozcamente. màmente somente;
làbiozinho,
petalazinha.
debilzinho.
jóiazinha. ortãozinho, Ilneizznhos. 'l! 0zinha, cafezinho. catezeil·o,chapeuzlto.
chàzada, màzinha, vinténzinhol,

XXIV
Emprêgo do acento grave nas con·
traçeõs de palavraS mflexlvas com ilS
formas do artigo ou pronome _.)monstrativo v. a. os. as. bem como nas contrações da preposição a com as formas p r o n o m i n a I s demonstrativas
aquele. aquela, aqueles, aquelas. aqu'i/o
aqueloutro. aqueloutra,
aqueloutros
aqueloutras.
XXV

Supresê.o do acento grave em

•

GOia-

na e seus derivados.

XXVI
Aboli;ão do acento grave em nomógrafos. salvo quando importa dlferençar PQr meio dêst2 acento "ormaJmente mdlcativo de abertura vo-:a.Ica, certas formas que estão em nomografla com outras que lheE ~ão etImo
logica:Ilente paralelas. Deste modo se
distinguem: agora, znteTJezção de uso
dialectal Norte de Portugal) e 'lqOra,
adverblO conjunção e interjeIção; o.
a, OS. às formas arcaicas cto artigo definido, e o, a, os. as.

8
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XXVII
Supr~ssão total do emprêgo do trema em palavras portuguêsas e aportu-·
guesadas.
XXVIn
Limitação do emprégo de hlfen. de
acõrdo com o uso tradkir',:,aJ e corrente, em compostos do vocabulário onomástico formados por justaposição ae
palavras t Vila Real, Belo Horizonte,

Santo Tirso, Rio de Janeiro porém
Montemenor-o - Novo. Gra· Bretanha.
1. ,u":a-:J!d:grza
Sarqento-MOTl: ~

emprêgo do me:,m0 SInal no, der:vados
d2 co!'npostos OnOms.Ftlro~ desse tIpO
l rila-realense. belo-horizontino.
austro-húngaro) .

XXIX

•

RegularizaçE.o do em "l'êgo de nifen
em palavras formadas com pref~xos
de origen grega ou latma ou ~om
outros análogos elementos de ()l'1gem
grega, de conformIdade, em ~ua5 11nhas gerais. com as .. Instruçoes' de

)

1!H3.

XXX
Emprêgc do niten em palavras formadas com sufixos de origem ~ugl
tormas
g t: aram. C, ue
I'f' .~<
adjetivas, como açu quacu e ln1nm,
qllando . pnmciro elemento acaba em
vogal lH"2ntll"lda
gràt'iramente
~u
qt; .. núu " PI0l1úEda exige a distinçao
gráfica dos dOiS eleme:.tl-~.
..
XXXI
Emprêgo do hífen nas ligações da.
J.;reposição de com as formas monossálabas do presente do mdicativo do
verbo haver (hei-de, hás-de, há-de,
11 eis-de, hé'o-dCl.

XXXII
Emprêgo do hífen em combinaçõ~ ..
ocas;onalS de formas diversas que naG
constituem propriamente palavras,
mas encadeamentos v o c a b u I a r e s.
(Exemplo: A estrada Rio de JaneiroPetrójJol1.s; o desafio de xadrez Por·
tugal-Frunça, etc) .

XXXIII
Supressão do apóstrOfo nas combinações das preposições de e em com as
formas do artigo ou pronome demonstrativo o, a, os. as, com formas pronominais diversas e com formas ad.verbiais; e. como corolário regularização dos casos em que essas preposiçÕeS se fundem grAficamente com
tais formas e daquêles em que &e escrevem separadamente
XXXIV
Abolição do apóstrofo nas dissoluções gráficas de combinação da preposição de com formas do artigo definido, pronomes e advérbios. quand..
estas formas estão ligadas a
uma
construção d,e infinitivo. (Exemplo:

•
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Em virtude de os nosSOS pais serem
bondosos) .
XXXV

Emprêgo do apóstrofo. par_a cindir
uma contração ou aglutmaçao voc':l-bular quando um elemento ou fraçao
respectiva pertence pró~riamente a
um conjunto vocabular imediato, ;xldendo, porém, ser empregada a preposição invegra.
(E."Xemplos: d'''Os
Lusíadas", n"'Os Sertões". ou de "Os
Lusíada~". em "Os Sertões").
XXXVI

Emprêgo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutinação VOCH
bLlar; quando um elemento ou fração respectiva é forma pronommal e
se lhe quer d:J.r "ealce por meio de mlci'll maius.cula: d' Ele. n' E!p. d' ,4.quele,
mO t'O lh'O IH segunda ;>arte referente 8 Deus. a Jesus. et-c.); d'E/a.
n'!':!a. d'Aquela', m'A , t'A. !h ,A

(A SI'-

gunda parte referente à Mãe de Jesus) .
XXXVII

Emprêgo do apóstrofo quando, no
interior de uma palavra composta se
faz invariàvelmente, ao Brasil e em
Portugal. a elisão do e da preposição
de: cOJ]o-dágua (planta) mãe-d'água.
pau-d'alho, pau-d'aTco. etc. Dispensa
do apóstrofo quando essa elisão é estranha à pronúncia brasileira, em\)ora seja normal na
portlUguêsa:
maçã-de-adão.

Emprêgo
das formas
hagiologlO,
vogal final

do apóstrofo nas ligações
santo e santa a nomes do
quando se dá a elisão da
daquelas formas: Sant'
Ana. Sant'lago (como em Calçada de

•

,

Emprêgo de maiúscula nos nomes
étnicos de qualque~ notureza, n.os nomes do calendário (COm exceçao das
designações vernàculas dos di~s da semana, tradiCIOnalmente escntas co~
minúsculas) e nos nomes de festas publicas tradicionais.
XL

Emprêgo da maiúscula inicial nas
palavras que nomeiam indetermmadamente pessoas. fazendo a~ vzes de
antropónimos: Fulano Sicrano Beltl"Q1!O: emprêgo, porém, da inicial minúscl~la
nessas mesmas palavras,
quando elas valem por sinónimos de
i-·divíd",o. tipo, sujeito, etc.
XLI

Emprgo da maiúscula inicial nos
nomes dos pontos cardeais e colater:1.is, quando designem regiões.
XLII

Emprêgo da maiúscula inicial em
palavras que designam altos conceItos
políticos, nacIOnais ou rcllglOsOs, Quando elas
se usam
sinteticamente.
(Exemplos: a Nação, o Estado. a Raça, a Língua, a Igreja, a Religião>.
XLIII

Emprêgo de maiúscula micial nos
nomes de ciências, ramos cientificos e
artes, quando propriamente deSIgnam
disdplinas es.colares ou quadros de estudos pedagogicamente organizados.
XLIV

XXXVIII

Sant'Ana

XXXIX

~rdem

de

Sant'Iago).

Quando, porém. tais ligaçõe~, operada
a mesma elisão. constituem perfeitas
i.1llidades mórficas devem aglutmar-se
os dois elementos: Manuel de Santana, Santana do Parnaíba, ilha de Santiago

Elm paralelo com êsse caso, empl'eg'a-se também o apóstrofo na ligação
de duas tormas antroponlmlCas, quand.o se elide um o f I nanai ueue nel1e
do se elide Um o final na primeira:
Nun' Alllares, Pedr' Alvares. etc. , v que
n~o impede que se escreva igualmente
Nuno Alvares. Pedro Alvares, quando
não há elisão.

Regularização do emprêgo de maiúscula inicial nos títulos e subtitulos de
livros, pUblicações periódicas e produções artísticas.
XLV.

Emprêgo de maiúscula inicial nas
formas pronominais que se referem &
entidades sagradas, sempre que
se
queira dar-lhes realce. e na reprodUção de formas pronominais de que
usam pessoas de alta hierarquia politica ou religiosa, quando se refiTam a.
si mesmas (Eu, Nós) .
XLVI

Emprêgo de maiúscula inicial, f. não
maiúscula, nos nomes de cargos. postos ou dignidades. e nas palavras designativa~
de
quaisquer
titulos.
marquês de ..• ()
(Exemplos: el-re!,
presidente da República) . Ressalvamse os casos em que a maiúscula é exi-

°

•
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gida por hábitos oficiais ou por preceitos de outra ordem. já estabelecidos
nos vocabulários da~ duas AcademIas.
(Exemplos:
aprovado pela Portaria
n.O do MinIStro da Marinha;
Sua
a
Ex. ~ S1. Presidente da República, A
Sobnnha do Marquês (titulo de livro,

etc.) .

XLVII

Emprêgo da minúscula inicial. em
da maiúscula, nas palavras que ligam membros de compostos onomásticos ou elementos de locuções onomásticas desde que sejam.
a)
formas do artiJo d-;fmido:
bl palavras mfle}:,\''lS, si~nples ou
combinadas com as mesmas formas'
c I locuções referentes a qualquer ca:
tegoria de palavra~ inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.
VoQZ

XLVIII

Regularização das normas da divisão silatllca. de conformidade, nas linhas gerais, com o "Vocábulil'lO' de
1943.

XLIX

Abolição das formas mvertidas do
POnto de m(errogação e do ponto de
exclamação, os quais serão apenas
(? (' !) para assinalar o fim de interrog:lções ou exclamações.
L

b l as grafias dos vocábulos sincréticos e dos que apresenLam uma ou
mais variantes, tendo-se em vista o
étimo e a história ;la Língua:
C) a estrutura dE' vocábulo,!' da nomer.clatura clentlfica ou erudita, como
os terminados em lta, ite e ito, na deflgnação de. reSPE'ctlvamente, minerais f ósseis e roc "as:
dl particularidades relativas a flexão de gêneros e de número. _
Lisboa 10 de agÕSLO de' 1940.
A Com:ssão de Redação: Ruy Ribeira

Couto. - José de Sei Nunes - Francisco da Luz Rebelo Gonçalves.

.1
)

Aprovado por un~,ni:nidade na décina sessão da ConferenCIa Int~rac!l'
dê;nica de Lisboa para a un1fIcaçao
ortográfica da lingua portuguêsa;.
Em 10 de agõsto de 1945 - Julto
Dantas PresidE'nte, - Pedro Calmon ~

_ Gustavo Cordeiro Ra1TWs. - J.0~e
Maria de Queiroz Velloso. - Olegano
Mariana, Luiz da Cunha Gonçlaves.
•
o
O k, o w e o Y mantem-se nos v -

cá'oulos derivados erudItamente de
nomes própriOS estrangeiros que ~e
escrevam com essas let,ras: franklt-

niano, kantismo; darwzntsmo. 1!1ag;
neriano' byroniar;o, tuv,oT!s+a .Na0 e

lícito, port:mêo, em. ta:, de~:;'a~os,
Que o k o w e oy seJam subs", t'lri"~
por letras vern8cul::;s .cql1:valentE'~:
cantismo daruinismo. c~'"'o77'ano etc.
BASE Il

Em congruência com a b~se an~
Comervação, para ressalva de di'0 r mantf;m-~o
n
. - .>- nm; vocál:'alos den,os
reitcs, da grafia dos nomes próprios
.' s eruditamcnt o de t:OJ!'E'S pr~l?rl ,
adotada pelos seus possuidores nas
vac:o
.
n;;o
tclerando
Cllbs"!t'.llest"angelros,
o.
•
,
•. áficas
respf<'tivas s.<:sinaturas bem como da
ç~ quaisquer combinaçoes gr
f'
grafia original de firmas comerciais,
ãd
peculiares à nossa escr1ta. que
sociedades, marcas e títulos, inscritos
n urem nesses nomes: comttsta .?
em registro público.
g
e' arrettiano de Garr~tt1,
~ o m tô "a gde Jefferson; müllertano,
LI
1etfers nt ,
' d Shade Müller; shakespeanano, e
Substituição dos topOIúmos de línkespeare.
guas estrangeiras por formas vernácuIas equivalentes. sempre qUe esta~
BASE 111
sejam antigas na Língua ou entrem
no uso corrente.
O h inicial empregah~~er 1.0~élrc:
fôrça da etimologia:
. '20) em
Sendo de importância - à margem
'e hora humano,
.
h
O'J,
. ã
Mica muito lonhera,
da matéria propriamenr.e ortográfica
virtude de ~radlç o gr ró rio latim e
- que se fixem normas para a adoção
ga
com origem no P P româtnicas:
da mesma técruca leXIcográfica. as
com
paralelo em ~i~gU~~ virtude de
duas delegações decidiram também
húdmido,!
hU:~~enCional: há?, hem
regularizar casos morfológicos de dia
o
ç
a.o
tudo a sua suversa natureza, cujo tratamento poshum!
Admite-se,
cO~mológia
quandO
sam influir na unidade ortográfica,
pressão, ~pe~ar d:n;e COnsagrada pelo
tais como, entre outros:
ela está mtelram de he?vO,; e, pora)
a conjugação dos verbos mais
uso: erva em vez
"
ervoso (em
vacal ervanarw,
á .
usador em ear e iar, especialmente no
tanto, er . , herbáceo herban no,
presente do mdicatlvo, no [,0(10 ou em
contraste com de origem erudita).
parte;
herbOso, formas

J-

•
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Se um h inicial passa a mterior, por
via de composição e o elemento ern
que figura se aglutina ao precedente,
suprime--se: anarnu'Jnwo. bzebdomaâ
dário, desarmonza, Qcswnano. e.1:aU$rir inábil lobisomem reabzlztar reaver transumar. Igualmente se SUPrIme nas formas do verbo haver que

entram, com pronomes intercalado.s,
em conjugações de futuro e de condl,cional: ama-Io-el, ama-lo-lO, dlr-sea,
dirse-ia
falar-nos-emos
falar-nosíamos 'juntar-se-Ihe-ão,
Juntar-selhe-iam.
Mantéms e
no entanto,

quando, numa palavra composta .. !lertence a um elemento que está llga~o
ao anterior por meio de hífe n :. an~!
higiênico contra-haste,
sobre-humano.

pre-llIstorw,

BASE IV

Os diagramas finais de origem he·
braica Cil ph e th conservam-se lntegros, e~ forma~ o:Jomastkas
trad iç5.o bíblica, quando ~oa m Ch.-c,
ph = t, th =tl e o uso não aconselha
sua s'JQstitt1içflo: t3arllC'1 Loth, .Moloch, Ziph. Se, porem. qualque, destes
di "ramas. em formas do mesmo tipo,
é lnvanávelmente mudo elimina-se:
José Nawré em vez de Joseph . Nazareth' e s~ algum dêles. por flirça
do us~. permite adaptação. substituise recebendo uma adição vocáli('a;
JÚdite, em vez de Judith.

!a

a

BASE V

Dada a homofonia eXl~tente entre
certas consoantes, torna-se necessário
diferen ~ar os seus empregos gráficos,
que fundamentalmente
se regulam
pela etimologia e pela histéria das palavras . É certo que a variedade das
condições em que se fixam na escrita
as conso:::.ntes homófonas nem sempre
permite fácil diferenclação de todos
os casos em que se deve empregar
uma consoante e daquêles em que,
diversamerte, se deve emprgar oura, ou ouras, do msmo som; mas é
indispensável. apesar disso ter presente a noção teórlca dos vários tipos
de consoantes homófonas e fixar práticamente, até onde rór possível, os
·aeus usos gráficos, que nos casos especiais ou dificultosos a prática do
Idioma e a consulta do vocabulár:o
ou do dicionário irão ensinando.
Nesta conformidade, importa notar,
principah.1ente, os segUintes casos:
1.0 Distinção entre ch e x: achar .
archote, bucha,
capaCho,
capucho,
chamar, chave, Chico, chite, ch(}rar,

colchão, colchete, endecha,
estrebucha r, tacho, ficha, flecha,
fnncha,
gancho, mchar, macho, mancha . murchar nicho, pachorra, pecha . pechznd:a. pe ..zacli o. me har, sachar tacho;
lLmeixa,anexim, oauel, baIXO, beXIga,
bruxa, ('oaxar, COXla. debuxo deua1",
eixo , eliil', enXOfre, faixa, feixe. madeixa. mexer, oxalá, praxe, puar. rouxinol: uxte (interjeição), vexar,
xadrez, xarope, xenofobia, xerife,
xícara,

2.° Distjn~ão
entre g pIa tal c i:
adágio, alfageme, álgebra, algema, al{lera;:;, Alges, algibebe, algibeira. fri gido, almL1rflem, Alvorge, Argel, estrangeiro, talange, ferrugem . trzgtr gelosia, ge ngzva pergelzm geringonça Gibraltar mete, ginJa girafa . gina, t:.erege, relogto, sege, Tânger.
vzrgelr..;
àd1ectivu. ajeztar, aJeru lnome
d.e
planta ll1diana e de uma especle de
papagaio), canJe1"e, caT/jlca en1eitar,
granjear. h01e, mtrujlce, jecoral jejum , Jeira, jeito , lelada Jeova jeni)Japo, Jequirz, lequitiba, Jeremtas, Jericó, jenmum. Jerónzmo, Jesus ,
jibóia, jiq1t!panga, liqulro. jzqUltaw ilrau, iintz, litirana. Iup.'·' ':~a IOJis.
ta, majestade . 7Ila.1C'stoso,
manJerico,
manJerOna, mucuJ ê paJé, pcga]?lito,
rejeitar, sujeito, trejeito.

3.° Distll1ção

entre. as sibilantes

surdas s, ss, c, ç, e x: ansza ascensao,
aspersão, cansar, convers('o. _ esconso,
farsa, ganso, imenso, 17!:ansao. rnansarda. manso, pretensa o, remnnso,
seara, Seda, Sela , sertã, Sernancelhe,
serralehlro. Singapura. Sintra
slsa,
tarso terso, valsa : abadessa acossar,
amassar arremessar asselcelra,
asseto atravessar, benesse. Casszlda . codesso
(idêntlCamente, Codessat ou
<..odassat, Codesseda. Codessoso etc),
crasso, devassar, dosset, egresso endossar, escasso tosso. gesso mOlosso,
mOssa, obcessão pêssego.
possesso,
pressagIO remessa. sobressetente . sossegar; acém, acêrvo, alicerce, cebOla,
cereal. Cernache, cetim. Cmfâes
Escócla, ' Macedo, obcecar, percevejo; açalate, açorda, açúcar, almaço, atenção,
berço, Buçaco, caçanje, cacula. caraça,
dançar, Eça, enguiço, Gonçalvr
inserção, lingUlça, maçada. Macao , maçar, Moçambique, Moçâmedes
MOnção, muçulmano, murça, negaça. pança,
peça,
quiçaba,
quzçaça,
qUIçama, quiçamba. Seiça (grafia
que
pretere as erróneas Ceiça e Ceissa) ,
Seiçal, Suiça terço; auxílio, Max111aliano, Maximmo,
máximo,
pro!11lo,
sintaxe . .ti. propósito deve observar-se:

•
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Em principio de palavra !mnca
se emprega ç, que se substitui invariàvelmente por s: safio, sapato, s-amagre, em vez das antigas escritas
a)

çafio, çapato. çumagre.
b) ~uando um prefixo se junta a

um elemento que começava outrora
por ç. não reaparece esta letra: mantém-se o s, que, encontrando-se entre
vogais, se dobra: assaloiado, de saloio (ant. çaloioQ, e não açalotadO.
4.0 Distinção entre s de fim de sílaba, inicial ou interior. e x e z id'ênticos: aclestral. Calisto. e,;c:tsar, esdrúxulo esgotar, esplanada esplêndido, espremer, esquisito estender, Estremad!GTa. Estremoz. inesgotável; extensão, explicar, extraordinário inextricável, inexperto, sextante,
textil;
capazmente, infelizmente.
velozmente. De acôrdo com esta distinção, con-

vêm notar dois casos:
a) Em final de silaba que não seja
final de palavra, o x=s muda para s
sempre que está precedido de i ou u:
justapor , justalinear, misto.
sistino
(cU. Capela Sistina) , Sisto, em vez de
juxtapor. iuxtalinear, mixto, sixtino,
Sixto.
b) Só nos advérbios em mente se

admite z= s em final de silaba seguida de outra. De contrário. o s toma
rempre o lugar do z: Biscaia, e não

Bizcaia

5.0 Distir.ção entre s final de palavra e x e z idênticos: aguarrás, aliás,
anis, após, atrás, através. Avis. Brás,

Dinis, Garcês, gás, Gerês. Inês. tris,
Jesus 1us, lápis, Luis. país português,
Queirós. quis, retrós, resves. revés. 7'0l1"ás, Valdês; cálix, Félix. fénix, flux;
assaz, 'Lrroz, avestruz, dez diz.
Tez
(substantivo e forma do verbo fazer).
fi, Forjaz, Galaaz. giz. jaez,
mattZ
petiz, Queluz ,
Romariz. (Arcos de)'
Valdevez, Vazo A propósito, deve observar-se que é inadmissível z final

equivalente a s em palavra não oxitona: Cádis, e não Cádiz.
6.0 Distinção entre as sibilantes sonoras interiores s, x c z: aceso, anali3ar, anestesia. artesão, asa. asilO, Baltasar, besouro, besuntar blusa brasa
brasão, Brasil. brisa (Marco dei Cana~
veses, coliseu, defesa. duquesa. Elisa,
empresa, Ermesinde, Esposende. fre~esi ou. tre"!'esim, frisar, g1lÍsa. guisar.
zmprov!.So, 1usante, liso lousa, LOllsã,
L1lS0
d~

(nome

de

lugar

homón1mo

Luso, nome mitológico).
Mato3mhos (povoação de P o r t u g a 1)
Meneses,
Narciso.
Nisa
obséQ'lío'
ousar, pesqUisa, portuguesa, presa;

raso,
represa,
Resende.
sacerdo ..
tisa, SeStmbra, Sousa, surpresa.
tisana, transe, trânsito, vaso;
exalar,
exemplO exibz7, exorbztar. exuberante, inexato, mexoravel; abalizado alfazema, LTcozelo autorizar azar. azedo. azo. azorrague, oaliza. bazar, beleza, buzmll, búztO . comezinho. desltzar, deslzze, Ezequzet Frazão, fuzileiro,
Galiza. auzzo . helenizar . lambuzar, lezíria, Mouztnho, proeza Salazar, sazão. urze. vazar, Veneza, Vizcla, Vouzela.
BASE VI

O c gutural das sequências interiores cc I ~egundo c sibilante. cç e et,
e o p das t!quênclas mtenores pc le
sibllante). pç e pt. ora se el1minam,
ora se conservam. Assim:
1.' l:!1iwinam-se nos casos em que
são invariàvelmente mudos, quer na
pronunc13 portuguêsa, q\.cr na oraMleira, e em que não possuem qualquer valOl particular: aflzção aflUO ,

autor. conduçao, condutor, diciOnário,
distrito, d.ztame, etjumoctO, etinçao extinto, função , tuncwnar. instinto . praticar, prod"ção produto, restnçao, re3trito, saus/ação, vltima, vitória,
em
vez de aflição. aplicto, auctor, conallCção; conductor, dicCionár?O, districtfl,
dictame, equinóccio, extinção, extimtu, tuncção, tunccionar. instincto,
practicar, producção, producto,
r23t 'ricção, restricto, satisfacção victzma,
victória; absOrção, absorcionista, adsorção. assunção assunto (substantivo), cativar. cativo. descrição. de .~crí·
tivo, descrito, excerto, inscultor 1118cultura. presunção presuntivo, p-rontidão, pronto, prontuário, redenção rzdentor, transunto, em vez de l'.bsorpção, absorpcionista, adsorpção,
03sumpção, assumpto. captivar, captivo,
descripção, descriptivo . descripto, fl:Jcerpto, íns-ulptor, insculptura.
1'resumpção, presumptivo.
promptid.ll61,
prompto. promptuário, redempção, redemptor, trans-umpto;

2.0 conservam-se não apenas nos
casos em que são
invarlàv"elmen\e
proferidos (compacto, conVlcçao, convicto. ficção, fricção. friccionar. 'Pac~(),

pictural; a,depto, a~to, ,dipticO, erupçao ,
eucalipto, mepto, nupctas. rapto, etc. ).

ma stambém naquêles em que s6 se
proferem em Portugal .ou só no Brasil,
quer geral, qu, _ restntamente: cacto
(c interior geralmente profendo no
Brasil e mudo em Portugal) , caract/ires (c interior em condições idêntIcas) , coarctar, contacto, dicçáo, lC1Cte

,

,

-

15

(c geraln!ente proferido em Portugal €'
mudo no Brasil), jacto, perfunctório,
revindicta, tac~ear , tacto, tecto (C por
vezes proferido no Brasil): assumpt !-

L

vel. assurnptivo. cepto,
cons urnp.;fw.
consurn ptível, consumpt ivo, corrupção,
corruptela, corrupto, COrrU1Jtor,
peremptóri o (p interior geralmente pro-

ferido no Brasil, mas predominantemente mudo em Portugal), sumptuá,-io, SU1n ptuoso;
3.° Conservam-se, a pós ::ts vogais

c/"

e e o, nos casos em q ue nãc '3 inva-

riável o seu valor fonético e ocorrem
em seu favor outras razões, como a
tradição ortográfica. a similaridade do
português com as demais linguas românicas e a possibilidade de, num jos
dois paises, exercerem influência 110
timbre das referidas vogais: acção
actwo, actor, afectuoso, arqUitectura,
eotecção, colectivo, contracção correcçao defectivo, dialectal, didactlsmo,
fllre cção director, ecLectismo, electnczaade, espectacul.o, espectral, facção ,
paccioso , tlectir . fracção traccionárw .
Iractura, hecticidade, msecticida tnSpeção inspector mtelectual, leccionar,
lecti vo , nocturno. obiecção, obJectzvo,
Octaviano, Octavio protecçã o protector, secção, seccionar, sectário , sector
seleção, seLeccionar selecti vo. suçtracção . tracção, tractor , transsacção,
transacczonar; a c e p ç ã o adopção,
adoptar adopUvo, anabaptista, baptismo. Baptista, baptistério bapti<:ar,
cepticismo, concepção, conceptaculo .
conceptivo conceptual, decepção excepção excepcional . exeptuar zmperceptivel,
zntercepção, interceptação
interceptar, znterceptor Neptuno ne1Jtunino, opticzdade, optimate , optimlsmo optimlsta, percepção 'Perceptivel
perceptivo, preceptor, recepção, recefJtação . receptaculo receptador receptivo receptor . septenário . septenvlro,
~eptltorme septissílabo septuagenárlO,
septuageszmo, septuplicar sub-rept1cio, susceptibilidade, susceptível;

4. o Conservam-se quando. sendo
embora mudos, ocorrem em formas
Clue devem harmonizar-se gráricamen ..
.e com formas afins em que um c ou
um p se mantêm, de acõrdo com um
tios dois números anteriores, ou em
que essas consoantes estão contidas.
respectivamente num x ou numa se
qüência vs. Escreve-se por isso: abtecto. como ab7ecção; abstracto, como
obstrucção; acta e acto, como acção
ou activo; adopto. adoptas etc. como
"ào~tar.. afecto . como
electivo ')u
aJectuoso; árctico e antdrtico,

como

Arctu1'O, arquitecto como arqU1tectura; eaquéctico como caquexza; carácter" como caracteres; cOlecta, como
colectar; contracto f diferente de contrato acto de contratar> . como contração ou contractiVo; correcto, como
correção ou correctivo; dialecto. como
dialectal; didáctlVO, como didctismo;
dilecto, como dilecção; directo, como
direcção ou director; eclético , como
eclectismo; Egipto, como egípcio; eléctrico, como electricidade; epilépt:co.
como epilepsIa; espectro, como espectral; exacto, como evactidão; excepto
como excepção ou exceptuar;; flectes,
Ilecte, flectem, como flectir; héctico,
como h ecttCzdade; obiecto, como obJecãão ou obJectivo; olJacto, como 01facção ou olfactivo; óptico . como opt icidade; óptimo, como optimis-mo;
predilecto, como predilecção; projecto,
como proJecção ou proJector; prospecto como prospecção ou prosspectivo;
recto, como rectidão; reflectes , reflecte, reflectem, como reflectir; reflicto,
reflie-ta, rejlictas .
reflictamos , etc.
como reflectes reflectir, etc.: selecla
e selecto, como selecção ou selectivo;
septuplo , como septuplicar; sintáctico,
como sintaxe F X=SS " mas etimolôgicamente es): iáctica e táctico, como
tacti cografia; etc,

Prescinde-se da congruência gr áfica
referida no último número, quando
determinadas palavras embora afins,
divergem nas condições em aue entraram e se fixaram no português.
Não há. por isso, que harmonizar . a3sunção com assumptivo; assunto, substantivo, com asumpto , adjetivo; cati-

vo com captor ou captura; diCionário
com dicção; vitória com victrice; etc.
BASE VII

Independentemente do c gatural elas
seqüência interiores cc cç e ct, e do p
das seqüências nnteriores pc, pç e pt,
eliminam-se consoantes várias de outras seqüências, sempre que são invariàvelmente mudas, quer na pronúncia portuguêsa, quer na brasileira. AS
mesmas consoantes porém se conservam f ou se substituem por outras equivalentes .dentro das normas da escrita
simplificada) . no caso deserem invariàvelmente proferidas ou de oscilarem
entre a prOlação e o emudecímento.
Assim:
1. O) b da seqüência bd; mantéém-se,
apesar de nem sempre soar, no adjetivo e suustantivo súbdito;
2. O) b da seqüência bt: mantém-l!e,
por não ser geral o seu emudecimento,
em sub til e derivados;

-163. o) c da sequenCla cd: elimina-se,
por ser sempre muda, em anedota e
respectivos derivados ou compostos,
aSSlm como ~rr. senedoque;
4. ° 9 da seqüêncla gd: elimina-se,
por ser sempre mundo em Em!dio e
Madalena ao passo quese mantem . por
nem sempre ser mudú em am gdala e
respectivos denvau)s ou compostos.
5. o , 9 aa seqüêncla gm; el1mma-se
em aumentar fleuma. etc mas conserva-se em tôdaf as palavras em que
invariàvelmentE se profere como apolellma dtatr'lgma fragmento;

6 o) 9 da seqüência gn; conserva-se
em Agneto , desIgnar, etc .. mas elimina-se em tôdas as palavras em que
é invariavelmente mudo como assinatura InaclO Ines , sznal;
7,8)
m da seqüência mn: mantémse, embora nem sempre soe em !Imntstia ammsttar zndemne zndemmzaçáo zndemmzar omznlmodo ommpotente . mas ellmmar-SE em condenar
dano, gznaslt- 5nibus solene sono.
'
8 o p da ~e('üêncla Imclal ps: cono
o

~

Oi)(

...
(.)

N

11)

cn

- .....
~

N O
CO

cn
~

"'0

"'Z

!...J

.311.

quanto geralmente se mantenha elimina-se excepcIOnalmente. em salmo e
salmodia assim como nosderivados
destas palavras:
9 o) s da seqüência xs: elimina-se.
por ser invariavelmente mudo em
c"'al1gue e nas palavras em que esta
segUido de outro ~onsoante expUlçao

extipuláceo extl1Jutado I parómmo dé
estipulado) em vez de exspulçao exstipuláceo exstmwado;
,
10. o) ph da seqüência de origem grega phth: ao passe que perdura sob a
forma de I, tal como o th segUinte sob
a forma de t, tal como OSIÇ'p

a forma de t em grande número de
palavras como afta dlftena . flártico
fliriase flónco o ftalmologla etc. . eU:
mina-se em apotegma, ditongo tísico
tisiologia etc.;
"
11. o) th da seqüência de origem grega thm perdura sob a forma de t, embora nem sempre seja proferido em
aritmética e aritmético, mas eliminase em asma e derivados.
BASE VIU

As consoantes finais b, c, d, 9 e t
mantêm-se quer seja mudas quer
proferidas. nas formas onomásticas em
que o uso as consagrou nomeadamente antropónimos e topónimos da eradição bíblica: Jacob, Job Moab' lssa~'
David, Gad; Goy, Magóg; Bénsabai.
Josa/at.

Integram-se também nesta normao antropónimo Cid em que o d é sem-

pre pronunciado; os top6nimos Madrid
e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado, ora não: e o topónimo Calecut ou Calicut, em que o t se encontra nas mesrr,as condições,
BASE IX
O emprêgo do e e ao I assim comO
do o e do u, em sílaba átona, regula-se
fundamentalmente pela etimulogia e
por particularidades da hlstOrIa da.5
palavras . ASSim se estabelecem variadísimas grafias.
a) com e el: ameaça, amealhar,

antecipar arrepIar
oalnear boreal,
campeao . cardeal (prelado ave. planta; diferente de cardlal - "relatívo a
cárdia") Ceara , côdea enseada, enteado, Floreai , 1aneanes léndea, Leonardo Leonel, Leonor eLopoldo Leote linear medo, melhor. nomear peanha quase (em vez de quási I real semear , semelhante, varzea; ametXla"
Ameixielra, amlal amlelro, arnelro,
artilhana, capltâma, cordtal t adJetiVO
e substantivo) corriola , crâniO , cnar
dIante , dlmmulr DIniS. ferregiat FItinto , Felipe (e idêntICamente Fil!pa,
Filipinas etc.) .1relxlat glesta, ldanha,
igual" imIscuir-se Imgualavel lamptáo
limIar Lumlar . lumlelro patw pwr
tigela tijolo Vlmlelro, Vimioso Vlrgtlio
lem vez de Vlrq lho l •
b) com o e u: abolir Alpendorada,
assolaT . borboleta, cobiça , consoada,
consoar costume . discolo émboto engolir eptstola, esbatonr-se . esboruar.
jarândola , remorat Frelxoelra, qmlndoia, goela, JOcoso, magoa, nevoa nódia, óbolo Pascoa. Pascoal. Pascoela
polir Rodolto , tavoa . tavoada, tavola'
tômbola, veio Isubstantivo e forma do
verbo vir); água aluvt.ão, arcuense,
assumir
bultr
camândulas curtu.
curtume, embuttr entUp"lr témut t!S~
tula. glândula. tngua jucundo legua,
Luanda lucubraçáo, 19ar, mangual,
Manuel, mmgua , Nicarágua pontual,
regua tábua, tabuada tabuleta, tregua
e vitualha.

Sendo muito variada as condições
etimológicas e fonético-históricas em
quese fixam graficamente e e I ou 9
e u em sílaba átona e evidente ~ue
50 a consulta dos vocabulános ou dicionários pode indicar mUltas vêzes se
deve empregar-se e ou ! se o ou 14.
Há todavia aiguns casos em ~ue 6
uso dessas vogais pode ser facilmente
sistematiZado Convém fixar os seguintes:
1. G Escrevem-se com e, e não com
i antes da sílaba tónica os substantl·

JI

·.
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vos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em ela e ela ou
com êles estão em relação dlrecta.
Assim se :egulam: aldeao a/deola , :Lldeota por aldeIa; aveal, por aveza;
baleai por balela: baleeIro por bOlela;
cl'ldeado por caaeza; candieIro, por
candeIa; centeelra e centeelro
por
centew; colmeal e cOlmeelro por cotmeza; coneaaa COr7'eame por correza.
2.' Escrevem-se Igualmente com e,
ántes de vogal ou ditongo da silaba
tÓnIca, os denvados de palavras que
termmam em e acentuado
la omu
poae representar um antigo hiato: '?u,
ee I: galeão gateota gateote de gale;
gumeense, de Gume; poleame e poteno, de pOle.
3. o Escrevem-se com I, e não com
e antes da sílaba t6nica os abjetivos
e substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de formaçã')
vernácula iano e iense os quais, são
o resultado da cO!l1binação dos sufixos
ano e ense com um i de origem analógica (baseado em palavras onde ano
e ense estão precedidos de I, pertencente ao tema; horaciano, italiano,
duriense flaviense.
etc. ) açonano,
cabo-verdiano,

camoniano,

goisiano

(relativo a Damião de Góis"), sofocliano, torriano ("de Torres Vedras";
siniense
("deSines') torriense ("de
povoação chamada Torres").
4. o Uniformizam-se com asterminações io e ia (átonas) em vez de eo e
ea, OS substantivos que constituem variações, obtidas por ampliação de outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular) ( de cume; hástia,
de haste; réstia, do antigo reste; vêstia de veste.
5.0 Os verbos em ear podem distinguir-se pràticamente, grande número
de vézes. dos verbos em iar, Quer pela
formação ao mesmo tempo. Estão no
primeiro caso todos os verbos que se
prendem a substantivos em eio ou e,a
(sejam formados em portugUês ou ve.
nham já do latim) ; assim se regulam:
aldear. por aldeia; alhear , por alheIO;
cear, por cela; encadear, por cadela;
idear, por ideza; pear por peia, etcL
Estão no segundo caso todos os verbos
quetêm normalmente flexos rizotóni~
cas em eio, eias, etc" desde qeu não
se liguem a sulJstantivos com as terminações átonas ia ou io (como ansiar ou odiar; clarear, delinear , d e
vanear, falsear, granjear, guerrear,
hastear nomear, semear, etc.

6. 0 Não é lícito o emprego de u final átono em palavras de origem latina. Escrever-se por isso: moto, em

vez de mtou (por exemplo, na expressão de moto próprio) ; tribo, em vez de
tríbu.

7. o Os verbos em oar distinguem-se
pràticamente dos verbos em uar pela
sua conjugação nas formas rizotonicas,
que têm sempre o na sílaba acentuada: abençoar. com o como abençoo,
abençoas, etc.; destoar, com o, como
ck~_ DO, destoas . etc.
BASE X

O verbo perguntar não admite na
escrita corrente a mudança da sll:l.ha
: "
P!TI j)re prc,quntar. E o mesmo
ée dá por conseguinte, com ~ ualsq:.ler
palavras dele formadas: perguLla, .verguntador, perguntante pergunta0. reperguntar e não pregunta pregufltador. preguntante, preguntão. reprequntal. Contudo, as formas
pregunt!tr.
pregunta, etc. assim como Juuas
(preguntar, pregunta, etc.) todas elas

meras representantes de variações fonéticas, podem ser registradas em vo~
cabulários e dicionários para informação dialectológica ou histórica-Imguística.
BASE XI

Consideram-se normais na escrita
corrente as formas quer e requer, d:Js
verbos querer e requerer, em vez de
quere e requeres e/e quer, ele o quer.
ela requer, e/a o requer quer dIZer, e
nã o ele quere. ele o quene, ela requere,
ela o requere. quere dizer. São legítimas entretanto as formas com e final, quando se combinam cem o pronome enclítico o ou qualquer das suas
flexões: quere-o, quere-os, requere-a,
requere-as .

A forma quer transmite a sua graconjunção a qeu deu origem e
mantém-na além disso em todas as
palavras compostas e locuções em que
figura: quer... que; bemame-quer_
fi:;. .1

malmequer; onde quer que, quem quer
que.
BASE XII

Na representação dos vogais nasaals
devem observar-se além de outros suficientemente conhecidos, os segum·
tes preceitos:
1. o Quando uma vogal nasal tem outra vogal depOls dela a nasalidsde ê
expressa pelo til: datá. desealmad,o,
êarcada, lúa (antigo e dlalectal), aa
<antigo e dialactaD .
2. o Quando uma vogal nasal. ocorre em fim de palavra ou em fim de
elemento seguida de hífen, representase a nasalidadepelo til, se essa vogal é
de timbre a; por m, se posui qualquer

-18outro timbre e termina a palavra; e
por n, se é de timbre diverso de a e
está .seguido dess a,á. grá, Grã-Bretanha, lá, órgá, sa-brasetro (forma dialectal; o mesmo que sao-Orasense "de S. Braz de Alportel"): clarim tom,
vacum; flautins, semttons, zunzuns.
~

!(lO
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3. o Os vocábulos terminados em ã
transmitem esta representação doa
nasal aos advérbios em mente que deles se formem, assim como a derivadas
em que entrem sufixos precedidoo do
infixo z: cnstamente irmamente, sámen~e,

,iãzudo, maçãzita, manhlizinha,
romazelra.

Em complemento dos preceito~ de
representaçã() das vogais nasaIs imp<lrta notar que nas combmações 1')s
prefixos in (tanto o Que exprime interi,?ridade como o que exprime r.p.;;açao) e en (diferente do elemento en,
resultante da proposição ems emmrt,
enquanto) com elementos começados
porm ou n, não se admitem, quanto á
escrita normal as seqüênCIas mm e

nn

as quais se reduzem, respectivamente:
a m e a n: tmergir, inovação, inato

quer no sentido de "congênito" quer
no de "não nascido"), e não immergir, inovação, innato; emagrecer, emodurar enegrecer, enobrecer e náo Ilmmagrecer, emmoldurar, ennegrecer, ennobrecer.

Os ditongos orais que em parte tanto podem ser tónicos como átonos dlsnibuiem-se por dois grupos principaIS
consoantes a subjuntiva soa i ou u: ai
et, éi (apenas tõnico) ei (apenas áto':
~o), oi. ói (apenas tónico). Ól <apenas
atono) UI; anu, eu éu (apenas tómco) ,
eu . (apena~ átono)" iu ou (ditongo
antlgo e amda dialectal, nivelado na
pronúncia normal com o fechado)'
braçais, catxote, deveiS eirado faméis'
farnéizinhos goivo goivar lenÇóis len~
çóizinhos, tatuIs, uivar; cacau cacaueIro, deu, endeusar ilhéu ilhéuzito mediu
passou regougar. Admitem-se todavla
excepcionalmente, à parte dêstes dOI~

grup_os, os ditongos deA=dl ou atQ e ao
(= au ou au): o primeiro .representado nos antropónimos Caetano e Caetana, assim como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha sao-caetano ,etc) ; o segundo, representado na~
combinações da preposição a com as
formas masculinas do artigo ou pren()me demonstrativo o, ou sejam ao e
~.

Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes preceitos partIculares.

1. o E o ditongo UI e não a seqüência
vocálica ue, Que seemprega nas formas de 2 a e 3. a pessoa do singular do
presente do indicatIvo e igualmente
na de 2. a pessoa do Singular do Imperativo dos verbos em uir: constttu1s,
influt , retnbuI . Harmonizam-se. por
tanto essas formas com todos os c&SOf de ditongoul de sflaba final ou
fim de palavra lazu!s. lut . Guarda/ui,
RUl , etc.): e ficam assim em paralelo
grafico-fonético com as formas de 2 "
e 3 a pessoa do sil1gular do present 6
do indicativo e de 2 • pessoa do singular do Imperativo dos verbos ~m 'lir
e em oer; atraiS cal, sal, mózs, remoi,
SOl.
2. c E' o ditongout que representa
sempre em palavras de ongem latIDa,
a união dE: um u a um t átono segulllte . Não dIvergem, portanto, formas
como tUldo de formas como gratUtto,
E ISSO não Impede que nos 1envad0ii
de formas daquele tipo as vogaIs U eí
se separem, fluIdo, tlUldez 'U-tl.
3 . a Alem dos ditongos orais propria-

'

a.
..

mente ditos os quaiS são todos decrescentes admite-se como e sabIdo, a.
eXlstê~cia de ditongos crescentes. Podem considerar-sé no número deles os
encontros vocálicos poetónicos. talS os
que se representam gr.lficamente oor
ea , eo ia, ic , ia oa, ua ue ou; áurea
áureo , colónia, espéCie, eximia, magoa,
mingua, ténué triduo.
.

Os ditingos r.asalS, que na sua maIOria tanto podem ser tónicos como
átonos pertencem gràficamente a 10is
tipos fundamentais: ditongos constltuidos por vogal com til e subjUntiva
vocálica: ditongos constituídos por vogal e consoante nasal, tendo ~sta _o
valor de ressonância. Eis a mdlCaçao
de uns e outros:
1. o Os ditongos constituídos por v?gal com til e suJuntiva vocállca sao
quatro, considerando-se apenas a lmguagem normal contempordneas:

d.e

(usado em vocábulos oxitooos e derivados) ãi (Usados em vocábulos anoXltonos e de:ivados) ,ão eõe: .Exempl~: •
cães, GUtmarães" mae, maez~nha . cá!bas, cáibetro cãibrc: zãibo; mao 'l'!'-aoz l nha não, quao <nao quam) , sqtao , sotãozinho, tao <não tam) ; Camo_es, orações, oraçõezznhas põe,
repoes. Ao

lado de tais ditongos pode por exemplo colocar-se o ditongo ui; mas este,
embora se exemplific: ue numa forma
popular como rUI,
rutm, representapopular como fUI,
rUim representa-se sem o til nas forma~ _ m'Utto e
mUI, por obediência à tradlçao.

=

=

..

, ,
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2, o Os ditongos constituídos por vogal e consoante nasal equivalente a
ressonância são dois: am e em. DIvergem, porém, nos seus empregos:
a) am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais, onde nunca
é lícito substitui-lo por ãos amam. deI

viam, escreveram, puseram;
b) em (tónico ou átono e nivelado

por vêzes, tanto em Portugal como no
Brasil, com a nassalado) emprega-se
em palavras de categorias morfológicas diversas, incluindo flexões vrebais.
e pode apresentar variantes gráficas,
determinadas pela posição pela acentuação ou simultâneamente pela posição e pela acentuação: bem Bembom
<topónimo) Bemposta, cem, devem ,
nem, quem, sem, tem virgem; Bencanta Benteito Bentica, benquisto , bens,
enfim, enquanto , homenzarrão homenzinho
nuvenzinha, tens, virgens;
amem (variação de ámenQ , armazem,
convem, mantem, ninguém
porem
Santarém, tambem; convêm , mantêm .
têm r3. as , pessoas do plural): Armazens, desdéus, convéns reténs; Belenzada . vintênzinho,
BASE XIV

Prescinde-se do acento agudo nas
vogais tónicas e eu de vocábulos oxitonos ou paraxitonos. quando precedidas de vogal que com elas não cormam ditongo são seguidas de L m,
n , r ou z finais de sílaba ou então
Ide nh: adaU, hiUlco paul: Caim,
COImbra, rUIm; constituinte, saindo,
triunfo; demIurgo , influir, sairdes;
aboiz juiZ, raiz; fuinha, mOinho,
rainha.

xv
Dispensa-se o acento agUdo nas võgais tónicas z e u de palavras paraxitonas quando elas são precedidas
de ditor.go: nos ditongos tómcos lU
e ui, quando precedidos de vogal; e
na vogal tónica u quando, numa palavra paraxitona está precedida de
i e seguida de s e outra consoante.
Exemplos dos três casos: baiuca, boBASE

caiuva, cauila, tauzsmo; atrazu inbluiu paus; semzusto.
Quando as vogais tónicas i e u es-

tão precedidas de ditonogo, mas pertencem a palavras oxitonas e são finais ou seguidas de s levam acento
agudo: Piaut, teiu, tuiuiú, teiús
tuiuiús.
BASE XVI

O ditongo ez da terminaçã.o eia,
mesmo que possa soar éi, nunca leva

acento agudo em virtude das divergências que neste caso. eXIstem não
apenas entre a pronúncia portuguesa
e a orasileira, mas tambem entre as
pronuncIas de regiões portuguesas .
Escreve-se. portanto:
assembleza,.
ateza (feminino de ateU! nolela CrimeIa, Enezas, Galileza, geleza hebreza,
ideza nemeza patutela pIa tela do
mesmo modo que aldeza balela, cadeza, cheza, lampreza, serem etc

Por IdêntH;a talta de pronúncia
uniform€ dispensa-se taml1lem o
acento agudo no dItongo el da t,ermlnação ezeo e no ditongo OI de algumas palavras paroxitonas: coreico,
epopeio. onomatopezco; comboio (tcdavia comlJotO, como flexão de comboiar)

dezozto.
BASE XVII

Assinél.la-se com o acento agUdo,
nos verbos regulares da primeIra
conjugação a terrr.ll1açao da pnmelra
pessoa do plural do pretérIto perfeIto
do indicativo: amámaos, louvámos,
etc ..
Serve aqui o acento agudo, não
para indicar o timbre da vogal tómca,
visto a pronúncia desta carecer de
umform:dade Inem sempre aberta em
Portugal nem sempre fechada no
Brasil), mas apenas para distingUIr
das corerspondentes formas do prasente do indicativo famamos, louvamos, etc.), em beneficio da clareza
do discurso as formas pretéritas com
aquela terminação.
BASE XVIII

Emprega-se o asunto agudo nas
palavras que, tendo vogal tónica
aberta sejam homógrafas, de palavras sem acentuaçã( própria, Assim
se diferençam: pára, flexã.o de parar,
e para, preposição; péla, substantivo e flexão de pelar, e pela3 combinação de per elas; pélo, também
flexão de pelar, e pelo, combinação
de per e lo: pólo substantivo. e polo,
combinação '1e por e lo; pólos, plural
de pólo, e palos, combinação de por
e los; etc.
BASEXIX

As vogais tónicas a, e e o de vocábulos proparoxitonos levam acento
circunsflexo quando são seguidas de
sílaba iniciada por consoante nasal e
soam invariàvelmente fechadas nas
pronúncias normai.<: de Portugal e do
Brasil: câmara, pânico, pirâmide;
fêmea, sâmea, sêmola; c6moro. Mas

..
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levam, diversamente acento agudo
que nesse caso serve apenas para l!ldicar a tonlcidade. sempre que, encontrando-se na mesma posição, não
soam toda'na com timore invariável: Dánae, endémico, género, proémio; tenómeno, macedónio trinÓmio.

Regulam-/ie por um oU outro destes
dois empregou os vocábulos paroxitonos que. precisando de acentuação
grafica, SP. encontrem em condições
idênticas. Assim. ânus, certâmen.
tentâmen; mas Amon, bónus, Vénus,
BASE

xx

As formas monossilábicas da Gel'ceira pessoa do plural do presente
do indh,ativo dos verbos ter e vir,
têm e vêm, lDIM'cadas com acento
circunflexo para se distingUIrem das
corres~ondentes da terceira pessua
do singular, tem evem, sã:> de emprego exclusiVo na escrita corrente,
preterindo assim a~ formaoS ilSSllábicas teem e vêem, Que se consideram como dialectais.
De moJo análogo também só devem e::,crever-se correntemente as
formas con.postas contêm, convém,
mantêm, provêm. etc., diferençadas
pelo "cento circunsflexo das terceiras
pessoas do singular contém convém,
mantém, pr,)vém etc. e por isso se
prescinde das formas compostas de
tê em e t êem.
BASE XXI

Ao passo que se emprega o aento
circunflx( 11a.s formas Vl'bals ~):u')
xl tonas em que urr. e támco fechado
faz hiato com outro e pertencente a
termmaçào em. prescind&-se desse
acento nas formas verbalE e nominais paro xi tonas em que um o támco fechado faz hiato com Jutro a,
final ou segUIdo de s. Exemplos'
crêem dêem lêem, vêem 'dos verboS
crer da1, ler. ver). e do mesmo modo
descrêem

desdêem ,

relêem,

revêem

(dos verbos descrer, desdar reler. rever). mas, sem acento circuntlexo

g
~

abençoa, condoa-me, en100, moa
moovOOS.
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Com as formas do segundo tipo nivelam-se na escrita, tal como na
pronúncia, várias formas onomásticas
de origem, grec-latina: Aqueloo, Eoo,
ete.
BASE XXII

O emprego do acento circunflexo,

para distinguir formas paroxitonas uU
oxitonas das suas homógrafas heterofónicas, faz-se apenas em dois ca-

sos: 1. O) quandO uma palavra com
vogal tónica fechada é homógrafa de
urna palavra sem acentuação própria;
2. O) quando uma flexão de determinada palavra, também com vogal 00nica fechada, é homágrafa de Dutra
flexão da mesma palavra em que a
vogal tónica soa aberta. ASSlm se diferençam , no primiero caso I em que
não se illclui a forma verbal como escri ta tal qual a {>articula como, ;Wr
esta poder ter acenuação nropriaJ:
côa~ flexão de coar. ecoa, combinação
de com e a (do mesmo modo Cóa,
topó:1imo): côas também flexão de
coar e coas, combinação de com e
as: pêlo. substantivo, e pelo combinação de per e lo; pelos pural de
pêlo, ~ pelos, combinação de per e los;
pêra substantivo. e pera, preposição
arcaica (mas o plural, peras, sem
acento) : pêra, substantivo, e pera,
conjunção arcaica
(mas o plural,
peros também sem acento): Pêra,
antropónimo (com acentuação própria. embora de origem proclítical. e
a mesma conjunção pera; pólo, substantivo
e pala. combinação de por
elo; pólos, plural de pólo, e palas,
ccmbinação de por e los; pôr, verbo,
e por preposiçâo; etc.
E assim também se diferençam no
segundo caso: pôde, forma do pretérito perfeito do indicativo do vertlo
poder e pode, forma do presente do
hldicativo do mesmo verbo: dêmos.
forma do presente do conjuntivo 00
verbo dar. e demos forma do pretérito perfeito do indicativo do mesmo verbo lembora nesta última flexão nem sempre seja aberta a vo~al
tônica) .
Feit[' esta limitação. presdnde-s e
do acento circunflelCo em grande nUmero de palavras com vogal tónica
tl'c!1ada que são hOmografas de outras
CGm vogal t/)nica aberta. Quer dizer:
ccnquanto ~e distmgam na pronuncia. não ~e distinguem na escrita for!I'.~ como: acerto lê'. substantivo, e
acerto I é \ flexão d e acertar; açores
(ô' plural de açor 'do mesmo modo
o topónimo AçoreS), e açores (á), flexão de açOTar: aquele (ê), pronome,
e aquele I é I flexão de aquelar; aqueles (ê). plural de aquele, e aqueles
té), também flexão de aquelar; cerca
(ê), substantivo, advérbio e elemento
da locação prepositIVa cerca de, e cere (é), flexão de cercar; colher (ê).
verbo, e colh.er (é) , substantivo. cor
(ô), substantivo. e cor (Ó). elemento
d~ locação adverbial de cor; doutores

, ,
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10), plural de aoutor, e doutores (Ó),
flexãc de doutorar; ele (ê), pronome,
e ele lei, nome da letra 1; eles lê),
plural de ele lê), e eles (e). plural
de ele I" I; esse lê). pronome, e esse
I t ) , nome aa letra s; eSses lê), plUral de ~sse le). e esses le), plural ele
I'f.le I e); elite. lê), pronome, e e.ste
(é), substantiVo; esteve lê), flexao ae
ebtar, e esteve tel, flexão de estevar;
Tez lê). suostantlvo e llexao ele fazer,
eTe<. 'e l SUbstantivo; TOra 'el. tlexao
de sel e Ir e lora 101 aaverolO, InterJelcao e suc,stantlvo; tosse (Ó), tamoem rJex&o ae ser e !r, e fosSe 10),
flexao de fossar; mgleses lê), plural
. cmglcs, e mgleses 'e I, flexão de ingLesa/; meia I e), flexao ele meter, e
meia ,el. 3uOstantlvo; nele le), comoü.&.çao ele em e eLe, e nele le), SUOSt!:tntlvo; J')(t 'Ô). IemInInO ele oco, e
oca lO). SUbstantivo; plloto IÔ', sUbst~, ntlvo, e PilOto 101, Ilexao de puotar; portuguesa lê!, temll1ll1o ae porugue o , e portuguesa 'e I , tlexao ele
portuguesa,; rogo IÔ), sUbstantivo, e
rogo 101, tlexao de rogar; seres (ê),
flexão de ser tê), e Seres te), nome
de povo; transtorno 10), substantivo,
e transtorno 10), flexao de transtornar; vezes lê), plural de vez e vezes
tê), nexão de vezar; etc,
BASE XXIII

Escrevem-se com acento grave, na
parte anterIOr ao sufIxo, os adverbios
em mente qu eprovêm de formas marcaelas com acento agudo: benefzcamente, contiguamente. diànamente;
agradavelmente, dIstraidamente, genumamente, Iterozcamente, mzudamente; 1name'h tc somente

Do mesmo moelo, escrevem-se com
acento grave, na parte antenor a termmação os denvados em que entram
sufiXO':' prucedldos elo IntlXO ~ e cUjas
formas baslcas são tambem marcadas
com acente agudo: chavenazznlta, ta-

b!O~mlw. nOdouzua; [JozaZl?UW, :uutl!aZ7ta, martzzznho, ortazIn/w, repUzznos; anelZInltos, avózznha, caeze!ro chapeuzinho, chàzada herOI<:mno
mazon .., pezzto . pezorro, pezudo, sano'
ta- te~al, SOZInho, vmtenzito.
BASE XXIV

. Sef undo o modelo elas formas a e
as,_resultantes da contr:acção da preposlçao a com as flexões femminas do
artIgo defll1ldo ou pronome demonstPt,vo o, emprega-se o acento 0ra ve
noutras contracções ela mes ma p~epo-

sição com formas do mesmo artigo ou
pronome. e oem assim em contracções
idênticas em que o prIme'i ro elemento
e uma palavra mflexiva acabada em a.
Exemplos: ó e os, cOl1traCções da dita
pr' pOSição (correspondentes àS combmações normais ao e aos) com as
forlI,as o e os; pró, pra, ):irós e lJras,
contracções de pra, redução da preposição para, com as quatro formas o.
a . os e as,

Anàlo!'amente, faz-se uso do acento
gra'
n?s contracções da preposição
.. com as formas pronominais demonstrat, \ as aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo e com as compostas aquetoutro, aqueloutra, aqueloutros e aqueloutras; àquele àquela, àqueles, aquelas, aquito, àqueloutro, aqueloutra,
àauelourtos. aqueloutras, Mas, se tais

formas, em vez de se contrauem com
t::ssa preposição, se contraem com uma
palavra mflexiva acabada em a, por
exemplo pra . Já o acento grave não
tem cabimento. porque as duas partes se escrevem dlstmtas, apesar ele
toneLlcamente umdas: pra aquele , pra
aquda, pra aqUilo, etc, la+ a aberLO). tal como para aquele, para aquela,
para a"UilO, etc,
BASE XXV

O topónimo Guiana e OS seus derivados, como guianense e guianês. posto
que o u seja foneticamente distInto
do g antenor, formanelo dit.ongo com
o I ~eguinte dispensam, por slmpliflcaçao o;'togrilfica, o 'acento grave
com que poderia assinalar-se tal distmçac,.

Stgue o modelo de GUiana, di spensando Igual emprego elo acento grave,
a to,ma Gmena , aportuguesamento do
tnpól1lmo francês Guyenne,
BASE XXVI

Independe nteme nte elas contracções
crm\J à, aquele aquela. aquilo, aqueLOutro et.c .. , que o acento grave dIferen",a ele a, aquele. aquela, aqul/o
oqueloutro, etc. 'veJa-se a coas e XXIV I,
apcna~
num caso se emprega est,e
acento para dlstlllgun uma palavra :ta
sua nomogl'a t a neterotol1lca: quanl10
urna torma com vogal fllJerta em sIlaoa ::'tona esta em nomografla com outra que lhe e etlmOJoglcame nte paralela e em que a mesma vo gal e su rda pele menos na pronuncia por tuguesa. ASSim se ellferençam: agora,
lnter]elçao usaaa no Norte ele Portugal, e agora, aelveri:no. conjunção e lO"erjclçao; o, a os, as formas
arcaicas
,

•

-22de artigo definido ou pronome de:-.101.strativo e o. a, os as; preguntar,
prebelsmo eqUivalente á forma normal
perguntar (veja-se a base X), e preguntar: etc
Em virtude desta limitação, dispensam o acento grave muitas palavras
com vogal átona aberta que são homografas de outras em que a vogal
correspondente. pelo menos em Portugal, é normalmente surda. Nivelam-se, portanto, ua escrita, sem
embargo da sua diferenciação na pronUnCla, formas como as seguintes:
acerca (á ... I!l. advérbio e elemento
da lOcução prepositiva acêrca de. e
acerca, flexão de acercar; aparte cá),
subStantivo, e aparte, flexão de aparta!: asmha (á) diminutivo de asa. e
asinha. advérbio; ave (é), interjeição
(consequentemente, ave-'maria, e não
at;e-mana) , e ave, substantivo' molhada AÓ), substantivo. e mo'lhada,
flexao de molhar; pregar (él, verbo,
e pre~ar. também verbo; salve (ê). interjeição, e salve, flexão de salvar; etc.
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O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras port1J.gt.esas ou aportuguesadas. Nem seq~er se emprega na poesia, mesmo
que naja separação de duas vogaiS
que normalmente formam ditongo:
saudade, e não saüdade, ainda que tetrassllabo; saudar, e não saüdar ainda
que trissilabo; etc.
'
Em virtude desta supressão abstralse de sinal especial, quer para distingUlr, em silaba átona, um t ou u de
uma vogal da sílaba anterior, quer
para distmgUir, tamt;.em em sílaba átona. um t ou u de um ditongo precedente. quer para distingUir em sllaba
ttmca ou átona. o u de gu ou qu je
um e ou
seguintes; arrumar constituzna, depOimento eSmtuçar faiscar,
ta"!:lhar. ole/cultura. paraibano, reumao abalUcado auiqut. caiumt1 cauixi,
pwutense; a·guentar anguiforme. argutr bilingue. lingueta, lingU!sta ' linguzstlco.; apropmque (com a variação
apronpznqueQ. cmquenta, delinquem
(com a vanação delinqàem) , equestre, frequentar, tranquilo, ubiquidade.
BASE XXVIII

Emprega-se o hífen nos compostos
eu que entram. fonéticamente distins (e. 'portanto com acentos gráficos,
se os tem a parte) dOiS ou mais substantivos, ligados ou não por prepo.sl-

"
ou outro elemento. um substantivo
e um adJectivo. um adJectivo e um
substantivo, dois adJectivos ou um
adJectlvo e um substantivo com valor
adjectlvo. uma forma verbal e um
substantivo, duas formas verbais, ou
ainda outras combmações de palavras.
c em qUe o conjunto dos elementos,
ma.ltida a noção da composição, forma um sentido ilmco ou uma aderência de sentidos . Exemplos: água-decolôma . arco-da-velha
biSpo-conde,
bn-. cos-de-prmcesa cor-de-rosa I ad]tCtlVO e subStantivo invariável> decreto-let, ena-de-santa-mana medico-cIrurgião raznha-claud!a, rosa-doia pão. tio-avó; alcaIde-mor amorperfeito cabra-cega cnado-mudo cnstã"-novo fogo- fátuo guarda-nocturno.
/tomem-bom. lugar-comum. obra-prima. sangue- fno alto-relevo baixo-relevo belas-letras boa-nova !insecto I •
qrande-oftctat grão-duque. ma-criação. pnmetro-mmtstro. nrime!rO-sarqpnto quota-parte: rico-homem, ~e
'lunda- fezra sequndo-sargentl. amarelo-claro azuL-escuro azul- ferrete azultopazlO castantw-escuro. verde-claro,
verde-esmeralda . verde-balO
verdenegro, esmeraLda, verde-gaio verdenegro verlie-ruOro conta-gotas. detta-gatos. fmca-pe guarda-chuva par(l-quedas. norta- bandeIra quebra-luz,
torna-vwqem troca-tnntas; puxa-puxa, ruge-ruge ass!m-asszm I advérbiO
de modo) bem-me-quer bem-te-m.
c fi, o v e- n ao-molha. dlZ-que- dIz-que.
mats-que-perfelto mana-1a-é-d!a. menos-mal (= "sofrivelmente ') menosmau I = "sotnvel " . Se porem '10

r O'1.' unto dOS elementos de um composto , est<1 perdida a noção da composlção. faz-se a aglutinação completa: G!rassol madrepérola, madressilva,
pontapé.

De acõr'io com a sespécies de compost,os que fIcam indicadas, deveriam,
em prmclplo exigir o uso do hifen todas as espécies de compostos do vocabuláno onomástico que estivessem em
icieLticas condições morfológlcas e
semânticas contudo por simplificação ortográfica esse uso limita-se
apenas a alguns casos, tendo-se em
conSideração as práticas corrente .
Exemplos:
a I nomes em que dois elementos se
ligam por uma forma de artigo:
Albergaria-a- Velha, Montemor-o-No'lJo.
Trás-as-Montes;

bl nomE:S em que entram os elementos grão e grã; Grã-Bretanha,
Grão-Pará;

,,
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C) nomes em que se comb inam simétri came nte forma s onom 'tstica s (tal
como en. bzspo-conde. l"<éd ico-ci rurgião. etc_~: Austr ia-Hu P4ria , Croác iaEslav ónia;
dI nomes que princ ipiam por um
eleme nto verbal: Passa -Quat ro, Que-

bra-D entes ,
'Forte s;

TrC/.IJa-Mouros,

Trinc a-

el nome s 'jue assen tam ou corre sponde m direta ment e a compostos de
vocalJlIlário comum em que há hifen :
r:itpit ão- Mor como capit ão-m or; Norte-am/t7'tcanos. como norte -ame rican o;
Peles- Verm elhas como pele- verm elha;
Sul-A frican os, como sul-af rzcan o; Todo-Po deros o. como todo- poder oso.
LImitado assim o uso do hifen em
cmpostoF onomásticos forma dos por
justap osiçã o de vocábulos são varia ~'ssimo sos compostos do mesm o tipo
que prescindem desse sinal: e apena s
se admit e que u mou outro o tenha
em parte se o exigir a analogia com
algum dos casos supra citado s ou se
entra r na SUa formacão um vocábulo
escrito com hifen : A dos Franc os IpOVf'ação de Portu gal\ Belo Honz onte.
Caste lo Branc o (topónimo e antro oónimo : com 3 variação Castelo Bran co) . Entre Ambo s-as-R ios FiQuezra

da Foz. Fo" Tua /i'reixo de Espada a
Cinta , Juiz de Fora, Loure nço Marques. Minas Gerat~ Nova uelãn dia
Ouro Preto Ponte de Lima. Porto Ale:
gre R20 de Janei ro Santa Rita 1.0
Passa-QuatTo São 10U S . I Mame de
de Ribat ua Torre de Dona (OU D )
Cham a Vila Nova de Fo::: Côa. Entre -

t8ntc. .OS derivado~ direc to, dos compo-"tOF onOmái'tlco5 em referê ncia tanto dos que requerem como dos que
rl."penSam a UM do hifen . eXIge m este
sinal. à mane ira do que surede com
o, derivados directos de compostos "1r.~i1~res do vocabulárIo comum
Quer
dIzer ' ao me.>mo modo que qe escreve.
por exemplO bem- me-a uer:ml ho qran-

de-r; ficzala to qrão- mestr ado quard amoria . pára- quedi sta Santa -fezal em
harm onia com bem- me-a uer qran deof<ezat qrão- mestr e quard a -mor váraouerias santa - fe . deve escre ver-se : belo-ho rizon ti'w
de Belo Horiz onte;
caste lo-vl dense de Castelo de Vule;
e.1I1 r ito-sa ntens e de Esptrzto Santo ·
111'''- fora no de JUIZ de Pora' 1JOnt f ~
limen se de Ponte de Ll1na : vorto alearense. de Porto AleQr e:' SãO-Iv1T'ense. de São 'ou S I Tome ' vilar ealense de Vila Real.
'

Convém Observar a propósito, que
as locuções onomástica~ I as quais diterem dos compostos onomasticos como quaIsquer lOCUÇões difere m de
quais quer compostos. ISto e por nao
con.~titUlrem umda des semâ nticas lU
aderênCIas de sentid os . mn.~ conjunto.!!
vocabulares em que os respectivos
compo~°'1tes. apesa r da assoc iação que
forma m têm os seus sentid os indiv idlialIzados ' dISpensam, sejam de que
<,-specl. forem o uso do hifen . sem
prt jUiZO de este se mant er em a1itum
comp onent e que já de SI o possu a:

Amen ca do SUL Betra Litora l. Gália
Clsal pma (rland a do Norte ' Coraç ão
de Leão. Demó nto do Meio- b ia, PrtnClpe Perfe ito Rainh a Santa ; etc. ElI-

tão assim em condições iguais às de
todas as lOcuções do vocabulário comum. as quais. a não ser que algum
dos seus comp onent es tenha hifen (ao
deus- dará, à queim a-rou pa, etc.) . inteiram ente dispe nsam êste sinal. como
se pode ver em exemplos de vária s e~
pécies:
a I locuções subst antiv as: alma d.~

cânta ro. cabeça de motim , cão de
guard a . criado de quart o, moço de r.cacios . sala de visita s;
bl locuções adjeti vas: cor de açafrão cor de cafe com leite, cor de
vinho (casos difere ntes de com- deros". que não é locução, mas verda dei-

ro composto, por se ter torna do unidade semã ntica );
Cl locuções prono minai s: cada um

éle própr io, nós mesmos . nós outro !,
quem quer ~ue seja. uns aos outro~;
d 1 locuções adver biais: à parte
mote -se o subst antiv o apart e) de mai~
<locução a que qe contr apõe de menos; note- se demaIS. advérbio. conju nção. etc.) depois de aman hã, em cima. por certo, por isso;
e\ locuçues prepo sitiva s: abaix o de,
acerc a de acima de. a fim de. a par
de. à parte de. apesa r de, aquan do
de. debai xo de. enqua nto a, por baixo
de. '001 cima de . quan to a;
fI locuções conjunclOnals: a fim de
que. ao passo que. conta nto que, logo
que. por conse guinte v,sto como .
BASE

XXIX

Empr ega-s e o hifen em palavratl
forma das com prefixos de OrIgem grega ou latina ou com outro s eleme ntos
análogos de origem grega (prim itivament e ad.iectiva s), quand o convém não
os aglut inar aos eleme ntos imed ia-
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tos, por motivo de clareza ou expresi1\ idade gráfica. por ser preciso evitar má leitura, ou por tal ou tal prefixt) se- acentuado gl'àficamente. Asiim o documentam os seguintes casos:
1. o) compostos formados com os prellxO.' contra, extra (exceptuando-se
extraordinánoQ, infra, mtra, supra e
ultra, quar,do o segundo elemento tem
VI<1a à Ilarte e começa por vogal, h,
r ou s: contra-alnurante. contra-har-

fixo sub, ou com o seu paralelo sob,
quando o segundo elemento começa
por b, por h (salvo se nao tem VIda
autónoma: subastar em vez de subhastan ou por um r que não se lIga
fonp.tIcamente ao b anterIor: sub-b\.-

1nóntCO, contra-regra contra-senha;
e::..tra-axilar. extra-humano, extra-regulamentar, extra-secular. mfra-axilar mlra-hepátwo in/ra-renal. infraiom, intra-hepcitico, intra-ocular intra-raqu!diano; SUl)1 u- axilar
SUIJTahepatico, supra-renal supra-sensível;
ultra-lI.umano, ultra-oceântco, ultra1'Omantlco ultra-som;

n: czrcum-ambiente. czrcum-lI.osp!talar,
c!rcum-mumdo, czrcum -navegaçâo;

2 0) compostos formados com os elementos de ongem grega auto, neo,
proto e pseudO quando o segundo
e ementa tem vida à parte e começa
lJo~ vogal, n. r ou S: auto-educação,
auto-retrato auto-sugeStao; neo-eScoU',stzco. neo-helemco. neo-republlcano.
neo-~oclal!sta; proto-anco
proto-hzstonco prato-romântICo, proto-sullureto; pseudo-apostolo, pseudo-revelaçâo
pseudo-sábIo;

3 o) compostos formados com os
prefIXOS antI arquz e sem!, quando o
segundo elemento tem VIda a parte e
comeva por 11.. L, r ou s: anti-h.zgientco, anti-!benco, antz-rel!gIOSo, antlse"1uta arqul-luperbOle, arqul-irmanaade arqul-rabmo arqul-secular se7nl-lI.omem se"1!!-interno semz-recta
semI-selvagem;
,

4. o) compostos formados com os prelIXOS ante. entre e sobre quando o segun<1o elemento tem VIda a parte e
corr.eça por 11.: ante-lI.zstónco, entrehostIl, sobre-humano'

°I

compostos formados
com os
'
pI lIXOS h.lper mter e super quando o
iel!undo elemento tem VIda a parte
e c0t;leça por 11 ou por um r que nao
se nga fonetICamente ao r anterwr:
;)

htper-humano, mter-helentco mterTt.~lstente, super-lI.omem, super-requmtado;

6°) compostos formados com os
p:eflxos ab aa e ob quando o segundo
element<> começa p<>r um r que nã.o
se llga fonetICamente ao b ou d antenor: ab-rogar, ad-renal, ob-reptíCIO,

1 ° compostos formados com o pre-

bliotecano, sub-hepátzeo,
sob-roda, sob-r01ar;

sub-rogar;

8.°) compostos formados com os
prefIxos czrcum. quando o segunda.
elemento começa por vogal. h, m ou

9. o) compostos formados com o prefIXO co, quando êste tem o sentido de
"a par" e o segundo elemento tem
vida autOnoma: co-autor co-dialecto.
co-fterdelro, co-propnetano;
10.°) compostos formados com os
prefJl:os com e mal. quando o segun-

do

~lemento

começa por vogal ou n:

com-aluno; mal-aventurado, mal-humorado;
_ 0) compostos formads cm o elemento de orIgem grega pan, quandO
o segundo elemento tem vida à parte,
e começa por vogal ou h; pan-ame-

ncnnú. pan-amencomsmo;
nico. van-heleniSmo;

pan-hele-

12.°) compostos formados com o
prefixo bem, quando o segundo elerr.ento corr.eça por vogal ou h ou então quando começa por consoante, mas
está em perfeIta eVIdenCIa de sentIdo: bem-aventurado, bem-aventuranda, bem-hu7TLoracto; bem-cnado, bemfadada. bem-fazente. bem-fazer, bemquerente bem-querer, bem-vmdo;

13, o) compostos formados com o
pre!Jxo sem, quando este mantem a
pronúncIa próprIa e o segundo elemellto tem VIda à parte: sem-cerimónia, sem-numero, sem-razâo;

14. o) compostos formados com o
prefIxo ex quando este tem o sentido
de cessamento ou estado anterior: exdirector, ex-pnme!ro-mimstro, rei;

15. O)
pre~ixos

compostos formados com os
vIce e vizo (salvo se o segun-

do elemento nào tem vida à parte:
vice-dómmo). ou com os prefixos soto
e sotu quando smonimos desses: vzeealmIrante, vice-cônsul. vlce-pnmeirom!ntstro; vizo-re!, vizo-reinado , vizoremar; sotacapitâo, sota-patráo, sotapiloto;

16 0) compostos formados com os
prefixos que têm acentos gráficos, com_ alem. aquém pós (paralelo de PÓS) ,

,

-25pré (paralelo de pre) , pró (com o sentIdo de "a favor de' '), recém: alémAtlúntico, além-mar; aquém-Atlântico, aqué11.-tronteiras; pós-glaciário,
pés-Socrático; pré-hiStórico, pré-socrático; pro-britnico, pró-germânico; recém-casado, recém -nascido.
BASE

xxx

Emprega-se o hifen nos vocábulos
terminados por sufixos de origem tUPIguaram que representam formas adjectlvas, como açu, guaçu e mtrlm,
qm Ido o primeiro elemento acaoa
em vogal acentufUla graficamente ou
ql'ando a pronuncIa exige a distinção
gráfIca dos dois elementos: amoréguaçu. ana1á-mtrim , andá-açu,
1J'!m-açu, Ceará- Mrim.

ca-

BASE XXXI

Emprega-se o hlfen nas ligações da
preposIção de as formas monossilábica do presente do indIcativo do verbo haver: hei-de, hás-de, há-de, heisde, hão-de.
BASE XXXII

E' o hifen que se emprega, e não
o travessão. para ligar duas ou maIs
palavras que ocaslOnalmente se combinLm formando não própriamente
vocábulos compostos, mas encadearn3ntos vocabulares: a dwtsa Liberda-

de-f gualdade- Fratermdade; a estrada
Rw de Janetro-Petrópol1s; o desafio de
xadrez Inglaterra-França; o percurso
Ltsboa-Coimbra-Porto.
BASE XXXIII

E' madmisSlvel o uso do apóstrofo
nas combinações das preposIções de e
em com as formas do artigo defi:1ljO, com tormas pronommalS dlv(.rsa~ e co mformas adverbIaIS (exceptuado u que se estabelece nas c,ases XXXV ~ XXXVI) . TaIs combinações são representadas:

1.°) por uma só torma vocabular
se constituem, de modo fixo uniõe~
perfeitas;
,

a, do , da, dos. das, dele. dela deleS delas; deste . desta, destes, d~stas,
dtsto ; desse, dessa . desses, dessas,
dIsso; daquele, daquela daqueles daquelas, daquilo; destoutro, destr~utra,
df.stroutros
destroutras;
dessoutro,
dessoutra, dessoutros. dessoutras' daqueloutnJ, daqueloutra, daqueloutros
daqueloutras: daqui; daí; dali; dacolá,~
donde; dantes (= "antigamente");

b) nO. na, nos, nas; nele, 7Lela,
neles. nelas, neste, nesta. nestes, nestas, nisto, nesse, nessa, nesses , nessas,
nisso, naquele naquela . naqueles, naquelaS, naquilo , nestroutro, nestoutm.
nr,stoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra, nessoutros , nessoutras, naqueIcut7'0, naqueloutra, naqueloutros, naqueloutras , num , numa nuns, numas,
noutro, noutra, noutros, noutraS , noutrem, nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nalguém. nalgo;

2.°) por uma ou duas formas vocasenão constituem, de modo
f ixa , uni6p.s perfeitas (apesar de serbm correntes com esta feição na pronuncia portuguesa): de um , de uma,

bulare~,

ele uns, de umas . JU dum, duma , duns,
dumas, de aLgum, de algumas, de algunô, de algumas, de alguém, de algo,
de algures . de alhureS, ou dalgum,
dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém,
dalgo dalgures , dalhures, de outro, de
outra, de outros. de outms, de outre'rn ,
de outrora, ou doutro. doutra, doutros,
doutras, doutrem, doutrom , de aquém
ou daquém, de além ou dalém, de entre ou dentre.
D - acôrdo com os exemplos deste

último tipo. tanto se admite o uso da
lo(;uçãc adverbial de om avante como
do advérbio que representa a contracç .. o dos seus três elementos: doravante,

Relativamente às combinações da
pro ,.,osição em com formas articulares
e pronominais , observe-se que legItimamente coexistem com elas, abonadas pela tradição da Lmgua, construções em que essa prepOSição se não
coml;,ina com tais formas: em o
no, em um = num. em algum
=nalllum, em outro
noutro, etc.

=

BASE XXXIV

Quando d prepCSlçao de se combin com as formas artIculadas ou prononomais o, a, os e as ou com quaIsquer pronome~ ou advébios começados
por vogal, mas acontece estarem essas
pa lavras integradas em construções de
infinitIVO não se emprega o apóstrofo , nem se funde a prenoslção com a
forma ImedIata escl'ev'endo-se esta.5
duas separadamente: a ftm de ele
c01npreende r , apesar de não o ter visto; em virtude de os nossos pa~s serem
borúosos; por causa de aquI estares.

xxxv
. Faz-se uso do apostrofo para cindu' graflcamente umá contracção ou
BASE

,

.
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aglutinação vocabular, quando um
elemento ou fracção respectiva pertence prOpriamente a um conjunto
vocabular distinto: d' "Os Lus~adas",

d ' "Os Sertões'" , n' "Os Luswda!" ,
n ' "Os Sertões", pel' "Os Lusíadas" ,
pel' "Os Sertões". Nada obsta. con-

tudo, a que estas escritas seJam
substituidas por empregos de preposições integras. se o exigIr razão espeCIPl de clareza, expressividade ou ênfase: de "Os Lusíadas" em "Os Lusíadas. por "Os Lusíadas" etc,
AS cisões mdlcadas são análogas as
dissoluções gráficas que se fazem , emboro sem emprego do apóstrofo. em
combmações da preposição a com palf'vras pertencer,tes a conJuntos vocat.t.lares Imediatos; a "A Relíquia">
a " Os LuSíadas" (exemplos: expres-

sões ~mportaaas a "A Relíquw" ; recorro a " Os LusíadaS"). Em tais casos, come e ÓbVIO, entende-se que a

disSOlução gráflca nunca Impede na
lp;tura. a (:ombmação fonética: a A=
à, a Os = aos, etc.
BASE XXXVI

Pode cindir-se por meio do apóstrofo um&. contracção ou aglutinação
vocabular. quando um elemento ou
fraçá,c respectiva é forma pronomInal e se lhe quer dar realce com o
uso da maiúscula (veJa-se a t}ase
d' El e n ' Ele, d'Aquele, n ' Aquele,
d ' O , r' O, pel'O , m ' O, t ' O, Ih' O, ca-

X LV ) :

sos em que a segunda parte. forma
masculma. é apllcavel a Deus, a
J esus, etc . ; d' Ela, n' Ela, d' Aquela,
n 'A~uela, d' A , , ~ ' A ,

perA , m ' A, t '.4,
Ih' A, casos em que a segunda parte,
l urma teminma. é apllcável à Mãe

de J esus, a PrOVIdênCIa, etc , Exemplos trásicos: confi amos n ' O que nos
Oi

,~
o

('01

10

~

salVOU;
esse milagre revelou-m' O,
está n' Ela a nosSa esperança ; pugnemos pel' A que é nossa padroeira L
A semelh ança das cisões mdicadas,

pode dissolver-se gràficamente, posto
N &I) que sem uso do apóstrofo, uma comCIO ~ ,b inação da preposição a com uma
~
forma pronominal realçada pela
'" o
maiüscula : a O , a Aquele, a A, a
~
Aquela Cetendendo-se que a dissolução
.3 o..
gráfica n unca impede na leitura a
combinação fonética: a O = ao, a
A;quele = áquele, etc , ) Exemplos fráSlCOS: a O que tudo pode; a Aquela

i

que n os prot ege.

BASE XXXVII

Sempre que, no interior de uma
palavra composta, se dá invariável.

mente, tanto em Portugal como no
Brasil. a elisão do e da preposição
de, emprega-se o apóstrofo: cbrad'água, copo-d'água (planta, etc.),

•

galinha-d'água, mãe-d'água, pau-d'água, pau-d' alho, pau-d'arco. Dando-

se porém, o caso de essa elisão ser
estranha à pronúncia brasileira e só
se verificar na portuguesa, o apóstrofo,
é dispensado, escrevendo-se a preposição em forma mtegra: alfinete-deama, maçã-de-adão, mãO-de-Obra, péde-alfere! •

Observe-se que no primeiro caso
(elisão invariável) o emprego do
apostrofo dlSpensa o hlfen entre a
preposição e o elemento imediato.
BASE XXXVIII

Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do hagiológio, quando importa
representar a eUsão das vogais finais
o es Sant'Ana, Sant'Iago, etc. E'
poIS, correto escrever: Calçada de
Sant' Jina, Rua de Sant' Ana; culto
de Sant' Iago , Ordem de Sant'Iago.

se as ligações deste
é o caso destas
Sant' Ana e Sant'/ ago, se
perfeitas unidades mórficas,
se os dois elememos: Fulano
Mas,

cemo

genero
mesmas
tornam
soldam-

de Sant ana , ilhéu de Santana, Sant ana do
Par naíba ; Fulan o de Santiago , ilha
de San tiago Santiar/o de Cacém ,

Em paralelo com a gr afia Sant' Ana
e congéneres, empr ega-se também o
apóstrofo nas 1Jgações de duas for mas a.ntropommicass quand() e ne·
cessário indICar que na primeira se
elide um o final: Nun'A lvares. Pe-

dr' Alvares, pedr' Eanes,

Note-se que n-"s casos referidos as
escritas com apóstrofo, indicativas de
eUsão ni,e Impedem, de modo algum.
as escrit'ls sem após rofo: Santa Ana,
Nuno AlVares, H.'clro Alvar es, etc,
BP.SE XXXIX

OS nomes d" raç,as. pOVOS ou populações qualquer que seja a sua
modal!dade. 00 nomes pertencentes ao
calendáno, COm excepção das designações dos dias da semana. escritas sempre c<'m minúscula e os nomes de fest a públicas tradlcionais, seja qual fõr
o povo a que se reÍlram. escrevem-se
t odos com maiúscula miciaL por const ituírem verdadeiras formas onomásticas , Exemplos: os Açorianos . os
A mericanos os Brasilei ros. Os Cari a-

:as

os H ispanos, os Lisboetas, os Lou-

>

-27letanos, os Marcianos Os Mato-Grossenses, os Minhotos. os Murtoseiros,
os Negrcs. os Portugueses, os Tuptnambás; Abril Brumário, Elafebólion,
Nissá ou Nissão, Outono, Primavera,
Ramadã ou Ramaião. Xebate; Carnaval (também nome do calendário),
Elafebólias, Lupercais, Saturnais, Tesmofórias.

Relativamente a tod-cs estes nomes,
note-se que (> importante distingu·ir
deles as formas qUe podem correspomder-lhes como nomes comuns e que,
como taIs, exigem o empregodJ'l mlnúscula inicial, muitos ameT!can~s,
quaIsquer portugueses todos os brasileiros; fevereIro (nome de \liII1a ave)
outonos (cereais que s·e semeiam no
Outono), primavera <nome de p1antas) .
Note-se ainda que os nomes de raças, povos ou p{'pulações mantêm a
maiúscula iniciaJ, quando empregados,
por metonímia, no singular: o BrastleiTO
os Brasile1.ros, o Mineiro
os
Mineiros, o Minhoto = os Minhotos,
o Negro = os Negros . o Português
os Portugueses, o Tupinambá = 03

=

=

Tupinambás.
BASE XL

Escreve:n-se com maiúscula inicial
os vocábulos que nomeiam pessoas de
maneira vaga, fazend(' as vêzes de ano
tropónimo~.
como Fulano,
Sicrano,
Beltrano e respectivos femimnos:
Fulano ae tal, Fulano de
disse urna coisa, Fukna
lano, Sicrano e Beltrano
mesmo modo. Quando

destes VOCábUlos

e

tal, Fulano
outr".. Fupensam do
porém, um
sinonimo de mdi-

1:iduo, sujeIto, tipo, etc.

ou de formas
femlfimiis
corresJ;ondentes. constitUll1do assim verdadeiro substantivl
comum, Já se não escreve COm maiúscula, mas com minús. ula: esse fu lano,
aquela

fulana,' um fulano qualquer.
BASE XLI

OS nom.es dos p{"ntos cardeais e d<n>
ponto~ cola eraIS
que geralmente se
escrevem com minúscula Illlcial, recebem, por excepção, a maiúscula. quando designam regiões: IJ Norte do Brasil.. os mares do Sul; os povos do
Oriente' as terras do Levante, o Oc'/.dente éllropeu; o Noroeste afrtcano,

a linguagem do Nordeste.
BASE

XLII

Escrevem-se com maiúscula inicial
os substantivos qu.e designam alt<'s
con.eltos 0011 iC0,3, naclOnais OU religiosos. quà.nCiO se empregam sintetl-

oa.mente, isto fo. com dispensa de
quaisqu-er qualificatives: o Estado, o
Império, a Nação; a Lingua, a Pátna,
a H,aça; " Fe, a 19re1a a ReligIão.
Exemplos frásicos: beneficiou o Estado; fOI grande culter da Língua;
propagou a Fé.
BASE

XLIn

Escrevem-soe com maiúscula inicial
de ciênCIas ramos de ciências e artes, quando em espeCIal deSIgnam disciplinas escolares ou quad1'GS d·e estudos oeCiagóglcamen'€ or;;aI1lzados. Quer dizer: embora tais
nomes se grafem !jcralmente com minü sclll a I anatom.ia , arquitetura dt-

cs nomes

reito canomco. economza volitlca, escultura, filogia 'om.ãnzca, ftslca geral fQnétlcCl hi,tÓTlca . eografza qlotoloaia, tUl7lgulstica, medIcina, musica,
pIntura, quim!ca orqànu:a teologw,

etc. I, recebem a malüscula em casos,
cemo esle<:: doutorou-se em DIreito;

e

aluno de Filo/agIa POl'tuguesQ, estâ
matrzculado em Clinzca MédIca; frequenta as aulas de Geografia EconômIca; obteve dlstmção a cadeIra
de Física; terminou o curso de Pmtura.
RASE

XLIV

Escrevem-s>e com maiúsculas iniciais, nas citações, rs títulos e subtítulos de livros, de publicações periódicas e de produções artísticas: O Pnmo Ba.sílio - Esp!só'liO Doméstico Os
Sertões, Serões Gramaticais; A oNite
(nome de Jornal) Diana OfiCIal RevIsta Lusltana; O Desterrado I estátua
de Sof'ares d-os Reis). O Guaram tOpera tle Carlos Gomes). Transflguraçá.o

(quadro de Rafael), No entanto. éScrevem-se com maiúsculas iniclalsl ou
mmúscula exclusiva, se uniliteros I ,
sem preJuizD de na ver ~empre mal1l.scuIa na primeira palavra os segUintes componentes de tÍ uk s e SUbtILUlos deste gênero 1 o) formas do a.rtlgo
definido ou do pronome demonstra(preposições. ad verblOs, etc.). SImples
tIVO afim' 2. 0 , palavras inflcxlvas
(p·reposlções. advérbl<Js etc.) simples
ou combllladas co mas mesmastormas' 3. 0 ) locuções relativas a quaJquer' categoria de p3.lavras inflexlvas
e c00mbinadas ( U não de modo Identlco Exemnlos dos três ca..'3OS: Contra
Militaris11w. Sóror Mariana , a FreIra Portuguesa; A Morgadinlw dos Canaviazs - Cronica da Aldeida, Mil e
Seiscentas Léguas pelo
Atlânt!co,
Oracão aos Moços. Reflexões sôbre a
Língua Portuguesa, Voltareis, o Cri3(j

..
-28to?: Algumas Palavras a respeito de
Púcaros em Portugal. A propÓSito de
Pasteur, Vzagem à roda da Parvónia.
BASE XLV

As formas prano:ninais referidas :l
erl' idad.es sagradas (Deus, Jesus, Mana, etc,)
podem
escrever-se com
ffiafúsrula inicial \ou maiúscuh ex;lusiva, se unilíterasl, quan dD 11á ! 1mito de lhes dar especial relevo
n 'eJa-se a basf XXXV!l: de'ZicamLhe culto fervoroso; 1: Ela a nossa
protetira; invocamo-Lo muitas vezes;
veneramos O que nos salvou.

Por sua vez, d evem conservar a
maiúscula. quando transcritas. as formas prorY."minais que pessoas de alta
luerarquia leferem a SI mesmas e a
que dão. segundo usos consagrados,
esse realce grafico; Eu. Nós, Nosso, etc.
BASE XLVI

OS nomes de cargos, postos ou digmdades hierárquicas, sejam quais forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam titulas,
qualquer que seja a importância des:es, escrevem-se em regra, com minúscula imclal. ressalvada. claro esta,
li possibilidade de emprego da maiuscuIa em complementos que OS especItiquem ; o arcebiSpo de Braga, o conselheiro F .. o duque de Caxzas, o !mperador, o marquês de pombal, o patnarca das tndlUs. o preSIdente da
Republtca, o rei de Inglaterra. o reitor
da Unwersidade. Sem embargo usa-se
a maIúscula em qualquer vocábulos
deste gênero, se assim o exigem práticas 01lClUIS <correspondência de funclOnàJ'lOS com superiores hierárquicos,
a~ slIlatura de documentos por certas
altas personalidades. etc .). ou se eles
se encontram abrangidos por preceItos
ortograficos espeCIaiS, como nos casos
r.eguinte: Ao ins!gne Reitor da UnzverSldade de . .. •il1lcio de uma dedicatOTla : R.eitor. em vez de reitor por
dei e r ê n c I aJ: Dom [ou D 1. Abaae
'Abade. com maIúscula . por atracção
gratica da forma de L r a t a m e II t o
(Dom,:

Senhor

[ou

Sr.];

PrOfessor

Artes ~ escrevem-se. em atenção ao uso,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados e antepostos a nomes de
pessoas (ao modo elo que acontece com
a abreviatura de padre: Pe Antônio
Vieira); o Bel . AntôlllO de Azevedo, o

Dr. Francisco de Ca.stro, o Ldo. João
Franco Barreto . M . André de Resende.
O mesmo se aplica, como é óbvio, as

2.breviat uras das flexões respectivas;

a Dr a ... , a Lda. .... , os Drs .... , os
Ldas .. .. , as Dras .. .. , as Ldas .. .. Res-

salva-se, no entanto, a possibilidade
de todas estas formas. mesmo escritas
par extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particulares: Caro Doutor (numa carta),
caso em que a maiúscula resulta de
deferência; Senhor [ou Sr.] Doutor,
Senhor [ou Sr.] Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
gráfica da forma de tratamento Senhor
(notem-se as grafias com abreviação
integral; Sr . Dr., Sr, Ldo.); Museu
Etnológico do Doutor Leite de Vasconcelos. caso em que a maiúscula é de-

terminada pela natureza da combinação vocabu1ar mame de uma instituição oficialJ.
As formas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos
de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (OU minúscula
exclusiva, se uniliteras), desde que
sejam; 1.0) formas do artigo definido;
2.0)
palavras infle xiv as simples ou
combinadas com as. mesmas formas;
3. 0 ) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.
Exemplos dos três casos: Entre-as-Rios
(povoação de portugal), Montemor-oNovo, Trás-as-Montes; América do
Norte, Entre Douro e Minha, Freixo
de Espada à Cinta, Santõ André da
Borda do Campo. Rio Grande do Sul;
Rossio ao sul do Teia, Viana de a par
de Alvito 10U Viana a par de Alvitol .
Esta norma é extensiva a quaisquer

combinações de palavras que se escrevam com maiúsculas iniciais (veja-se o que ficou expresso na base
XLIV, a propósito de títulos a subtítulos de livros) Exemplos: Festa da

lou Prol. I ,PrOfessor com ma!lISCUla,
por atracção gráfica de SenhoTl ; Sua
ExcelênCia lou S. Ex a J O Preszdente
da Republlca ,PresIdente, com malllScuIa. por atracção grafica de Sua Ex-

Raça; Instituto para a Alta Cultura;
Repúbli ca dos Estados Unidos do Brasil; Rua do Ouvidor.

Os tltulos universitários bacharel,
doutor, licenCiado e mestre este ulti-

A divisão silábica, que em regra se
faz pela soletração (a-ba-de , bru-me.

celência) .

mo ap!icado aos antigos graduados em

B.\SE XL VIII

ca-cho, lha-no, ma-lha. ma-nha, ma-

•

,,

I.
xi-mo , 6-xi-do , TO-XO , tme-se, e na
qual por isso, se não tem de atender
aos elementos constitutivos dos vocábulos segunda a etimologia Ia -ba-lt- enar, bi-sa-vó, de-sa - pa - re- cer. d i - sú ri-co, e-xá-ni-me, hz- pe-ra - cú - sz- co,
i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-Iar su-pe rá-ci - do) , obedece a vários preceitos

particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer
em fim de linha, mediante o emprego
do 11Í;cn a participação de uma palavra:
l.0 São indivisíveis no interior de
pala vra tal como inicialmente, e formam, portanto, sílaba para a frente
as sucessões de duas consoanteó que
constituem perfeitos grupos ou ~ejam
f CO:"1 e:<:cepçf'to apenas de vário~ comP(,~to~. cujos prf>fixos termmam em tJ
ou à: ab- Lqacâ(J, ad-IUgar SUb-lllu1wr etc" em vez de a-'Ibleqação, a-li
diliqa7, su-, ,blunar etc,) aquelas sucessõc3 em que a primeira consoante e
uma labial, uma gutural, uma dental
ou un,a 13biodental e a segunda um
I ou um r; a-' blução cele- I brar du- i i
plicaçáo re-'lpT!mir; a- i Iclamar de - li
creto, de- 1Q1utição re-Ilgrado; a-! Itlético, cate- I dra, penme-Iltro; a-Ilfluir,
a - ; IjTlcano, ne- IV1'Ose,

2.0 São divisíveis no interior de pa lavra as sucessões de duas consoantes
que não constituem propriameute
grupo. (ainda que uma delaó se não
pronunCIe \ e Igua lmente as sucessões
de uma ressonância nasal e uma consoal~te:

ab-'ldlGa/, adop-litar, amzg-II
dali te, Ed- 'I]ardo lac- to op-tar,
sec-lltoT, SUb-'IPor, ab-llsoluto, aC-11
'~c2o
ad- iJctwO ((dop-' Iça0, at-I' ta,
bet-I samita, lP-1 sllon, ob-Ilvzar des-II
ccr, diS-. C/pUna flores- cer nas- ,cer,
res-qclscIo; ac rle, ad- 11nzrável, Daj- I
ne, cl!afrag- .Ima, drac-Ilma ét-I 'mco,
1'it- i 'mo, sub-Ilmter, am-Ilnésico, in teram- Inense; bir-lll'eme, cor-Ilroer,
]Jl'or-lITogar; as-I Isegurar, bis-I Isecular,
sos-llsegal'; bissex-Ilto, contex-Ilto,
eX-licitar; atroZ-limente, capaz-Ilmente, injsliz-,Imente; am-Ilbição, desen-llganar, en-Ilxame, man-Ilchu,
Mãn-I,lio; etc,
3. 0 As sucessões de mais de duas

consoantes ·ou de uma resonância nasal e duas ou mais consoantes são
divisíveis por um de dois modos : se
nelas entra um dos grupos que são
indivisíveis <de acôrdo com o preceito
1.0), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não entra ne-
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nh um desses grupos, a divisão dá-se
sempre antes da última consoante,
quer sejam todas pronunciadas, quer
haja alguma que não soe, ExemplOS
dos dois casos: cam - II braia, eC-li tlipse,
em-Ilblema, eX - llplicaT, in - Ilcluir,
ins - Ilcriçâo, subs - ! Icrever, t rans - Ilgredir; abs-Iltenção, antáTC-lltico, arc-II
t ó 'P o de, disp-Ilnéia, inters-llcelaT,
lamb-Ildacismo, sois - llticial, TeTp- 11
si core, tungs-Ilténio,
4,0 As vogais consecutivas que não
pertencem a ditongos decrescentes (as
C;lOe pertencem a ditongos deste tipo
n,mca se separam: ai-, Iroso, cadez~ lira,

insti-Iltui, ora-lição, sacris-Iltâes, traves-llsôes) podem, se a primeira delas
n~o é u precedido de 9 ou Q. e mes-

mo que fejam Iguais, separar-se na
escrita: ala - Ilúde, áre - 11as, ca- lapeba,
cO-llordenaT, do-I !er, tlu-Ilidez, perdo-' as, vo- los, O mesmo se aplica

aos casos de contiguidade de ditongos
igl:ais ou diferentes, ou de ditongos e
\'ogais: cal-Ilais, cai-I leis, ensai-Ilos,
;Zn-1ilu.

5," As combinações gu e qu, em que
o u se pronuncia, nunca se separam
na vogal oU ditongo Imediato do mesmo mod{) que os digramas qu e qu
me-ligue, ne- í rgUet. pe-Ilque, pe- \'
quei) , em que o li se não pronuncIa:

á-ll[lua, arnbi-Ilguo averi-llgueis; long2n-llq1l0S. lo-llquaz quals-, Iquer,
6, Quando se tem de partir uma

palavra composta ou uma combinação
de palavras em que há um hífen, ou
mais, e a partição coincide com o fil.al de um do~ elcmentos ou membros,
pcde, por clarcza gráficR, repetlr-se o
11ífen no iniclO da linha imediata:

e;c- l-alteres, mão- I-de-obra ou mão de- -obra, serena-' -los-emos ou serena-las- 'I-emos, SUb-li-rogar vice-II-al7;'zircnt2.
BASE XLIX

O ponto de interrogação e o ponto
de exclamação apena~ se empregam
nas suas formas normais (? e !) comuns a escrita de grande número de
idiomas, Não se faz uso, portanto,
das suas formas invertidas
para assinalar
imclO de uma interrogação ou de uma exclamação sejam quais forem as dimensões destas.

°

BASE L

Para ressalva de direitos, cada qual
poderá manter a escrita que, por cost ume, adopte na assinatura do seu
nome,
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Com o mesmo fim, pode manter-se

a grafia origmal de quaisquer firmas

comercIais, nomes de sociedades marcas e titulos que estejam inscritos em
reglsto público.
BASE LI

Recomenda-se que os topónimos de
l1nguas estrangeiras se substituam,
tanto quanto posslvel, por formal' vernaculas, quando estas sejam antIgas
em português ou quando entrem ou
possam entrar no uso corrente ExempIos: Anvers sUbstltuuto por Antuer
pza; Berne por l:Jerna; Canteroury
por Cantuana; Cherbourg. por Cherburgo; Garonne. por Garona; Hetsznkt,
por Helsznquza; Jutland, por JutUi.ndza; Louvam, por l.ovama; Mamz, por
MogUnC la ; MontpeUzer, por Monptlher; München, por Mumque; Zürich,
por Zurzque; etc.
Lisbõa, 25 de setembro de 1945. _
O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. A Delegação Brasileira:
Pedro Calmon, Presidente. _ Ruy Rig
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beiro Couto. _ Olegario Mariano _
José de Sá Nunes, Relator. - A Delegação Portuguêsa: Gustavo Cordeiro
Ramos, Presidente. - José Maria de
Queiroz Velloso. _ Luiz da Cunha
Gonçalves. Francisco da Luz. _
Rebelo Gonçalves, Relator.
De conformidade COm o que votou em
1907, e examinando as mOdificações
e ampliações que, em 1911, constituíram a ortografia oficial portuguesa. a Academia Brasileira de Letras resolveu aceitar o Acôrdo que
se segue, dentro das novas alterações constantes das .bases juntas e
dêle fazendo par te integrante - 30
de abril de 1931.

. A Academia das Ciências de Lisboa,
pelo seu represetnante, Sua Excelência o Senhor Embaixador Duarte Leite .e a Academia Brasileira de Letras,
pelo seu Presidente Fernando Magalhães. firmam o acõrdo ortográfico
nos seguintes têrmos:
1." - A Academia Brasileira aceita
a ortografia oficialmente adotada em
Portugal com as modificações pOr ela
propostas e constantes das bases juntas que dêste acõrdo fazem parte
integrante;
2. o - A Academia das Ciências de
Lisboa aceita as modificações propostas pela Academia Brasileira de Letras e constantes das referidas bases;
3. 0 - As duas Academias examinarão em comum as dúvidas que de fu-

turo se suscitarem quanto à ortografia da língua portuguesa;
4. 0 - As duas Academias obrigamse a empregar esforços junto aos respectivos Govêrnos, a fim de, em harmoma com os têrmos do presente
acõrdo, ser decretada nos dois paises
a ortografia nacional.
DECRETO N." 20.108, DE 15 DE
JUNHO DE 1931
O chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estad·os Unidos do Brasil:
Considerando a vantagem de dar
uniformidade á es{:rita do idioma nacional, a qual sàmente poderá ser alcançada por um sistema de simplificação ortográfica que respeite a história. a etimologia e as tendências da
lin gua, resolve:
Art . 1. 0 Fica admitida nas repartiçoes públicas e nos estabelecimentos
de ensino a ortografia aprovada pela
AcademIa de Letras e pela Academia
de Ciências de Lisboa.
Art . 2.° No "Diário Oficial" e nas
demais publicações oficiais será adotada a referida ortografia.
Art 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO N.O 23.028 - DE 2 ll8
AGÔSTO DE 1933
Torne obrigatório o uso da ortografia
resultante do acôrdo entre a Academia Brasileira de Letras e a Acade·mia das Ciências de Lisboa .

O Chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do
Brfasil:
Considerando que o acõrdo ortográfico celebrado entre a AcademIa Brasileira de Letras e a Academia das
Ciências de Lisboa, foi aprovado pelo
Decreto n. O 20.108, de 15 de jUnho de
1931:
Considerando que iâ está publicado
o vocabulário oficial da Academia
Brasileira de Letras organizado segundo o sistema ortográfico decorrente do acôrdo e que. portanto, fá{:i!
se torna a prática de um sIstema gráfico que uniformize definitivamente a
escrita do idioma nacional:
Usando das atribuições contidas nO
art 1 o § único. do Decreto número
19.398. de 11 de novembro de 1930;
Decreta:
Vêm a propósito pstas lúcidas palavras do grande
filólogo
Amad?
Alonso:

,I
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Art. 1.0 Fica obrigatório o uso da
ortografia resultante do BlCôrdo entre
a Academia Brasileira de Letras e a
Academia das Ciências de Llsooa, a
que se refere o De<:reto n. c 20.108, de
15 de junho de 19931, no expediente e
publlcações dos órgãos do Poder público, nas UniversIdades, nos colégios
ou gmásios nas escolas primárias e
demais estabelecimentos de ensino,
pÚbllcos ou fis calizados.
Art. 2.° Será tambem exigido o uso
dessa ortografia em todos os requerimentos e documentos submetidos à
administração pública e no expediente
e pUbllca.ções de emprêsas, companhias
ou sociedades que gozem de favor oficial.
Art. 3. 0 A partir do dia 1 de janeiro de 1935 não serão admitidos nos
estabeleciment:Js de ensino. os livros
didáticos escritos em divergência com
o sistema a que s erefere o presente
rtecreto.
Art. 4.° As dúvidas e as lacunas
verificadas no formulário ortográfico,
BlCeito pela.s duas Academias signatárias do acôrdo, serão fixadas pOr portaria do Ministério da Educação e
Saúde pÚblj.~a mediante proposta da
Academia Brasileira de Letras, em
conformidade com a Academia das Ciências de Lisboa .
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 193:l.
112.0 da Independência e 45.° da República. - Getúlio Vargas. - Washington F. Pires. - Francisco Antunes
Maciel. - protogenes Guimaraes. José América de Almeida. - Juarez
do Nascimento Fernandes Tavora. Augusto Inacio do Espirito santo Cardoso. - Oswaldo Aranha . - A . de
Mello Franco. - Joaquim Pedro Salgado Filho.
DE 23 DIi:
DECRETO-LEI N.o 292
FEVEREIRO DE 1938
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 18() da Constituição, decreta:
Art. 1.° E' obriglj.tório o uso da
orto grafia resultante do acOrdo a que
se refere o Decreto n. o 20 108, de 15
de Junho de 1931 entre a Academia
Brasileira de Letras e a Academia das
Ciências de Lisboa no expediente das
r eportições públicas e nas publicações
oficiais de todo o pais. bem como em
todos os estabelecimentos de ensino

mantidos pelos poderes públicos ou
por êles fiscalizados.
Parágrafo UlllCO. A acentuação gráfica, nos têrmos das bases do acôrda
de que trata êste artigo. fica fixada
nas regras que BlCompanham êste de~reto-Iel .

Art. 2.° Será publicado pelo Mlnistél'lo da Educação e Saude , e terá
mo obn2'atóno no~ têrmo~ do artIgo 1.°, dêste decreto-lei, !llll voca.bulano orLDgratlCo oa nngua naclOnal,
no qu::\J serã() resolvidos os casos especlals de grafia não constantes do
acõrdo entre a Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
de LIsboa.
Art, 3.° A partir de 1 de junho de
1939 não serão admItidos no:; estabeleClment.os de ensino oficiais ou reconheCIdos oficialmente. livros didatlCOS escntos em ortografia diferente
da referida no artigo 1.0 dsête decreI'
to-lei.
Art . 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
1
J

Rie de Janeiro. 23 de fevereiro de
1938 117.0 da Independência e 5Q o da
República . - Getúlio Vargas. - Gus-

tavo Capanema. - Francisco CamArthuT de Souza Costa . João de Mendo nça Lima . - Eurico
G . Dutra. - Henrique A. Guilhem.
- M . de Pimentel Brandão . - Fernando Costa. Waldemar Falcão.
DECRETO-LEI N.o 292 - DE 23 DE

1J{Js.

FEVEREIRO DE 1938

......................................
Regras para a acentuação gráfica

1. Usar-se-ão o acento agudO, o
acento cicrunflexo e o acento gra"e.
Não será usado o trema.
2. Levam o acento conveniente.
agudo ou circunflexo as palavras exdrúxulas: pássaro pêssego
3. Levam o acento conveniente,
agudo ou circunf1.exo, as formas verbais agUdas ou monossilábicas tônicas, que ficam terminadas em vogal
por ter caldo a consoante final: di-lo,
pô-lo. di-lo-el.
4. Levam o acento competente,
agudo ou circunflexo, os oxítonas terminados em a e i. o, u tônicos, segUidos ou não . de S: tupí, tupis .
5. Tomam acento agUdo as palavras cUja vogal tônica é e ou o aber-

-32 tos dos ditongos éi, éu, éi: fiéis, chapéu, Eóis, jibóia. idéia.
6. Tem ac9i1to agudo o i tônico da
sequência vocálica aia: saia, bala,
cala.
7. L2vam o acento conveniente,
agudo ou circunflexo, os monossílabos
tônicos terminados nas vogais a, e, o,
seguidas, ou não, de s: pá Brás.
8. Leva o acento circunflexo o o
tônico fechado, seguido de o ou os:
perdôo, vôos.
99 9 Uõa -se o acento grave na contração da preposição a com o artigo
definido ou pronome demonstrativo
feminino átono a, e com os demonsti'ativos aquele, aquela, aquilo.
Gustavo caponema.

DECRETO-LEI N° 5.186 - DE 13
JANEIRO DE 1943
Regula o uso da ortografia em
todo o país

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Are ).0 Até que seja adotado em
definltivQ o vocabulário oficial em elaboração que consubstanci,z, de modo
seguro o acôrdo celebrado em 1931,
enter a Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa,
vIgorará, em todo o pais, como formulário Ol·tográfico. o do "Vocabulano OrtográfLo e OrtoéplCO da Lin'"ua Port.uguesa organizado pela Acad·emia Brasileira de Letras de acôrdo
com a Academia das CiênCIas de Lisbn8" pUblicado em 1932.
Art 2.° O Ministro da Educação e
Saúde fixará os prazos de obrigatoriedade relativos à ortografia dos livros
didáticas e. bem accim. resolverá, por
Í'1struções, tõdll a matéria atinente à
ortografia.
Art. 3.° Fica revogado o parágrafo
úni80 do art. 1.0 do De-creto-Iei número 292. de 23 de fevereiro de 1938,
e outras disposições que contrariem o
presente decerto-lei.
Rio de Janeiro. 13 de janeil'o de
1943, 122.° da Independência e 55.° da
República. - Getúlio vargas. - Gus-
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tavo Capanema. - Alexandre Marcondes Filho. - A. de Souza Costa.
- Eurico G Dutra. - Henrique A.
Guilhem. - João de Mendonça Lima.
- Osvaldo Aranha. - Apolônio Sa-'
les. - J. P. Salgado Filho.

•

CONVENÇAO ORTOGRAFICA
ENTRE O BR.ASIL E PORTUGAL
Sua Exceléncia o Senhor PreSIdente da Republica dos Estados Umdos·
do Brasil e Sua Excelência o Senhor
PreSIdente da RepúbJi~a Portuguesa
com o fim de assegura! a defesa expansão e prestl~io da língua portuguesa no mundo e regular por mútuo
acõrdo e modo estável. o respectivo
sistema ortográfico resolveram por
meio de seus Plel1lpotenciános aSSInar a presente Convenção
Art. 1 - As Altas partes Contratantes prom€tem-~e extrema colabonv;ão em tudo quanto diga respeito
à conservação, defesa e expansão da
lingua portuguesa comum nos dois
p?-Íses.
Art. LI - As Altas Partes Contratantes obrigam-s ea estabelecer como
regIme ortográfico da lmgua portuguesa o que resulta do SIstema fixado
pela A~ademia Brasileira de Lptras
e Acad '~mia das CiênCiaS de Lisboa.
para organização do respectivo vocabulário por acárdo entre as duas ACRdemias.
Art. III - De harmonia com o espí"to desta convenção nenhuma pro\"idência legislativa ou regulamentar,
~üb!'e matÚia ortográfica, deverá ser
d·e futuro posta em vig-or por qualquer
dos dois Governos sem o prévio acôrdo com Q Dl'tro, depois de ouvidas as
cll'as A~ademias.
Artigo IV - A Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
(jp Lisboa serão
declaradas órgãos
consultivos de seus Governos, em mat - ria ort<l\\Táfica, competindo-lhes. ex]êreOsamente e~tudar as questões que
;,,, suscitarem na execução desta Con"onção e tudo o mais que reputem
útil 1)ara manter a u'1idade ortográfica
ela Ííngua portuguesa
A presente
Convenção entrará em vigor. independentemente de ratificação. a 1 de
i:,.neiro de 1944.
.' Feita em dupli~ata, em Lisboa. aos
L. S. João Neves da Fontoura .
L. S. Antônio de Oliveira Salazar".

DECRETO N.o 14.533 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
PromulO"a a convenção Ortográfica
entre o Brasil e portugal, assinada
em Lisbôa a 29 de dezembro de 1943 .
O presidente da República, havendo sido assinada, na cidade de LisbÔa •

..
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a 29 de dezembro de lS43. uma Coavenç~o entre o Brasil e portugal. esta,belecendo o mesmo regime ortográfico da j;mgua ponuguesa. e

.Havendo a mCSr.i13 :Jc"1"·cn't~o ~n
trado em v.;c' :.1<: d:a 1 do corrente
mês, inde)J~due1klr ente de ratificação:
r ' r'lt-') q ~(' a r2f2:,,-l~ CO',\:Ci \".~o.
':'IJ_UM .,.vr cópia ao presente decreto,
seja executada € ct:m';)ndl tro mteira'l1ente corr:o r;ela se contém.

Rio de

J:ln2~rO

C'·'.~trro

RIO de Janeiro . • 0 de jar.eL) r n
19"q i23 - r I [nc eui:' u'·" "1
da Republlca - Getúlio Vargas
Osvaldo Aranha - Gustavo Cap.Jne-

, ~ e-·t·'j"
•• .... 0. ... ,.
I -

o Min,qel'lO de E~t&do dl Educação e S'lÚOl 1I,',ldO oa "tL~l:Ç'ÍO que
....:0",

"'11'1..
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~")·o

n.o J U'5, de 13 de - jane'ro ~de~'1943'
rewlve
Art 1 r
)Lervar-se-á desde
a orto"'rafw prescrlta nelo art

10"'0

1.0

te I~J ri j .~!) '1e l~ ~ !D.neiro de 19q3 '10S livros didáticos qt:e
do

[}'ll

devem ·;er USlclo~ em todo·" os estab~leClmel1t{)" de pn<i,'o do oalS
~ 1 c - O" ln ros OJdátlcoS ora em
cirCllI3~ii.o e os -jU€ venhan, a ser pu-

blicadOS atp tn.' mese.' de;:C!s de expedIda a prescnt rortfP'la mlUl<teriaJ
não delxa:'ão '1 ser u."ados :l21c fat.o
de n20 aC:otare:r. a orto:!rabl pl'escr't1 rOl, O' .,,",.. lei nO ,5 !86 ele 13
de JaneIro de H?43

e.

;c abril de "'i3
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Dispõe sobre a ol'toqralia rios
livro.; djo'atlcos e da outras providénc1Qs.

J.t.i.J

1,..0. ....
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PORTAWA M NISTERHL N'DE 9 D;t ABRIL DE 1943

~

C'!p(I1?P~n(l

- Os Ilvro~ dIdátICOS :mo)'esno paIs ate que entre em VI20r
a ~eÍlnltlva or:.ografla de ~uJa detlmçao ora trata a AC8dan:!a BrasJlelra de Letra' não terão, por êsse fato.
o seu uso vedado
§"

80S

Art 2." - No ensino da I!ngua portU!guesa e oem assim nos exercilêlOs
e provas eSCl'ltas referentes as .lemals
dlsrlplmns em tOdo, o' cur'os mIJlIStrado, nos est8Def'C'l!' entos le'n51no dop a~s e o:~l'lb3tÓl'la a obSerVl111Ci:i ,:l< regras de ortografia eonstnntes do tormllláno de que traLa o Decreto-leI Pitado no artIgo allU'nuJ'.

'lo Diretor da Div;são de Apel'fl'i,<oamento do [)~ )1.rtan1C!lt8 !'.c.i~:in~
trati"o do Serviço Pú hlir" en'liou o
Sr M!..tiü:tro d~ Rdp(';l.t"';::"" e ~"""dp o
se~uinte aVIso'
Rio de Janeiro. 'H r;e abril de 1914.
SI' Diretor:
Tomando conheCImento de sua consulta sôore a m'ttéria O"luf I'áf;c.l dirigida ao chefe de meu gabinete vcr ho
ol'estar-llic a' se'!;llintE'~ inform "'ões:
1 Est:' fi"mada entre o Brasil e
POI tL:. ai 1'1l11 conv'nc50 orto"(rfdica
qre i.. l;Jõe 80S dois íovên;os a obrigat0;'icdadc
adoção d~ um m~smo
sistem a "l'~<)rrri fico.

"C

A o"t~' "afia ora vigente em pO!lpaís é rirroresamente a que deeorr n r'. 1rj"ô' fil'madr· E'm 1931 ~~t;·~ a
Acad,emia Brasileira d~ Letras e a.
AcademIa das C:iênclas de LIstoa, e
que e~tá comubstanciadq no vocabulário ortográfico e Ort0 6 plcO da LmQ'ua Portu.,?-uesa
pr bJicado em 193\1
pela AcademIa Brasiieira de Letras.
']

~o

3 A obn?atonedade da ortografIa
indicada no número anteriOI resulta do De~reto-lei n.O ~ 136. de 13 de
janeiro de :943 O formularia ortográfico obrigatório de acôrdo ~om o
citado úecreto-Iel está ;:lU bJica<io nO
Diáno OfICIal de 4 de ru'ti( dt 1943,
com r2tifi~açii.o no de 17 de iunho do
mesmo ano Posso ll1f',rmar-1he que
existe ~dirão moderna. f 'ita por casa
editora particular do vo 'abulário de
1932 da Academia Bra1 ileira de Letras
4 Ultimamente a AcademIa BrasIleIra de Letras pUblIcou Um novo vocaouJàno ::>rtográfIco com a denoml-
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nação de Pequeno Vocabuláriv ortográfico da Língua portuguesa, /tsse
vocabulário represent~ valiosa contrlOUlção para o estudo da relOrma ortográfica que os dOlE governo!; deverão reanzar para que se aperte1çõe o
sistema de 1941, ora em vIgor nos dOIs
p<>de ser adotado como sistema ,da ortograüa do mesmo mOOG que em I:" J!'tugaJ não se está adotando CI)!110 SlS tema de ortografia ofICial o VOC3.~):lla
rio Ortográfico da Lmgua Portllfwêsa.
publicado em 1910 pela Acad'm:,. ci: s
Ciônc1as de Lís.boa.
Apresento-lhe _o meus prote~t{)s 1e
ele .. ada estIma e consldera~",o - Gust "c CCjJ":,'ema

PRESIDi!.:NCIA DA REPúBLICA

Comunicado aa Secretaria da Presidência da Republica distribuído pela
Agência Nacional:
"Por fõrça da Convenção Ortográfica assmaCla em Lisboa a 29 1- CCzembro de 1943, entre o Brasil e Por tugal, obrígaram-se os aOl, palse" ao
ef, Co !)C':eclmenot de um rr.~"rr.,: ~('gll1' e
ortográfico da lingua portugtle~a que
seria "o que res'..llta do Slf'te!TIR fixado pela Acac!em1a Brasileira de Letras
e pela Academia da.s Ciências de LISboa para organização do respectivo
vocabulário por acõrdo entre as duas
Acade;nias" .
Anteriormente a essa Convenção, a
Academia Brasileira de Letras aprovou uCànimemente, na sessão de 12
de agôsto de 1943. as instruções para
a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organizado um vocabulário que denominou "Pequeno
Voca~,-i1ário
Ortográfico da Língua
Portu;:-uêsa" .
Existem, entretanto, embora em número limitado, divergências rle sistema a acordar entre as Academias. e
que em virtude da Convenção, devem
ser solucionadas emtre as duas instituições, de modo que se consiga integral uniformidade da grafia ela língua.
Tendo em. vbta estas considera ,i\ps
resolveU o 8r. Presidente da Republica recomendar a adoção oficial das
instru;;;ões aprovadas pela Academia
Bras;lairá de Letras, na sessão de 12
de agOsto de 1943, e do seu Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, até que a definitiva solução di matéria, depois de mutuo entendimento das duas Academia~, possa ser e~tabeleci4a.

Tendo ainda em vista que, por fôrça da citada CCl!lvenção é a Academia
Brasileira de Letras órgãos consultivo
do Govêrno em matéria ortográfica,
competindo-lhe est'..ldar as questões
que se suscitarem na execução da
Convenção, resolveu o s~. Presidente
da República enviar a Portugal. com
representação especial do Govêrno,
uma comissão de acadêmicos. delegados autorizados da Academia Brasileira de Letras. que promoverá e ultima- '
rá em entendimentos com a Academia das Ciências de Lisboa. a elaboração da~ bases definitivas da ortografia da lingua. a fim de que. de
acôrdo cem " t"xto e o espírito da
Convenção, possam os dois Govêrnos
promover os necessarios e finais atos
legislativos referentes á matérias
Espera o Govêrno que. com essa
providência que resolveu tomar e para
a qual conta com o apôiO da Academia Brasileira de Letras no credenciar e des1gna ros seus representantes,
terão, em breve, os dois palses. de comum acôrdo. estabelecido oficialmente, para uso dos dois povos, um mesmo regime ortográfico do qual po~sam
decorrer vocabulários sem discrepâncias"
<De 30-5-1944).
Cópia extraída do Diário Oficial Seção I - 8-7-1946 - pagina 9 990

PRESID:/l:NCLA DA REPúBLICA
SEORETARB

Circular n. o 18-46 - em 5 de julho de

..

1946

...... - ......................... .
34. Na mformação, parecer, ou
despacho e na corespondência observar-se-á o seguinte
a)
Clareza. precisão e sobriedade
da linguagem isemção de acrimônia e
parcialidade:
bl Concü;ão na elucidação do assunto:
C)
Legibilidade adotando-se preferentemente o use da datilografla:
d) Transcrição dos dispoiEtivos da
legislação citados na tnformação parecer, despacho e na ~orrespondência:
e' !l.lItenticação das cópias. relações ou outros elementoõ anexados
para ilustrar a informação, parecer
ou corespondência
tI Mar.gem, de acõrdo com as fórmulas padrooizaaas:
9' Ortografia consubstanciada nas
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de l~
'

e-

,
-

de agôsto de 1943. e o "Pequeno VocabUlano OrtograÍlco da Lmgua Portuguêsa . mandados adotar pelo Govêrno;
h, Numer>' ';'io e rubrka, á thtn,
nos caSOE de reorganização de proces130S cancelada a pagmaçâo nnterlOr e
consIgnada,;, expressamente, no processo essas provia ~oncJas;
j) As
informações, pareceres e
despachos serão dados seguidamente,
• sem desperdicio de papel, inutilizadas
as tolhaó ou os espaços em branco,
nos casos de juntada de cópias, relações ou outros elementos, e
1) Ressalva expressa, no fêcho da
informação. parecer ou despacho, de
quajql!~1 entrelinha. emenda ou rasura, bem como cancelamento de exprcs::ões.

-e

ANTEPROJETO DE LEI
Revoga o decreto-lei n.O 8.286, de 5
de dezembro de 1945.
Artigo L" -- FLa revegado o Decreto-lei n,O 8.286 de 5 de dezembro
de 1945, que aprovou o Acórdo Ortográfico de 1945, firmado em LisJ:;oa,
em 10 de agôsto daquele ano.
Artigo 2.° - Revogam-52 as clisposiçõe" em eon trário,
Sala das sessôes, dezembro de 1951.
Justit icaçâo

e.

O Acórclo Ortografico de 1945, firmado em HJ de agôsto daquele ano,
resultante do tTabalho ela Conferência Interacadêmica de Lisboa para a
l:nificação ortográfica da lingua portuguesa ('ontravem a03 reais interêsses do povo brasilell'o.
O parecer lançado no projeto numero 1 191-50, publicado no "Diário
do Congresso Nacional' . de 4 de agôsto jltimo. apenso a êste projeto _
deMOnstra. largamente. essa afirmativa e Justifica esta proposição.
Sala das ses.;ões, dezembro de 1951.
-

Coelho de Sousa.

/'
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•

~
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PARECER DA COMISSAO
DE FINANÇAS
1

RELATÓRI~

A ilustre Comissão de Educação e
Cultura apresenta prOjeto de lei dispondo sôbre o sistema ortográfico do
País e autorizando o Executivo a abrir
o Cl'édito es~eclal de Cr$ 3. 000.00000
para reeditar o "Pequeno Vocabulário
da Língua Portuguesa".
Em face da última providência _ de
ordem financeira - e apenas por êsse

35-

motivo, veio o projeto à Comissão de
Fl::anças para opinar a respeito.
PARECER

Não sendo de nenhum modo pertinente a esta Comissão a análise do
merito do projeto opinamos contráriamente, no momento, à abertura do
crédito em tela. Eis que o orçamen.to prevê dotações para pUblicações e
não e possível, sem o escarecImento
do Executivo sôbre o vulto da edição do "Pequeno Vocabulário". e seu
custo justificar o valor do crédItO especial. Transformado o oroJeto em
lei, caberá ao Ministeno da Educacão e Sa údc executà -'o com ,eus pró/.,
prios recursos ou oromover a aber",ura do crédito correspondente.
1
Somos, pois. de parece; que a .Co- ,
./
missão dE Finança, aprove a segumte .,..,........emenda ao projeto n" 1. 982-52:
t
../"
"Emenda - Suprima-se o art 4,°" / ' rI'
Sala Antônio Carlos, em 7 de ou - ,/jlI""
tubro de 1952, - Macedo Soares e./
Silva - Relator.

1

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças opina favoràvelmente ao Projeto r} o 1.982, de
1952 com a seguinte emenda:
"Suorima-se o artIgo 4 0. "
Sala Antônio Carlos, em 7 de outUbro de 1952, - lsrael Pmhclro, ~re
sidente, Macedc Soa! es e SIlva.
Relptor. - AlOISIO de Castro com
restrições. - LamezTa Bitp1'/court.
Osvaldo Fonseca, ::0!1'1 re~tricões. _
Sá Cavalcante. - Paulo Sarasate. _
Lauro Laves, - Parsital Barroso. _
Nélson Orneana. - Janduí Carneiro.

VOTO VENCIDO DO SR. CARMELO
D'AGOSTINO
O projeto n.O 1.982 . d~ ano C'Orrente, da ilustrada ComIssao de Educação e Cultura desta Câmara, p~rl\
o qual a Comissão de Finançalj, f O! Invocada a dar parecer, versã sôbre
três assuntos diferentes, embora conexos. nos cinco artigos de que se
compõe.
O artigo 1.0 do projeto revoga o
Decreto-lei n,o 8.286 de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o Acôrd~ Ortográfico de 1945, firmado em LIsboa,
a 10 de agõsto do mesmo ano. E'
um dos assuntos. O artigo 2. 0 , versa
outro decorrente ou corolário do prImeiro: - restabelece o sistema orto"Táfico consubstanciado nas instruções
~provadas pela Academia Brasileira
de Letras aos 12 dias de agõsto de
1943 e nb "Pequeno Vocabulário da
Lingua Portuguesa", a propósito OOi-

-

Porfim, nos artigos S o e 4. 0
o projeto autoriza o Poder Executivo
a. reeditar o aludido "Vocabulário"
abrindo, pelo Ministério da Educaçào
e Saúde, o crédito especial de ..... .
Cr$ 3.000.000,00.
A iniciativa da proposição relatada
pelo nobre Deoutado Sr. Antônio Peixoto, na Comissão de Educação e Cultura, teve unânime acolhida dos respectivos membros componentes.
A
audiência da Comissão de Finanças é
soliC'itada em con3cquência da despesa reclamada pela \igé:1c'a ela lei em
projeto. nos têrmos em que êste se
acha concebido.
Autorizando o Poder Executivo a rf'edital o "V<Jcabulário", pelo artigo
3.0 , o projeto de aC'Ôrdo com o artigo
4. 0 , faculta a abertura, pelo Mimstério da Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$ 3.000 000.0-0 oara
as despesas da reedicí!.o. O nrojeto
não determina a quantidade de exem-

Art. 4.° Esta Lei entrará em vigor
na data de ~ua oublieação revogadas
as elisposicõee em contrário.
Sala Antônio CarlOS
Carmelo
D'Agostino, Relator.

plOl'CS da reeicão, nem particulanzu
nada a seu respeito. Fixa, uorem a
soma do C1:f'dito a ser aberto. em
forma :,wtorizativa.
Salvo melhor

ct dezembro de
ra Presidente
Paulo Lauro.
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ANEXO
PROJETO N

REDAÇÃO

Red(u;ão

vo ficava autorizado a abrir o crédito
especial até Cr$ 3 000.000.00, submetido ao critrno do Ministcrio da Educacão e Saúde atingir ou não o limite
fixado

E' o nosso parecer adstrIto à part.e
do projeto que nos incumbe apreciar
e relatar,
Aceita a sugestão, na forma enunciada, pOderia o l'rojeto ser redigido
Dali têrmos seguin tes :
SUBSTITUTIVO

Art. 1.0 E' revogado o Decreto-lei
8 286; de 5 de dezembro de 1945
que apl'o~u o Acõrdo Ortográfico de
1945, firmado em Lisboa a 10 de
agõsto do mesmo ano.
Art. 2 ° Fica restabelecido o sistema ortográfico de 1943 consubstanoiado nas "Instruções" aprovadas nela
Academia Brasileira de Letras, a 12
de agôsto de 1943. e no "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Llngua Portuguesa" .
Art. 3 v O Poder Executivo é auterizado a reeditar n "Pequeno Vocabulário Ortográfi~o da Lingua Portuguesa", abrindo para êsse fim, nem
Ministério da Educação e Saúde. o
Ol'édito esoecial até à soma de , .....
11. 0

Or$ 3. 000 . 000,00 .

tma!

1950

FINAL

do

Pr01eto nú-

mero 1 191-A de 1950 que aprova

o texto da Convenção Ortoqratica

f',rl1wd' P11'T'
IJr 'sit e Portugal,
em 29 de dezembro de 1943, em,
Lisboa.

::::O:·.6re~so Nacional decreta:
Art. 1 G ~. a,)ro\ ldo o texto da
Convenção Orgotratlca firmada entre
o Brasil e ?o_'tu c a <',' ~9 de dê~em
bro de 1943, em Lisboa.
•

:J

Art

2.

Revc2,u r'1

em contrario.

e·

a., diSpcsi~ões

t

Reda~ão, 15
- GAtúlio Mou-

Sala da ComIssão de

jUízo conviria declarar-se, no artigo

4.°, que, para atender à, despesas previstas no artigo 3.° o Poder Executi-

,:91-B -

PROJETO N.

lJ~l

.~ra/ MoreIra .
TOpO Coe!ho.

° 1.191-a

-

1950

Aprova o texto da Convenção
Ortograjzca jirmada entre o Brasil e Portugal, em 29 de dezembro
de 1943, em Lzsbõa; tendo parecer da Comzssão de ConstztUlçao
e Justzça que opzna pela constttucionalidade do projeto e pareceres das Comzssões de Educação
e Cultura, com votos dos Srs Coelho de Sousa e Otávio Lobo e
'
votos em separado
dos Srs. Carlos
Valdemar e Nestor Jost e da Comissao de Diplomacia (avoro.ueis
ao projeto.

(Da comissão de DiplomaCia)
MENSAGEM N. ° 132-1'!i48 A QUE SE
REFEREM OS PARECERES
Senhores Membros do Congl'esse
NaclOnal:
De acôrdo com o preceito const1tucional, submeto a Vossa aprovação.
em cópia devidamente autentlca e
acompanhada de uma Exposlçao de
Motivos do Ministro de Estado dQ,j/
Relações Extenores, o texto da Convenção Ol'tográt'ica entre o Bras1l e
Portugal. firmada, em Llsbo.a, a 29 de
dezembro de 1943.
Rio de Janeiro em 20 de JulhO (la
1948.

EUllIOO G. DumA

.e

-
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EXPOS IÇÃO DE MOTIV OS

Em 20 de julho de 1948
DAI/6 8/540 .22 <8!!).

A Sua Excelêr da o l:ienhor
Gene ral de DIVi~ão Eurb J .-::<asp8l"
Dutra .
Presi dente da Rcpúbl1ca.
Senh or .President~:
Tenh o a honra de passa r às mSoos
de Vossa Excelência a anexa copIa
auten ticad a da Convenção Ortog rafica entre o Brasi l e Portu gal firma da em LIsboa, a ~d de dczeml;r·'} de
1943.

2. A Celebração da referi da COIlvew'ao ooea·cce ao mtuit o de ordenar 'os traba lhos, de há mUlto empre·
endidos, no sentid o de estabelecer-~e
uma ortog raf!a única da Ilngua por·
tuge- ~..l c n. toao o :nund o.
3. A aludi da ConvençRo aeter mlno u
a obng açáo reciproca de ooservarcm
os dOIs palses. "como regime ortog raicu

e.

'-<h

1111i:" :Ja

i]cr(,l '~'uésa,

o

que l"e-

sulta do siftem a fixado pela Acaae.
mia Brasl lelra de Letra s e pela Academia das CiênCias de LisbOa para
orgal1lâ,ção do respectIvo vocatmlano por acordo entre as duas Academias. Convencionou-se. a1l1da. que
1 en'lum .
'Jl'O.lOer,cn leglslativa ou
regul amen tar, seria. de futuro, posta
em vigor por qualq uer dos dois Govêrnos. "em prévio aeôrdo com o outro
depoIs de OUVIdas as duas AcademIa!;,
que seriam decla radas órgãos consu ltivos de seus Governos em mate rla
CrL 'grúlIca competindG-lhes, expre ssame nte estud ar as questões que se
suscn assem na execução da conv enção. e tudo maIS que repu,cassem ütIl
para maf't el a umdr,de ortog r:Liea da
lin:;u3 portu guêsa ,
4 De conto rmIda de com o disposto
na Convenção. e para dirImIr ainda
persis tentes enviou o Govêrno oraslleiro a Portu gal, em 1944 uma comlssãc de membros da AcademIa Brasi leira de Letra s com repre senta ção
oficial a fim de fixar as bases de!!nitiva s da ortog rafia da Ilngua, proporci onand o aos dois paises a possibllidaae ae promOV8rem atos legislativos finais sôbre a mater Ia.
5. O acõrdo resul tante daque la reunião foi aprov ado no Brasil pelo Decreto -lei n. 8.286 , de 5 de dezembro
de 1945.

6. Acontece, porem, que a Const!wição Feder al de 1937, VIgente
na
epoca da as~ll1atura da COllvençao
Crtog rática, eXigIa em seu artIgo 74,
letra d a aprov ação pelo Poaer LegislatiVO dos tratad os e convenções Ul_
tE'rllacionals celebrados pelo Pre~lden
te da hepúb lica. Tal aprov ação el1r;retanto, não se venflCou FOI oalxa do o OPcreto n. 14 .• 33 de 18 de Janeiro de 1944, prom ulgan do a ConvelJçao, quand o se fazia neces sarla a e!etivaçã.o da retific ação por via de Dec:reto-lei no PreSIdente da Repü bllca
que, no momento. exerCIa cumu lativame nte o Poder Legislativo, Ja que
não estav am em funci onam ento a Camara dos DeputadoB e Conselho Fe·'
deral .
I. Parec e-me,
Benh or PreSidente,
em face do que acima ficou exposto,
que a Convenção Ortog rafica deve ser
subm etida a aprov açao do Poder Legislativo. de acõrdo com o artIgo 66,
ttem 1, da ConstituIção Feder al, se
nisso Vo~sa ExcelêncIa conco rdar.
Aproveito a oport unida de par3 renovar a Vossa Excelência, Senh or
f'reo'dent8, Co prote sto, CiO 1'1eu 1) .:1.is
"11'01' nelo re: peito. puul l<"3t'lwn-

des.

PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
RELATÓRIO

O Acôrdo Ortográfico resul tante da
C mver:ção assm ada enlre o Brasi l ~
Portu gal a 29 de deiem bro de 1941S,
em Lisboa ~em pr 'vocado wr"es e
exalta dos debat es nas aSSOciações de
letras e filologia, na tribu na na Imprens a e no Congresso; llebates de letrado s, de estudiosos, professõrCl; e
cienti stas, gram áticos e filÓlogos, acadêmicos e jurist as. Jorna listas e parlamen tares. Uns defen dem- no com seguran ça e convicção
consi deran do-o
ubra notáv el e afirm ando que "O.!:l
proventos que aos escritores brasileIros ficarã o assegurados por ês~e meio
não há econo mista nem SOCiólogo que
os deixem de prover com maior ou
meno r precisão; e não serão some nte
proventos materiaiS OS qUe hãCJ de auferir os nossos bons autor es: tamb ém
proventos super iores de se torna rem
conhecidos, lidos e admi rados pelos
povos de aquém e de alem-mar~
(Prof . José de Sá Nunes, Outr08,
porém, o critic am com sarca smo e
com impie dade assev erand o que, "ao
ser pôsto em prátic a, mostr ou traze r
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grandes prejuízos ao ensino, e os prutestos e queixas são presentes da paIte de quase todos os professôres,
principalmente da classe prImária"
(Fernando Távora e Benl Carvalho I
Há quem o repudie com zombarias.
por considerá-lo Imposição dos pOl'tuguêses; e há quem ú '1 ;~H.C ('()fJ) e 1tuslasmo, por julgá-lo vantajOSO para
os brasileiros.
Dentro dessa luta viva e encanllçiL.
da. faz-se mister para perfeito exame
do assunto muita prudência e muita
serenidade, muito estudo e sabedoria
tis mestres da Filo'o,,!a e do Dlre: 1),
que nos darão luz, c,nn (,3 seus en,;l.. ~~

t

~

~!

l

p8rn ser reç,ol-

vido êste problema. de tão prolund I
repercussão e de tão grand" impor·
tância em tôda~ a~ esteras educacionais e administrativas
Não na negar qUi) o Acõrdo Ort"
grálico t realmente a eXp>'esoao ine
ou vo r .
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brasileIra e, conse uimemente
da
un_rlud" da llllgua UnIdade ne~essá
ria e preciosa que facIlItandu . conheCImento do idIOma l1aCIOnaJ e fIxando a sua expressa0 escnta seo:un
do normas fixas e segura~ baseadd.~
em pnncipIOS verdadeiramente CI 'no
tlflco<i orgalllzados pe as maiS COll<;pl
cuas autondades fllolúglcas da~ di la"
• p~trias só podera -razel proveitos e
vanoog'!lls a quanto.,; lP'lmf~ste J:1 p3:,
escrita o~ seus pensamrntcs em nO.';);"l
llngua, quer llfl Amenca quer na Europa, seja na ASla, seJa na Alnca
Desaprovando o Acôrdo. não há negar que voltanamos aos sistema noc1vo e perIgoso da grafIa que o pre
cedeu prlo que no, parece de todo
sem cabimento e sem oportUnIdade o
projeto dos nobres deputados Fernandes Távora e Bem Carva.ho, apresentado em 8 de outUbro de 1946 a esta
Cas~' liO (. 'aI p'el11~m :t revogac'Í.o da
Decreto-lei n, 8.286, de 5 de dezembro de lfl45, aue fi nrovou :l ort()nT'lf\a
ulllú<.;ada, em' "obediência à Convenção assinada em Lisboa a 29 de dezemb,o de 1943. A êSEe projeto apre
ser-tJ' I o'.ltstitutirc c rleputado Jorge
Amado. que pleiteou uma reforma integral .e definitiva, a ser realizada por
comissao :te tecnicos de comprovada
capaCIdade Contràriamente ao dito
projeto e a êsse substituivo se manIfestou o deputadO Raul Pilla membr0
da Comissãc de Educação e' Cultura,
votando pela manutenção do Acõrdo
e julgando mdispensável que se "ouvisse, preliminarmente
a Academia

Brasileira de Letras e a Academia
Brasileira de Filologia", Outro substitutn'o fOI apresentado pelo deputado
AurelIano Leite. o qual foi aprovao.o
por maiOria; sustenta o Acôrdo Orto~mI1co e propõe a nomeaçãD de uma..
comlssão especial que, "valendo-se da.
( lp.tora'":l .1 6 'ademia
Brasileira
ae Lel,ras e instlLuLOS de filologia do
País", estude "convenientemente
problema e apresente à Cámara dos \
Deputados as bases para a sua solucão definitiva". E' um narecer fundamentalmente político Não estã com
o projeto Beni 'Carvalho nem com ()
. ' 1'-t· ~'llivo J'l". e : .. n1do E' apenas
u.:ia so h. cão éit' "mel gência. que se
nos afigura salvo melhor n preciação,
Sf'm ba0l' iurídica. desde oue ~e tenha.
(m co 1 '1. I) aue disnó" o -Direito Privado e o Dirêito Co-mtitucional Brasileiro.
. ) ' [I'c'''' 0;,Co' '1el "d' c n ,
tog-ráfico é o comp'fmento da C'on
venção de 1943 e ql1 n (' 'jnl 8. to i~tcr
nacional n8.o Dorleri~. nen nod.fT~, 0:1
conformidane -do' t.'ri'1c;:,;~ - ('~' ",,1n_
cidos pelo Direit0 <Cf Te; <t'1 l' -"TI r"
vogaclo sem orevio p·'t"'1diTYJon' 1 :0ffi
as duas nartes co)'t at~r'p~ 00 at.'1'
internaciôm\1.~ oodem ,1'1 rl P l'l1nf' qd[)'
~11'l.'lrl0 t'ecopelos me!oq re{'l1lare o
nhecido$ como pl'ejllrlJc;qi, 00< tntRrês<es do novo ou do F'"tl1do. como nodem ser suspensos relo ,enado da R,f'pública. quando 5e~am decJarado& Ulconstitucionais pelo Poder Judiciário
Releva notar. por lUTI prin~ir;n 1<'
sinceridade e f'xacão
r'!ue I) q'lS''''''
deputado relator do sUbstituti\-:: l"':'~
vado me flSe"UrOll 'f'r favorável
a..o
Acôl'do Orto!!rático I' C'ontráno a quai-

°

l

c

Hi1:"'! t~ur
00
~.'í·i·andl'l
"-~e
-Ug':lj:~ Gltor.?"~- ,"'\

quer nlodificflqflo :rlFto
mo dOl tu r :'c-'''·e ~lp
o Poder

LrQ'~s!at1V(

o Presidente da ReDliblira deve inte~·
pretar que o tratado 'lão ~oru;eguiu
aprovacão e entabolal'á. ou não. ;. seu
JU;zo novas negociações' .
Da Ci'mi.ssão de r:d',1~3Ção e C"'tc.ra
veio o rf'fprirto projeto nara a Comissão de Diplomacia e Trat::Hios Nesta.
acendendo ao renllerHne'1to do deputado Afonso de Carvalho foi ouvida
a Academia Bra~i1eira de Letras. ClUf.'
se manifestou favo"ávE'1 a manutenção
integtal do Acõrdo Au~ente êsse deputado, coube ao nossc companheiro
Vargas Neto. como novo relator aprf'sentar p·arecer QUt logrou aprovação
unâmme, tanto pela seQ:urança do ~eu
estudo quanto pelo brilho da sua linguagem. defendendo íuridicamente o
Acôrdo, que considera "de conformidMe com o Direito Int.ernacional Públ1c0, coma Lei, cum a Junrisprudên-
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cia, cem a Academ'a Brasileira
1e
Lctrn' e com o~ l'otO' aT'ont8do·' dos
mais ilustres membro~ da Academia
Brasileira de F'ilologia'
salientando
outrossim que "t.udo o que se fizesse
d o"a avante fora dêFte último seria.
em pura perda , porque a.« reclamf\ções surgirÃo sempre nãc só da pf\rtp
dos professõre~ c()mo
também dos
filólogos que não forem ou vidos, :~
os qu ' forem contrariados".
Acompanhei 0 com o meu voto,
declarandO, nao obstant.f' como e do
conhecimenw da Comis<;flO
Que ,e
bem considf'Ta,se o Acõrdo' um1.
grande realizacf'o npnt:·o do a,pec t, )
juridico ainna lhe taltnvam na minl1'~
opiniãü formalidanp, p'"e'lciai" pano
a sua eficácia e valid8de como seja':l
a aprov!1cão e a ratificaG" o da Con·
venção de Lisboa respectIVamente,
pelo Poc'er Ler-is!:l tivo o pelo Poder
EX"Cl,t;,'n P-·l i ?m p nte pm boa hora,
confirma ndo e~ti\
ODlnlao chepa <1
MenS8gt'm 312 do SI' Pre c ic1ente da
República, em có""q ~'1t<'nticada , remet",e r;f' o r r 'X' '() d:l Convfilciio Ortográfic'l, ob'e t n r1'> t-l :') h :'los' debates,
S E'l: a PPrlf' a rp""Iro"'r.ç,l(l do C'onvênio
supramC'1('i0"Qr'!" 8 fim dI' que seja
satisfeito o di!'''lost{l '10 ill't 66 1. i'l
C(,'lstituição [<'''deral ~ombil1ado com
o di~~()5'f.o no ~,... ~7 VIl d:J me~m'\
9

('~rta

e.

A aprovacão ff'lo Con"r"so5 "<acto.
na1. ouer no pns,.nrJo nUE'r no presentf>,
sempre t'oí ~onsiderad:l. '105 OUl.<es de.
rUJcr:?ticos como elnm~nto' substancial das Convencõcs Il1tcrnacionaís, I" ')
Direito COllstit.nrional
Rrasileil'0
'
isto
uma narma
pacifica , j'lma'<
posta el l ] düvida ou dl<r-U~S?o D~scl"
a Const-itui<'fio de 189' art
nO 12\
até à Lei B{),.<I<·a dE ~o:;4 (art. n. o ~O.
letra a \; desde fi '"ar': outoP:lna 2m
1937 (art, 14 , letril d), até à Lei
MagDa de 1945 art 1)3 n-" I, e ar.
tigo 87, no. Vln tõdas tem estatufdn,
sem exceçao altruma a comoetênci ,\
privativa ou exclmiva do Parlame'lto
para resolver
definitivamente sôbre
os tratados e convenções internacionais.
O referendo do Poder Legislativo em
tal caso é criaçiio democrática por
e!celência Restringindo as
atribuiçoes do Poder Executivo; limitaindolhe a capacidade na polftica estrangeira; diminuindo-lhe o poder de representação o referendo estabelece ti
divisão de resuonsabilidat.e e a garantia de melhor exame de assuntos
externos. sempre de alta relevância
porque adstrito ao próprio
sentido
de soberania da Estado: O poder de

fazer tratados - já. o afirmava João
Barbalho
"considera-se u mdos
atributo~ da
SOberania; e, se ê:e
,~
exrrcido pelo preseidtne, que a representa e per~onifica perante 08 I!'ovêrno" estrangeiros ao Congresso que
representa a nação e em nom-€' dela.
S1;nardn.
e incumbido de velar reh
da Constituição e das leis. toca tom,~,'
conhecimento dêsses tratados. e
')
aC'''1r dl~no disso. aprová-los. no desempenho dessa sua tão poderosa incumbência", (Constituição
Comcn·
tários) .

Sendo atribUição do Poder Legislaé realmente sábia e
prudente
a ,~ provaçii.o definitlva dos conv;nio,
e tratados uma vez que, destarte,
,;e evita que o preseidpnte da R"púhl"Crt, de per si tenha poder". i0
cr!:.tr ônuF e encargos, de assumIr d"veres e obrigaçõeS
de cometer érr'"s
e praticar abusos por IgnorânCia '1U
Incompreensão
por leviandade
lU
traição, cOll}prometendo, assim, ti re,.p<Jnabilidade do Estado.
Volvenno a vista par~ as ~GÇ9CS
mais cultas vemos que as pronn;lS
m r nGrqnias
quando
parlamentar' s
como a Alemanha e a Itália, a Pranr 1 f'
'1 Au<"r'q- RllnO'rÍ:'!. <'ll)'l1"tl:' 1
sempre os seus ajustes intrrnacionn!s
à aprovação dos seus congressos 1p~islativ03
Na América do Norte porém, é diverso o sistema.
Compet.e
ao senado, e ünicamente ao 8enad~.
o direito de conselho e aprovac!í.o p.lr
dcis têrços do, membros prescnt-t''',
E' o "advice and consenti' recnnh,'cido e procl"lm'ldo em todos :JS tpmp<ll
e por t,odos os presidentes inrlusiv~
W8.~hington e
Lincoln
Df'fendendo
('s~a exclu~ividane 00\1' n Câmara 'm
t~l caso não tem voto
HnmiJtoI'
Ilma elas m'llOI'E'S fjquras na humRnl·
dad" - declarou 'llle o ('onhecimen t.)
rxa t() e comprrcns'ivo d~ nolltlca 's ..
trangeira, a adesão slRtemá tlCn d:15
mc<moR pIa no." 1 ~entimento delicado
e seguro do caráter nacional R firmeza, a prontidão são ;ncomDatlvt!l~
com o esplrito das corporações nl'tuantes e numerosas, I Cf.
Feder'tl.
cap 75)
Olhando sOmente ao sentido de ne_
teridade não há .:lúvida de oue ~
mais prático o critério ali Rlotado.
tJois que pmsibilita uma direção .nq:~
cômoda, mais precisa e mai~ rfinld,
em d1do: <",o' '"nt0< d? ur~A"1r'la ~ de
gravidade. pelo que tais rS.zões contribuem decirl;dmf'e'lte ~Rra o prestlg10 da fórmula
vigente na gr~nde
RepÚblica Americana
Devemos, wdavia,
r'econhecer que
a orientação do nosso Direito, exigintivo
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do a colaboração dos dois ramos do
Poder LegislatIvo, sôbre ser adotada
pela maioria das nações americanas, e
uma encarnação mais
perfeita
da
idéia representativa e de verdadeir0
esplrito democrático.
Na Swça, alem da "anuência" da
AssembléIa. em certas convenções SIe
pratlCR o reterende do povo "que re
manifesta em têrm06 absolutos e preCISOI>, respondendo Jzm ou não". (Cf.
A Constituzção do Brasil por Aristid 9 .'5
Milton) .
Por conseqüência,
estabelecido como necessário o referendo parlamentar segundo os ensmamentos da bOJ,
doutrina e os nosso~ preceitos const'tuclOnals; esclarecIdo que, antes da rei>olUção definitiva do Poder Legislativo' os poderes dos embaixadores deVidamente credenciados, quer ordináfiOS
que
extraordinários, :1ão vão
além de empenhar o ato do Poder
Executivo; firmado que a iniciativa
dos tratados e fUlição privativa
ao
preSIdente da República, chegamos "
conclusão, com Marnoco e Sousa, de
que. "sendo justo que os homologuem
Ob
poderes competentes, para legislar". a fim de obrísrar a todos, devem
êstes observar e respeitar as prax~s
e as dispoSições do Direito Interno e
do Direito Público.
Isso pôsto sendo aprovado sem delongas o tratado, cumpre seja feita
a sua promUlgação A promulgaçã'J
:1:1
é li publicidade, t a afirmayáü
existência . da lei, afirmaf,'áo
públka
e oficial que a torna operante e obngatona em todo o ,err itório nacional
No regime da Constituição de 1891
a promUlgação era feita pelo Presidente da República. "que tinha o direito de sancão depoli' da aprüvaçáo'
((,IÓVlS
BevilacquaJ: atualmente e
decretada DelO Presidente {) Senado
em nome . do COl1gresso NaCIOnal. e
convem acentuar, om J1áo Barbalho,
que pela "promulgação o no"o ato :10
Parlamento depúii de aceito pelo
Chefe do Poder Executivo. entra a fazer parte d< Direito NaCIOnal .: fica::n
as autOridades a quem ISSO ca.be adstritas a pô-lo em execução'. (COnstltuü:ão -

Comentários'

Prom'lIgado o ajuste ou o acõrdo
€ucerra-se o ciclo legal com a ratificação. A -atlficaç5c é o ato final, praticado desde <;é{;ulos Citam os comentadoreS como primeiros t,ratados ra tl
ficadOS, entre Jutro. os realizados entre J ustlniano e Cosróis, r ei dos persas,
em 561. 6 o de aliança, em 1226. entre
Ed'rardo : e o :o-:de

;:!e

:'la:~.:li·c<:

!"'assando aos tempos modernos, sabemos que jata da Revolução Francesa
<1 Jr::.tlca da ratificação ;ome dlIelto
p()~ltrvo consubstal:clado na ConstitUlçao de 1791 \ titulo tIl. capltulü Il
Eeção 1. art 3 o, bem como a,,~ constltulçóe~ posterlOref IConstItUlçâ<J
e
1 793. art 55; Constitulçfw de 17~b
art. 33: CUil.stlt illÇào de ~48 art, f)3 ~ .
CNIlO elemen'o O:1<I~C das ~onvençõe5,
De enta, paI a ~a 2 ratifiCação tPn1
Sido aceita por medida llldcclil,a.e..
peios melhores Llabdlstas ~ pf'lO dIreito de todo> o, p:Loes jell'ocratlcos
E,., ~ 3. 'jlt!ma demão que retoca o
co~ vêmo p e aa 2umpetêncla do preS C:81'tC G.l R," .. u01lCa
Por ";.Ide "'o
~', nüeildú a que,
.~, tes :tt ratificado
'U:llOUer cu,, 'êmo
rnae e, "ecusado 2·)1',Oante a duta
l·"ao do Consel;íell'C L.1!2.yet t f' D17elto PllhllCO InternoClO7Iai I, oensamos
qJi

a

~"lt

wm

do<

,1', r l f ' '}Cla não aeí e
;enão 'lL;t- JI~ ."ir pre-ench"!

u.Udld
lQH

tUHJS

para a

-

..

r ISltos lieces.'ano~
('Ia Ir'" J .:1€ taIs atos.
'I
"fi>urâo do Poaer

)' ri"

,xlsté~

('onJ(
J
'''lslatJ\o 'ou ':Ie I rl ir', ser, "3.~,Cl~'
sPtllpre ,111~ IS<O fO. ex»!do r,elo DIto'
I

f,no C'1I: ·'tu,',W

'1- 5 H'um ,-:los

~on

ormalldaae essenl'laJ Da n,fôm' ," ma ,e manltesta
A'lfelmo Lea _]ltanll( 'sclarece que
"a ratlficaçâo do tntaao se se aa depOIS do '·otc do ::;0 !.'2Tesso, 'Tconu .
(iit:l'1 t p,

2

~omo

Prática de. ':!OilstitUICéio Federa, Brasileira) Não é divel:sa a opini1io de

Ortolan quando acentua que "segundo
u prálica que adqUIriu fôrça de direito

p<Jsitivo o klt'\do O:lrfl )ue se torne
ubrigatório e exequlvel, depende essencialmente da ratificacão. ainda quandu
não é reservada nos pleno; pode_ es ou
n .. texto do próprio tratado".
rratando oa matérw, ensina Hildebrando Accioly ~ue .. a ratificação e o
ultimo requisito trf'diante o quai um
chefe de Estado ~onfirma o tratado
firmado em seu nomE ( em nome do
Esta.do" (Manual de Direito lntema clOnal Público)

Na América, :1 doutrina é pacifica
Não há ma.!'gem para debates doutnnários n·em para sofismaE ,iur ,dicas
Há memo regra fixa. aceita por tOQO~,
aevic:amente aprovada pela Gonvençi'to
de Havana. realiz1ôa em 2(1 de fevereiro :ie 192!1 Octermmd esta ;'egra
que "os "fatado,- não são oOfl<:;atónos
senão dej}Gl~ de ratificados ielOS Esta elos contrat"ntes 3mda que esta cláusula não conste dos poderes negocia dores nem figllre no próprio tn ,:,ado "
A Lig (ias N8(,Õ"~ foi ma is longe,
exi;;in.:to dos seus Inembros, além da
Q
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j)Qdera lllvoca-lo perante qualquer dos
ÓIg~OS dab :-Ia<,:óes Umdas (art. 102)
Examman<1o, p{)lS, o assunto com
tôd~ a lealapade; ouvidos os doutrlna<10res e come!ltari~tas, pClbhci t.as e
.)urlstaó, i.ll vestlgaoo ú dlreito histól'lCC e o dIreIto positlvo. o Direito
ConstitucIOnal Br?slleiro e o Direitu
IIlternaClOnal ?úblico, s6 podel'elY,ob
cIJegar a uma conclusão, 16glCa e de1U:ltlV:1, que
• da n2ce.ssidade inadIa ve" da aprovaçao do Convênio Ortograflco de 1943 1-elo Congresso Na··
cionaJ para que êle, depols de ratiflc"ao ,e conve, h em tratado perfeito
e acab"ao.
No presente caso, não importa que
o Presldente que o as"inol!. representado pelo seu orilhante delegado,
acumulasse. por determll1ação expressa
da Cana ae 193'1 ,r~:. 180), as funções
legl~latlvas, podendo expedir decl'etosleis sobre tMas as materias da competência da Umão; essa acumulação
lhe facilitana a solução do aS'3Ullto:
bastana um decreto-lei para que ficasse enerrado o ciclo legal, dando
n.argem para a promulgação e para
a devlda ratificação. E' verdade que
fOI expec.do o decreto-le; n." 14 533,
d., 18 de janeiro de 1944 que promulgou a convenção; mas tconvêm acentua-lo 1 laltou-lhe base P caoacidade,
porquanto os atos internacionals não
podem ser assim promulgados: promulgados deVem ser os atos ,e"aIS de
Direito Interno A convenção nao podla se: promulgada pelo Presidente de.
RepÚbllC'l No caso, deveria ser promulgadc um ato legal de Direito Interno ta vra<1o pelo poder competente,
que. entáo, era o próprIO Presidente <la
República.
Tal, porem. não sucedeu
ficando a lacuna que sómente asora
será preenchlda se o nosso Parlamento na sua alta
sabedoria, o julgar
conveniente satlsfaz.endo uma tormalldade caractertstica ao exercicio e validade do presente convênio InternaCIOnal
Postenormente, foi pUblicado o Decreto-Lei nO 8 286 de 5 de dezemoro
de 19·15 :ju'Õ ,endc apenas o 80mplemel'ê·ó :'0 um adRS cláusulas da Con-
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3ó.22/), ele 8 de dezem oro de lS45,
cumpnnúo a1l100S com multa elegancla, "t;.r ,:0 1') c , O" m",l,· I"'tncr,
1IJU\."0;:,:;.-,
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O C:eC2'Jk "J braslleuo fOI consIderado "aprovado a titulo definitiVO' pelO
SI' Mil1lstro Castro Nunes que no~
merece kJu o respeito e a.dm!raçào
quando, emitindo o seu voto num recurso extraordinária, JulgadO a 27 de
junho de 1946, aS~lm se manl1estou ao
referir-se ao Acôrdo Ortograllco, Não
o negamos. Tanlbém conSideramos o
Acôrdo OrtográIlco definitivamente
aprovado como complemento que e da
Convenção de 1943 porem, dentro do
ponto de vIsta do Dlrt~ito Internacional. Falta-lhe apenaó, p:ua a sua execução, o cUlUpril1lento de formalidades exigidas pelo Direito Interno, formalidades, que e~tão ~egU1ndo os seus
tramites em ooedlêncla à ConstItuiçã,o vigente, ellJoora com tndtspensavels deloigas. Essas delongas, toda via,
não SIgnificam meno~pr·?w à gloriosa
Nação amlga que, tamtJ.em, não raro
"ajustava, pdo PreSIdente da R~rU
bl1ca, qualsqu~r COlJV ClJçôes mternucionais e negocIava tratados de comerclO, submetendo-os, depOIS de concluidos, a aprov~\I,:ão do j"egislatiVo".
(Lei n,C 891, de 2,2 de setembro de
1919 ,artigo L", 11 o 7, e artlgo 2'0,
n,O 15, da CUllslttulção Portuguesa)
E de mis~r não desfit~mos a vista,
nêste particular, do ensinamento d.e
G. G. Fitzmaurke (Brtti~h Year Boo.k
01 Int. IJaw) :

"A única regra ao mesmo tempo
lógica e de lInediata apl1caçao do
ponto de vIsta prátICO é a qU€ esta,))elece que os Estados nada tôm que
ver com as leis ou as Constitutçoes
uns dos outros, e nào pod.em, de modo
geral, ser considerados I.!omo conhecedores dela. O Estado que tinha o propósito de vincular-se regularmente a
um compromisso internacional por
meio da respectlVa rat1f1ca,ção ou de
outro modo, deve presumir-se como
tendo preenchido todos os requisitos
constitucionais Internos".
Fiéis a êsses prlnCipiOS, não pretendemos nem desejamos fugir aos compromissos que assumimos com Portugal, compromiSSOS que, sem nenhum
favor nem desejo de agradar correspendem, em tO(l0s O~ s?!1t11Q<, rl)~ maís
legítin:'2s l!1tcrS:::se-s dJ n"tasil.

•

•
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Assim, pelas razões aduzidas - dedE: que ,PJ<'.lll respeItados os p~lllcjpiGS
tradicionais do nosso Direito Prindo,
cumpndas toa as as praxes convencionai" ameflCUllaS e satlslelta< a!' ]U,laS
eXIgén(,la~
do Direito ContltuclOnal
Brasileiro e do Direito InternaClOD'll
Público. como elementos o:1~Hares d',
boa ordem JurtdIca e do respeito m útil.,
entre os pOV08, consol1dando velha:;
tradIções de correspondênCIa trau:,rnal
e de inat>alD.\eJ amIzade pOlltlc3
L€lo exemplu da,j( ao ceno.rio do mundo civilizado - ",orno,", de par?' ('I que
aeVé ·e, ,Lrov;Idc o rêxto da 1"0;1I'é cão O~·,)gn' fica assinado ;.>< r Brasil
f' p) lU a. em LI~bo? a 29 ,.
<,m
brc dt :943 conform 80 proi. to ôe
üec~e:o f,vi'lativo intra tra'lscrito. D(,r
cOITE;;!JVr der no seu ,entIaú ú P
l"ercámt>lO ~lIlturaJ e .:1e umdac j Li
gua ao~ melllnreE deselof f. ,1 mais
.iustd' 'tspIrações das duas \;-ra '1 rl c.<
Naçõc'

"/
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A~t
.' f'h:a ap!'Q,ado o tiO l' da
Co nu ;ao Ort.ogr'Ífic'l. flrm'11.'l !'ltre
Portugal em 29 ae ú(' :emo B a-L
'1.1"
J
RevClgam-se a. d. ,po lções
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Be'1i C'uva ho resolve por rJn~ Jllrr:'
dade de vO'os pedIr r prOllLlllClamerto aa10U'a Coml~.'á.o de L:I'1'<t'tU1ção e Justlca R r('<nf'ltoi~ '1"'~
ria ver~ada na Mensao.em n U '~l4 .iO
seu aspecto consntuclOnal.
Sala das Sessões. 18 de omuara de
1948 - EUTlcO de Agz:iar Sales. Pu:sdente - Bem Carvalho. - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - J01é Maciel - Gilberto Freyre
Wa,L/reao
Gurgel.
Pedro Vergara. Raul
Pilla.

~ARECER

DO DEPUTADO HENI
CARVALHO
t Parecer sõbre a Mensagem :1 :lU,
<Ministério das Relações ExterlOreSJ

~

V
.",

/

Ú

1. O Sr. Preisdente da RepUbl1ca,
em obediência ao preceito consrante
do an. 37 n.o VIII, da COnStltUlçaO
Federal em mensagem datada 1e ~o
de Julho do corrente ano, suome~cu
à aprovaçao do Congresso ,\la:!lOnaJ
;.rmaQll
a Convocação Ortograf:ca
em LIsboa. entre o Bra.:::l c. Po:tugal,
a 29 de dezembro de 1943
2 Ouvida, a re.:cpeno a Conussao
de Dip:omacla e rratados tormulJu
es ta um ProJeto de Decreto Lei;ls/a.
tivo o qual SUQscnto por 'Jnze de
seU3 1111"11101'05 pre,entes está ,.ss:m
redigido.
;, Ar! 1 " FICO aprovaao ú texte
aa .;onvençao Ortogratrca 'limada entre o Brasil e Portugal em
29 de dezembro de 1943 °m Us-

boa,
Art. 2 U Revogam-se as 113:;0.
Slçaes em contritr10L .
3. A mensagem do Che' e .10 K<e
cu"vc ' ac r mpR'1t"l1a de uma ",Tposzçoa de Motivos ~lO S~ '.~;'.:: ··ro .
E~t[],do
do, _~ê!,'()1::jQ~ ':Cxteno:-cs, fi
qual a ,SJril cone ui.

"Parece-me
Sr
P"eElder; te
em t'lce do que aO'ma Lcou el(pô' Tu. que a COl] venç.o OnogràfKJ deva'"
'Uu 11eL!da
a
aprovação do Poder Legislativo,
de acorao com o ant 66 tem I.
da CostItu~râc ""~df'r~
'e
. o,.,
Vossa Excelencla con,'oroal
4. EIS o textc oa Convençav
.. Con vençãü ortog ra fIca e'D trl? (,
Brasil e Porõugal' Sua Exce:êr.cla o senhol PresIdente da Re
pUb!lca aos E~' aoo.- UllIao..< :w
B~asi. e Sua ExcelênCIa o Se::1 11 (;,
Pres'dente di! Republlca 'ortu
guesa com
11m Je 8' segura! a
defesa. expan!'ão e prestigl( 19
lingua Port'lgue,a no mundo
"egu.ar
pOl miltuc acõrdo
modo está ve.. . ·e.'pec' lt r
~
tema ortogratico resolve:-am ;>u
me:o de ,eu, Plempote!1tlUr'U.:
assInar a presenTe CnnVPI(.'8c
Art I - Af AI' i!~ Parte.- COI'__
rratan,es promet.em SE' estrf'!L>
COlaboração em 1;Udo quanlç dIga
re.'lpeHo a ~onse"vação aett'58
e expansão da lt1gU!l ortLl!!uesa
comum nos ctn', n:-lI<p,
Al'ugc n
A" ILL<iS Partes
Contrat<lntes obngam-se a estabf>l€Cer'ornc ce,nme )rtoçrá!:co
da :mgua po;-(.uguesa o que resulta do <;lstem3 fIxado pela '\r':l
demo a Bra.sHelra de Letras e Aca·
dem18 jas Clen<:las de LIsooa,
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para O!'ganlzaçãe do re<pectlvo
voca bulanc POI a.côr<io entrE a.'
duas Aca.demlas
Artlgc UI - De narmoma com
o e~plflt<: Jesta Conv, :içau ne·
nhuma provlàe, .t leglslatlva 0U
re-[!'[,amen' a'
'Ob"f J1arel:<' "T·
tog;al)(:a :leVeI8 ler ]l; ,ULU!'ü
post.a Qm ,'lgOI 001 ~uaJqufl ::0,
éo.~ GoveJ'l]o"
,e:r O1'eVJ( acOJ'
al' com : J'ltre JepOI~ .le OUVIda" a:, dua' AC3C ,mia"
Arng,
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n. o IX. comlbinado com o art. 5.°.
n " XV. lHfa d, da Constituição Fedem 1.
Fôra realmente estranho e absurco poder o Congresso NaclOnal legisla!' sôbre .. bases e dIretrizes da Educação" e ser-Ine veGa.do fazê-lo sõb~e maténa ortográf ca
6. Além dV'so, ocorre. ainda, outra
inco,nsutuclOnalidade :
determina
o refendo artlgo lU que, se vo'tar o
Congresso uma lel sôbre essa matér:a o Chefe do ExecutIvo não "de.verá pô-la em vlqor": passando. as,':n

llTI1

C,e

entrara em

1l1'ie'p

VdlO

nd211t.C-

men:e d,e !'àt flcaç.tCJ. a I d·, lanel:ü '1e 1944
FeIta "'m dUp 1(,'ata
23 de d{z,mbro oc
L. S }OUO Neves
L S AntollZU ae
f>
Pedlca <ôl}~e

e.
•

em LIsbOa, aos

IS43.
aa F'cn!Dura
OUvelra Salazal'''

o assun,o. a aud iênCIa da ComIósãe Clt EduC2,ão e
Cultu"a faz.erro-lc pela maneml que
se <egue
Julgamos não poder o
C ongres.so Nac:onaJ dar aprovação à
Con venção aludaa. pOr \100 pareCH
eVldent.emente inconstituc!oual o seu
artigo III
Dêle reEsalta tlcar estabelecido que
- "ne-nh uma providêncIa teglsativa
sôbre matena c.:-log-ráflCa deverá. de
futu,ro ser posta em vIgor por qualquer dos dOlS Governos sem p:-évio
IlCôl"do com o outro depols de ouvidas as duas Academ:·as "
Conquanto. por êsse dlspositl-vo, não
s·e vede, expliCItamente ao Congresso Nacional, lEgIslar sôbre maténa
ortográ.fica toda via. implicitamente,
essla proibição d-a11 resulta. visto determinar-se que
"de futuro' nenhuma providência legislativa deverá
ser posta em VIgor sem rus condições

estabelecidas no artigo
venção.

In da Con-

Ora, dê's€ m odo. a Convenção proibe, pràticamente, que o Congresso
Nacional exerça wna de sua.s prerrogativas, a qual decorre do art. 66,

'.-

.. providênclQ

leqzslat1va

a

;,
:,;1'Jle·.' lEl~a morta VIstO comp. llr o· Pre~iriente da Re·públlc.a a
drlxar de "observá-Ir"
a desres-peIpe:tà-la
neganao. enfim, cumprirmnto à ConstItUIção. com vlOlação
fnrmal do parágrafo úmco do artigo 83.
D'uILe cUss,. e nula a Convel1çÍÍ!O
L'"i:;oa c.c 29 ae dezemlJro de 1943,
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Be-

v']aqua : ,- "São nu:os 005 at-fl lurld CfJ: c'e ctlrE'.to pübl:CO lDtenl1C:o1111'
q\.HlnriO real.zado' POI
pesoo'a
U.12omJ}Etentc l'U .::ont.rállD,< a ConstltUIÇ;\O d~ E,tac O~ qu·e ex; cE-iebra'em e anuláv('ls quando vIcIados p-or
e'TO dolo ou cO>lção'.
,DIreIto PúblICO In:ernaclouiu. tomo Il p. 7.
2 a e:ilção. 1839 ed Fre:tas Bastoo\.
6-A Nãc cNid-é com essa tese. nem
a lIlvaJrda, o que na mesma oora,
c-s.creve Clóvis BeVllaqua no & 168.
ao t~atar Oa va.ldade dos tratados:
.. A valIdade dos t·ratados diz
êle
mdepende das
mudança",
das mud1ur.a5 con,-t1tuClOnals qUe
sofram os Estados contratant:s".
lopt. Clt
voJ. 'l.G P 23\.
Em prunetrc. IUgru na hlpoéese em
dIscussão a Const:tUlçãc t>rasiletra
de 1946 não troUXE modlflcacão alguma ao dIreIto C(}l1stltuoOnaJ anterror.
Ao conr,ránc. conservou-se
flt. a no'sa cra.àlçá, iwidlca
Dê;;s,E' mOd o. mesmo na VIgência.
da C8rta dE' 37 a Convenção era nula.,
u..rna vez que o aa re f erendum do Poder LegIsla tlVO lhe nâo fôra dado.
VISto naver·lh2 faltado " aprovação
:nejIante ae-cl'eto-Iel.
i'~m
SE'g'llnfio LUgar a CItação de
C !ÓV1S BE'Vl la q u a ref e,e-sE' a tllJpótes.e eVIdentemente dw€rsa lSto e à
de que. após a celeb.ração de um tra-
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tado aIHovado definitivamente, pelo
Congresso, ocorresse mudança constitucIOnal
O;a. de um ladO, o trata.do OU convenção na hipótese nao eXistia. por
lhe faltar val1daCle juridlca - a aprovação !eg;slatlva; não lhe aproveltandú portanto o pnnCip,o enuncIado ; por outro mdo, é mamfesto, como
se disse, não haver traZldo a ConstituQção de 46 a menor mudança referente à espécie n-em tão pouC(), à
forma do govêrno brasileiro, que continua a ser a republicana.
7. Em face c: C' c::.pctC' "6 uma
solução haverá pa:a o laso: - eão
ap:ovar o Con,;:·~.::o :; Conv~nçáo,
em razão da fúrma por QUe se acha
redigl(ja vh.';to lhe não S-€r p~ivel
despOjar-se de uma de suas prerroga.tivas; sugerindo eIlJtretan to ao
Chefe do Execut:vo a modificação do ,
art. lU, paTa que, rel1.ov:da aquela
flagrante mc-oIlJ"tltuciona111a.c!:e. volte, d-epOlS. o Poder LegISlativo a resolver, "defintivamente". sôb;'e a matéria. eX-Vl do art. 66 n. o I da Con5tltwção. o qual claraJIlJ€nte, determina:
"Ayt. 66. E da competência
exc1uo.va C.ü Congr.esso NaclOrual :
I
resolVEr defznitlvamente
~ôb~" os tra ta dos e convencões
celebrados cem os Es.tado~· estraThgelrcs pelo President'e da República. '
1<;1'9. um3 prerrogativa iThd~lmável.
8 Comcn"ando êSt:e artigo, escreve o
Ministro Carlos Maximiliano: - Os
casos mencionadcs no art. 66 do Código fundamemal mdependem de sanção do PreSIdente da Repúblka e· ficam insuscetíveIs de veto. Para regular Um certo número de a'suntos. celebram-se tratados ou simples conYenções. Cabe a iniciativa ao Ministro do Exterior: somente depois de ultimadas as negociaçôes e de assinado
o contl"ato mternacional, é ouvido o
Congres'o. que profere a última palavra sõbre o acõrdo; é o que exprime
o têrmo definitivamente. imerto no
texto, e em face do art. 87, n. VII".
("Comentários à ConstitUição Brasileira de 194Q", voI. 2. o, ps, 145-~4Q:
1!Jd Livraria Freitas Bastos. 1948) .
Nem iSSO. como é sabido. ;mporta
novidade no direito constitucional brasileiro .
A constitUição de 1891, em seu ar,,!go 34, n. 12. tinha redação idêntica,

e idênticos são os comentá~ios de
João Barbalho quan o a reconhecer
ao congresso. o poder competente para dar a última palavra sóbre o assunto, isto é, proferir a "resolução fmal".
(Constituição Federal Bra· il€ira, Comentá:'ios por João Barbalho U. C.,
iJágin:.l 111. Rio de Janeiro, 1902),
Vê-se. assim. haver o Brasil mgressado na corrente dos paises queexig€m o prcnunciamento do Congresso,
para a a.provação dos tratados e convenções.
9 A. Esmem. interpretando o rure to eon tituclonal fI a ncês, escreve,
n? mesm~ o"dem dE' idé!'8s:
"En sens mverse eXiste wle concepclOn d aprés laquelle s; le droit de
nég~cler le· traité, reviem nécessairemem au pOUVOlJ execut't celui de
les consentir définitivement ;1e ;J€ut
apputenir qu au ;J{lUVOII legl,latif Ce
som des raisons de pnnClpES -1ue l'on
fai! lCl vaiou,
On dit dabord que
I enf'8gement que »:-eno une aation
par un traité doit être consldére,
amsi
quela 101 elle-mêmE comme
J expressicn de la vOlOnte national e :
c eSl done au /Jú;'VGI' .~g. la.lI Cjuil
aJpaTtze7l1 de:e c )L,ent r "

IElen,c..ts

de Droit C~nstl'Utl'}nr:e. franç ..i do
compare. P :9'1 Iorr.e "(" .. d, Recuell Sirey Cd Pal'l:: 1928'
10. N :ssa,:, CC.nG1ÇeeS [,()rn?.. -se evidente que ná", 5C7ia p"ssi'l.l 2.0 Cheie dO E.xecl.:l1vo oro sUei o F'xllür--"!
aO devel cvn '!tu8:0n .. 1 de . )1:C! u ao
.1..1.
a '·ro "tea- r. <a " ·l'~n'·~o
CO '-O're-sc
de 29 ae dezem', I, dE ;943 - pl'P ,..'<)
que. ~'igor~amente cumpriu. embora,
pela Exposição ae Motivos do Senhor'
MmiStro de Estado das Relaçõer, Extenores. fósse 'admi~lveJ " nipótese
oonrrárÍa, visto assim concluir:
"Parece-me. SenhOr Presidente, em
face d'Ü que aCima ficou exposto. que
a Convenção Ortográfi('a deva ser
submetida á aprovação do "lcder Legislativo de acôrdo com o art. ~.
item 1, da constituição. Federal, se
niss>o Vossa Excelênci9. concordar.
A não concordância importaria manifesto atentado contra a Constituição, que. como se disse. o Cheff 00
Executivo respeitou.
Assim sendo, cawa estranheza. ::.dmitir a cláusula final do perlodo
tmnscrito a possibilid·ade de depenàer
de um ato de volição do Presidente
da RepÚblica o cumprimento de um
imperativo constitucional, cuja inobservância traria, como resultado,
0
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malB outro motivo de nulidade da
C<lnY€nção e. consequentemente. a eu.,
inexequibilidade. - o que não estarm
no propósito do Govêrno
Eis. õôbre o assunto C(':110 se e:q>r'
me Clóvis Bevilaqua:
"Ainda que a retificação seja a
solenidade que torna o t,:atado
obrigatório. pode ser dispensada
por acôrdo das altas partes contratantes . Exemplo dis' o, nos dá
a convençãopostal concluída. entre
o Brasil e a Grã Bretanha, no Rio
de Janeiro. a 16 de agôsto de 1875
Nenhuma convenção internacional. porém. poderá, hoje. no Brasil. ser executória, sem a 0TJ1'ovação do Congresso" (Op. cito tomo n . p. 21) .

11. Cumpre não confundi - retificaCOm aprovação. A retificação cabe
ao Executivo: a a,provação, ao Legis18.tivo
& na técnica constitucional. aceitáso,em05 ;:er rn tificação a mesha COIsa que aprovação poder-se-ia admitir
ser esta dispensável. quandO '1SSlm o
enten<ie' sem as altas parte, contrat8.ntes.
Dinrnindo tal confusão. as'im se expres.°'l!. Clóvis Bévil3qua: "N o Erasil,
compete a ratif!..:ação ao Presl1en' e
da Renública. depoi, que o Congresso
aprova o tratado
copo cit .. p
A~!1da. no mesmo sentido: "Devois
de aprovado o tratndo pelo Congresso,
o Presldente da R,.epública o ratifica".
E a <pç;uir conclUi: - "A lei de 29
<te outubro de 1891 art 9 c apelida
IrLtif;cacão o ato I'f>Jo qual o Congresso aprova o tratamento: mas ~Vl
dentemente é incorreta a denominação"
IOp cit os 18-19 Ver MOOl'e,
D/gest . V. 749. atlUd C . Bevilaqua . op
cU.) .
ç~o

e.

12
Está portanto. patente a impossib' lidade de ser aprov-ada
pelo
C<lngresso 3 Convpncão r:\€ LL<;ooa 'Õbre a questão ortográfica: entretanto a Constituiçã, vigent·e não vl'da
que para ulterior aprovação sugira
o Com;ress0 ao Ohefe do Exe<:utivo
uma medida conciliatória - a da modificaçã() ou. mesmo a da supressão
do art In :; ~im de que se lhe cancele a inconstituclOnal'dade AdmL<;,sl_
vel. porém será a a.doção dêsse alVltre?
O assunto tem sido versado pelos
cont:tituclOn a lisVdS assim
n acion ai!!
oomo ootrangeiros.

Ca,rlos Maximiliano em sua ~i
tada obra escreve' "Pode o
CnTI ··
2re,-,o emendar a convenção lnternaclOnal? R.igorosamente não Trat!l-~P '!P "lTl ~(1y;tra to biJateral oonclU:d'l 1},'-[1 pr~_ ~c ·o nte Que
no Brasil. não' está obngado como noo Estadc~ U 111 dos
à ouvir os conselhos.
a opinião prévi<o dG Senado 'advice
and consentl Entretanto o r,exto não
se op&o a que em vez d" rejeitar oura
e slmplesmentoe o Congresso mg'r a
mOdifica.çõe.< que levaéas ao 01en1_
PD'·en,oj{lT1( est" n!<ei,{" e oor êle 3~el
tas determ nariau, umA
a provação
dfhi'tiva
Basta lembrar 1ue n05
F.",t&{ios Unidos onde 8 Câmara dm
!)oOW? de< não t.em voto "õore ') as,>unto. acham regular Que ela lem'Jre
a() Execut.lvo a conver.lên('ia de neg()('Jar Llln tra',pdc' eu. "erto ~ jeterminaci(1 se nt.. do .
01:'
~it
001
TI os 161 e 162' e Bpard Ameril'tln
13

Government ar..!' Politic,\ t 915 ' p :i29:
O,7Jud C Maximillano '11) cit.)

14 Na F'rflnra ~cl'njtp-<p R o,·~·"'1
da sugeqtác ao C"'flete d(' Exp"utivo.
eonforme se vê em EU2"éne Pierre '
"Lor~q\le I'unp dE
r:hnmorpl' 11>';berp ;;ur UI' oro i". de .(\1 on. •.,lu l:
le Gouv erneme'1t /w demande I ar;pl'robation d' un traité condu avec
une pUlssance étral1ger~ ell~ ne peu,t
évidemment TIl voter sur les articles
de ce traité TIl amender le t,exte de
ces articles; le ne peut qu'inviter te

GOllvernement :i néqocler de nOllveau
p Ollr obteni1 la modification des ~lau
ses qUI lm parais.~ent cordraires à l'
cOntraires à Z';ntêrl't
de
I' Etat" .
ITraité de Droit Po/ifique électoral et
parlamentaire, 5 leme ed .. Paris. P.
l . (HO n 863)
E' eS8'a a solução única que nos parece cablVel a qual. prelim1narmen_
te sugerimc~

1[\. De meitis cumnre mdagar si,
apro. :l.Qa a Convenção' de 29 de dezembro de 94" aual doo doit: acôrdOli ortográficos t.eria sido por ela
aootado'
rJ
de 1943 ~on<:tante do
Pequeno Vocablllá"io dI) r,;1,a1l0 Portuauesa organizado :; ~Q'Ur.d() ai' Tn8truçóes aprovaaas unânimempnte em

sessã() ele I:' dI agôsto d ' rr.el'mo ano.
da AcademIa B"a ~ileira de Letras: ou
o de 10 de agôsto de 1945?
E'Virl!'n'?II-ente a Convenção de :A9
de dezemb:-L dt 194" firmada
~m
LiSbOa teria a·L!"OV~ rl . o acôrdo de
1943 e não o d 1945 .

o
o
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A demor.str ção, a nosso ver,
é
simples VeJamo-lo. O art, II da
Convenção está a.ssim redigido;
"Art. n - AL Altas Partes Contratantes
obngam-se a
respeItar,
como regmu; ortográfico da lingua
POrtuguesa o que resulta do sistema
1ixado pela AcademIa Brasllell'a de
Letras e Aca.ctemla das Ciências de
Lisboa para organização do respectivo vocabulário entre as duas ACQdemias" ,
Como se vê. o que a Convenção estabelece em seu citado artigo, é o
regIme ortográ!.(l<' quo resulta do sistema fIXado pela AcademIa BrasileIra
e pela Aca.ctemul. das Ciências de LISboa, e não o QUI resulte ou resultar
Ora. o regtme, a que êsse artigo se
refere, é o fixado pelo Pequeno Vocali'll.lárto da C"mgua Portuguêsa, orgamzado segundo as Instruções unânimemente aprovadas em sessão ae
12 de agOsto de 1943; e SI a Convenção lhe é posterIor visto ha.ver sido
flTmada a 29 eLe dezembro do mesmo
ano é claro que só a ê,e se poderIa
referIr e não ao de 1945, pois, do
contrário, terIa como se disse, empregado resulte ou resultar,
E tanto e essa a exgese dêsse artigo que o emmentE filólogo Jooé de
Sã Nunes. aUtondade Insuspeita
e
valiooa no a.s.sunto aSSlIn Já o afirmou t:>m sel.. estuaú "O problema OrtOgraflCO no Brasil" pUbl1cado no ~u
plemento c"iterárlQ d' A Manhã, vol.
VI, edição Qe 5 de maIO de 1944, págir.as 255-256:
"Num Jvro que estou preparando e
qUe se den..'mínará Comentártos
á
Retorma Ortográfica Brasileira, esmiuçare! túd'as as criticas objeçOes,
emendas e advertêncl!l.< que se fizerem à ortografia promulgada
pelo
Decreto n c 44 53,:, dr 18 de janeiro
do corrente an... - ortografia (repito) que está ,;tstematizada a exempllficada nas Instruções E no pequeono
VocabulárIO Ortográfico da
portuguêsa" ,

Língua
.

E, reIterando sua asserçi1o. ainda.
c.ateg6ricament,e, reafirma:
"O Vocabulário a que Sf re,ere o a,tigo I1 da Convenção Ol'f.OgT a'lca eJtre o Brasil e Portugal e o que reSUltou do ststema o7'tog7'éiJicn fixado nas
Instruções e que a Acu,deu"a Brasil.oiTa de Letras elaborou por mcumbén
cia do Senhor Presldeni~ ao Republzea
8endo editorado pela Imprensa NaclO-

na! que o expos a venda como obra
Ollclal, pOlS ostenta U5 armas da RepubLIca dos Estaaos Unidos au Brasil"

16 - Apesar da clareza l'rsuJtante
dessas datas, na quem -ustpnte na ver
a Convençf:O de 19q:J :tprovado o aoôrdo de 194b; e. ISSO, em face de que
dispõe o seu art. IV ibl:
"Art, IV - A Acadomla Braslleira
de Letras e a Academ:a das Cieneias
de LIsboa serão deClaradas org'ãos
consultivos de seus Govern08 em materia. ortográfica. comp2tindo-lhes.
expressamente, estudar as questões
que se suscitarem na execuçiw desta
Convençao e tudo o m:11e que reputem útil para manter a unidade ortográfica da lingua portuesa ,
O:a. o que ai se dedal'a ~ompetir às
duas Academias e estudar as questões
da
que se suscitarem na ê'::"CGuçâo
Convenção, que, conforme se mu, adotou, no art . lU o reg:me ortográf:co
de 12 de agôsto de 1943. e wdo o mais
que se repute útJ! para manter a Unldade da língua portuguts 1. Mas dar
competência para, como ('rgiio~ consultivos. estud:n tais questões
não
significa. cxplicitamet:k 1"e par Cose Estudo. se pudesse '.stabelecer da
modo claro. a adoção d~ um novo regime ortográfico e lliUlW menos, que
este. que é o de 1915 fr,'i.50 antecipadamente. api'Ovado por um3 Convenção de 1943,
17 - Nessas condiçõ, ~ rar ·se-ia imprescindível uma
no\a Convençãú.
Admitindo-se entretanto para argument.ar que a Convenção de 1943 teria
aprovado o aoôrdo dl: 1915 uma C01~a
anb ozafl lHun SIBlU 50lUUfai\ (,Otl~U1.~
-a.Id,lalu! 1'1 reZT;Ea,: u.lud dw;:nadmoa' j ~
ouílJo o O,"UO <Jssau
'1)I.:·3S runb ~
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vilaqua. que. além de ser urro dos n~sos
maiores ]uristas-fllosófoo
foI
Consultor Juridico do Minis'ério das
Relações Exteriores,
DIZ ele. em sua citada obra. tomo II
25
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"Os tratados são su,sceptíveis de Interpretação pelos próprIOS Estados que
os celebram. A primeira questão a resolver nes:a matéria e a competência
para interpretaor. Sem rtúvida SQmente os Estados contratantes pedem
de comum acôrdo, imerpre<;ar os tratados que, entre êles vigorem. Mas
dentro do Estado qual e a autoridade
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competente vara assentar no muoo de
3e compreendere as cláusulas do (an ti c: :0:' Aznda aqul deve leI apllc'lCc1o
IL regra: - e1u5 est leg€1)! mtcrm etn,r.
titju,; cst conde c
Ora no caso da Convenção de 29 d<dezembro de 1~c;.3 a a utorictade COllJ-

•

petente para 8_'sental no modo de SI:
comp:'EendGrem ns sua;, ch:usu!as é o
Congre.sso K'ac!Onal. ex·vi do art. 65
ltem i da COT'.stlt uiçã o
O Poder Log.is,nivo diria aósim em
última analJ.se ca o a Convenção Qe
43 não fesse como e nuln
se e"
teria r.provado o acô:'dc ap 19(5 ou o
de lfl<!3 1,5.8.5 dado mesmo qu'" etc·
gc;ss:: a lllVi'i;retá-la
:16gic;~m<'nte
aceltando a pnrnEF? DlpótrS(' nin:..1~
?:ESlnl ",~ria ínct::-.r;?nS1 vel para eficl~.~Cl/~()~~S~o~~~t:~~~~~t.~çno a re~! lií::1çâo,

•

E' ISSO o que categórkament-e unrma CiovlS Be','i!aqua ap05 o pel'Íodu
filial do trecho acima transcri to
··Consequent.emente a ll1tEl'pretaçàü
alltÉ"ltlc" e um alo (illJlOmaUcu submeti riu as mesmas
lormaliclades da
celebl'açiÍo dos traLados se o dlrello
COll,O~itulcona. co paili r:.âo dlspuser de
modo contráno'
A n'PÓ'e'é última nüo se verifica:
logo me~mQ que não fosse nula a
Com enção 'le 2;) de d2zêIDbro ae 19"3
em face c.os ~{'!'m05 ~m que est.a redi·
glda a SUR s;n.pies ll1t~l'pr('t:::çio eXIgiria a celebrr,çfto de nova Convenção
18 -- Pl'l<À' motivo~ eXlx>stos ev'dcncia-6c t:'atar-S2 de l::,iténa caracteristicamellte ('011. t;tl.ciona! para a qual
julgamos va !ice 2 Clportl1l1C Cl promm·
ciamento Q9 CClm:ss:':(I de ConstitUIção
e J'~stl,a emi;0:a salvo rncl:-Jol Juizo
ju!guernos Clt'3c,e FI 'l'COn~'ltu;lOna
a COllvenç8o (.!~ 29 dE C1E2n:l ' )l'O de
1943 CUja apro"hç'âc ;) 'l~ Con[(rs,<;~o
in11.hJrt.an::\ r eane clz:.lL"i.cnto (f' 1l!n1 de

Euas

i~cl2rlinJ.\'~:-,

Dl'crrO-:;f'.ti~/8.s.

E' o 110",'·0 t'ar'cI'l.
Sala da Comis880 12 de outubrQ ae
19pi
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~recer

Be1l1 CarVl11170

da Comissão de Constituição
e Justiça

O Presidente da RepÚblica submeteu à aprov~ção do Congres;;o Nacional o texto da Conveção Ortográfica,
assinada em Lisboa, entre Portugal
e o Bra., il. a 29 de dezembro de 1943
. A Comissão de Diplomacia ouvida
lSôb:'e 3 matéria. 01)inOll no sentido
da ap: ovação daquele ato internacional, oferec,endo para ê.o.~8 ,,'::,j"':ivc C

n ecessário projeto de dé'creto legislativo,
A Comissão de Educacã,) e Cultura

a que foi I:'m segUida m"ndada a mensagem presidenclal, atendendo a uma
suge,stão do relator .iesignado para o
ca.so, o illlStre Deputado Beni Ga rv:llho COl1S 'J1ta a Comissiio de Constituição e JtlStiça sób!'e a COnstitllcio nalictade do Artigo III na referida
Convenção Ol'tfJgl'áfica. assim redigIdo:
"De harmo!lh ::om o tspírito
desta COl1Venção, nenhuma plCvidêncIa
leg;sl:niv I
OU rfgulamentar, sóbre matéria ortográfica deverá ,e!' ele futuro posta ~ m
vigor por qualquer dos dOlS Goverr,os, sem prévio acõrdo com o
outro. dEpois de ouvidn:; as dU!ls
Academias" ,
Duas sáo a,s dúvidas sus::itad:J.s a
propósito da cláusula trans~!·!t a.
Em primeiro lugar enten:ie o nrpuCado Bem Carvalho que, estabelecendo que de futuro nenhuma provldêncla legislativa 'ôbre ,na teria ol'togratica devei á sel posta em vigor ror
qualquer dos dois governos sem préVIO acórdo com o outro, a cláusula
proibe ao Congre.330 Nacional legis-'
lar sôbre ortografia, mst.o e I etualhe um a das atribllições que lhe são
conferidas pela ;ollstituição (n ,·t 55,
n IX, combmado com o art, 5, o número XV alínea d).
Não proeede a dúvida.
A cláusula, simplesmente esta belece um a condição, ..- a do prevICl arôr do entre os dOIS fTovernos depOis de
ouvida., as duas academias. a brMileira e 3 portuguesa, - para que sôbre
a orogralia, matéria do comum 111terêsse cultural dos dois palSes e
cuja unictade ~les preteni"m mano
ter atraves dos tempos. qualquer deles pOSS3 legislar ,
Trata-se de uma limitação ao exerCiClO das faculdades da soberania, que
o pais livremente se impôp. em virt.ude de um conteato com "utro paIs.
limitação da qual poderá em qualquer
tempo libertar-se, por melO de denúncia, se~ undo e preceito de direito
lIlternacional.
Todo tratado ou convençfto internacional e, por sua pl'6pn<1 natureza,
urna limilação 'lOS p:-ivilégiO" E atrit,~.llções da soberania nacional. Mas

•
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essa limitação resultante qu= ó do
consentimento não fere não suor1mE' não mval1da o poder soberano
dos est'1dos.
A prevalecer a doutrina contrária.
os contrato, l, ~f.·nlc'On,11'i <;0 tornariam ImpratiráveIS e o oróprio di~ei
to IDternacional deixfll'la rle existIr.
E~;.lm nemos [l segLlnd.1 dúvida a
quo. na ComISsão de Educac;aJ e Cultura. deu lugaI o Artigo IIJ da ('onvencso Ortográflra. Já VImo, que a
C'UtUsuJa determina QU2 :Jen'1U:;1 dos
dOL5 governDS porá em vigcr nro'/ldên
ela legislativa sôbre ortografIa "em
prévio lcordo com o i.lutro. J ulgc: o
Deputado Beni Carvalho por e,<sa determmaçao e o Pre.>idente da Repúpllca ~ompelidc a nao executar .ei
Congresso e portant.o a vlola,r ( disposto nc parágrafo único ao art. 83
aa COTlStituição.

Tambem aqui a
procedénCla

dúvida não tem

QuandO no Artigo In da Convenção Ortográfica 31' hla em govêrno,
I' IOsta palavra empregada não llO ,eu
sentIdo restrito de pOder executivo.
mas no sentido amplo de conjunto dos
dois poderes pol1tico.5 de um pais,
abrangendo, portanto tanto J poder
l;.;:ecutivo com o poder legislativo,
E assim, o Que se e3taoelece. na
cláusula Impugnada, não é que ') Presidente da República fica obrigado a
não executar tal ou qual lei mJS que
o Congresso Nacional é adstrito a não
fazê-la. não pô-la em <rigor, ~enão
com observância das condições que as
parte- contratantes entenderam de
e~tlliular no interêsse comum dos deis
paises,

I

A Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfica. assmada em LisbO'l em 1943, nenhuma Inconstituciontlidade, nem nenhum outro defeito jurídico que poosa
impedir a SU.l aprovação pelo Congresso Nacional.

Parecer da

(r_1.md.Q

de

" Cultura
1. Tendo vindo á aprecIação da Comissão de Educação e Cultura a Mensagem Prf.'sldenClal número 312 de 20
de julho de 1948, em que o Ohefe :10
Govêrno submetIa à aprovação do
Congresso NacIOnal o texto da Convenção celebrada entre o Brasil e Portugal. d.f.'stmada ao estabeleCImento de
um regime ortográfico comum as duas
Nações, - solicitamos, em Parecer datado de 12 de oul·ubro ao mosm0 ano,
e unãnimt:'mentie aprovado a audIencia da Coml~são de Const.itulção e
Justiça. VISto termo" Julgado 'ncon.,;':tucio'-~"
art. IIJ da aludida COt.venção, o qual se acha ass:m recllgido:
u Art
III De hJ.rmO!ll.t 'Oli! "
espírito desta CO'1ve lção ne-::h'
ma prOVIdênCIa lf.'glslatlva ou "<lgul.amentar. 5ôbre matena ')r'ográfica. deverá ,er. de futuro. 006ta em vigor, por qualque' elOS dü,.,
governos. em matena )no~raft:a,
competmdo-lhe.>
expressame!')' 'l.
estudar as questões que repUT.em
útl) para manter a UnIdaae )rtográfica da LÍngua portuguesa. -\
presen e Coa venção entrará em
vIgor. Independentemente de ra -,1_
ficaeão a 1 o aI' laneIrO de 1944
2 Não Obstante '1 anál!se e a 'xegese exaustiva >i que do ponto de
vlst.a do dIreito constitUCIOnal s'ltlmetemos o CItadO artlgo. a fim de JUStlnObre Comls.são de Constltlllção e
ficar o nosso pedldo de aucliêncla a
J U3tlça, com a ,abedona na blt.ual,
conduiu pela constItUClOnal!dade da.
Don venção. farendo-{) nos têrmos S6guintes:

"A Comissão de Constituição e
Justiça nâD vê na convençao 01'tográflca aSSInada em LIsboa ~m
1943, nenhuma ll1ronstllUc,onall_
dade, nem nenhum outro defeIto
jurídico que ;,ossa Impe<iir a sua
aprovação pelo Congre·sso Nac10nal" .
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Sala Afrânio de Melo Franca, em
19 de janeiro de 1951. - Agamemnon
Magalhães Presidente.
Gustavo
Capanema Relator. - Samuel Duarte. - Carlos VaZrZemIJ.r
- Ernani
Satiro. - Arlstides Largura - Gil
Soares - Aj?nso Arinos. - Caiado
de Godoy. - Flores da Cunha.
Plímo Barreto - Adroaldo Costa, Domingos VeZZasco,

3. Em face do expô.sto, é. Comissão
de Educação e Cultura. nada mats
cumpre fazer senão acabar o veredu:tldade técDlca, considerando venCida
4. A esta Comissão. julgada constum dos emll1entes JurIStas dessa eRa questão prelImmar.
tituclOnaJ a Convenção, ~omo o fol,
não caberá pronuncIar-se sôbre Qua.l
c:os acordos ortográficos deverá fj,=

•
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em vigor. se o de 1943. ou o de !945
Pelo art. II da Convenção, c.utaaa
de 29 de dezembro de 1943, esta sO
poderIa ter aprovado o acôrdo orto·
gráfH:o antenor. ,sto é, o de 12 :'e
agõi'to do rne.'IT.O ano. corrstante d.)
"Pequero
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Lmgua Portuguesa: pOIS fôra abosurO\l
admitIr-se haver aprov ado. em 1943,
um acôrdo de 1945.
Entretanto, fOI êste aprovado pelo
De-rreto-Iel n o 8 286, de 5 de dezemoro de 1945 embora. até hoje, não ha.ja entrado em VIgor.
Ao govêrno. portanto. e não ao I~O.
gislativo cumpnrá dirimIr a quest.ào .
5 ConclUJndO. ressalvando o nos.,o
ponto de vista sÔbre a inconstit"clo,
nalidade da Convenção ortográfica,
resultante do seu artigo In. - InI'omtituc'onalidade que contInuamos
a considerar evidente. - o p Jnam~,.
todaVIa. pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo formulado pela
c om Issão. de Diplomacia e Tratados.
con,' "'1t o dêst e pfo:esso. E' êste o
nosso pare-cer.
S ala da Comissão, em 25 de janeiro de 1951 - Eurico de Aguiar Salles PresIdente - Beni Carvalho . Relator - Aureliano Leite - Alfredo
Sá pela conclusão. _ Darcy Gross.
- carlos M edeiros . - Raul Pilla
Waltredo Gu rqe l. - Pedro vergar'!..

DECRETO Nr 14.533 DE 18 DE
JANEI;H.Q DE 1944
PTornulga a Conve nção artográ fica en (Te o Brasil e pOrtugal.
assinada em LisMa. a 29 dedez mbro de 1943.

O Presidente da República:
Ha.vendo SIdo ascinada na cidade de
Li ~tõa a 29 rl< d~ZE'ml.Jr0 dê 194". uma
Convençã{' E'ntr- o Brasil e Portug~1
pst.a be!ecen:1o o mesmo r egim e
ortQ2:rá f i('{' da lín9,'1'a D0rtue-ueoa: e
Havendo a mesma Convenç:io entra.
do em vIgor no dia 1 'o corrente mês,
m dependent.emente de ratificação:
D ereta que a ref:>rido Convenção.
apensa por cópia ao pr esente De-creto
se.la executa da 2 cumprida t.ão intei_
ram ente como ll:la se contém.
RIO de Janeiro em 18 de janeiro de
1944 123 r da rn à ~p?ndêncJa e 56.0 da
R epÚblIca GETULIO VARGAS - Osval_

do Aranha

CONVENÇÃO ORTOGRAFICA ENTRE O BRASIL e PORTUGAL
Sua Excflência o Senhor Presidente
da R"públlca des Estados Unidos do
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E '.si! e Sua Excelência o Senhor Pre:" - ·:J.te da Republlca Portuguesa. com
c; :;m de assegurar a defesa, txpansão
l'
._restígio da hngua portuguêsa no
:~lU nd o e regu;:;'J por mútuo flc ôrdo
i!' me'é1c e>r á.vt'. o 1'.'5,.;8. r.;vo sllitEma
ü:··,cg·~·s.·~:C'{1
. \ ... h •. i
J: meio de
seus Plenipottnc.anos a:;smar a presente Conveç:lo .
ARTIGo I

As Altas Partes Contratantes prometem-se estreita colabo,ração em tu"c quanto diga respeito a conserva_
ção. d.':f2sa € expansi10 da lÍngua portuguêsa. comum aos dois países.
ART~O n
As Altas Partes Contratantes obrigam-se a e.stGbelecer como t'€-gimé ortográfico da lIngua pO!'Luguêsa o que
1'2sulta de ~i~kma fixado pela Ara ie
mia BraSIleira de LE'tras e Academia
c!as Ciências de Lisboa para organizaão do resppctiv(' Vcçaboulário r" r
acôrc!o ent.re as du2.s Aca. 'em:as.
ARTIGO IIr

De harmonia com o pspil·it-o desta
Convenção. nenhuma providência legislativa ou regulamentar ~ ôbre matéria ortográfica deVErá
de futuro posta em VH!or por qualquer do,>
dois Govêrn os sem previ o acOrdo com
o outro. depois de ouvida.s as duas
Aca...~emias .
ARTIGO IV
A Academia Brasileira de Letras
e a Acad emia das Ciências de Lisboa.
serão decla.radas órgãos consultIVOS
de seus Govêrnos. em matéria ortográfica
competindo-lhes, expressamente
Estudar as questões qu P <e
suscitaram na execução d es~a Convenção. e tudo o mais que reputf'11l
útil para manter a unidade ortogràflca da língua portuguêsa. A p,res"npendentemente de retificação a 1 o
te Convenção entrará em vigor. in 'eFeita em duplicata em Lisboa, aos
de janeiro de 1944 .
29 de Dezembro de 1943 - L .S. _
JoÃo NEVES DA FONTOURA . L.S - ANTÔNIO DE OLWEIRA SALAZAR.

,"f

PARElCER DA COMISSAO
DIPLOMACIA
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Il A ilustre Comissão de Di:mlo
_
cia, da legislatura anterior, apÕs meditado estudo, aprovou o texto da
Convenção Ortográfica assinado pelo
Brasil e Portugual em Lisboa a 29 de
dezembro de 1943 a ela encaminhado
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,ela Mensagem Presidencial de 20 de
julho de 1948, oferecendo, para êsse
ebjetivo o seguinte projeto:
Art. 1. o - Fica aprovado o texto
Ita Convenção Ortográfica firmada
entre o Brasil e Portugal em 29 de
liezembro de 1943, em Lisboa.
Art, 2. o - Revogam-se as disposifões em contrário.
A velha aspiração de quantos falam
e escrevem a lingua portuguesa de
estabelecer sua unidade ortográfica na
~onstante de uma forma comum a
todos os novos que a usam, fixada,
através da pesquisa e das conclusões
elas supremas entidades culturais especializadas no trato vivo e no estudo
fia lingua, quer no Brasil, quer em
Portugal que são a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa, encontrou, na imciativa oficial sua fórmula resolutól'ia , A cristalização gráfica do Idioma
em regra~ resultantes da constânCIa
de seu uso não Implica, quer no Brasil e quer em Portugal. na estagnação da livre e continua criação espontânea da linguagem. pois esta tem caráter Inelutável e fisiOlógico e obedece
à necessidade de expressão de '!ada
, JOvo, A Convenção
fixando regras
ortográficas apenas disciplina e faCIlita o uso de sua escrita Formando
uma consciência gráfica unitána encerrando automáticamente controvérsias, eliminandc mcertezas e 'lolêmieas, e, no campo econômico. de vez,
v problema dO livro didático não mais
expostc à oscilação dOS múltiplos e
não raro arbitrários processos ortográficos preferidOS :;altuáriamente pela.<; autoridades do ensmr por falta de
norma única e Imperativa
E claro que tãc aellcado assunto
tleveria provocar como orovocou criticas. polêmiCa.- e debates quando os
eruditos , escalados oara a fixação das
regras a serem 'lfJclallzadas tIVessem que fatalmentE optar oor uma
em prejuizc de ,utra na necessária
procura de um "I~tema ortográficr, Que'
ccntivesse a 'TlpdHl ~om;rante ~nada
pelas autot'ldar:f>< ir vena,rulo pela
lógica do oronnr Idioma e pelo con•
senso dO POVI)
Essa trabalhr 'ltem da atiVidade
criadora e 'Or"'<'°'1lHiora':los do'ltos
membro.- ,)a< ip' """f\P IlIso-brasilelras designado- ~pl,,< "f>~Dp('tivos 1l0vprnos para estB' ~ P' q. 'E'gra- consV""Hh1l1'lno Ortante~ de' "pn(.
",
n"rtn"uesa"
detográfico na r,

pois as do Acôrdo posterior, foi precedida po rampla consulta de '.'ários
filólog'os e especialistas naClOnalS e
portugueses. Chegou-se
asSlm, com
sabedOria. prudênCia e liberalidade a
condensar no Acôrdo o que sábiamente o parecer da Comissão de Dlploma-cia, relatado pela autOridade do Deputado Rafael Cincorá, denominou ser:
,. a expressão inequivoca de unidade
da escrita lUSO-brasileira e, conseguintemente, de unidade da lingua",
Na Comissão de Cultura e Educação a Mensagem sofreu exaustivo estudo por parte do DeputadO Beni Carvalho, Arguiu êste, no que foi acompanhada pela Comissão que resolveu
solicitar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, ser inconstitucional a Convenção Ortográfica por entender que seu artigo UI,
acordando que "nenhuma prOVidência
legislativa ou regulamentar sôbre matéria ortográfica deverá ser dé futuro posta em vigor por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro, depois de ouvidas as duas
Academias, feria o espírito da Constituição a) porque, embora não vedasse explicítamente o Congresso Nacional de legislar sôbre matéria ortográfica, implicitamente continha essa proibição visto determinar QJle, de
futuro, nenhuma providência legislativa deveria ~rr posta em vigor sem
as condições estabelecidas no artigo
In da Convenção: b) porque ainda
o referido artigo In determina que o
Govêrno "não deverá pôr em vigor
qua lquer providência legislativa" sem
prévio arôrcic entre os dois governos.
o que parecia constituir formal violação do parágrafo único do artigo 83
da C'onstituicão
Não parece proceder a dúvida do
culto DeputadO eni Carvalho, Em nenhuma ripótese, diante da doutrina
e da letra expressa da Constituição
escaparia à análise e à aprovação do
Congresso Nacional a essência do próprio Acôrdo. ou quaisquer modificações que p01'etriormente pudessem ser
feitas uma vez que compete exclusivamente ao Congresso "resolver definitivamente ~ôbre os tratados e convenções celebrados com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República tArt fi6- I\ Ensina Clóvis Bevilacqu... IDirf'ito Públiro Interna.cional" tomo TI pág 21) que "nenhuma.
"onvenrão interna('Íonal porém poderá, hoje no Brasil. ser executória
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sem a aprovação do Congresso O
estabelecimento da Convenção não
implica, pois, numa diminuição de
qualquer prerrogativa dO Congresso
Nacional ~omo um ciOS órgãos do poder sobe r -' '1 ( " '1 :'J ~ ç" G CIma I'ez que.
conferinc. c·. :.2 ~ :;c~c$Sina ccnsalta,
do' PodeI Executivo G exame dos têrmos do Acordo para ,ua aprovação
ou não imerge. a matéria que se tornará lei na matriz criadora de um
direito que e especifnco dO Congresso
qual seja o de legislar sôbre bases e
diretrizes da Educação. ex-v] 'J artigo 5 o n . o XV . ietra d da COnstitUlção Pederal . A restrição Imposta pelo artigo ITI da Convenção. de não
ser posta em vigor qua lque r nova "1'0vidência legislativa sem prévic acôrdo
entre os dois governos ~ontratantes,
resulta do ~at o c:e 3~r neçessário o
consenso ao outrc govêrno para se
ultimar uma norma que oassará a
vigorar ~oncomitarJtemente nas duas
nações ~ ontratantes
Nem se 1C0de
imaginar que c ato unilateral de um
Congressr oudesse tornar-se ImperatiVO e operante na área da soberama
de outra nação senãc através de uma
Cor: vencãr. ·~ u ios têrmos fatalmente
e em quaisquer nio6tese deveria:n ser
suhmetido!' fi aprovaçito dos respectivos Congressos Nacionais Segundo a
Jjçã o dos mestres . II iniciat iva dos tratados incumbe ao Poder Executivo,
cabendo ao LegiSlativo consentir cu
não nos seus têrmos . isto é, aproválos ou não ficando . finalmente , a cargo dO Presidente da República a ratificação do mesmo.
Pela constitucionalidade do projeto
optou uniânimemente a Comissão de
Constituição e Justiça. Seu relator, o
Deputado Gustavo Capanema . obje. tou à~ dúvidas suscitadas pelo Deputado Beni Carvalho. referentes à possível inconstitucionalidade do Convê_
nio, que o fato de urna providênc~a
. . legislativa ficar. em tal caso. adstn, ta ao concurso da outra parte contratante. decorre "de uma limitação ao
exercício das faculdades da soberania
que o país livremente se imuõe em
virtude de contrato com outro pa:s
limitação da qual poderá a qualquer
tempo libertar-se por meio d~ ?em~n
cia. segundo é preceito de dIreIto mternacional Todo o tratado ou convenção internacional é, por sua pr~
pria natureza. uma limitação dos pr!vilégios e atribuições da soberanIa
n acional. Mas essa limitação não fere
. -não suprime, não invalida a sobera-

nia dos estados. A prevalecer doutrina contrária, os contratos internacionr:s se tornariam impraticáveis e o
próprio direito internacional deixaria
de existir".
O arg-un:e!lto e çla~o' ,>endo a limitação que o poder soberano impõe a
si mesmo um ato de vontade é, na
esua limitação, Ou negação, ainda um
ato de soberania . ESta se exerce quer
quando cria uma faculdade, quer
quando a limita ou suprime.
t. segunda dúvida levantada pelo
Deputado Beni Carvalho quanto à
constitucionalidade do acõrdo e decorrente aind da int"erpretação do artigo UI da Convenção refere-se ao
fato de não poder "ser posta em vigor por qualquer dos Govêrnos sem
prévio acôrdo ocm o outro, depois de
ouvide.s as duas Academias, nel'lhuma
providência "legislativa Ou regulamentar " Reza textualmente o citado
artigo lU:
"De harmonia com o espírito desta
Convenção. nenhuma providência lev
gislativa ou requlamentar sôbre a matéria ortográfica deverá ser de futuro posta em Vigor p01 qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro, depois à.e ouvidas as duas
Academias'

Como se vê. não se trata de dar
especificamente ao Chefe do Executivo a faculdade de obstar o cumprimento de uma iniciativa do Poder Legislativo. mas do .. govêrno" isto é
concomitantemente de ambos o~ poderes. executivo e legislativo, cumprir
as cláusulas de um tratado conrtllido
com nações estrangeiras cujos compromissos livremente acordados lhes
impõe respeitar
fIl Justifica-se. portanto, a conclusão a que chegou a Comissão de Constituição e Justiça ao assentar pela
urânimidade dos ~eus membros : .. A
Comissão de Constituição e Justiça
não vê na Convenção Ortográfica assinada em Lisboa em 1943 inconstitucionalidade nem nenhum outro defe1tc iurídico que possa
impedir sua
aprovação ceIo Congresso Nacional .
Ir) Cabendo a esta Comissão específicamente apreciar as Convenções
Interna<'lonal que
com um tratado
110S parece oportunr
e turjdlc~mente
perfeito ~ remos ~er de bom aVlsr. enudninhar a Comissãc de Educaçao e
Cultura c estude ja essência do mesmo, matéria que !.h e étécnicamente
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afeta, qual seja o da fixação das normas 'lrtográficas convencionadas e da
conveniência que resulte, para o ensino da liTIgua na organização escolar
brasileira, a ortografia unIficada, oem
como a situação dOS livros didáticos
programados nos várIOS cursos e que
representam um problema econômico
para as casaseditaros brasileiras, A
sabedoria dessa douta Comissão elucidará tais problema""
Concluindo, em vista do exposto e
ouvida a Comissão de Educação e
Cultura somos pela aprovação da
Convenção Ortográfica assinada nelo
Brasil e Portugal em Lisboa a 29 de
?eezmbro de 1943 nos termos do proJeto apresentado por esta Comissão
na legislatura passada,
~ala Carlos Peixoto. Filho em ..
de junho de 1951 - Menoti deZ Picchia, Relator,
A Comissão de Diplomacia, adotanda os têrmos do Parecer e as conclu'J - ( sxes do Relator, aprova o Projeto n,
O ( 1 191 de 1950,
J
Sala Carlos Peixoto Filho - Em
28 de Junho de 1951 - Lima Cavalcanti. Presidente - Menotti deZ Picchia, Relator - Moura Anc.rade Fernando Ferrari - Ovidio de Abreu
- Alcides Carneiro - Hermes de Sousa ~ Monteiro de Castro - Flávio
Castrioto.
2.° PARECER DA COMISSAOO DE

EDUCAÇAO E CULTURA
O longo e erudito parecer do nosso
eminente colega, DeP'UtadG Coelho de
Souza. sôbre a Mensagem n o 312 em
que J t'oder Mecutivo pede, ao Congresso Nacional. a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre
o Brasil e Po~tugal, é. sem favor algum um documentú que atesta o zêlo
e a cultura :om qt.e o ilustr representantt do Partido uibertador se desincumbe das tarefas inerentes ao
mandato ,popular que. em boa hora,
lhe foi outorgado pelo ;>ovo do Rio
Grande do Sul.
Sôbre ú encaminhamento da matéria. nesta Comissão desejo fazer breves l!onsiderações, mas com o aspecto
de questál de ordem de que significando uma contradita a. patriótico
pronunciamento do Rc,lator,
Tenho a unpressão que a paixão
do debate trav'ldo em tôrno do acôrdo Jrtog'á~ico de 1945, mesmo antes
que a .\1:ensagem 312 chegas~: à Câmara dos Deputados, fixou-se, de tal

modo no esplrito dos parlamentares,
que a análise da proposta d<. Poder.
Executivo tem sido dirigida pela alergia ou pela afinidade do espírito critico com o citado a.;ôrdo, ExammaSé a Mer!sagem 312 com o sentido
de aplaus<. ou veto ao acôrdo de 1945,
)'j; verdade que o emmente reputadO
Coelho de Svuza, diferentemente do
que fizeram na leg.s, 'lt\J.ra passada os
nobres e brilhantes DeputadOS Aureliano I...eite e Bem Carvalho não
se defima pró ou contra o acôrdo
de 1945, Iimltando-se a registrar a
contrqvé;'sla e propor diligêndas que
melnor mstrmssem o pronunclamente ja Jâmara Mas essa ImparCialidade de S Ex,' no que tange à
exceíência )U não io Citado acôrdo,
inCide la mesma ~rltlca qu~, data
\"êma, aproduzo em relação ao Pare- •
cer que vamos discutir.
Entendo qUE: a Convenção Ortográfica, celeb:ada entre Brasil c Portugal, e CUla aprovao,:a, nos pede o
Poder Executivo nao envolve o acorde tirmadc ent,re a Academia Brasllei de wetra~ e a A' ademla dE: ClÉ~nclas
de Lisboa seja em '94~ sela em 1945.
feremUE que ilstmgt:lr àsses dois
ato~
da Vida mternaClOnal
,'la Convençao em ~ur reram partes o Brasil :; Portugal se astabeleceu dlgarr.os assim uma norma suos,antl'/a, ac passo quI:. J acordO, entre
a6 lua hcaaemlas "epr<.ser,ta um
preeeltc. adJetive, ::5err alteraçác da
Convençao a~ '\caJemlas celebrarão
oô acordo> ortogrlttlcos qUE lorem
JUlgadOS lulg<,dOS úteis ou necessáfldS
Portanto, a 'Jonvençao ::1ão
a;l1'ova a,COl'dOS
A eon vençáo admite a sua celebraçao
Ao provarn,06 d ':;onvenção ná.. estamos, evidentel;.~l"ée
",prova:1do êste OL aque.<
ré acordú,
E,,,tamos .ell':iO ~namados a resolver, leütrc la ~on,petencla exclUSiva estatuída P.C 'tem , de .rtigc 66 dl\ , .
Const.ituiçãc Federal sôbre a Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal.
Ne,sa vonveqção, cujo
texk 1 Itegra o processado, não fiá
nenhuma norma de ortografia mas,
umcamente, 0 preceito de que a AcademIa Brasileu'a 'de Letras
Academia de Clênoas d~ Lisboa traçarao,
por acôrdo as normal: de uma artogratla comum para os dois Estados.
A.provando a COllvenção estaremos
afirmando. Umcamente que a ort'1grafia comum será a que resulta de
acôrdo entre as citadas AcademlM .
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O, acordos de 1943 e de 19".:: fo. ram '1tos que ;J:-ecederam t. '.'Igêneia da Jonver..ção, porque antenores
à apronç:to de~ta pele. poder com,Je.'
tente :;'le c :J COllgresSO NacIOnal
(art.. "6 l. d:l Cnnstituição f.'r derall,
Sã (' e~sa~ a:: "':l2Õ'?~ que n: levam
a propor " dI);"":' : ..·on-j.ss2\O, a ctprovação h Convenção OrtográfIca celebrada entre Brasil e Portugal.
. Dc Jeputado ~urico Sales)

A Co.mssão de Educação 2 Cultura,
po!' ma ~ria de votos, orina pr'la aprova~'[:o Jo Projete tl
• ,191, de 1950,
que apr iva v

e

1.2X:.

d.:.t, Convenção 01'-

to, r .:fíca :irmad[l e llll' e :> Brasll e
POI'tt 'vc', ~ rI Y; (;0 r'0"7">1
'!'C ,'~ "43
~ --~.~,j
em Li~uoa,
Sala Cari,:,- Peixoto Filho, 4 de dezembro .t 1951, - Eurico Sales Presid,!Jte. Ccelho de Souza - Carlos
Vaiadarc"
f vr to
em separado),
Autonzo {-'e!xotú (vencido) _ Pauto
o
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-
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COETMO DE SOUZA
Por rnotii';)~ l<Jcompreensiveis aOB
brasileiros, maó que muito depõem
contra a aclü1inistraçào pÚblica de
Pals. nas dua~ últim:ls décadas, vhe
gamos ao regime atual em que estIvesse, dendamente, disciplinada a ma ..
téria atinente à reforma ortográfica
iniCiada já em !!t31.
Mercê dessa razão, iogo depüls de
promulgada a Constit111ção vigente o"
deputados F'~rn"dc Távora e Beni Ca:-.
valho aplCc01,tnram em 8 de outt'brc,
de 1946, a esta Ca"a um ;Jrojeto 10
_
qual pedbm a re\'oga;:2.o do Denet:)
'WLt?] nO 8 ~86 d ,,5 de dezembrr dE
HJ 1 5 que 8.;11'0"01: a "ortografIa unifl ..
carla, 'm o'JeclIencia 8 Convenção as.
sinada em LlS )(la, a 29 de dezembrv
df 1934' . O deputado Jorge !\mJdü
apre~entou subscitütivo a êsse pro)et..
pleiteando uma reforma integr:;,) e
def,,'iti"ét a ser realizada pçor ('ornl~
são de tÉ'cnico~ d( comprovada f"1P[1
. CIdade.
Contránamente

~o

dito projeto e a

ê~se ,uooLt"tivo se pronl!l!ciou o depu-

tado Raul Pila
de Educaçãe e
v'1""'Q>lm 'nti" fi
d~ Ono~) li fico

membro da Com,~sào
CtJlr,ura opinando la,
mi'.nntencão dn Á,'·Ô'.
e julgando mdispellsá,.

;~..
C i.. ~Ll!~,
U~~ll ~ .'(
:ê.special qlJe,
'\l;;'.e.l!.:!O-S2 :ia .. ,)L::,"',or ;;~C: j~
~(,:l
'Ji'n1'1 B:'asi!eira <le ueLra o ? ITIstlt.U-

tn~ d"

fj}',logla do F:l:~ estl!rJe '::(1'"
(O prOblema e "T1r(>,<·~rp

. Ct.,lT!ar3 dos D,:n'lL~'.1'"'.~ ~s b<:l"se,s !'0ra
sua se) "ç~e (2finItiva .

3

PO'

nessa

\....u,l~rc:::;so

:;;Hlar;'~e l:.l~

('ll~nu

ao

21211c::agem ')~2,
'J~ ~') j~ j~!lhe je :~H8 .::lo Sr. e: ~'-:-~ ~

\'le :~ê

J

Maranhão, - JaeZ Presidia. - Otavio Lobo, - Nestor /ost (vencIdo).
Finnan Neto. - Aaahil Barreto
(venCWOJ, - ["a'lro Cruz. - Pznheiro Chagas. - ,Jorge Lacerda . - Marrey Junior.
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'\<. adc-mia Brasi!slra

ve'·le~temente

OE EDUCAÇÃO E cULrURA

COMISSÁO

se "ouvisse, preliminarmente,
de Letr8~ e a
,·[,ciemla B;4~llelr3 de F'ilolo""a'
..:,:tr subStItU;lí'O tOl apresentado pelo
'JCputado AurelIano LeIte que foi
aprovado pela m'l.lOna
sustenta o
f\.rÓr,)o OrtO','T6firo f ;"f(l[lÕe a nomea ..
vri

d

vVpL

10

Nacll..:na' a
~C'.)'·~~ljJra

·A;\"lt~ntJ.{'au(;,

..J

:.(lni:-tpndc
LC4;',V

ua

~m

COÜ'\ ~n

ção Ortografica objeto de tão largos
debates S Ex· pede a apro\'~ção do
con <'15,..,0 sup:'ampnclO:1ado paraque
«'Hl satisfeito o c!\'>1'1<>oto no p,r( !!({ l.
aa Constituicão ?ederal, combinAdo
CJm o cli~:_'1<to no art. 87, VII, ,la
mp,'ma Carta
llllclanao os t'" mltes regimentais,
fni fi mo:~~~em ·'eferida f. '-',Jm:ssâo
a.~ Diplomada, ODde re"ebeu pa!,pcer
fu vorável do deput,~lo Rafael Cinnlr~l
q~<e assim conc'uü.: "Somos de p'll'e~er que deve ser aprovado o Lexto da
Convenção Ortog"q:ica assinado pelo
Brasil e Pc!'t'l:;al em Lisboa, U 29 de
dezembro de 1943. conforme o pro:eto
d" decreto legislativo infra-transcrit("
por corresponder ap seu sentido de
Í!ltereãmnio cultural e de unidade da
Llngua. aos l1flt10res desejOS t~ aF
mais justas aspirações das duas grandes Nações,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica a prov9do o texto da
Cún venção Ortográilca, firmada en tre
o Brasil e Portug<tl, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa.
Art ~,o Revogam-se as disposições
em contrárIO
Na Comissão de Educação e Cultnra,
o relator, deputado Bení de Carvalho,
solicitou, no seu primeiro parecer, o
orom.ll1ciaml"nto da Comissão de Const:tl'IÇão e Justiça, flssev"rando - "Julgamos desde Já inconstitucional a
":onvenção de ',g de dezembro de J943,
ruj'l aprovação pelo Congresso importaria o cancelamfllto de uma de suas
ine1edináveis perrooativas".
E~sa, portm, pelo
voto aceito do
dE'l->utado Gustave Ca\.l~"p"",~ "llonu
lrYl1..,rocpdente a dúvida levantada, iIr111., lWO que "a Comissão de Constltul-
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ção e Justiça não vê na Conve:lção
Ortográfica, assinada em Lisboa em
1943, nenhuma inconstitucionalidade,
nem nenhum outro defeito jurídico,
que possa impedir a sua aprovação
pelo Congresso Nacional'.
Voltando à Comissão de Educação e
Cultura. o citado relator ofereceu o
seu parecer definitivo, que remata assim: "Concluindo, ressalvado o nosso
- ponto de vista sôbre a inconstit1lcional,aade da Convenção Ortográfica,
resultante do seu art. ITI - inconiJt1tuclOnalidade que continuamos a
considerar evidente - opinamos, to,iavia pela aprovação do Projeto de Decrete Legisla' ivo. formulado pela Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Túdos êsses trabalhos honram a
cultura desta Casa.
Essas diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao iniciar ·se
a atual foi o processo desarquivado E'
reiniciou a sua marclu regulamentar.
De novo na Jomissão de Diploma··
cla, alcançou brilhante parecer favorável do de'Jutadc e acadêmico Me"otti
dei Picchia. que pediu .. a apron,ão
d
convenção Ortográfica assinada
pelo Brasil e Portugal, em Lisooa. a 29
dI" dezembro de 1943 no" têrmos do
projeto apreseI.tadl por esta Comlssã·)
na leglf;latura pb.ssada··.
E deve, agora receber novo pronun;31amerto desta "::omissão.
Cumpre, li:l1inarmente, reconstituir,
com smtese. oi marcha da questão, no
tempc e no espal,o para que se alcance, cl"'lramelltE:. o ob.JPtivo da :nensagem 312 e 1ecorrente projeto. formulado pela Comissão êie Diplom'tcia
_ que visam remediar a desordpm
criada. no caso. pela incúria administrativa
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Nêste passo. adotaremos, com modificações e ada!'t,Jçõf~ secundárifls um
t~abalho de ornenação 13 maténa de
autoria do noss< ilustre colega Adloaldo Costa. rediglOo com a penetraç§.ü e
clareza habItua"
PelO art: io Decreto n. O 20.10'8,
de 15 :l-e .~unh(. de 1!.l31 "ficou ad1'1,tida nas reparriçõe~ públicas e nos es~abelecimentos de ~n~lDUO a ortografla
ajlro"ada ;leIa .~cademlb Brasileira de
LeraE e pela "_,,demla de Ciências de
Lisuoa' e pelo art .' dO Decreto- Lei

fi."

292, d

e2~

de fevereiro

Tornou-se obrigatório o uso da

de 1938

orto5ra~

rt,sultante :1O acõrClo a que se re'enL. o Decreto n. O 2(). 108, entre aqueo.S Ac:adelmas'
"no expediente das
~partiçõe~ p:.tlJlIca~ e nas pu bllc<;.ç·ões
ofICiaiS de todo pUlSo oem como em
1,,)dQS os estabelecllnentos de enSinO,
:-,mnt1dos pelOS poderes públicos ou por
e les fiscal' zado~' .
'
De con+ormlüade com as "Illbtru~ões" aprovada~ pela Academia Bra5ile"ra de Letrs, na sessã ode 12 de
agôsto de 1943 elaoorou o Professor
J(1sé de Sá Nunes o "Pequeno Vocaoulál'io da Lingua Portuguêsa", puoiÍcad(, pela comissão acadêmica a 8 d~
dezembro do mesmo anc - que se ãesincumbiu, dest arte, da missão que
recebeu da presidência da Repú~lica, •
pelos Decretos-Leis n.O 292. de 23 de
tevereiro de 1938 e n. O 5 186 de 13 de
janeiro de 194~. que atribuiu carátE'r
oficial à elaboração do citado Vocabulario.
E, por Portaria da Presidência da
República, de 1 de junho de 1944. foram adotadas as "Instruções" e O
"Pequeno Vocaoulário".
E'ntrementes, 0 Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortugráfica de 29 de
cezembro de 1943. "obrigaram-se a
o~servar como regime ortográfico da
lmgua portugu~sa o qüe resulta cio
sistema fixado pela Academia B:aS1leira de Letras e Academia de Ciências
de Lisooa parli organização do respect.ivo vocabulário, por acôrdo entre
a10 duas A<:üdemias"
Foi essa Cor.venção aprovada pelo
Decreto n. O 14 5,33, de 18 de janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional oe 10 de novembro de
1937, cujo art 74, ietra d. exigia a
aprovação pelo Poder Legislativo isto
é, pela Câmara dos Deputad08 e pelO
Conelho Federal, dos tratados e convenções illternacionai~ celebrados pelo _
...
Presidente :la República
Como, porém. estivesse em recessc ó
Parlamento. exercia-lhe as fun';:ões,
cumulativamenk o Presidente da República. com a expedição de decretosleis, de conformidade com o artigo 13
da Constituicão outorgada.
Conseqüentemente a convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943,
deveria ter side aprovada por decretole!. o qUE' não d.con teceu. por inexplicável descuido io Executivo, que a
aprovou por simples de<:l'eto: vale
dizer, não foi ~la aprovada, de ac(\rdo
com a Carta Constitucional de 10 de
novembro de 1937 e. por isso, não potá

. ia.
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at€ hoje em vigor
é legalmente
i::existente.
E já que essa Convenção estipula"
no art. rv, que a Academia Braslleira
dE' Letras e a Academia de Ciências
. de Lisooa serão dedarados órgãos consultlVos de seUi: Govêrnos em matel'ia
ortográfica, competindo-lhes expr~ssa
mente estudar as qUçstôes que se suscitarem na execuçao da Convenção e
, tudo o mais que reputarem útil para
mar,ter a umdade ortografica da lmg~a portuguêsa. "para dirimir di vergencIaS ainda persistentes' o Governo
Brasileirc. em .945, enVIou a LISüOd,
c?m representaçao oficial. uma coml~
sao de quatro fI moros: "a fim de
fIxar as bases definitivas da onografIa da língua, .Jroporcionandc aos aois
países a possibilidaat de promovcre:n
atos legislativos finais sÔOre a matéria' resultando dessa Conferência In.
ter-acadêmica o Acôrdo . Ortogr~lico
ae 10 de agôsto dt 194b.
O DecretO-Lei n. O 8 286, de ii de
dezembro de 1945 aprovou as "Instrüçoes 2stabelecwas pelas duas Academias para a m"nutenção da unidade
ortográfica da .ir.gua portuguêsa. es·.
quecen,do-se, pOJ novo descui<1o , mais
uma vez, de ratificar a Convencão Ortográfica de 29 de dezembro de 1943,
oá que continuava em vigor a Ca1 ta
ConstitucIOnal de 10 de llO V ertJ oru de
1937.

FIrmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-Lei n.' 8 . 286, de 5 de dezeIT.
Oro de 1945, elaoorou o professor José
af. Sá Nunes o "Vocaoulariú OrtooTáfico ResumIdo àa Lmgua Portuguê~a "
C'Jm 43 , o~ vo('abulos oásicos, em
~L1I)~tltUlçao e ':omplemento ao "Pe·:; ue:.c V00abulál'l0 da Llllgua Portu .
guesa " ,
. Em 2{) de julho cie 1948, dirigiU ao
(;ongresso o Presldente da RepÚblica
a cltaaa mens,qem, ~m que lh~ pede
!\ aprovação aa Convencão Ortogra!lea de 29 de "ezembro 6e 1943. '
"Estão, pois, 110.;e, Em vigor as . lns,
truçoes ' eu" foequeno Vocabulário da
Língua PortugUtSF', aprovadas peh,
Portana presidencial de 1 de junno de
1944 , e, uma fez aprovada a "Cor. venção Ortográfica' de 29 de dezenlbro
<1e 1!!43, - o que pal'e(.e se dará em
breve -, entrará em vigor, autoIr.àtt,·
camente, o "Acord Ortográfico" d,~rc
vad<. pelo Decreto-Lel nO 8 286. eiS 5
de dezf!moro de .94~ de contol'IT'u:lade com o qua. eh Gorou () Profe~!;(;r
José ae Sá Nu:·.e~ o set.. "Voca bu cário
úrtcgráficú Resumido da Lmgua Por·

tuguêsa", conclui o deputado Adroaldo
Costa.
T!into a reconstituição histórica
como a posição legal da questão está..
aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
Justiça, com rifgorosa precisão .
Na verdade, as "Instru,ões" e G
"Peq1.eno Vocabulário Ortográfico', de
1!f43, estão em pleno vigor , por fôrça.
de um ato de Direito Público Intcl'll1,
embora de modest<' aspecto formal a Portaria de 1 de junho de 1944 .
E' que o regime, então, vigente admitia essas simplificações .. ,
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
eminente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo Primeiro
Ministro de '?ortugal, Antônio de Oliveira Salazar, deve receber ~ aprova.ção do Congresso Nacional para que se
torne executória, O'lra que se con verU:l.
em ato perfeito e obrigfatório de
Direito Público Internacional.
Essa aprovação, é manifesto, cor.V:llescerá todos os atos decorrentes da
Convenção - particularmente o Acôr ··
d(: Ortográfico de 1945" firmado em
Lisboa em 10 dp agôsto de 1945
De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situacão esurúxula: sem em barg'o da sua' condição
de ~imple> decorrência da Convenç'ão
de 1943, é um ato perfe!to e acabadO,
aprovado pelo Decreto-Lei nO 8.2S6
de 5 de dezembro de 194,5, ao p'lSSO
que aqueln Convenção, que o origino\!,
até hoje não tem existência legal!,.
Para ter inteira e obrigatória aplIcação não lhe falta senão que o Con,·
~Tesso Nacional aprove a tão referida
Convenção de 1943, à qual virá agre·
gar-se, naturalmente
Não tem, pOIS, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior pareco>r
desta Comissão: saber-se qual dOIS
arordos, já citados, entrará em vi·
gor ...
II
A questão filológica

O deputado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes conceJ·
tos: "O Acôrdo Ortográfico resultante
da Convenção assinada entre o Brasil
t Portugal, a 2? de dezembro de :943,
em Lisboa tem provocado fortes e
exa Itados deoates ;1US associações de
letras e filolo gia na tribuna , na imprensa, e no Congresso: debates de letrados, de ;)studiosos,
professori)s e
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dentistas, gramáticos ~ filólogos, acad,smicos e juristas, jornalistas e par·
lo.mentares, Uns defendem-no com se·
gurança e convicção, consideraudo-0
o JrR notável e afirmand<.: que .. os pro··
ventos que aos escritores brasilr.iros
ficarão assegurados por êsse melO não
ha econom;sta nem sorlólogo que CJS
deixem de prever com n alO1' ou menor
precIsão; e não se1'ãCJ sóment p proventos materiais os que hão de auferir
o~ nossos bOns autores' também proventos superiores de se tornarem conheCIdos, lidos e admirado, pelo~ povos de aquém e d" além-mar·'P1oJ.
José de Sá Nunes). Outro~ pürem, o
criticam com ,arcasmo e com imp'"
dade, assE'verar.do que, "ao ser pôs to
em prátka, mostrou trazer gl"ludes
prejulzos ao ensiLo, e os prote ít<lS e
queixas são present~s da parte de
quase todos os professores, princlpulmente da classe primái'ia "~Ferni .ndes
Távora e Bem de Carvalho). Há
quem o repudie com zombanas, por
considerá-lo Imposição dos por-,ugueses; e há quem o aceIte com en'.1laiasmo, por julgá.lo vantajoso para os
bra, leiros".
E o deputado Vargas Neto, no seu
brilhante voto. sustenta a conveniência da aprovaÇão do Ato Inter'l!i.c:onal, de 1943, afirmando que 't,n:1o o
que se fizesse de or& avante fora de~i
te último seria em pura perda, ilorque
as reclamações surgirão sempre '1'0 só
da parte dos professores, come também dos filólogos que não forem QUvidos e dos que forem contrar:,l(~.o<".
Não obstante essas a.temorlZ"ntes
verdades, abalançar-nos-emos a apre·
ciar CJ mérito da questão. Já de espirito preparado para ásperos reVides!
Preliminarmente, releva COll3lgnar
aqui duas declarações.
Não nos anima, nesta critica qualquer propósito, jacobino e lusit:o..noto00, de dificultar a obra de umflcaçao
da escrita luso-brasileira.
Bem au
contrário: tõda a nossa modesta \'Jda
pública, exercida no sul do Pal5, cúnsagrou-se "à defesa, expansão e prestigio da ltngua portuguesa" e a preservação dos valores luso-bra~llelr JS,
em determinadas regIões de grú'·,de
fluxo imigrantista. Devemos. ent·lr.to,
cumprir o nosso dever de represér.tante do povo, com isenção - mesmo
porque não nos parece que tao altos
valores culturais esteJam contidos no
acõrdo de dois filólogos, atnoa que
eminentes.

Ao depOIS, por um 1mperativo de
probidade tntelectual declaramos que
esta relevante matéria fOI estudada em
companhia de consagrados m~stres,
pois seria fidício de ausênCIa do senso
da responsabIlidade a,enturar-se al- •
guém, desacompanhado, a enfrenlJar
questões tâo sérias .
Isso põsto, comecemos por conslgnar
que os filólogos brasileiros, que exercem funções no magistério ofiCIal. em
su... quase totalidade, manifestaram-se
favoráveis à vigêncIa do SIstema ae
escnta consubstancIado no Formulario
Ortográfico que acompanha o Pe(',;e.
no Vocabulário ortograttco lia Lmqua
Portuguesa publicado em 1943 pelO

Govêrno Federal, e. de consegumte,
contrários á adoção do que preceItuam
c<c Instruções que inICiam o VaCILOu/ano Ortográfico Resumtdo lia { mÇJufJ.
J; ortuguesa.
organizado em cont<>l'nlldade com o que deCIdiu a Confer~n(,Ia
InteracadêmlCa de LlslJõa de 194b e
publicado pela AcademIa Brasllelra de
Letras em 1947 - mam1estação e~~a
que leva em conta os maIS altos lUtero'sses da cultura do paIS e não dl~
cutiveis atitudes doutrinárias
Ao filólogo IStO e. aquele que estl::da uma ltngua no tempo e no espa.ço
e a l1teratura dessa língua como seu
elemento formal. e em pnnclplo. de
somenos "ImportâncIa a adoção de tal
o' qual sistema ortograflco, ~a que,
pela própria natureza de sua 'ólspec'.\\lização, lhe é relatIVamente tacu '1ilaptar-se a uma norma de escrita, por
mais complexa que seja. Não se trtl
ta, pOis, no caso de opçao por um
SIstema que maIS convenha ao~ mologos orasilelros, mas ao nosso 90~ o
p~mclpalmente às classes que. 1esconhecedoras dos arcanos ronét,lco~ "
morfológicos do idlOma, querem o de·
vem escrever com acerto a Ilngua que
11les serve para expressar o pensamel,tt e as emoções.
Não e, portanto, exato que as cri0cas que se fazem ao chamado .. Acôt,
de d, 45" se,lam provementes de llugas
er,tre erudltos. ::omo faz crer ta.nbeJl.,
o Ilustre Relator da ComIssão llf' Di.plomacla Deputado Menotti 1el Piechla, quando aflrma.
"É: claro que tão delicado assunto deveria provocar, como pro'/ocou, ::ntlcas, polêmicas e 1p-LJ"t~s,
quandO os eruditos, escalad0s para
a fixação das regras a serem of!cializadas, tilessem que tatalmente, optar por uma em preJulZo de
outra, na necessária procura de
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um sistema ortográfico que C'.)l:tlvesse a medIa constante cnada pelas autondades do vernáCUlO pela
10glCa do propriO Idioma ,~ pelo
consenso do povo"
opiniflo que expende em referênr:ia ao
"Acôrdo Me 45" e ao "de 45", que COr1si,dera complemento do primeiro, pois
dIZ:
"1l:sse trabalho além da .tt'vJds,de énadora e coordenadora dOS
doutos membros das delegaçoC!s ,'..I_
SO-brasileIras deSIgnadas pelús 'N'_
pectivos govêl'no~ para e"talJeJecer
as regras constan.tes do "Peq \l"tlO
Vocabu'árlO Ortografico da I '''gu~
Portuguesa", depoIs as do A('D:'l1c
postenor toi precedido por <tmp:"
consulta de várIOS tllólogos e p,'pc,cialistas nacionaiS e portugu?,,,,S "
A quase unal1lme repulsa dos '!lellcados filólogos brasileiros ao "Acôl'do ae
45" e é de importancIa 5aJlel~tar
essa identidade de vistas no caso, pOis
qu e raramente se consegue uma tl}',!mOllla na tnterpretaçao do!' tatus .1DgÜlstICOS. _'
se prende como verEmos '
,
ao,' prejUl<.os que se aprovado acalretaria aos interêsses nacionais
A comissão que assino'l o Acôr'10 de
4:," não considerou as seguintes preliminares'
1 a) Que uma lei só pode VIo'o;'"r ~e
fo, exeqÜível, se fundr.da numoa : ealrdade;
2 B) Que a unidade gráfica enére o
Brasil e Portugal não deve preJ ,Idll~ar
a ~midade gráfica tnterna dos dois
palses , Isto é, que não pode optar Dor
uma grafia, que correspondendo a rea_
lidade fonética em qualquer dêles, sCJa
1nfensa á do outro porque a unifo rmidade não será consegUida neste
As
ques IingüistIcas oertencem ao âmito
dos fatos sociaIS e ficam, por nnsegU1l1te a salVO da ll1gerêncIa "ld Vldual. Se nào há reccptividade ~tJ grupo para a 1l10vação, nada a fara vi~C'
rar , Simples decreto< não resu! ve:n
problema~
"essa espéCie, da '!.e.-;T!,f1,
furma que não SOlucionam os de r,atu
rez a econômIca e rellgiosa quando
contrarIam as tendências natUf'tls da
coletividade ;
3 a) Que predomina nos dois pnl5E'S
dE lIngua oortuguesa o núml'rc de
ana'fabetos e que dentre os tndp!nuo~
conslrterRdoE alfnbetizado~ a 'n;;wr.H
escreve com grande difi(;uldadp.,
4 a, Que a tendênCIa geral - '" e 10gl8vel - para divulgar a instruçao enc?ntra um obstaculo insuperável l,t:tn
slstema grafico comp'~xo,

5') Que o,: periódicos, princ-1palmente os JornaIS diários
!~itura
popular oásica - só poderão ndotnT,
por óbVIas razões. um sistema de e",crita prátIco e SImples,
6 , a) Que a alteração de um ,>lstema
ortografico Implica na perda \rremedi:'.veJ de rIqueza acumulada, que poc'ie
tel conforme as épocas gravlss:mas
repercussoe~ na economIa de um paL<
1", Que se não e fácil sim'Jllficar
a ortografia de uma lingua, complicála, com o emprêgo de ,e,tras :jue não
sImoolizem font"maó e Impossível
8 ,,) Que variando treqüentpm~'1f'e
o tlmore vocálico das palavraE (lU
BIaSI] e em Portugal a umtorm.~acào
orto-gr3 fica 50 rlOd2r::> realizar "e :)!TlltindG u::- acentos no, vocauloi> ao tilll
bn: altername
VeJamos agora os pontos em que
c \ o.:J,vuJano Cl!'lUnU" de .. Acóroo ae
45ü contrarIa a realldaae lm~:ülst"(,, 00
Brasil e a ~oluGào minE ra70a' t'J qne
encontram 00 "Vocal)ulárlo ae t~',
CONSO~NTES

MUDAS

o VocaoularIo de 43 tornou regl'H
abSOluta a oml~&ão das CO'1soames qllP
~
náo prolerem
Lê-se no ~ 16 do Formulário Ort(Jgrátll?O que o acompanna,
"Não se escrevel1" fi, consoant':!s 1Uf'
.s'- não proterem asma 11SSl7wturf! CIênc1a, diretor
011clO·

?l1láSlO

mibzr

m')')(jf'(IU
'00vymnG SIO,
opt~I1'O,

ollmo salmo, e nao asth.lntt

szgnatura , scien;'w, dilector,
inhibzT, innovação, officto,
psalmo,"

A única ressalva que admitiu fJl para dS palavras de dupla pronúnCIa CO.
mo aspecto e aspeto, contacto e ;:01/tato otimIsmo e optinusmo, sinotn:o e
SlnOptlCo

Nesses casos prece! tua:
"Devem-se registrar os voca.uulos
cujas consoante, facultativamel1re se
pronunCIam, pondo se em primeiro lu gar o de LISO maIS generalizado e em
seguida o outro",
É essa a Ún!Cl' soluçàn l'uZoá'n:1 Da
uma certa plasticidade ao sistema ortografico possibilitando ret'l'OdUnl !Ia
escrita pronünci!lf' re:11s e em (urj,; lrgítlmas, pOlS tal divergéncla se oooerva geralmente em palavras de m~r(l(ill
ção reecnte no idioma e que, em determll1 8,d8.8 r,..'n[>ps ll!ndn OCllser"flm a
pronúncia erudita,
O "Acôrdo de 45" resolve, porém a
questio de modo unilateral, ;Jr~Judi
caLdo Íl'rCn12d.J. \~Cl:"~1::;j,}L. uma
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tes contratantes, por optar de fJrma
inflex1vel por uma das grafias ou
seja, a erudita.
Mas isso não é s6. nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ :n e
2:!, que as consoantes b dos grupos
bd e bt; p dos grupos pc, pç, pt, mpc,
mpç e mpt; c dos grupos cc, cç. ct. cd.
etc. se escrevem quando invariàvelmente soam e quando o uso asc'ilar
entre o seu emudecimento e a suó.
prolação nos dOlS países"
~ que
nos obriga às grafias subdito subttl.
subtileza, ceptro, sumptuoso,
jacto, amistia. indemne, etc

edteto,

_ as
"Instruções para a organizaçao do
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, aprovadas pela Conferência de 1945". ainda estipulam o seguinte, em relação às consoantes c e

p:

§ 22 - As consoantes c e p ... conservam-se ... :
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bl Quando, embora não proferidas
em um dos dois países, figuram em
palavras que devem harmoDlzar-re
gràficamente com formas afins que
apreesntam as mesmas consoantes,
amda que o c e o p se contenham
etimológicamente em x e ps: 'lbjecto,
como ab1ecção; abstracto como abs_
tracçáo; acta e acto. como acçao ou
activo. adopto, adoptas, etc. como
adoptar; ec
CJ Quando. depois das vogais a, e,

o servem para mdtear abertura dews

ou mesmo não tendo valor diacríti.::o.
nã~ são mvarlàve,mente proferidas nos
dois palses: ab1ecçâo, acçdo, actwo.
actor et.ecttVo etc "
Il:sses dOIS Itens são os que env,}'yem
pre]UlZO malOr para o Brasil e contra o que a] se dispõe se re':>f'laram
todos os que se preocupam de alguma
forma com os mteresses nacionais filólogos e não fil6logos
Da execuçáo lmposslvel pelos brasileiros. por contrariar lhes o sistema fOnétICO. tais disposItivos nem mes:no J:)eneficlam os portuguêses os menas orejudicados por êles, porque as ConJ()u,ntes que se querem conservar rambem

sua

manutenção,

mdIcar

apena~

a

não soa'71 em Portugal Visa-se com a

abertura l1a vogal pretÕnIca que la se
observa. e que nao se venfIca no Brasil em virtude de pondera '-eió razões
de ordem fonética. Fenõmeno J('.êntico ocorre com os vocabulOE ~m ljue
s - deu a fusão de vogais ldentlCitS

(crase). como sadio, padeiro. esquecer,
quais a pretõnica se conser"a
aberta em Portugal. Se aqUI oae se
tornou necessárlO marcar na escrIta a
a,ternâncla de timbre, nada 1\.stltlCa
que se raça a distmção em 0utro~ casos, máXIme qu'wdo o exoedlente usado acarre,tara forçosamente. para uma
uaE partes, numerosos entraves lm'~ é€'rã, de culminar com a sua mexeqUlOllidade na prat1ca
Tais dispOSItivos. para serem cumpndos, exigem dos brasileiros um conhecimento profundo do fonetlsmo
português, conhecimento que falta até
à maioria de nossas pessoas cultas.
E não é só. Para manter a "harmonia gráfica" com as formas afins, o
"Acôrdo de 45" manda acrescentar o
c e o p em palavras nas quais. sôbre
não soarem, também não indicam a
abertura da vogal anterior, Amda
mais. Estabelece exceção para algumas
palavras "em virtude das condiçõp.~ em
que entraram e se fixaram no português, palavras como assunção wt ass::mpcionistal, cativo (cf, ca'Qtltm) ,
dicionário (cf. dicção) .. ,". que nfw
exigem a consoante c ou p a fim de
se harmonizarem com as suas correIa tas ou afins.
Como se vê, além do perfeIto conhecimento do estágio atual da líl1gua
portuguêsa de além-mar, pede-~e aos
cinqüenta milhões de brasileiros que
desejam aprender ou querem escrever
o seu idioma que. preliminarmente. o
conheçam do ponto de vista histÓrICO,
seus estágios anteriores, as condições
em que certas palavras nêle ingresmram, o que é analogia, os processos de
derivação ...
E o assunto reves.te importânCIa Si11guIar no momento. quando o gOl erno,
apear das dificuldades finan."eiras,
procura incrementar as campannas de
alfabetização. por considerá-las obras
de salvação pública, E é contrisr,ador
verificar que as verbas destinadas a
tão nobre fim serão empregadas em
pura perda. porque não se pode <:rer
que analfabetos venham aprender um
sistema de escrita que as elites culturais do pais não podem dominar. que
0& seus professõres dificilmente podem
ensinar.
Atingiriamos então o absurdo da
escrita ideográfica em que un: indivíduo sabe escrever mais palavras do
que outro em que ninguém sabe ~ra
far todos os vocábulos do idioma. No
Brasil, a escrita correta seria privilégio de meia dúzia de filólogos. Inina~
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ciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idioma.
o EMPRÊGO DO ACENTO AGUDO
O acento agudo, tradicionalment.e
símbolo de abertura das vogais a. e
e o, tanto em Portugal como no Brasil ,
e assim considerado no "Acõrdo de
45' ~omo d2 ea~prêgc especifico quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa I cf. Art 31 § § 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuizo da primeira.
Como há alternância de timbre entre a pronúncIa brasileira e a portuguesa de palavra~ como Antônio e
prêmiO (em Portugal: Ant07110 e premio) . a rigidez do sistema cede em
beneficie da pronúncia portuguêsa.
Que c critério e unilateral, prova a
solu ·~~.c razoável dada a casos semelhflnte~ .
Paz-se a exceção prejudicifll ao BrA~i1
constante da Observação 4' do
Art. 31 da~ "Instruções' :
"0 acentc agucio no a e. o de pronÚlleia nãr. lllvariável no Brasil e em
Portugal serve apenAf para indicar a
tomcidade. e nào o tImbre" F ' o
caso de palavras como Antonw e premIO

E'1tr-=tanto a regra de acentuar a
riOf ctitongo~ tómcOF el, éu
Dl ,
apresenta a exceçào :
"As termlUaçôe~ ew e elco em que
n1l o e lU variá veJ nos do~ paises o
~om aoerto do e
não levam acento
agudo : assembleza CrIme/a. Dorote1a
lJil,e

DulcmclU. Enews gelela, ldela, JudelU
me/apelU. onomatopelU plateia dzspneico epopelCo morteico onomatopezco, prosopopelCo etc

Em tôdas essa~ palavras o e e abe,·to
Portugal. A unidade so se podem.
:10 Brasil e geralmente fechado eu,
manter sem preJUlzc para uma da~
Parteó do Acôrdo, pela supressão de
diacritico. Foi o que se fêz talvez
)Qrque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que não aplicar o mesmo principio de supressão do diacrítico em
)alavras como premio em que o e
não é invariável na pronúncia dos
dois paises? Ou então permitir a distinção de timbre pelo emprêgo jos
acentos agudo (em Portugal) e cirunflexo (no Brasil)?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo "Acôrdo de 45" , uma técnica
de aprendizado dificílimo. Em alguns

casos contraria a tradição, em outr()~
a~ ~ ume aspectos pitorescos,
Um exemplo apenas.
Na observação ao § 13 do Art. 36
daF Instruções, lê-se:
"Não se escrevem com inicial maiús cula as palavras monossilábicas, como
artillos definidos p rontraçõps ou celllbinações de pala vrns ll1flexivas com
êsses elementos, nem as palavras inflexivas, a não ser que figurem com'l
primeiro elemento do titulo ma~ escrevem-se com maiúscula inicial os
artigos indefinidos e as palavra5 flexivas"
O prof Rebelo Gonçalves. auto! das
"Bases Analiticas do Acõrdo Ortogl'áico de 1945" , e, com a aprovação
destas o verdadeiro, autor do sistema
ortográfico de 45 - o que, aliás .,.firnou categoricamente o delegadO iJj'fi sileiro Dr . Ribeiro Couto, nesta~ palavras textuais:
"Ninguém, mais do que cu psti' na
posição de avaliar a sua paciênc;,l P.
'esignação e a grande nobreza Uft ,ua
rl.iscreta. firme atitude, l'ecusand('-sp
)or agora, antes de esclarecidd Of'W
caso. a esmiuçar pela lm p ren ~'" as
ntimidades da ConferênCIa. - ( qUf
seria muito t'acil rara o meu 1\.1'l!IJ.O
que assim poderia demonstrar n contrário: o grande construtor deste "'CC)du ortográfiCO 101 o prOfesso? Rebêlo
Gonçalves Nem mais" <Carta do Dr
Ribeiro Couto ao prof Rebêlo Gonçiuves . por êste publicada em se u Tro tadf,
de Ortografia da Língua
Coim bra, 1947 , pág 150

POl·tngl}(?MI.•

do 8uple·
mento ), o proL Rebêlo Gonç;üvE's dizíamos, a~sim exemplifIca a :·ugrJ supra em seu citado Tratado.
Como Se Devem Ler os C1ássicOE
<pág. 320) .
Elucidário das Palavras, 'l'erD'(,S e
Frases Que em Portugal an~lg>l.(';ell:'t
se Usaram e Que hoje regulcrmcnt€
Se Ignoram (Ibid.)
Nem Tudo o Que Luz é Ouro I pág.
32lJ
O Romance de Um Rapaz Pobre
(Ibid.)
Quando Se Amava assim flbid)
R,egras de Escrever a Ortografia da
Língua Portuguesa com Um DiálogL
em defensão da Mesma IIbid.)
Castigador de Si Mesmo 'pág :120),
Em demanda do Graa] (Ibid .)
Era Uma Vez Um Menino II bid.)
Figuras de ontem e de tlQl~ Ibid.l
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Bastam os dez exemplos ac:m9 tItulos de obras conhecidas para d'1CUmentar a complexidade das J.lterações
que se propõem no Acõrdo de 45 alterações contrárias à tradição i' aos SlStemas mais usados em outros paises
na referência a publicações
o TABÚ DO PADRÃO PORTUGUÊ:S
Parece que a comissão orasileira
aceitou, como principio, o argumento
de que o português padrão deve ser
o de Portugal POU;; lá teve origem o
idioma que falamos. A nossa e uma
simples língua de empréstimo E' um
tabu, espalhado pela Ignorância dos
fatos históricos e lingüísticos, o considerar o Português do Brasil deturpação do de Portugal lntellzmen t p,
essa crença está profundamente enraizada e a doutrina exposta na maIOrIa de nossas gramáticas coopera para
vulgarizá-Ia. Nada. porém mais erôneo. A I1ngua e um organismo t'llJ
perpétua evolução e pertence igui\Jmente a todos os que nela expre~
sam seus pensamentos e sentiment.u~
"Esa idea de una lengua propia se
debe a una ofuscación. Los bienes
anotables en el registro de la propiedad son propios de uno
cu:mdo
no lo son de los demás: una '~aBa,
um campo, y tambiên este reloj y
este bastón. Para poder ser de mi
propledad tienen aue no ser de la
propledad de lOS ôtros. pero ~l lengua~e no es de esta casta dE' bienes
sino. aI revês, de aquellos aue "son
mayores cuanto más comunicados",
como decian IOf hombres deI Renacimiento. Una lengua es propia de
una naci6n cuando es la aue los ninos
aprenden de sus padres: la que los
connacionales emplean en sua vida
de relaci6n y la que SUB poetas y escntores elaborar. y cultivan estéticamente para sus produccione~
de
luta cultura. Si asi es, la lengua de
un pais es bien propla, absolutamenen
te pro pia de este pais, aunqu"
otroR paises aprendan a hablar en la
misma lengua, " los hombres se entiendan con ella. y los escritores la
trabajen en sus creaciones culturales.
Y SI nQ se qUiere atender a que una
lengua vive en perpetua formaci6n,
por lo cual es propia y es hechura de
cuantos la hablan como lengua natural, y se quiere pensar que los ingleses, portugueses y espafíoles reciben
de sus antepasados la lengua en prapiedad, como por herencia legitima,
mlent'ras que lOS americanos la reciben de manos ajenas como en mero
Lote: 29

Caixa: 100

PL N° 1982/1952

32

usufructo, también se yerra
Pues
la actual generación de ingleses ha
recebido su idioma de ,"- padres, y
por eso el inglês es idioma propio de
los ingleses; y sus padres lo reclbieron de la generación anterior y por
eso el inglés era su lengua propia y
natural y la generación anterior de
la más antigua, y asi sin posible solución de continuidad; y lo mismo,
sin la menor ,ombra de diferencia,
han hecho los norteamericanos. hast'l que llegan ingleses y norteamericanos a una generaci6n le antepasados aue les es comum De esa generación de Ingleses que hablaban el
inglês como su leng-ua propia unos
se quedaron en lngla terra y otros se
fueron a America Es aue los colol1izadores perdieron la pi'opiedad de
la lengua por naberse expatriado?
O caso sus hijos. nacidos en tierra
americana, hablabalJ una lengua que,
slendo la de sus, padres y la que e1los
habián aprendido con la leche de sus
madres, no les era propia porQuE' su
propriedad la tuvieron registrada los
que se habian ~uedado en Inglaterra?
Y los hijos de lOS primeros criollos,
no hablaban tambien una lengua propia puesto que hablaban la lengua
de sus padres? Asi se llega a la eVldpncia de que la generación actual
de americanos el inglé~ ,es es una lengua tan propia.
exactament.>
tan
propia. sin más y sin menos como a
los ingleses'. ,Casoellano.
Espaiíol,
Idioma Nacional
História Espiritual
de Tres Nombres, Buenos Aires 1938,

pp

175-177).

O mesmo se deve dizel do Idioma
que falamos, ~ão dos
portuguêS€s
como dos brasileiros Legítimas
as
duas pronúncias não é demasiado salientar que. em mu:tQ~ casos. as diferenças que entre ela~ se observam são
geralmente criações ':lU melhor evoluçõe~ moderna, sofridas pela l1ngua
em Portugal QU:;Tlto maü: ~e e..~tudam cientificamente
01,
chamados
brasilerismos fonéticos
e sintáticos
tanto maIS se :omiJrova o fato
de
serem êsses geralmentE' conservação
de estágios anteno!'/".' da língua por~uguêsa
Assim o emprêgo da per!gerúndIO tão comum
frase de estar
entre nós. (tipo' estava cantando),
únIca fórmula conhecida até fim do
português médio para mdicar a preCIsão da ação verbal hoje substituída
em Portugal por ~"taT - preposição
- infinitivo (tipo' estava a cantar):
a questão da coloc&,Ção diversa
de
certa" pala vras átonas em especial
dos pronomes obliquos átonos,
que

•

•
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se prende ao ritmo de
enunciado,
mais rápIdo em Portugal, mais dolente no Brasil, sendo de salientar que
o ritmo fraseoloqlCO dos séculos XVI
e XVII deveria d.,ll'OXImUr 'SE:
maIs
çlo Que ~ara('ten7,3 c Portu2'uê<
do
Era, ,! '_)'J[: c';' e.{ F' mp!os seg'uros
de
conservação de "stágios
lingüisticos
antenol'e< ooaeriamoE ~itar, como a
manut.f'nçâo da pronúncIa ei 10 ditOllgo escnto em 1:10)e emitido ãi em
Portugal. mas dispensamo-nos
disso
po' consta rem 'te todos 0< trabalhos
escritos com seriedade sõbre o portUl1'uês do Brasil
III

o

ASPECTO

"'INANCEIRI)

Tornada ofiCIal " grafia do "Acôrde, de 45
em virtude da aprovação
c;; ' OP\ f'ncao de 43 o Govêrno Brasilell'o devera , ob Viamente , baIxar de crE't,Q semell1ame ao que a 8 de dezembro de 1945 referendou o Govêrno Português ' Decreto n,o 35,228),
cUJO teor é o seguinte:
" Art, 1.0 Fica aprovado o acõrdo de
10 de agõsto "e ,945 resultante do
trabalho d~ Crmferência InteracadêmIra de Lisboa para unidade ortográfIca da língua portuguêsa, cujos
i' i.<trutnentos elaborados em harmonia com a Convenção Luso-Brasileira
ae 2R de dezembro de 1943, são public8 rios em aflexo ao presente decreto
Art 2 L Em conformidade com os
vot()~ expressos no protocolo de
enf'f'J'l'Amento da Conferência Interacadêml('B de Lisboa de 6 de outubro
de 194 '
a Academ.a das
Ciências
d!' Li, boa é incumbida de organizar
o IT OCA bulário )rtográfico Resumido
da Lín gUA Portuguêsa que será ao
mesmo tempo 'nventário das palavras
bá~lras do lrilOma e pr~ntuário da 01'tOQ'r1tlR ronsagrada oelo acôrdo de
10 de agõsto de 1945
_Pal'agra fo único 1!:ste vocabulário
nao ('A rere. na ra ter caráter oficial.
da anrovaçAo do Govêrno, mas o Mill!~tro da Educação Nacional poderá
na qUA fa lta aprovar oor portari~
quaJ'1U,er outro )ue atenda aos mesmo, finS de ordem prática
Art 3 D Deverão obedecer às noraF do sIstema .o"t()gráfico unificado
toda.< a, Dllbllracoes editadas em terntono português
pq rá~ratn 'lnico O Ministro
da
Edll"~"o() 'J
I
,_'
"('1')na
Autorizará
por
pO! tana as PUblicações que
podem
ser exceptuadas, tais como as que in-

n:

teressam à diplomático ou de índole
semelhante
Art 4,° O presente decreto ,entl:ará rm \':'{I)} na rl'1ta da publ1caçao,
mas -a su'a OÜberv"uóa quanto
ao
que fica [Jrevi.<to no artigo anterior,
se, e exigiv el " partlf do dia 1 de
jlwelrO de 1946
_
Art , 5,° O Ministro da Educaçao
Nacional fixará por portaria os prazos durante os quais poderão cont~ 
nuar a ser adotados no ensino os 11vro" e ~ cola res já publicados e aprovados à rJata do presente decreto
Publl1ue-se e cumpra-se como nêle
S ~ contA'n
Paçoi> do Go-,êrno da República , 8
de dezembro de 1945 - Antônio Oscar Fragoso Carm"na - Antõnio de
OliveIra Salaz9.r. - Jose Caieiro d:ot
Mata'
i'. I'essa ln que ,e r:ontém no <l.rtigr. 5 o apenp, ~tpnllil 9" graves "onseQüência~ do dispn~t(
no· a rt :3 c
No Brasil cn:1VP!l1 relembrar
em
mE:no~ de R ano,.
Govêrno l'Ol:COI'
reu para ) enearecinwnto do i vro
didático ocasionBndo com a r~forma
de 43 a readartaçiio de obras à nova
ortografia e a con"enüPiltt p('rda dos
exemplares lá lmpl'essos e das composições estereotlOa da"
A nova reforma provoraria , MalS
uma vez , a pe~da irr(>p~ráveJ d('\< livrOE impressos e de tõdaf as com!1Oslçõef conservadas com Ilm agravante o encareCImento
agora
~e ria
muito maior do qU( o que se verifi,
cou em 43 por coincidil r:om a alta
do custo da mao de obra f' do papel,
que chegou a preços inimag' ináveJ~
sendo considerado, Quase ma terial de
guerra ,
Tal fato viria obstar à difusão do
ensmo pOis o próprio CJovêrno reconhece que o preço atual dos livros
didáticos é oroibitivo
Acresce salIentar que outros
tatôres já lembrados cnncorronam também para elevaI -' ,eu cust.o A revisão, por ,exemplc , -'orno faze 13 se
o número dos midado, nn no", sistema seria pelas razõ", qUE' a00nttl mos, extremamentf eX!IlUO 1\.,0 ~dito
ras teriam de valer se dns pou("(lC entendidos, que pela 'e da oferta e da
procura, eXIgiriam remuner',lcflll relativa à escasspz, Jt1 atnhllll'lam a ta refa a antigos revisores não nabilit.ados oos mlstpl'.)f. ir 'lovr 'lstema,_e os <eu, p,rrof v\nll rr ~nmfH se
aos dos originals 1C )llP "p,.\1II'<1'ia
U!l1a deseduracao QPral OOrl111P , conherllia a lnflllP'l(';~ 1UP exerce sôbre
o leitor a letra impressa ,

,
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Estar1amos em condições, por exemplo, de recolher tõdas as notas de
cinquenta cruzeiros para tirar-lheô o
trema; de substituir as apólices da
dívida pública, os papéis oficiais e os
impressos em geral, quando o )rêço
atual do papel e as perspectivas futuras nos aconselham a economizá-lo
de tôdas as formas?
Ora, como exigir do governador um
sitema ortográfico que o Govêrno não
adote?
Saliente-se ainda que a descre:1.ça
generalizada pela alteração freq t; el.te do sistema ortográfico, que .cabou
com a sanção social aos erpos de grafia, viria alcançar também as novas
geraçôes, que só agora se estão Q"bituando aO sistema de 43 . Abondonar
êste sistema por outro qualquer é desajustar o que com a maior .. ifieuldade vinha atingindo o estado . ac1fico, a relativa estabilidade presente,
pois, grosso modo, já ~e escreve por
êle em todos os graus do ensino. na
imprensa e nos papéis oficiais
E medite-se êste fato: o Acôrd ,
45 é um retrocesso. Não é uma volta
ao chamado sistema misto - o que
poderia beneficiar algumas pessoas
que por êle a.prenderam - mas '.Ima
volta a algumas de suas ?ráticas, um
novo sistema, em suma, que teria de
ser estruturalmente aprendido!
Muitas das consequenclas nocivas
de sua adoção poderia.m ser amda
enumeradas Basta lembrar, r.o entanto, o complexo reajustamento de
um funcionalismo, todo selecionado
em provas nas quaiS se exigia o conhecimento do sistema de 43; a eadaptação dos jornais e 10s periódicOS
às novas regras de escrita ~, finalmente, o reajustamento das enter.as
de milhares de alfabetizados essa
campanha grandiosa que o Govê:-no
vem empreendendo. com a poss1vel
origem da dupla descrença: no Jnslno
que lhe deram e no Govêrno que o
patrocinou.
Estas breves considerações que, nos
capitulos rI e n , selecionam, a,J€l.as,
as quest.ões (, capital importância, re-velam que, em sintese, o Acôrdo de 45
não nos serve e não é oportuno, )01'que:
.
aI considerou a pronúncia portuguêsa como padrão, resolvendo g'n..ficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira:
bl não procurou, por conseguinte.
atingir a média ideal em que e.1.huma das partes fôsse prejudicada;

c)
se esqueceu de -lue a regra ~ó
pode fundar-se no mais geral e lue.
assim, o fatôr quantitativo é de relevância;
d) não considerou a lllexequibilidade no Brasil do emprêgo c<e letras
mudas e de a.centos que não simboli ·
zam uma realidade de pronúncIa, .em
os efeitos Imprevisiveis da influência
de tais grafias aberrantes sôbrt a pronúncia das palavras assim escritas:
eJ
se aprovado, trana grave repercussão na ordem econômlCa do
pais e acarretana complexos prob.emas sociais, de solução düicílima, I)ara não dizer impossivel.

v
CONCLUSÕES

Do expôsto decorre, inelidível, que
o assunto da maior relevância, não
pode ser resolVIdO, apenas, ,}Ol filólogos e acadêmICOS - 'llllda que eminentes como são todos 0S envolvidos
nas negociaçôes .- JOis encerra problemas de na tureza social e polít
que interessam a coletividade brasileira, especialmente aos responsáveis
pelo enSlllO da lingua em todos .,
seus gráus.
Mercê dessas circunstâncias, somos
de parecer:
1) - Que a Comissão de Educação
e Cultura. antes de manifestar-se sôbre a aprovação do texto da C() n "~. ;c 
ção Ortográfica assinada pelo Br asil
e Portugal em Llsbôa, a 29 de de7.é':.bro de 1943, e também sôbre o pro .: ~ to
de lei oferecido pela Comissão c' Diplomacai e Tratados, com êsse objevo, ouça:
a)
o Deparatmento de Letras da
Faculdade Na.cional de Filosofia da
Universidade do Brasil: os profe ssõre~
de lingua português a do Colégio Pedro II e do Instituto de Ec. ucação da
Prefeitura do Distrito Federal; o Sindicato dos Professôres; os Diretores
do Departamento Na.cional do Ensino,
da Diretoria do Ensino Superior, da.
Diret<Jria do Ensino Secundário e " - s
Divisões do Ensino Comercial e Industrial do Ministério da Educação e
Saúde. quanto ao a.specto educacional
da questão.
b> os Diretores do Instituto 'ifa.clonal do Livro e da Imprensa Na.cional,
bem corno o presidente da Câmara do
Livro, e o do Sindicato dOf Jornalistas Profissoinais, quanto ao aspecto
editorial.
r r.'~j
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C)
o Presidente da A.B.I. quanto
à praticabilidade na imprensa de nova
reforma ortográfica, reacionária em
relação à vigente, e à repercussão no

público led or .
dl o Diretor do D. A S P

sôbre a
possível congestão que traria aos serviços administrativos, quer do ponto

de vista funcional, quer de. financeiro .
•
Não colhe a alegação de que e s ~ '
diligência - justIficável pela importância mesma da questâo - vina retardar, Indefinitivamente, a solução
que o caso está exigindo , com urgência , pois todos têm opiniãc , defin itiva e arraigada sôbre a mes:na : ést e
pa recer estará publicado no "Diário
do Congresso Nacional" dentl" de '.3
horas . e o Exmo . Sr . Presidente desta Ca~a pode assinar ás pessoas a
r:ucm se encaminhará eSEa c"
um prazo fatal de quinze dias. pa ra a
r r '. ;1osta
:lI - Se as respostas, na sua maioria, ratificarem, consoante esperamos,
as conclusões do capítulo lU, somos
de parecer que:
a)
seja remetido a plenário. para
a devida a;>rovação, o projeto de· Decreto Legislativo. oriundo da Comissão de DIplomacia e Tratados que
aprova a Convenção Ortográfica de 29
de dezembro de 1943 , firmaria pelo
EmbaIxador João Neves da Fontoura
e pelo Primeiro Ministro Antônio de
Olivell'a Salazar - ficando destarte,
lega .lzado em definitivo . o acõrdo ortográfico de 1943 . consubstanciado nas
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário" daquêle ano:
bl que esta Comissão redija um
projeto de Decrew Legislativo . idêntico ao apresentado pelos deputados
Fernandes Távora e Senl Carvalho,
em 8 de outubro de 1946, revogando o
Decreto-leJ n 8 286 de 5 de dezembro de 1945 que aprovou o .A. cõrdo
Ortográfico de HJ45 - para que "as
divergências ainda persistentes" . a
que se refere a mensagem presidencial sejam dirimidas por uma nova
convenção que consulte à realidade
brasileira e aos interêsses do nosso
povo, caso não seja julgado bastante,
em face desta experiência, o Acõrdo
de 1943.
Esse é o nosso parecer,
Sala das Sessões, em 2 de agõsto de
1951. -

Coelho de Souza.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO CARLOS VALADARES
EXPOSIÇÃO

Il - Lemos, de InJcio. com .nerecida atenção o b:'lihan te e 3ubtancioso parecer d o eminelJte 1el:il.tor,
Deputado Coelho de Souza
Já mesmo nos habituamos a .,aborear os frutos de sua Jena, .:jue satisfazem a gôstos diversos. ,e lo aspectG tríplice de seu espmto de educador , parlamentar e jornalista
O seu trabalho, sôbre questao que
tanw tem agitado o melO l.ntelec·ual
pátrio e o do velho Portugal ,me,
mais uma vez, a mostra, o cabedal de
sua cultura e acentuado senso de ~es
ponsabilidade
Além disso, com que cannho patriótico historia os fat.os e confronta J:incípios e regimes ortolD'áficos!
Mas, chegando ao fim , recua ~ au
telosamente e se abstem de .lm r,ronunciamento definitivo
Conclui por propõr 1ue se u~am,
préviamente, os entendidos e
l ivres
interessados no assunto, para ,ue . depois, a Comissão , baseada nos resultados colhidos da consulta, dê ::t sua
pala vra final.
In - Com o mesmo brilho e ,.Pgurança, embora lacônico e por :> utro
rumo, vem, em seguida, o ULO de
nosso ilustre Presidente , Depu'ado
Eurico Sales
Não se aprofunda no exame da espécie, nem se estende em minúcias
Trás argumento novo, lue, de \:erto modo, impressiona, sôbretudo o
sentido de vencer objeções e dar linha livre á proposição do ' xecutivo .
Merece aqui transcrito o tópico llUclear de seu pensamento:
"A Convenção não apro\'a E "õrdos, A Convenção admite " sua
celebração Ao aprovarmos ~ ~on
vençâo. não estamos evid:!ntemente, aprovando êste ou aq:lêle
acõrdo" ,
Com êsse convite. quem não ~e inclina de modo favorável à ,-:onvenção?
lU) - Também susinto e dignlJ de
registro é o voto escrito do "alemoso
companheiro de Comissão Nestor Jost.
Não segue o parecer do ~elator nem
acompanha o voto do ~eputatlo Eurico Sales Manifesta-se ' avorável ao
acõrdo de 1943. mas rejeIta ~ ':;onvenção de que trata a Mensage!l:l
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"a fim de evitar que passe a 'igorar, de fato o Acôrdo Ortográfico de lO cte agôsto de 1945 v;sw
que a ratificação daquêle ajuste,
entre as duas nações amIgas, fana retroagu seus !fenos a data
da assinatura, validando ~d,)s os
atos praticados nêsse Interim
IV)
Aqu~la
velha advertellcla
contida no "esto breVlS et ~lac",t!1s
dos romanos nos Impede e : ,dzemos com pêsar, de tecer amda J ue
pela rama mais considerações sobre
outras peças de fino ,aVOI que ,:t,l'lquecem o presente processo ou ao nesmo se prel1ctem por tortes braço~ de
allmdade com o projeto
Examinamos e mvestlgamos i'Jdo,
com lltençaO de ganmpelfC\ a ~ata ~e
SUbSldios para ,upnr e -emediar a
eXIgmdacte de 110SS0E 'onneclmentO;
Vlsancto ponto )UrLctICO ~ue os -8,
re( e vuInera vel e qUE mata )or ~ssim
dizer a questão lvemo:; ~ue eco'rer
aos pUbliclstas náo ,o à bôa lrata
de casa ma:; tambem as
ções:'e
comentanstas de tora
V, - Obsc.uro pl'ofess')T rie ,J'J:tuguês, sem galões nem 001'0 ('os :k autondacte '180 :'Odem\,S ,oI) ~ VI", ,o,.'1Stir a<; Impulso, mais ~fet,ivo .to
intelectual, de entrar na ,iça 'a',
bom combate
Be~ s~bernos da relevância e da delicadeza da matéria E' problema de
alta indagação que desafia o exame e
a c,ência de filólogos e publicist?
Perdóe-se-nos, portanto, a emeri. dade
O qUf' nos anima e n:lS vence a
bisonhice de parlamentar noviço p o
zêlo, êsse interêssE' carinhoso :tua todos votamos a lingua que luvimos n0
lar e na escola, desde o .ma'Õllecer
da vida, e que serve de aro::>,io :nstrume to C1e '1ossa »tivldane
E não é só isso Também lOS lm]:'€'le o espirit o dE' fidelidadf de ~Uffi
pl'imento de dever no pxerclcio do
manctato que o povo nos 'onfiou
ASSIm mão~ à obra Pedind') lil'ença pflra divero:ir dos doutos co'ega~
cujo pensamento resumImos Ilnh'l$
atrás, vamos, &.gora, arrot.ear o terreno, il nosso Jeito para, 'lôbre I) me),mo. lançar o nosso lOto
Medrará 8 semente?
Dilo-á esta douta Comissão
VIl - Velha e revelha é a lição de
Quintilhano
"que o ~ensato 'lerIa 3screver a
palavra como ela sóa"

Leibuiz também sentenciara:
"Dal-me um bom ~l!abeto e eu
vos darei uma lingua oem feita",
A idéia de simplíficaçao e 'Jn!lcrmidade gráfica das línguas vem, ponanto, de longe
A Espanha, a Itália, a Alf'mhnha, a
França e a Noruega, Já adotan,!l, és:;e
critério de dIsciplina ortográf'ca
No mesmo sentido, varia:; renlat!vas se verificaram na Inglaterr:; e nos '
Estados Unidos, 'eiativame'1 t d\ mglês
Tôdas, porém, fru~tadas pe:a dificuldade, talvez, de a escJ'lta se harmonizar com a pronúncia, nessa Imgua.
Quanto ao portugues, tanto no Brasil como em POl'tUg:L, sómente no comêço dêste secUiO se aeram realmen
te os primeiro; passos a i~rocura de
um ca!111llho qu: u'manasse os ctois
povos pelos laço, de uma llJlIUaae ortográfica e extmbU1s~e , ~ontusào lUterna de cada um ((O~ dOI" Gajses, relativamente fi êsse prOblema
Antes, um e outro ,e jlVerglam,
adotar,do se,:arad"mrni€ escritas consuetudinárIa
Aprovada pela no"sa !'.cademla de
Letras, apareceu 'Iv SrJ.,1. em ,907 a
reforma Medeiros
Albuquerque
Tambem em portu '1,
noe antes
mesmo de 19{)7 ,3
prl.lc"va acentuada tendênCIa ar
,! o mldade,
surgIU, em 1911 o 'j"tenJ -I "J l'leado
de Gonçalvse VL11
j'.;e 10 mesmo
modo, mereClU o c, ê J' ]('lT( :19 ,'I.cademia das CiênCIas de Lj,Jl03
Essas duas in, t,tl '('óe,
'ul,urais
passaram e t -o
21' e de' ,,~
g,,,es
entendimentos ar ,o, ,. no ), '7ovêrnos
das dua:; 1'-'( CPi' ,~_
"8 Llm, solução Que 'in J <'
'r',I(
internacIOnal de,,,, (
e assentado o C l \ p ! l < )
1 de
legal
E isso SE' vl'elfll 0,1
exemplo unv'c '10'1 ,r.r [,
seguido pe'o' dp'JI·1J;· , '
u'a mesm 'in
CONVENÇÕES F OlH'R Para order.'lC8.G ~la ~ 1<,1'
"(>
,pntido de tornfl- a "lar
'I
'r -'os81vel salIenlemo, j f - "a
'IStóna dêsses tI"
'ntre O Sra,1 P POI" ,.
de
três con\'pn(';"·f'~ . . /t- ,""'lO'amos
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necessários a bom entendiment<J de
tôda a nossa legIslaçâo fragme nt ana
• que, ate aqUl, t em reguladO o assunto.
a)
A primeir a Cxm venção foi cele brada em Lisboa, fi :::0 de abrIl de 1931,
tendo SidO ;j , eu l!1strumelito óülene m ente assm1do pelos dOIS embaIxadO res Cias [:artes comratantes e pelos
presIdentes das duas Academias
. Aprovada pelo Decreto n. 2'0.108, de
15 de junho do messm<J ano, deu origem ao chamado "Vocabuláno Orto gr áfico e Ort oépico da L ingua Portu guêsa.," organizada pela Academl:1
Brasileira de Letr as e publicado em
1932.

'e

Reforçou a su a vigência o Decreto
n . 23 . 028 de 2 de agôsto de 1933 . que
DToduZlu seus efeitos ate 1934 , qU9.11 do fOI êsse SIstema abolido por fôr ça do artIgo 23 das Disposlções Tl'ansitórl1Js da Constitl1i~ão promulgada
a 16 de Julho da{Juêle ano
Em vigor a Constituição de 1937,
hou\'e por bem o Govêrno restabelece r
o regime ortográfIco de 1931 , o que
tez ~Ios Decretos-leis ns . 29il , C'l
de fevereiro de 1938, e 5 . 186, de 13 de
janeiro de 19.a.
bl A seg'unda Convenção, qu e é a
de que trata a Mensagem, ora em debate, fOI t ambem celebrada em Lisbôa. a 29 de dezembro de 1943.
O seu artigo quarto, in fine, dispõe
de modo claro e imperativo:
r atificação, a ' 1° de janeiro de
" A presente Convenção entrará
em vigor, independentemente de
1944" .
Por Decreto n. 14 . 533 de 18 de Janeiro de 1944, o Govêrno promulgou

o ato, "in verbis" :
"Havendo a mesma Convençao
-;ntrado em vigor no dia 10 do corrente mês, independentemente de
r atificação : Deoreta que a refe rida Convenção. apensa por cópia
ao presente decreto, seja exe.cutada e cumprida tão inteiramente
com o n ela se contém' .
Dessa Convenção resultou o denom inado "Pequeno Vocabulár io Ort ográfiCO da Lin gua Portugu êsa". orga nizado pela Academia Brasileira de
Letras, de acôrdo com as instruções
aprovadas na sessão de 12 de agôsto
de 1943, e isso, dep<Jis de também ouvida a Academia das Ciências de Lisbôa, donde, portanto , se concluia que
seja êsse o sistema a que se refere o

e.

,

artigo 2.° da Convenção e em vigor a
partir de 1.0 de janeiro de 1944 .
Ci
Finalmente, ainda em Lisbôa,
realizou-se a 3 · Convenção, a uto-batiz.ada de " Conferência Inter acadêmicn que , ll1stalada a 12 de Ju lho de
1&45, encerro u seus tr abaihos a 6 de
oUlLlbro do mesmo an o
Chamamos Convenção, porque as
duas Delegações, que a compuseram,
representavam , além da AcademIIl
Brasllell'a de Letr as e da Academia
d a ~ CiênCIas de Lisbóa, os G<lvêrnos
Uu:- dOIS pa íses contratantes.
Em últIma anallse, porem , tal Convenção nào passa de um acôrao acessório ou decorrência executiva da
Convençao de H143 que, nos seus ar tIgOS 2( e 4 ". prevê a realização de
acôrdos de~sa natureza para dIrimir
dUVIdas e divergênCIas, com o Obj etivo
de manter a 11armonia e a unidade
grafIca da lmgua
E o que, pelo menos, se deduz do~
têrmos de seu protocolo de encerra mento.
Esse acôl'do fOI aprova do no Bra" J
pelo Decreot-lel n . 8 286 de 5 de dezemrJJ'o de 1945 , e, em Portuga
de n . 3fl . 228, de dIa 8 Cios mesmos
mê~ e ano
Dal tOI que nos veio o .. Vocabulcino

Ortográf1CO ResumIdo da [,in gu a Portuquêsa" publIcado desde 1947, mas,
nU' hOJe , não adotado
Em resumo: !1ouye . 3 con venções,
Cd na uma com seu vocabulárlO pró -

pno
AI a exposição Agora o de bate
A COW/ ENÇÁO

E: ATO CONSUMADO

II Note-se que das três conven ções , at rás menc ionadas, o H:xecL1tivo
propõe ao Congresso Nacional apenas
a a provação da segunda, ou seja. 1\
celp-bl'oda em 1943.
Vamos por partes, arrumando, tie
entrada, as prem!ssass de nosso racio cínio.
Para que se fixe o âmbito do objeti vo visado pela proposição do Executico. nos seja permitido aqui a inserção
de text<J integr al da Mensagem e de
sua Exposição de Motivos.
"Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acôrdo com o preceito constitucional, submeto à Vossa apro-
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vação, em cópia devidamnete autenticada e acompanhada de uma
EXposIção de Motivos do Ministétro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção OTtogTajica entre o Brasil e Portugal firmada. em Lisbôa a 29 ~ de2embro de 1943.

RIO de JaneIro, em 20 de julho
de 1948. - EURICO G, DUTRA.
Exposição de Motivos, em 20 de
DAHl8-540. 22
julho de 1948.
(88) .
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A Sua Excelência,
o Senhor
General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, PresIdente da Re pü blica.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar
às
mãos de Vossa EXcelência a anexa cópia autenticada da "Convenção Ortográfica entre o Brasil
e Portugal, firmada em Lisbôa,
!l 29 de dezembro de 1943.
li celebração da referida Convenção obedeceu ao intuito de ordenar os trabalhos. de há muit0
empreendidos, no sentido' de estabelecer-se uma ortografia UnIca
da lingua português a em todo o
mundo
A aludida Convenção determinou a obrigação recíproca de observarem os dois países "como regime ortográfico da lingua po1'tuguêsa, o que resulta do sistema fixado pela Academia Brafileira de Letras e pela Academia
d~~ Ciências de Lisbôa. para o~
ganização do respectivo vocabuládemais". ConvencioTJou-se. ainda, que uenhuma providência legis!ariva QIU regUlamentar, serlB
de futurc posta em l'igor por
ouãlqller dos dois Govêrnos ~em
prévio a('ôrdo com o outro j 'Dnis
de ouvidas as duas Academias
c,'le
~;erIas
declaradas ór"ã:)<
consultivos de seus Govêrnos ... em
matéria ortográfica, competi'1dolhes. expressamente. "estudar aS
Questões que se suscitassem na
execução da Convenção. e tudo
mais que re1JlUtassem útil para
~anter a unidade ortográfica da
lingua p<Jrtuguêsa.
De conformidade com o dispôs~ na Convenção, e para
dar
amda. dú''idas persistentes. ~n
viou o Govêrno brasilpiro a Portugal em 1944 uma comissão de
membros da Academia Brasilei-

ra de Letras. com "represectação
oficial, a fim def ixar as oases
defintivas da ortografia da lmgua, proporcionando aos d011>
pll.lses a possibilidade de pr<Jmoverem atos legislativos finais sóore a matéria,
O acõrdo resultante daqueia
reunião foi aprovado no Hrasll
pe.O Decreto-lel n.O 8.286, de 5 de
'
dezembro de 1945.
Acontece porem, que a ConstitUIção F~deral de 1937 vlgent!' na
epoca da assInatura da Convenção O. tográfica eXIgida em , eu
artIgo 74, letra d a aprovaçã~
pelo Poder Legislati\"o dos :rata.dos e convenções mternac'on~lS
celebrados pelo Presidente da Republlca. Ta. aprovação entretanto não se verifiCúu. Foi ba lxado
o Decreto n.O 14.533, de 18 de )areliro de 1944., promulgandc a
Convenção, quando se fazl,. necessária a efetivação da ratIficação por via de Decreto-lez dn Presidente da República que no momento exel'Cla cumullativ!l.mente
o Poder Legislativo, já que não
estavam em funcionamento a
Câmara dos Deputados e o Conselho Federal.
Parece-me, Senhor Presidente,
em face do queacima ficou expôsto que a Convenção Ortográfica deve ser submetida à aprovação do Poder Legiyslativo,
de
acõrdo com o artigo 66, item L. da
Constituição
Federal se nisso
Vossa Excelência conoordar.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência. Sehor Presidente . os protestos do
meu mais profundo respeito. - '

e-

Raul Fernandes.

Aqui vão as primeiras objeções.
Da leitura da Mensagem, em con- . - •
fronto com os dados preestabelecidos . . .
em nossa exposição decorrem sem
que plecise o menor esfôrço men tal,
os carolários que, abaixo, enumeramos e que, abalando a Mensagem
demon <;tram a fa ta de segurança de
seus fundamentos. Vejamos:
a) E' o proprio ExecutÍ\"O que nCIlsidera a formalidade da ratificação
oomo ato de aproV'ação do ~gis
lativo;
b) a Mensagem fere frontalmente
o estipulado na própria Convenção
pelas partes contratantes no
que
tange à dispensa de ratificação;

-
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c) a Mensagem pretende depois de
cinco anos intempestiva e eXClescentemente, a homologação de um acOrdo que entrou em vigor. desde L" de
janeiro de 1944. e que continua produzindo, pelo menos até o momento,
seus efeitos juridicos;
d) a promulgação, feita pelo Decreto n.O 14.533, de 18 de janeiro ele
1944 <el. do na Lécnica da cO!lclusão
dos tratados. sempre ato pos~enor a
aprovação gera a presunção inilldive! de que ai se encerrara o cic'o dos
requisitos necessános à mteira validade do Convênio;
e) as próprias palawas finais do
item 7 d'! Expo~ição de Motivos. pro·
vavel:,.,ente wo a pressão de tais ciro
cunstân i1S em conflito com os prmClplOS movadorrs da Carta de 1946,
r etratam a dú vida e a indeci.ão do
Executivo, quamo à su!)osta necessidade de ratificação do Convênio pelo
Legislativo.
A impres<ão que se co 00 portanto. do primeiro cotejo dos atos pertment' s à espécie e vistos assim de
rel~nce nos le\'a a uma dúvIda e. de
ilacão a ilacão ao convencimento.
A Convenção se nos afigura dessaite. um ato Jurídico perfeito e acabado.
A sua a.provação pelo ConO'resso seria, data vênia, uma fxcres;ência injustificável. e a proposição do Executivo poderia. por out.ra lado arrastar .o Legislativo ao êrro perigoso de
rejeitar uma convenção já de muito,
aprovada.
Vamos demonstrá-lo.
. Todo. sabemos que o tratado ou
con\'enc;ão e como o contl'ato no direito privado. um ato jurídico bilateral sujeito às mesmas condições de
fundo . para. sua validade, sendo que
uma f!xa direitos e obrigações entre
os Estados. e o outro, entre pessoas
n atural~ ou jurídicas.
O chefe do Executivo é o órgão de
comul1lcação do Estado com os outro, pals~s , deregra, se faz l'epresentar pOl' elementos devidamente
credenciados para negociação e assinatl'r1 dos ratados.
Ver,fica-se ai um vínc>ulo de dire ito -errehante ao do mandato Tà
porém , uma diferença, no que diz
re'·l"eJto ao 'ratado; oS atos do mand~tário deoendem sempre de aprovaçao do mandante, Daí é que decorre a ra tificação.

A formação dos tratados tem assim
duas - fases distintas: a plimeira vai
cios entendimentos iniciais a assinatura, quando se reduz a instrumento o que tenha sido defintivamente
<lE:cnt"do pelss cn21J'regf!.dos da negv',I:lÇ:to; aseJuEda compreende
os
atos pertinentes à aprovação pelos
Estados contratantes c os que se tornem necessário à execução do tratado, como sejam a promulgação e a
troca das ratificações por meio de
instrumen t os chamados .. Ca: t as de
.1:,"~.

tifL'a '6.0" .
lu estão toda\,ja, noções

ligeiras

pala conceituar o tratado e apontar

os (üveros atos qu c ron"tituem
As regras de direito, pela razão
me~mo de serem regras, têm
suas
exceções,
Cabe, então, aqui, uma p{'rgu~ta:
Pode a ratificação. como ato emanado do Executi\'o, ou do L~gislativo,
ou ainda conjuntamente de ambos,
dos
ser dispensada. na elaboração
tratados?
Para que se lhe dê resposta é preCISO que se desça ao fundo da questão. Re::;orrnmcs pois. à lição dos
mestres.
O doutJssimo Clóvis Bevilaqua define a 1 atificação como simples ato
administrativo pelo qual o Cilefe do
Estado declara aceitar o tratado.
Acrescenta que a lei de 29 de autuara de 1891. no seu arti('o 9 ·jenomina ratificação a aprovação do tratado pelo Congresso ma~ que tal denominação é manifestamente incorreta.
Poderiamos ver aí um cochilo do
mestre, incorrendo na sentença de
Horácio: "Quando que bônus dO! miiat Homerus".
Em verdadp., não é assim ou não
p bem assim.
'
Já o \'elho João Barbalho autorizado comentarista de nossa Constituição de 1891. ministratva ensinamento opõsto assim:
"Os tratados são um3. troca
de
concessões e estabelecem reciprocidade de obrigações: ora não é da alçada do . poder €xe~utivo empenhar
motu propri:J a respon;;abi'ida.de da
nação, criai-lhe compromissos obrigá-la. ainda que em permuta de vantagens. a õnus e encargos. Por isso,
ficou reservada ao Congresso Nacional a ratificação dos a1ustes convenções e tratados feitos pelo Presidente

da Repúolica, o que redunda en. cor-
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retivo e guantIa
contra pQssfveis
abusos contra a má compreensão e
comprometimento dos altos interêsses
nacionais" . (Comentários à Constituição de 1891. 2. a Edição. pág. 149).
Pontos de Miranda manifesta Oipinião idêntica.
"A democracia conduziu os povos à competência do pOder legislativo para a ratificação. Tal ten-

dência do direito constitucional
contemporâneo. inicia.da há mais
de um século, nada tem com o direito das gentes, onde o seu influxo não se poderia fazer sentir"
(Comentário à Constituição de
1946, \'01. n, pág. 126).
Temistocles Cavalcanti também:
"Os tratados e convenções internacionais são concluidos pe:o
Poder Executivo através de seus
delegadOS, embaixadores e órgãos
próprios, mas a sua validade depende preclllUamente da aprovação pelo Congresso que sôbre êles
resolverá definitivamente.
Consiste esta aprovação na chamada ratificação, admitindo-se

portlanto, Implicitamente qwe a
conclusão do tratado ou cOnl"ençã,.o não escapa à competência do
outro poder". I Constituição Federal Comentada, vol. n, pág.
129) .

Não se pode negar, e dizemo-lo por
espírito de correção que outros autores pátrIos esposam a{fuêle entendimenU> de Clóvis Bevilaqua. embora
não cheguem ao ponto de tachar de
eVIdentemente Incorreto denominar-se

ratifica":lo a aprovação das convenções ::H,lO Congresso.
O direito alienígena oferece a mesma coitroversia.
Veja-se, verbi gratia, o artigo 3, seçiío lII, cr..p'tulo IV, título rII, da
Constituição Francesa de li91:
"11 appartien au Roi d'arrét<,r
tous les traités "de daix, d'alliance et autres convenitions qu il
jugera necessaires a u bien de
l' ttat, sau! la ratijication du
Corpus Legislatif".

•

O professor Argentino Daniel Antokoletz, tratando da ratificação, aponta alguns países, onde ela constitui
atribuição do Legislativo, in verbis:
"En Suisa. para los tratados de
una durl,tcion mayor de quice ãnos,
se necessita un referendul).. en los
de más CaSO~ basta la ratificacion
pôr la Asamblea Federal; en Es-

tados Unidos, es el Senado quien
hace la ratificacion, con facUldad
de introduclr enminendas; en la
República Argentllla, la ratificacion se hace por ambas Cãmaraas
deI Congresso (Derecho Internacional Publico, Tomo UI - pg.
433) .

Pierra Frejmon, em sua excedente
monografia, observa:
"Beaucoup d'auteurs considêrent
que la ratification est une procédure de droit interne qui est reglée par l'approbation parlamenta ide des traités. Selon eux, le
parlement ratlfie, lorsqu'il accepte traité (Ratification des traités,
pg. 46).
O mesmo autor, verificando a jiversidade de legislação constitucional relativamente à competéncia dos poderes para concluir os tratados distribuiu
os regimes em três grupos:
a) Les regimes
qul autorisent le
Chefs d'l!:tat à conclurent sans approbation des Chambres:
b) Les regimes ou le Legislatif seul
a la compet.ence de conclure;
C) Les
Constitutions ou l'éxecutif
partage cette competence avec le Parlement <Ibidem, pag 56).
De tMas essas citações, fôrça é concluir que a atribUIção de ratificar os
tratados. varia de Estado para Estado,
Ol'a compete ao Executivo, ora ao Legislativo e, às vêzes, a ambos os poderes
Assentado assim o pronunciamento
doutrinário relativo à competência.
para a ratificação dos tratados, entremos no âmago da questão
Esta\'3 em vigor na data da assinatura da Convenção, ou seja, em 1943,
a Constituição de 1937.
Para dar uma idéia da soma de poderes conferida ao Presidente da República basta a leitura de dois dos
.seus artigos'
"73) O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena
a atividade dos órgãos representativos
de grau superior, dirige a política interna '111 e.Ttp.rna promove ou orienta
a política legislativa de interêsse nacional, e superintende a administração do Pais:
180) "Enquanto não se reunir o
Parlamento Nacional. o Presidente da
República terá o poder de expedir decretos-leis sôbre tôdas as matérias ia
competência Legislativa".
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o Presidente portanto, podia tudo.
E os seus atos, com fundamento naquela Constitui<;âo, são ainda tntang!veis, consoante a velha regra "Te~pus
regit actum" . que, trocada em mlUdo,
para aplicação ã hipótese debatIda,
corresponde a é:sta regra pacifica da
JurisprudênCIa internacIOnal: A valIdade dos tratados não esta sUjeita as
mudanças constitucIOnaIs que os Estados contratantes. acaso, venham a
sofrer posteriormente.
Mas continuemos
Já vimos que a ratifica<;ão compreende a aprovação do Congresso como
a do Executivo. E tanto e verdade que
foi êsse o sentido dado pela Convenção à ratificaçao , que se estipulou que
ela, a Convenção, entraria em vigor,
dOIS dias depois de sua assinatura.
São palavras textuai~ :
"A presente Convenção entrará
em vigor, independentemente de
ratificação, a 1. 0 de janeiro de
1944" .

•

e.

Veio. em seguida, a promulgação
que e. já o acentuamos, ato sempre
posterior à aprovação, e que, então, .~e
efetivava por simples decreto do PreSIdente da República.
Haja vista aos decretos n5. 1. 361,
1. 396, 1. 397 . 1. 398 e 1 570, todos de
promulgação de Convenção em que o
nosso Pais foi parte contratante
Pois bem. os os têrmos daquele decreto de promulgaçã'o, de 11 o 14.533,
de 18 de janeiro de 1941 , relativo ao
Conv2nio Ortográfico. sao de uma clareza meridiana no sen tido de dar ao
Convêmo o cunho de ato jurídico perfelto e acabado e de por a nu, sem
sombra de dúvida, que a aprovação do
GO'/el'l10, Ja fôra dada de modo definiti vo !lO' ato mesmo da assinatura da
Con venção .
Vale a pena repeti-los:
"O PrEsidente da República, havend o sido assinada na cidade de
Lisboa , a 29 de dezembro de 1943,
uma Convenção entre o Brasil e
POTtugal. estabelp.cendo o mesmo
regime ortográfico da língua portuguesa; e
"Hávenào a mesma Convenção
entrado em Vigor no dia 1.0 do
corrente mês, independentemente
de ratificação;
Decreta que a refer ida Conven ção apensa por cópia ao presente

decreto, seja executada e cumpn-

da tão inteiramente, como nela
se contém".
Vem a talho de foice a observação
de Charles Rousseau, /:lua', referindo-se
ao antigo sistema da competência exclusiva do Chefe de Estado, na negociação e conclusão dos tratados, nota
aue tal sistema tem sido revivido, na
época contemporânea, pelos regimes
autoritários.
Permita-se a transcrição na própria
língua do autor:
"Le sisteme de la competence
exclusive de l'lllxecutit devait necessairement réapparaitre a l'epoque contemporaine dans les regImes basés sur la prlmaute Juridique et politique de I'Executíf , c'est
adire dans les ~'égimes autoritaires.
203) .

(Droit Intertlational", tomo ! ,
pago 2{)3).
Pierre Fraymon classifica o processo
dos tratados em cláSSICO e simplificado
e chega a esclarecer que os acõrdos de
forma slmpliticada são frequentemente
conclUldos pelos ministrOS das nações
participantes .
De no\ o em trancês 1
"TechniQuemep~,
la . procédure
en forme simplifié se distingue de
la procedure classifique en que ~e lle-Ia
se passe le pl~\S selVént de l'a pprobatioo parl'tmentauf. · De pJUS, les
accordes en forme slmpllfiee sont
sonvent COOçlus Pl:\t les mmlstres
interesses sam la particlpatlOl1 dU
chet de l'Etat et al ratlflcatlOn
faH aloró pIace d!\ns Jette orocedure ã une slmple approbatlOn"
(La Ratification des Traites, pag .
24) .

E não é s6 . Sabemos que a ratificação, embora constltua reqUI sito que
torna o . ratado obngatpl'lo, pode ser
dlspensaCla. quando a~ partes contratantes assim acordarEm no própqo
instrumento do tra taclo .
'
("toVls BevilaQua mesmo cita como
exemplo a convenção postal, concl uida
entre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
RIO de Janeiro . a 16 de agôsto de 1875.
E é preciso mais?
CONCLUSÃO .......... . .
Ai estão as razões que servem de
fundamento ao nosso voto . A Convenção, repetimos, é ato jurídico perfeito
e acabado, pelas as sua$ condições de
tundo e forma.

-70-

Ainda assim, se dêsse entendimento
perdurara a dúvida resultante da colisão com o sistema do acôrdo ortográfIco de que trata o Decreto-leI número 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
também não cat>erà ao Congresso a
imclativa da fórmula hábil para solucionar as divergências.
A competência seria do Executivo
que encontra no próprio texto da Convenção (} cammho indicado para novos
entendimentos.
São palavras que merecem ser invocadas aqui as proferidas pela veneranda figura do Presidente da ConferêncIa Interacadêmica de 1945. Júlio
Dantas. ao instalar solenemente os
trabalhos de que resultou o último
acõrdo:
"Eis o programa da Conferêncla: habilitar os dois govêrnos
com os elementos ll1dispensàveis
para executar imediatamente a
Convenção, quer dizer, para dar
expressão jurídica, ao dogma da
unidade .
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Definitivamente? Não. Nenhuma questão tinguística e, por malOria de raZÕeS. nenhuma questão
lingutStica de aspecto internaciode aspecto internacional. pode em
qualquer tempo. considerar-se definitivamente resolvida.

Os acôrdos sôbre tão delicada
matéria não represen tam cl'istalizações Imutaveis: são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo. cujo
interêsse não é. apenas, gramaticalou lexicográfico. mas politico"
(Da saudação de Júlio Dantas à
Delegação do Brasil, em 12 de jUlho de 1945).
Por que. então. não irmos ao "ncontro da outra parte acordante. acolhendo o convite de sentido duradouro
que o p:rande escritor portugues deixou em sua bela saudação?
Somos. pois. arquivamente da Mensagem. nos têrmo~ do Regimento Interno, artigo 39 ~ 2.°.
Sala da Comissão 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
ANEXOS

Vão anexos. por cópia, todos os atos
oficiais do Brasil relativos à matéria:
I - Decreto n.o 2<J. 108, de 15 de jUnho de 1931 com o texto da P Convenção;

II - Decreto n.O 23. <J28, de 2 de
agôsto de 1933 que tornou obrigatório
o uso da ortografia resultante do primeIro acôrdo:
In - Artigo 26 das Disposições
Transit6nas da Constituição de 16 de
julho de 1934:
IV - Decreto-lei n.O 292, de 23 de
fevereiro de 1938 que rpota bf' ler"" o
uso da ortografia adotada em 1931:
V - Decreto-leI n c ;) lS6, ae la de
janeiro de 1943 que pôs em vIgor CJ
"Vocabulário Ortográfico da Lmgua
Portuguesa: ..
_ portaria Ministerial n o ~!j3 de
9 de abril de 1943 que diSpôs 2ôbre a
ortografia dos livros didátICOS;
VII - Decreto n. c 14.533. de 18 de
janeiro de 1944 que promulgou a Convenção Ortografica entre o Brasil e
Portugal assmada em Lisboa a 29 de
deZfm brc de 1943 cr,m o texto da mesma Convenção:
VUl _ AVISO do Ministério da Educara!' e Saude de 24 de abril de 1944;
rx _ ComumearJo d1 ~.eor('t[')' 'I de1.
PresidênCIa da Repúbllca, em 30 de
ma;o de 1944;
X - De~reto-lej n. O 8.285, de 5 de
dezembrc de .945 qUe aprovou o acordo remltante da Conferência ínter""'mil'a. realizada em LIsboa de 12
de julho a 6 de outubro do mesmo
ano;
XI - Circular n.O 18-46, de 5 de
julho de 1946.
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA
O nobre deputado Carlos Valadares -amitiu nêste projeto, um voro
que confirma os altos titulos de inteligência e cultura que osten~ a gloriosa terra baiana.
Invocando os melhores mestres do
Direito Internacional e os mais destros exegetas da Constituição pátria:
utiliz~ndo uma se~ura dialética; lançando o seu trabalho em estilo terso
e escorreito de me~tre da língua opina pelo arquivamento da Mensagem que originou ê~te projeto. já c,ue
no seu douto entender - "os têrmos
daquêle decreto de promulgarão de
n. O 14 533 de 18 de jweiro de 1944.
relativo ao Convênio Ortoi"ráfico si'io
de uma clareza meridi:ma no sentldo
de dar ao Convêmo o 0unho de ato
jurídico perfeito e acabado e de pôr
a nú, sem sombra de dúvida que a
aprovação do Govêrno. já fôra dada
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de modo definitivo no ato mesmo da
assin atura da Convenção.
Vale a pena repeti-lo :
"O Presidente da República havendo sido assin ada na cidade de Lisbca , a 29 de dezembro de 1943, uma
Convenção entre o Brasil e Portugal,
est abelecendo o mesmo regime ortogr áfi>co da lingua portugu êsa: e "H av endo a m esma
Convenção entrado
fl!m vigor no di a 1.0 do corrente mês
independentemen te de ratificação; ,
Decreta que a retel/da Convenção
apensar por cópia ao presente decreto,

'e

sej a executada e cumprIda tão inteiramente, como nela se contém ".
Data vênia , sem embargo da autori.d ade do ilustre cOlega, permiti-me
dIscordar de sua conclusão. valen dome de suas próprias r azões .
Reconhece S. Ex.· , citando Pontes
de Miranda, que "a democr acia conduziu o.S povos à compet ência de poder legIslatIvo para a ra tificação dos
tratados, " embora ainda encontremos
"r egImes que autonzam os Ch efes de
Estado. a concluI-los sem apr ovação
d as Camaras" segundo Pierre Freymon, tam bem cit ado no er údito voto.
Ora. a Carta outorgada de 1937,
a pesar de merecer todos os qualificat Ivos menos o de dem ocrata, mclUla
entre as atribu ições do Conselho Fed er al : o exame dos tr at ados e convenções m ternaclOnais I art . 54. letra
"a ':): reforça essa competência pri vatIVa no art. 74, letr a" n". assim
r eaigldo:
• n)
determi::lar qu e entrem provisonamente em execução, antes de
aprovadas pe lo Parlamento os tr atados , ou convenções InternacIOnais.
se a IstO o aconselharem os 111 terêsses CiO pais " .
E verdade que o art. 180, êste ci tado por S. Ex a estatuia:
"Art . 180. Enquan to não se reunir
o Parlamento Nacional. o Presidente
da Republk:a tera o poder de expedIr decretos-leIS sôbre tôdas as maten~s da competêncIa legIslativa da
UOIao .
Mas . ah há exigência de aecretosleis lden:ica a existente no artIgo 13,
que prove sobre a sItuação CrIada pelo
recesso Ou dissOlução do Parl:l mento.
. Entanto, o dec reto H ;)23 de . ü de
JaneIro de 1944 ,J.ue aprov ou :1 CO·.lvenç <.o ortográfIca de 29 d e dezembro Cle 1913 não COIISl'''I' '' '''' ' J''''I'
J.. <.. l çao de decretO-leI
Qu pstôcs de nonada dir-se-á
Talvês. . .
.
Mas o eminente Carlos Maximilia no
ensma, em sua " HermenêutIca e -"'leU_

b
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cação do Direito" que se interpretam.
est n tamente os dispoSItiVOS que 1Jll5tituem exceções às regras geraIS fIrm adas pela ConstitUição - e o que
se contém no citado art . 180 é desSA
natureza .
FOl, sem dúvida, por assim entendet'
que o prec la ro jUrIsta que é o Sr.
Raul Fernandes, que ao tempo ocupava o Minist ério das Relações Exteriores julgou juridicamente inexistente a referida Convenção Ortográfica
de 1943 e Imprescindível a sua remessa ao Congresso; foi, de certo. p<r
aceitar a lição de Maximiliano que 011
ilustres deputados Adroaldo Mesqul~1l
da Costa e Nestor Jost, o primeiro em
comentário de Jornal e o segundo ne
seu voto, sustentaram brilhantemente
a tese qu e adotei.
Não quero porém, insistir em a~
sunto tão deb atido também desejo
ser benefic iado com o brocardo evocado pelo deputado Carlos Valadare/;:
" esto brevis et placébis" . A douta
Comissão escolher á entre o meu modesto parecer e o valioso voto de Sua
EXCIa .
Senhor Presidente: Encerrei meu
parecer com as seguint es conclusões:
" Do exposto, decorr e, m ilidivel, que
o assunto. da maior relevãncla, nb a
pode ser resolVIdO, apenas, por filó logos e acadêmICOS - ain da que emInentes como são todos os envolVIdos
n as negocIações - pOIS encerr a problema8 de natureza SOCIal e pohtlCa
que mteressam a coletiVIdade braSI leIra, especIalmente aos responsaveis
pelo ensino da IIngua em todos os seus
gTaus.
M ~ rcê dessas Clrcunstàrl'~ias , somos
de pare~e r:
1) Que a Comissão de Educação e
Cultura. antes de mamfestar- Ee sôbr e a a·provação do texto da Convencão Ortográfica assinaCla pelo Brasll
e portugual em LisbOa. a 29 de dezembro de 1943 e tambem sõbre o
Pro jeto de LeI oferocldo peja Comi~
são de Diplomacia e Tratados com
êsse objetivo, ouça:
a) o Departamento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professores de lingua portuguêsa do Colegio
Pedro rI e do Instituto de EducaçãD
da PrefeItura do Distrito Federal: o
Sindicato dos Professõres; os Diretores do Departamento NacionfLl do En sino da Diretoria do EnSillO SuperIOr,
da Diretol'la do Ensino Secundário e
das Divisões do Ensino Comercia) 6
Industrial do Minist ério da Edu c::l'i(t.o

'.

•
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e Saúde, quanto ao aspecto educacional da questão.

b) Os Diretores do Instituto Naciocional do Livro e da Imprensa Naoional. bem como o Presidente da
Câmara do Livro. quando aó aspecto
,editorial.

e) o Presidente da A. B. 1. e o do
Sindicato dos Jornalistas Profissio-

nais quanto à praticabilidade na imprensa de nova reforma ortogrà!ica,
reacionária em relação à vigente, e a
repercussão no público ledor.
d) O Diretor do D. A. S. P. sàcre a possível congestão que traria
áos serviços administrativos, quer do
ponto .de vista funcional, que do fi-
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nanceiro.
2) Se as respostas na sua maioria.
ratificarem. consoante ellp'eramos, as
conclusôes do capitulo !-lI somos de
parecet que:
a) seja remetido a plenário para a
devida aprovação o projeto de decreto legislativo, oriundo da Comissão
de Diplomacia e Tratados, que aprova
a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943 firmada pejo Embaixador João Neves da Fontoura e pela
Primeirb Ministro Antônio de Oliveira Salazar - ficando. dessarte, legalizado, em definitivo o acôrdo ortográftco de 1943. consubstanciado nas
dínstruções" e no "Pequeno VocabuláriO" daquêle ano:
bl que esta Comissão redija um
projeto de decreto legislativo. idêntiCO ao apresentado pejos deputados
Fernandes Távora e BeUl de Carva- .
lho em 8 de outubro de 1946 revogando :J Decreto·te] n c 8 286, de 5
de dezembro de 1945, que aprovou o
AcOrdo Ortogt:Hico de l!t45 - para
que .. as divergêncla~ ainda persistentei''' a que se refere a mensagem presidencial seiam dirimida" por uma
nova convençâo que consulte a realidade brasileira e aos interêsses do
nosso povo. caso nâo seja Julgado
bastante em face desta experiência o
AcOrdo de 1943".
O voto do ilustre deputado Cerlos
Valll,dares é pelo arquivamento do
Projeto. consoante vimos por considerar atos consumados a Convenção
de 1943 e o AcOrdo Interacadêmico de
1945.
De conseguinte, as duas opiniões
levam à aplicação imediata do Acôrdo
Ortográfico de 1945 - tão nocivo aos
j,n~erêsses nacionais.
A diligência que requeri, vale dizer,
audiência de institutos educacionais e
,

órgãos de administração, não foi realizada.
Não importa: o pronunciamento
verificou-se espontaneamente.
Divulgado o parecer, não por sua
valia mas pela orientação ali assentada. recebi o generoso apôio - ele
tõda a imptensá metropolitana e dos
Estados, sem discrepância: de inúmeros mestres da língua; de congragações de colégios oficiais: da Academia Carioca de Letras: da Câmara
do Livro; do IV Congresso da A. B.
D. E.: do 1. B. O. E.: de inúmeros
escritores cumprindo destacar o pronunciamento na tribuna da Câmara
d()~ Deputados do Acadêmico Osvalda
Orico.
Só se manifestou, em sentido contrário, um dos representantes do
Brasil na Conferência Interacadêmica de 1946 - com a compre&l1sÍ"el
irritação de quem trabalha pró d01ho

•
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sua.

Em face dêsses pronunciamentos,
da diligência requerida e encaminho a V. Ex." um projeto de revogaçt o do Decreto-lei n. r 8.286 de 5
de dezembro de 1945. que aprovou o
danoso Acõrdo Interacadêmico, dnquêle ano - para que prevaleça, at.é
novo entendimento luso-brasileiro, fl
Convenção de 1943.
Renovando, com fundamento no
art. 72 da Constituição o projeto
apresentado. em 1946, pelos ilustres
deputadOS Beni de Carvalho e Fernandes Távora, embora certo de que
êste projeto terá o destino da iniciativa daquêles ex-representantes da
Nação - impulsiona-me. apenas, o
desejo de atender aos interêsses brasileiros, tão prejudicados na Conferência Interacadêmica.
Não solicitei nem desejava relatar •
esta Mensagem. a mim distribuída
por V. Ex.e. - mas, já que entrei no
assunto com razão. não sairei dêle _ _
__
sem luta.
Sala Carlos Peixoto Coelho, 4 de
- Coelho de
dezembro de 1951.
desi~to

Sousa.

VOTO DO SR. OTAVIO LOBO
O nobre Deputado Carlos Vaiarlares afirma, em sua erudita exposição
(Mensagem n. o 312 - Projeto número 1.191-50. Voto do Deputado Carlos
Valadares. ExpOSição)
Diárw do
Congressc Nacior.al. 1-12-51) qUf a
Convenção de 1943 é "um at.o íurídico
perfeito e acabado constituindo uma
excrescência injustificável a çua aprovação pelo Congresso N acumal.

•
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~ão posso concordar, data
tiema,
com a opinião do culto colega .
Vejamos: A parte final do art. 4. o
c Oon venção está ~ssim redigida:
"A presente Convenção entrará em
vigor independenteme'lte ie ratificação a 1 de janeird de 1944".
Não se contesta ser pussível, em
principio, entrar em vigor uma Convenção independentemente dp. ratificação, mesmo admitindo-cie, como ratificação. não o ato do CO~lgresso, mas
do próprio eiKeéutivo . Entretant.Q,
atualmente no Brasil não e possivcl
tonal-SE eXeClltc·.
uma Con venção
sem aprovação do Congres~.). Quem o
afnma é 'Jlóvis Bevilacqua.

"Ainda que a ratificação seja a solenidade que torna o tratadc obrigatório, pode ser dispemada por acô:-do das altas partes~ontl'atalltes.
Exemplo disso nos dá a convenção
postal concluída entre o Bl'a~i J e a
Grã Bretanha. no Rio de Janeiro . a
16 de março d'e 1875". Mas a seguir,
acrescenta Clóvis: "NenhuDlfl convençãe Lternacional, porém, poderá,
ho.ie no Brasil, ser executória sem
aprovação do Congresso . Todos os
ajustes mternacionais ~m filee da
constituição B;'asileira Infere-se à de
37) como já ficou exposto. são celebrados pelo poder executivo ad referendum do Congresso" Direito Público Internacional. tomo II pág. 21.
Rio, 1939 Ed. Livraria Freita.s BastoS ) .
E a Constituição vigente é mais categórica:
"Art. 66 . E' da comuctência exclusiva do Congresso Naciollal:
I -- resolver definitivamente sôbre
os tratados e convençôes celebrados
com os Estados f'strangeiro., pelo PTesidente da República"
Assim sendo, o Decreto Executivo
n. o 14 533 de 18 de janeirQ rie 1944.
promulgando a C011Vençã.o Ortográfica entre o Brasil e Portugal, assinada em Lisboa a 29 de rlf'zembro de
1943. não poderia, de medn nenhum,
cancelar o art. 74 alínea d , dn Constituição 1937
o qual ~stabelece,
como validade da celebração de convenções e tratad os intrTn ac!on ais,
f~lt08 pelo Presidente da República,
hcarem os mesmOE s u jei~..J~" ao ad
referendum do Poder Ges's1ati\o'.
"A promulgação feita pelo Decreto
n. c 14.583 de 18 de ianelJ'o de 1944,
sen<io, na tecnica da ~,)[Jc!usão dos

tratados, sempre ato post'!T ior li. aprovação , gera a presunção imludivei de
que ai se encerrara o CiClO dos requiSltOS necessários à inteira validade do
Convênio" escreve o nob\"'~ Deputado
Carlos Valadares,
Estaria de pleno acôrdo com a proooslçãc do nobre deputado se. realmente o Decreto nO 14.583, de 18 de
Janeiro de 1944 fôsse um decreto-lei e
não um simples decreto t'xecutivo pois. o decreto-lei, no tempo, preenCheria o imperativo ~.{)nstit.ucional.
: art. 74 alínea d , combimldos com os
arts. 12 a 13 - Constituição 37) .
Assim sendo, a promulgacr,o àa convenção feita pelo Decreto Executivo
n. o 14 539. de 18 de janpiro de 1944
não gerou a presunção inill/dível de
que se encerrara o ciclo ,:los requiSitos
à mteira validade do nonvênzo .
m, pois, ante tais considerações,
voto contra o arquiv'amento da Mensagem n. O 312.
Sala "Carlos Peixoto Filho' . 4 de
dezembro de1951. - OtáVIO LODO.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO NESTOR JOST
Depois de longa trajetória de mais
de três anos. tendo recebido dIVersos
pareceres das Comissões de Educação de Diplomacia e de Just!ça, oa
legisla.tura passada e dü de Diplomacia nesta sessão leq\~!b.tlVa ret.Qr:-la a esta Comissão onde dsitnbUldn.
ao ilustre Deputado Coelho dI' Sousa.
~ofre brilhante aprecia,'l;' a MerJsHgp.!]~ Governamental ~'le ObjetIva a
aprovação da Convenção: Ortográfica
firmada pelos represe lta!ltê5. aut.o rizados de Portugal e de, Brasil, em
Lisboa. a 29 de dezembro de 1943 .
Tomando conheciment'l do assunto
&tr'lvé~ a polêmica travi1d~ por eminentes filólogos . dêste :>al :' 110S 1!randeF órgãos da imprenRQ metJ'o p,.,'itana, oão nos era e~tran!l >l :; matériq,
em seu aspedo técnico 'lUIl !'d') ouvimos c bem elaborado par~"eT ctn emloer, te relator.
Inclinam o- nos, desde logo, a votar
nela rejelcão da Conv <:' .cã o. a fim de
evitar que passa~se a Vl2:0Y!1 r de fato,
j
"'eôrdo Ortog-ráfico cte 1(1 de agõ8tl' de 1945 a provado pejo DeG!·cto· lei
n ." 8 286 1e 5 de dezemry! c de 1945,
que está pr.'iticamente C'o'lSubstanciado tK' Vocabulário Ortr,gr:Hiro Resumido da Língua PortU ?Llêsa, por se
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nos afigurar evidentemente prejudiela! aos mterêsses nacionl<is
Com a- proposta de fls. do !lobre
Deputado Eurico Sales ilustrisslmo
PresIdente, desta Comissã.:> ou€- distingUlU, ;:>erfeitamente. a Convenção, de
que tratamos. do Acôrdo firmado entre as Academias. quiz S Ex.· separar os efeitos de um e outre Ato. alegando que a aprovaçãn do primeiro
nãe Implicava na homolog<tção do segLindo.
Entretanto, estamos na ('()nvicção
de ::jue a simples aprovação da ('onvenção virá dar eficácia internacional
ao Acôrdo de 1945. visto q'le a Ntificaçao deste ajuste. entre 9~ duas ilações
amigas, faria retroagir s\)us E'fp.itos à
aata da assinatura. \'alid~ :100 todos
os atos praticados ne~se interim.
Especialmente. se levarmos em conta que o Govêrno Brasileiro ao enviar.
seUE emissános a Lisoc'i fê-lo na ~u
oo~Ição de estar devIdamente sacramentado o Ato InternarlOnal que
rôra <tprovado por simole~ decrpto
executivo quando dever;!! e poderia
ter sido ratificado por dE'creto-lel. à
época, aliás. da competf>'lria comulatlva da mesma autoridade.
Ora. o que se não podE' "Õ' em dúvida é que. legalmente dcs(']e li expediç!i.c do decreto-leI que o ·'tprovou está
em vigor o Acôrdo 0rtog-r<\fico de 10
d,' agõsto de 1945. em r·osso pais. independendo portanto da aprovação
da 00nvenção
Se não está ., endo p'fec'üado é pc1raue não correspondeu às ' '{ir~ências
da realIdade brasileira mns muito
pelo ('ontrário. sofreu ~tna ~eoulsa de
imoortantes e respeit.l"ci' setorE's da
opinião pÚblica
espel"8lmente dos
~esponsáveis pelo dese.l~olvimcnto dP
nossa vida cultural. que viram no
Acôrdo uma oocsirão às tendências
naturais de evolucão e simulificaç!'io
de nossa língua acelerada oela granEle reforma de 1931 que tomou corpo
definitivo com a anrovacã.o pela Academia Brasileira ele Let.ras . em 1943,
Elo Pequeno Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguêsa
Entendo. pois, resumindo, que o
At ôrdo inter-Acadêmico está vip'oran0(1 internamentE' e qlle a aprovarão
da Convencão viria lhe dar eficácia
internacional dificultando, posteriormente qualquer alteração que viesse
torná-lo menos inconvenientes aos
brasileiros.

Em conseqüência, só me inclinaria
a aprovar a Jonvenção se antes fôsse revogado o Decreto-lei n. o 8.286,
que aprovou o Acôrdo de que divergimos profundamente. - Nestor Jost.
Sala das Sessões da Comissão de
Ecucação, em :M;-1l-51.

Comissão de Educação
e Cultura
Parecer do Deputado Coelho de
SOusa ao pr01eto n. 1.191-50 <con vocação)
oriundo da Mensaqem
n. 312 que submete ao Congresso,
em cópia deVIdamente autenticada, o texto da Convençao Ortog.ráfica entre o Brasil e Portugal,
fzrmada em L!sboa, a 29 de dezembro de 1943.

Por motivos tncom,preensi'Veís aos
brasileirog, mas que muito
depõem
contra a administração pública
do
PaIs. nas luas últimas dÉ'cadas chegamos ao regime atual sem que estivesse. devidamente
disciolinada a
matéria atinente à reforma ortográfiica iniciada iá em 1931.
Mercê dessa razão logo depois de
promulgada a Constituição \/w"nte.
os deputados Fernandes rávon "
Bem Carvalho R"J·resentaram em 8
df outubro de 1946 a esta Ca~a um
proieto. nO qllal pediam a revo'acií.o
do de~reto-Iei n 8 286 de 5 di; 1eZE'l1'1bro de 1945. Que 3.IJfOVOU a "ortografia unificada em' obedipn<'ia à
Convenci'io assinada pm Lishoa • " '.l
de .dezembro de H143" O deD\ltado
Jorge Amado apre~ertou substitutivo
a êsse projeto. pleiteando uma reforma inteQ'ral e difinitiva . a ser realizada por comissão de técnicos de comprovada capacidade
Contràriamente ao dito projeto e a
êsse substitutivo se
oronunciou o
áeputado Raul Pilla. me'mbro da Comissão de Educacão e cultura. opinando fs.voràvelmpnte à manut p '1C30
do }\cõrdo ortográfico e julgando indispensáv€1 que se "ouvisse. 'Preliminarmente a Academia Bra~i1eira de
Letra~ e a Academia Brasileira de I"iloloaia" . Outro subst.itutivo f 01 anresentado nela d~Dut8do Aureliano -,eit.e. aue foi anrovaclo pf'la maioria:
sustenta o Acôrdo Ort.m!ráfico e oronõE' a nomeacão d~ llma comiss~o especial oue "valentio-se da colaboração d"! Academia Rra~;leira de Letras
e in~titutos de filoJoaia do PRI~" est'.,no "('oTIven;pntemente o oroblf'ma e
apre~eIite à Câmara dos Deputados as
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bares para a sua solução definitiva" .
Foi nessa situação -Iue chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 31~,
de 20 de julho de 1948. do sr . Presl<lente da República, remetendo, . em
cópIa autenticada, o texto da Convenção Ortográfica, objeto de tão largos
debates: S. Ex,· pede a aprovaçs o
do convênio supramencionado, para
,que seja satisfeito o disposto no art
66. 1, da constituição Federal, combinado COm o disposto no art, 87, VIl,
da me1lma Carta.
Iniciando os trâmites regimentais,
foi a mensagem r€'ferida à ComissãG
de Diplomacia, onde recebeu pare.;e r
favorável do deputado Rafael Cillcurá, que assim conclui: "Somo~ de
parecer que deve ser aprovado o texw
da convenção ortográfica assinado
pelo Brasil e portugal em Lisboa, a
29 de dezembrc de 1943, conforme o
projeto legislativo
infra-transcrito,
por corresponder no Reu sentido ele Intercâmbio cultural e de umdade elá
Língua, a01J melhores desejos e às
mais justas asptraçõe~ das duas grandes Nações,
PROJETO

DECRETO

LEGISLATIVO

Art 10 - Fica aprovado o texto da
Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e Portugal em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa.
Art , 2.0 -- Revogam-se as dis:Josiç{)es em contrário .
Na Comissão de Educação e Cultura, o relator de;Jutado Ben\ de Carvalho, solicitou. no seu primeiro parecer, o pron unci'lmen to da comissão
de Constitmção e Justi';a asseveran(lO ,- "Julgamo:,. de,:de já. i:1co!'stitt;clOnal a convenção de 29 de dezem bro de 1943. cu,;a a!JrfJvação JelO l;::Jl1f,rrsso im!lortarla o cancelamento C:e
l1ma de suas indeclináveis r :crrolmtivas" .
F<sa porém, pelo voto aceito
do
deD1't~do Gustavo Ca "anema
iul.l!;oU
improcedente a dúvida' levantada Frmando que "a Comü;são de Constit1lÍcão e ,JustIça não vê na Convenção
Ortográfica a~sinada em Lisboa 2m
1943. nenhuma mconstitucionalidade,
nf'm nenhum outro defeito iurídico
que rossa imp{'dir a ~l1n a:rovaciio
pe l() C'on".res~o Nacional".
Voltando a Comi<sâo de Educac~o e
Cl'ltnr1. o cit.ado relator ofereceu o
seu 8arCCPT drfinitivo q1.1e remata assnn' ., Conclumdo ressalvado o noSo.)
ponto de vif'ta sõbre a incon~titllcio
nalid'ade que continuamos a cor.slde-

•••
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ra1' evidente
opinamos, todavia,
pela aprovação do Projeto do Decreto LegIslativo. formulado pela Comissão de Diploma,cla e Tratados,
constante dêste processo" .
Todos êsses trabalhos nouram a cultura desta Casa,
EsB3S
dlltgências consumiram o
tempo da legIslatura - e ao llllClarse a atual fOI o processo desarqUlvado e remiciou a sua marcha regulamentar,
De novo na comissão de Diplomacia, alcançou brilhante )arecer lavoI a vel do' de;>utado e acadêmICO !~e
nottl d-el picchla, Que oedlu "a 1 DTO vação da Convençâo Ortográfica assinada pelo Brasil e Portugal, em Lisboa, a 29 de dezembro de 1943 nos térmos do proje'') apresentado por esta
Comissão na legi1l1atura passada" ,
E deve, agora, receber novo pronunciamento desta comissão .
Cumpre, liminarmente reconstituir,
com síntese a marcha da questão, no
tempo e no espaço. para qu·e se alcance, claramente, o objetÍ'ic, da mensagem 312 e decorrente projeto formulado pela Comissão de Diplomacia
- que visam remediar a desordem
CrIada, no caso, pela incúria administrativa,
I

o HISTÓRICO
Nêste paBso, adotaremos COm modificações e adaptaçõe~ secundárias,
um trabal!',o de ordenação da matéria, de autorJa do nússc ilustre colega
Adroaldo Costa redÍi!Ído com a pe netracão e clareza nabituais
Peló art LOdo Decreto n. O 20 10S,
de 15 de iunho de 1931. "ficou admitida nas repartições pú blicas e
nos
estabelecimentos de ensino a orto~ra
fia aprovada pela AC8demia Bra.'l'leira de Letras e pela Academin de C~f'n
cia~ de Lisboa" e pelo art. 1.0 do Decreto-lei nO 292. dl' 23 de fevereul) <1C
1938. tornou-se ')briqatório o uso d3
ortografia resllltar:te do acôrdo q qUI'
se referiu o Dp.cret.o nO 20 1011. eTltr~
aquelas Academias "no exnedi·ente
das reoarticões oúblka, e nn, DllblJ cncões '')ficinis de t,odo Dais, o"m '''mo
em todos os estabeledme'ltos de ensi!}o. mantido, pelos ~oderes públic os
ou por êles fiscalizados".
De conformidade com as "Instrucões" aDrovada~ pela Academiia Brasileira de Letras na sessão de '2 de
a,e;õsto de 1943, elaborou o professor
José de Sá Nunes o "Pequem Voca-

,
•

-76-

8

~

iti

><

'iij

o

N

."

-....
....cn

N

co
cn

"'0

~z
$..J

.30..

Q

'OIt

bulário da Língua Portguêsa, publicado pela comissão acadêmica a 8
de dezembro do rnésttio ami - que
se de!lmcUltibiu, dessarté, da missãe
que recebeu da Presidência da Republica, pelos decretos-leiS n. O 292, de
23 de feverell'O de 1938 e n.O 1; .186,
de 13 de Janeiro de 1943, que atribuiu
carater oficial a elaboração do citado Vocabulário.
E, por Portaria da Presidência da
República, de 1." de junho de 194<1,
foram adotadas as "Instrul/ées" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de 1943, "Obl'igaram-~e il
observar como regime ortográfico da
lingua portuguêsa o que resulta do
sistema fixadO pela Academia BraSIleira de Letras e Academia de Ciências de Lisboa para orgamzação do
respectivo vocabularlO, por acôrdo entre as duas AcademIas"
FOI essa Convençao aprovada pelO
Decreto n.O 14.533, de 18 àe Janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional de 10 de novembro de
1937, cUJo art. 74, letra a, eXigia Oi
aprovação pelo Poder Legislativo, lstc
e, pelá Cãmara dos Deputados e pe.o
Conselho Federal, dos tratados ê convenções internaCIOnaIS celebrados pelO
PresIdente da Repuollca.
Como, porém, estivesse em recesso
o Parlamento, exercia-lhe as funções,
cumUlativamente. o PresIdente da Repúbllca, com a expedição de decretos
- leIS, de conlormldade com o art.Igo
téria ortográfica, competidO-lhes f,l(pre.s.:;,amente estudar as questóes que
se suscItarem na execução aa Convenção e tudo o mais que reputa.rern
inl.l para man ter a ul1ldade otto 6 rafica da língua portuguésa '·pà.ra divergencias ainda persistentes" o GoreplJo oyàllluasa.!dal UIO;) 'llOqS!'1
11 nOI.1 ua 'C;t61 ma 'o.!!a[!s'll.!g OU.l~A
13 da ConstitUIção outorgada .
gUIn

Jl: .lá que essa Convençào estlpu ;,•.
no Art. IV, que a Academia 8raslleira de Letras e a Academia ae CJellClas de LIsboa serào declarados órgão~
consultIVOS de seus Governos, em macomissão de quatro membros, "Il fim
de fixar as bases definitivas da orto··
grafia da lingua, proporcionando b.OS
dOIS paises a possibilidade de promoverem atos legislativos finais sõbre
a matéria", resultando dessa Conferência Interacadêmica o Acõrd J Ortográfico de 10 de agôsto de 1945.

Conseqüentemente a Convenção 014
tográfica de 29 de dezembro de t!t43,
deveria ter sidú aprovada por Decreto-iei, o que não aconteceu, por inexpÍÍcável descuid<l do Executivo, qu~
a aprovou por simples decreto; vale
dizer, nâp foi ela aprovada, de aeórdo com a Carta ConstitucIOnal de llJ
de novembro de 1937 e, por isso, nao
( sta ate hOJe em vigor - e legal-.
mente Inexistente.
O DecretEl-lei nO 8.286, de 5 de
dezembro de 1945 aprovou as "Instruções" estabelecidas pelas du~ AcaQemias para a manutenção da unidade ortográfica da Jingua portuguêsa, esquecendo-se, por novo descuido,
mais uma vez, de ratificar a Convenção Ortografica de 29 de dezembro de 1943. já que continuava em
vigor a Carta Constitucional de 10
de nov~mbro de t937.
Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de dezemoro de 1945, elaborou O profeSsDT JoSé
de Sá Nunes o "Vocabulário Ortográfieo Resumido da Lingua Portuguêsa "
com 43.000 vocábulos báSiCOS, em
substituição e complemento ao "Pequeno Vocabulário da Llngua Port.ug'uêSà" .
Em 20 de julho de 1948, dirigiU ao
Congresso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhE. pede
a aprovaçi\o da Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 194í! .
"Estão, pois, hoje, em vigor as
"Instruções" e o "Pequeno Vocabttlário da Língua PortuguêSII' . aprcvados pela Portaria presidencial de 1.0
de junho de 1944, e, uma vez aprovada a "Convenção ortográfica" de
29 de dezembro de 1943 - o que parece se dará em breve, - entrará em
vigor, automàticamente, o "AcôrdGOrtográfico" aprovado pelo Decretole! n. O 8.286, de 5 de dezembro de
1945, de conformidade com o qual elaborou o Professor José da Sá Nuner:::
o seu "Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portuguesa", conclui
o deputado Adroaldo Costa.
Tanto a reconstituição histórica como a posição legal da questão estão aqui tratadas, pelo ex-Ministro
da Justiça com rigorosa precisão.
Na verdade, as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário Ortográfico",
de 1943, estão en; pleno vigor, por
fôrça de um ato de Direito Público
Interno embora de 1l10deó>t.o aspecto
formal :... a Portaria de 1. 0 de junho
de 1944.
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E' que o regime, então, vigente admitia essas simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
eminente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo Primeiro
Ministro de Portugal, Antõnio de Oliveira Salazar deve receber a aprovação do Congresso Nacional para qlJ1~
se torne executória, para que se con-verta em ato perfeito e obrigatório
de Direito Públiro Internacional .
Essa aprovação. é manifesto convalescerá todos os atos decorrentes d>\.
Convenção
particularmente;)
"Acõrdo Ortográfico de 1945" firmado em Lisbôa em 10 de agôsto
de 1945.

bons autores: também proventos superiores de se tornarem conhecidos,
lidos e admirados pelQs povos e aquém
e de além-mar" (Prof. José de Sá
Nunes) Outros, porém, o criticam com
sarcasmo e com impiedade, asseverando que, "ao ser pôsto em prática,
mostrou trazer grandes prejuÍzos ao
ensino, e os protestos e queixas são
presentes da parte de quase todos
o~
professôres, principalmente da
classe primária'
(Fernandes Tavora e Beni de Carvalho). Há quem
o repudie com zombaflu, por ,~()n15i
derá-lo imposição dos jlf1rôu\5uê;,('s: e
há quem o aceite com ~nrtlsiasmo,
por julgá-lo vantajoso pam os brasileiros" .

De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situação esdrúxula: sem em bargo da sua condição de simples decorrência da Convenção de 1943. é um ato ,Jerfeito
e acabado aprovado pelo Decreto-lei
n." 8 .286, de 5 de dezembro de 1945,
ao passo que aquela Convenção, que
o originou, até hOje não tem existência legal... Para ter in te ira e
obrigatória aplicação, não lh~ falta
senão que o Congresso Nacional aprove a tão referida convenção de 1943,
à qual virá agregar-se, naturalmente.
NãQ tem, pois, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
acordos. já citados, entrará em vigor ...

E o deputado Vargas Ne>1, no seu
brilhante voto. sustenta fi cOl1v('lliência da aprovação do Ato Imernacional, de 1943. afirmanrj(l qt'e "tudo o
que se fizesse de ora avante fora dêste
último sena em pura pen't:l, porque
as I'c'c lamaçôes surgu'ão s~mpr0 não
só da parte dos professõres, como tambem dos filólogos que não forem "Iuvidos e dos que forem cOr,ér,tdiados '
Não obstante essas atemorizantes
verdades. abalançarnos-emos a apreciar o mérito da questii.(, 1ft (1e espírito preparado para á~peros revides!
Preliminarmente. relevn consignar
aqui duas declarações .
Não nos anima, nesta C!'jtiCfl, qnaJquer propósito. jacobino e lusitanó1'obo, de dificultar a ob1"[! ie unificação
da er.crita luso-brnsilen·a. Rem ao
contrário' tõda a nossa modesta vida
pública. exercida no sul do Pais. r.onsafTrou-se "à clefe~a . expansão E pl'estlgio da língua portuguê.-3 e:\ llYef2rvaciio 10i' I'alorei' 1'.l"()-l')rflSlleiros,
Pro determinadas regiõ... dE graT'de
fluxo imi!!ran i~ta Deve:nos. ent~lfIto,
cumprir o nosso dever de !'e?r('~,,>n, ante elo novo. com li'enção - ·nesmo porque não nos parere que tão '.~;t:.>? valores culturais estejam (:c'nticios no
acõrdo de dois filólogos, ainda que
eminentes .
Aos depois, por um imperatIvo de
probidade intelectual, declaramoi' que
esta relevante matéria foi estud:~da
em compan hia de ~onsagrado:· mestres. pois seria indicio de '\usl"ncÜl do
senso da responsabilidade d'Jenrurarse algUém, desacompanhacto, a enfrentar questões tão sérias.
Isso pôsta, comecemos por consignar que os filólogos brasileiros, que

II
AQUE3TÃÔ FILOJ.ÓGICA

•

O deputado Rafael Cincnrá abre o
seu valioso parecer com êstes conceitos: "O Acôrdo Ortográfico resultante da Convenção assinada entre o
Brasil e Portugal, a 29 de dezembro
de 1943, em Lisboa, tem provocado
fortes e exaltados debates nas associações de letras e filologia, na tribuna, na imprensa e no Congresso:
debates de letrados, ele estudiosos,
professores e -::ientistas. grarnnticos e
filólogos, acadêmicos e iuristas. 101'nalistas e parlamentares. Un~ defendem-no com segurança e convicção,
considerando-o obra notável e afirmando que "os proventos que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio não há economista
nem sociólogo que os deixem de prever com maior ou menor precisão:
e não serão somente proventos materiais os que hão de auferir os nossos

•

,

•

•

- 78 exercem funções no magistério cficial,
em sua quase totalidade, manifestaram-se favoráveis li vlg{,ncia do sistema de escrita consubsf>mciado no
Formulário OrtográfH'o W€ acompanha o Pequeno Vo('abulário Ortoqráttco da Línqua Portuquésa oublicado
em 1943 pelo Govê-rno Federal e, de
conseguinte, contrários à adocão do
que preceituam as lns' ruções que iniciam o Vocabulário Ortográfico Resumido da Línqua PortuguéRa, o"ganizado em conformidade com o que
decidiu a Conferência Interacactêm!ca
de Lisboa de 1945 e publicad0 pela
Academia Brasileira de Le'f'ls ('m
1947 manifestação essa o,ue leva
em conta os mai~ altos lnterê.:ls~s da
cu!tura do pais e não discutlveis atitudes doutrinárias
Ao filólogo. isto é. àquele quI' pstuda uma limwa no temno e no espaco
e a Iitera'ura dessa lí"'c.;ua ~orno seu
elemento formal. {> em (lriOC!\Jio'J. de
somepos imrortância e adocão de tal
ou aual si,'tema ortográfico iá Que,
pela prónria nflt\Jrp7a de sua pSDf'ClaIIz3C'ão, lhe é relativamente facilitdaptar-se a uma norma de es~rita. por
mais complexa aue seja Nã.o se trata, pois no caso, de opcão por um
sistema que mais convenha aos filó;ol1:os brasileiros. mas ao nosso povo,
princioa lmente. às classes que, desconhecedoras dos arcanos fonéti{'os e
morffJlógicos de idioma. querem e
devem escrever com aeêrto a lingua
qUl. lhes serve para expressar o pimsamento e as emoções.
Não é, por'anto exato oue as critiCas Que se fazem ao charr.ado "Acõrdo de 45" seiam provenlcntes de
nUP.'as entre eruditos, ~omo faz crer,
também. o ilustre Relator da Comissão
de Diplomacia, DeDlltado Menf'ltti deI
Picchia, quando afirma:
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"I!: claro que tão delicado Msunto deveria provocar, como provocou, criticas, polêmicas e debates. quando os eruditos. escalados para a fixação das rer,ras a
serem oficializadas. tivessem que,
fRtalmente. optar por uma em prejuízo de oU'ra. na necessária orocura de um sistf'ma orioqrãfico
que cOl1tivpsse a ml>rjia cons'ante
criada pelas autoridade~ jo 'ernárulo pela IÓe'ica do próorio idioma e pelo consenso do pov')"
opinj~o que exrende pm referência ao
"Acôrdo de 43" e ao "de 45", que

considera complemento do primeiro,
pois diz:
"ll:sse trabalho. além da atividade criadora e coordenadora dos
doutos membros das delegaçõe8
luso- brasileiras designadas p e los
respectivos govêrnos para eS'abelecer as regras constantes do "Pe. queno Vocabulário Ortográfico da
LlnfT'18 Portu9"uesa" dep01s 'l~ do
Acôrdo posterior foi precedido POI'-

;.mpla consul' a dE' vários filó'ogos
e f'speclalis'as nacionais e portuguêses" .
A auaoe unânime repUlsa dos inrlicados filólogos brasi'eiros ao "Arôrdo
de 45' - e !> de importância ,,,l1etltar e.•• a icentidadf de \'ü;tas no n"so,
Dois OU? raramE'n'e SP conserll'(' umf't
harmonia na internrp'~C'ão do~ fa'o,
lingüístirOS - se orende como °('I'emns. aos preiu1zos Que se ap~,wndo,
aCI',rre t a ria aos interpsses nacionais
A romissão que '1SsinOll o .. Arôrdo
de 45" '190 considerou as seguintes
preliminRre!; ,
1 &\ Que uma lei ~ó pode ujg')rar
FI' fôr exeqüível se fundada numa realidade:
2 a, Que a unidade gráfica en're
o Brasil e Portue'al não dew prej 11dlcar a unidade gráfica inter:l!l 'ios dois
palses isto I> que nãC" ~p "lo.!/' '1é) ar
por uma grafia que corresponden,io à.
realidade fonética em qualQ 11p, riêles,
seia InfenRa à do oU'ro porqup a u'1iformidade não "E'râ ~onSf'e'ulda '1e.ste.
A~ questõe~ lingulstka~ poctencew ao
limbito dos fatos ~ociais e fiC't,m Dor
cO!1Ree'uinte. a salvo da mgerôneh individual Se não há receptivfrtA.df' no
grupo par" fi inovacão nada a fará
vie'orar Simples decreto~ não resolvem problemar dessa eSDécie da mes- •
ma forma ::lUe não solucionam M de
natureza econômica e rf'lte'iosa - ql'!lndo contrariam as tendências naturais
da coletividade:
3. 8 ) Que predomina nos doi~ países
de Iíne'ua portuguêsa o nÚIY1ero de
analfabetos e que dentre os indivíduos
considerados alfabetizados a maioria
escreve com grande dificuldade:
4. a) Que a tendência geral - e
elogiável - para divulgar a ins'rução
encontra um obstáculo inRuperável
num sistema gráfico complexo:
5 &) Que os periódicos, principalmente os jornais diários - leitura
popular básica - só poderúo adotar, por óbvias razões. um sistema de
escrita prático e simples;
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6. a) Que a alteração de um sistema
diável de riqueza acumulada, que poortográfico implica na perda irremede ter, conforme as épocas, gravíssimas repercussões na economia de
um país;
7. a) Que se não é fácil simplificar
a ortografia de uma l!ngua, complicá-la, com o emprêgo de letras que
não simbolizem fonemas, é impossl\'el;
8. a ) Que, variando freqüentemente
o timbre vocálicc das palavras no
Brasil e em Portugal. a uniformização ortográfica só poderá realizar-se
omitindo os acentos nos vocábulos de
timbre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o Vocabulário oriundo do "Acõrdo de
45" contraria a realidade ligüistica do
Brasil, e a solução mais razoável que
el contram no "Vocabulário de 43",
CONSOANTES MUDAS

o Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omissão das consoantes
que se não proferem
Lê-se no § 16 do Formulário Ortográfico que o acompanha:
"Não se escrevem as consoantes que
se não proferem: asma, assinat ura,
ciência, diretor , ginásto. inibir inovação, ofício, ótimo, salmo, e não asthma. assignatura sciencia, directol' ,
gym'IJasio. inhibir, innovação, ollício,
optimo, psalmo".

A única ressalva que admitiu foi
para as palavras de dupla pronúncia,
como aspecto e aspeto . contacto e
contato otimismo e optimismo . sinóti co e sinóptico
Nesses casos preceitua:
"Devem-se registrar os vocábulos
cu.ias consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primeiro
lugar o de uso mais generalizado. e
em ~eguida o outro" .
É eRsa a única solução razoável Dá
uma ~erta plasticidade ao sistema ortoe-ráfico, possibilitando reproduzir na
escrit a pronúncias reais e em tudo legítimas. pois tal divergência SE' observa geralmente em palavras de introducão recente no idioma e que, em
determinadas regiões, ainda conservam a pronúncia erudita.
O" õrdo de 45" resolve, porém,
a questão de modo unilateral. prEjudicando irremediavelmente uma das
Partes contratantes, por optar de
forma inflexivel por uma das grailas,
ou seja, a erudita,

Mas isso não é só, nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e 22,
que as consoantes b dos grupos bd c
bt; p dos grupos pc, pç, pt mpc mpç
e mpt; c dos grupos cc, cç, ct, cd, etc.
se CSC;'2vem quando invariávelmE'nte
soam e quando o uso oscilar entre ()
seu emudccimento e a sua vrolaç>ão
nos dots palses" - o que nos obri:<3
as grafias súbdilo, sub til subtlliza
CC1Jtro o'''~pt1!O~C' eà;cto tacto ré't11nistía tndernne, etc - as "!ns·rlwõ('s
r"r:l " organização do Vocabulário 'or-

éc?;dlfico da Língua Po rtuguesa, 'l,pl'Ovadas pela Conferêncía de 1945' aInda estipulam o see;uinte, em relação as
COl1S0Pntes c e p:
~ 22 - As consoantes c e p ... CClTISE'rvam -se , .. :
bl Quando, embora não proff'ric!é">
em um dos dois paises. figuram em
palavras que devem harmoniza,r-se
gráficamente com formas afins que
apresentam as mesmas consoantes,
ainda que o c e o p s.e contenham ~i
mológicamente em x e ps' obiecto,
como objeção; abstracto, como ubstTC!cção, acta e acto como acção ou
activo; adopto, adoptas, etc. como
adoptar; etc.,
c) Quando, depois das vogais a, c, o
servem

para

indicar

abertura

delas

ou, mesmo não tendo valor diacrítico,
não são invariávelmente proferidas
nos dois paises: abiecção acção , activo, actor, alectivo, etc".
1!: esses dois Itens são os que en volvem prejuízo maior para o Brasil, e
contra o que a! se dispõe se rebelaram todos os que se preocupam de aJguma forma com os interêsses nacionais, filólogos e não filólogos.
Da execução impossivel pelos Q!'asileiros, por contrariar-lhes o sistema fonético, tais disnositivo< nf'm
mesmo beneficiam os portuguêses, os
mesmos prejudicados por êles, p01'que
as consoantes que se querem CO'l'!wrl'ar também não soam em Portugal

Visa-se, com a sua manutenção, indicar apenas a abertura da vogal pretônica, que lá se observa, e não se
verifica no Brasil em virtude de ponderáveis razões de ordem fonética .
Fenômeno idên ico ocorre com os vocábulos em que se deu a fusão de vogais idênticas (erase), como sadio lladeiro, esquecer. nas quais a pre'ôn!ca
se conserva aberta em Portugal Se
aqui não se tornou necessário marcar
na escrita a alternância de timbre,
nada justifica que se faça a distin-"'~
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ção em outros casos, máxime quando
o expediente usado acarretará forçosamente, para uma das partes, numerosos entraves que terão de culminar
com a sua ínexequíbilidade na prática.
Tais dispositivos, para serem cumpridos, exigem dos brasileiros um conhecimento profundo do fonetislllo
português, conhecimento que falta até
à maioria de nossas pessoas culto.8 ,
E não é só. Para manter a .. harmonia gráfica" com as formas afiu.:>, o
"Acôrdo de 45" manda acrescentar
c e o p em palavras nas quais, sÕOl'e
não soarem, também não indicam a
abertura da vogal anterior. Ainda
mais, Estabelece exceção' para algumas palavras "em virtude das condições em que entraram e se fiXanll1l
no p.ortuguês, palavras como assunção

°

(ef. assumpcionistaJ, cativo (cf. r.apt ura) , dicionárw (ei. dicção) ... ", que
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não exigem a consoante c ou p a fim
de se harmonizarem com as suas correlatas ou afins.
Corno se vê, além do perfeito conhecimento do estágio atual da l1ngua portuguêsa de além-mar, pede-se
aos cinqüenta milhões de brasileiros
que desejam aprender ou querem escrever o seu idioma que, preliminarmente, o conheçam do ponto de vis! a
histórico, seus estágios anteriores, !!S
condições em que certas palavras nêle
ingressam, o que é analogia, os processos de derivação ...
E o assunto reveste importâncIa singUlar no momenlo, quando o govêrno,
apesar das dificuldades finanCeIras,
prOCUra incrementar as campanha;;
de alfabetização, por considert'.-Ia<;
obras de salvação pública E 6. ~on
tristador verificar que as verba~ dp.stina das a tão nobre fim serão empregadas em pura perda. porque nr'o
se pode crer que analfabetos venhal
aprender um sistema de escrita Que
as elit.es culturais do pais não podem
dominar que os seus professõres dificl'mente podem ensinar
Atingiriamos então o absurdo da esLU ideográfica em que um individuo
sabe escrever mais palavras do que outro, em que ninguém sane grafar todos
os vocábulos do ldioma. No Brasil, a
escrita correta seria privilégio de meia
dúzia de filólogos, iniciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idioma.
Y

o

\

KMPRÊGO DO ACENTO AGUDO

O acento agudo, tradicionalmente
símbolo de abertura das vogais A, E e
O, tanto em Portugal como no Brasil,

e assim considerado no "Acõrdo de
45" como de emprêgo especifiCO quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ I, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em preju1z.o da primeira.
COmo há alternància de timbre
entre a pronúnCIa brasileira e a portuguêsa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal; António e prêmio), a rigidez do sistema cede em
benefício da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejUdicial ao Brasil, constante da Observação 4." do
Art. 31 das "Instruções";
"O acento agudo no A, E e O de
pronúncia não invariável no Brasil, e
em Portugal serve apenas para indicar a ton!cidade, e não o timbre" I<:
o caso de palavras como António e

e-

prêmio.

Entretanto, a regra de acentuar a
base dos ditongos tônicos I<:i, 1l:u, 6i,
apresenta a exceção :
"As terminações Eia e Eico, em que
não é invariável nos dois paises o
som aberto do E, não levam acento
agudo: Assemble!a, Crimeia, Doroteia,
Dulcineia, Eneias, geleia, ldeia, Judeia, melopeia, onomatopeia, plateia,
dispneico, epopeico, morfeico, onomatopeico, orosopopeico, etc,
Em tMas essas palavras o E é aberto no Brasil e geralmente fechado em
Portugal. A unidade só se poderia
manter, sem preju1zo para uma das
Partes do Acõrdo, pela supressão do
diacrltico. Foi o que se fêz, talvez
porque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que nao aplicar o mesmo principio de supressão do diacntico em palavras como prémio em que o E não é
invariável na pronúncia dos dois palses? Ou então permitir a distinção de
timbre pelo emprêgo dos acentos agudo (em Portugal) e circunflexo <no
Brasil) ?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo" Acõrdo de 45". urna técnica
de aprendizadO dificilimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na Observação ao § 13 do Art. 36
das Instruções, lê-se:
"Não &e escrevem com inicial maiúsculas as palavras
monossilábicas,
como artigos definidos e contrações ou
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c0tnbinaeões de palavras
ínflexivas
com êsses elementos, nem as palavras
i.nflexíveis. a não ser que figurem como primeiro elemento do titulo. mas
e8crevem-se com maiúscula Inicial os
artigos indefinidos e as palavras
Rexíveis' .
O pro! , Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analiticas do Acôrdo Ortográf',~ ;) d~ 1945" e, com a aprovação des, tas o verdadeiro autor do sIstema ortográfico de 45 - o que, aliás, afirmou
categóriacmente o delegado brasileiro
Df . Ribeiro Couto. pestas palavras
textuais :
"Nmguem, maIS do que eu, está na
poslÇao de avallar a sua paclencla e
r eslgnaçao e a grande nonreza da sua
discreta, fIrme atitude, recusando-se,
por agora, antes de esclareclOo aem o
Cfl.SO, a esmIUçar pela Imprensa as IntimIdades da Conterencla - a que seda mUIto tacu para o meu AmIgo, .J,ue
&i&lm pOderIa demonstrar o contrario: o grande construtor deste acorao
ortogratzco rol o profes07 Rebew Gonçalves, Nem mazs" .

<Carta do Dr , RibeITO Couto ao
pro! , Rebelo Gonçalves, por êste publlcada em seu Trataào de Ortografia
t!a Lmgua Portuguesa. COImbra, 1947,
pág , 150, do SuplementaI - o pro-

fessor Rebele Gonçalves, dizíamos,
assIm exempliflca a regra supra em
ieu citado Tratado:
Como se Devem Lêr os CláSSICOS (págma 320) .
Elucidário das Palavras, Têrmos e
Frases Que em Portugal antIgamente Usaram e Que hOJe regularmente
Se Ignoram (Ibid).
Nem Tudo o Que Luz é Ouro (pá3ina 321l.

O Romance de Um Rapaz Pobre
<Ibid) .
Quando se Amava assim <Ibid).
Regras de Escrever a Ortografia da
Llngua Portuguêsa com Um Diálo~o em defensão da Mesma ílbid).
Castigador de Si Mesmo (pag 320).
Em demanda do Graal (Ibid).
Era uma vez Um Menino ílbid).
Figuras de ontem e de hoje <Ibid>.
Bastam os dez exemplos, acima, titulas de obras conhecidas, para documentar a complexidade das alteracões que se propõem no Acôrdo de 45,
alterações contrárias á tradição e aos
liistemas mais usados em outros paiies na referência a pUblicações:

O TABU Do PADRl.l.O

PO~Tt,G ;",'::;S·

Parece que a comlSsao nra!UeBQ
aceitou, como principio, o argumeTIt'g
de que o português padrão deve 'ser u
de Portugal, pois lá teve origem o làtO- ,
ma que falamos A nossa e uma simples língua de empréstimo , É um &21P., ,
espalhado pela ignorância dos 'atos
históricos e IingUlsticos, o considerar ~.
PortugUês do Brasil deturpaçã-o do
Portugal . Infelizmente, essa crença, '
está profundamente enraizada; e a deutrina exposta na maioria de nossas gra- '
máticas coopera para \'1l.l~fl !'i~~ - ''\ 'Na- '
dn porém, mais errõneo , A JJhgua e.
um organismo em perplÔ'tua' evr ''.lÇM '! ,
perten ce 19ualm:mte a tod03 G~ que
nela expressam seus pensamentos Il'
:::entimentos ,
Vêm a propósitos estas lúcidas p a.- .
lavras do grande filólogo ".IDQdO ~
Alonso:
.. ESd Idea de una lengua prop)a ~e :
debe a una ofuscación, Los biene.s ,
ar.otables en el registro de' la projlJ'.le- :
dad son propios de uno . cu ando 'lO lU'
son de los demás ' una casa, um (!8W - .
pc, y también este rfeloJ y este oastón Para poder ser de mi propnetlad'
tienen que no ser de la propriedr.d dI!'
los otros . Pera el lenguaJe no es de '
esta casta de menes, sino ai "eve., de .
aquellos :, ue "son mayores cuanto mês
comunIca.dos' como declan Ias
bres de) Rena cimlento. Una lengUQ eB
pro pia de una naclón cuando el> .a
que nos amos aprenden de sus ,}l\ ll~: .
la que los connacionales emple",n étl '"
sua vida de relacion y la que ~1I~ poe- ,.
ta~ y escritores elaboran y
" Lt;van '~
e~téticamente ,Jara sus producclO1\p.s ',
df' alta cultura Si asi es, la tengua ?
de un pal~ é!S blen pro pia aosonlta- "
mente propla de este pais aunqu,=, " Ir"
otros paise~ aprendan a hablsl ell lamisma lenc;ua y los nombres ,e IJD - '
tiendan ~on ella V lOS , escrltoree ~.
trabajen en sus creaclOnes culturQIt!S
Y si 10 se q uiere '1 tender a que ti'18 "
lengua vive en perpetua form>ict~!'l ,
por lO cual es prop!a y es nechura de
cuantos la nablan como lengua na1u- ~:
r"" , y se quíere pensar que los' ·II)!1(Ie.--· .,
zes, portuguese~ y espanoles r~ioo:l
de sus antepasados la lengua 'lU pro·,
piedad, ~omo por herencia legitIma. ,:
mlentras C' ue los americanos ,(I ' recj,..
ber, de manos aJenas como w Illel'O' ,.
usufructo Gamoién se yerra "'lA' La '
a.'tual generaclón de inglezes t'l8 re- "
cebido su Idioma ' de sus padres, q oor
esc el ingle~ es laioma proplo Je l.oItinglezes: v sus ,ladres lo recibiero(1 ae ..
la generación anterior y por f:1lO Q, .
.', '.
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iJlglés era su lengua propia: y natural

y la generaClón antenor, de la mas
alttigua .. y asl sio poslble sollici60 de
oontlnuidaa; y 10 mismo, sin la menor
.s~mbra de diferencll~, nan nacno lOS
~~rteaméncan

's hasta que !lega0 Iny oorteámencanos a una genel'jlclQn de antepasado::: que les ~9 comUno Pé esa generaClon de ingleses.
que haOlanan eJ inglês como S'... lengua.
propia. unos se quedaron en lnglater
rtl y otros se tueron a América Es
~e lOS CQloruza.dores
perdieron la
prop!'ledad de la lengua por naberae
expatriado? O acaso sus hijas, naCldos
en tierra amerlCana, ~ablaban una
léngua que, slendo la de sus padres
y la \lue ellos nanlán apréndido coa
la leche de sUs maüres, no les era pro:lJla porque su propnedad la tuvleron
l'eg!strada los Q\J,e se hll-nlan quedado
en Inglaterta1' Y los hijos de los pnmeros crlol1os, no hablqban ~ambiên
upa lengua projJia, puesto <tue aaolaball la lérrgu8 de ;;us padres? A..si se
ll!lga a la evi<!ef'cia. de que I~ generaCló'n actual de \l.mericanos eI inglês les
e.s qns iengli'â tan p~opía. éxactamente tan pl'opfa sm más y sin :ne:108,
cQflJ.o ti Io's ingieses.' (Castéllano Es-
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pa1fol. rdtótnti Nac'íonaJ. flistoria EsptrituáJ de
NombtêS.
Buen.os
.A$rés. 193~, pp. 175-111>.
O mesmo ~ deve dizer do Idioma

'ires .

't'J.lle ralamos, tia dos portuguêses como
dos Q1·asileirl>s. Legitimas as duas proneciaS'; nâq. é demasiada salientar
que, em muitos casos, as diferenças
que entre elas se ,'bservam são $eralmenté crla/(óes, ou melhor, evoluções
modernas 1I0fx:idas pela língua em Portura! Quanto- mais se estudam elentlficamente os chamados DrasileirismOi fonéti:cos ~ sintáticos. tanto mais
se comprO\i'a I) fato de serem êsse'3 ~e
l:,alme!l'te conservação de estágios antedores .da língúlt portu'~uêsa Atsslm.
o em,prt«f) da perffrase de estar g~
rúpdio tãO' co'mum entre nás, ·tipo:
estava crmtando·t .única fórmula cO'nhecida até fins dO' português m'édio
para tndicar " ~isãO' da açlw ver~
bal. hOje substJtuida. em Portugal por
esttl, pre~i~ão infinitivo' (tipo : estava ·(l. cantar) ~ a . questãO' da colooa~ ctíversa de certas palavras i:onas.
·em especial dOS' pronomes 'lb1iquos
átono'!; que se- IJrenc1e ao r.t~mo do
.enWlriadG. mais rápitlo em Portugal,
mal~ dolenté' nO' Brasil sendo de salientar que", O' ritmO' fraseológtco dos
céculos XVI e XVII deveria ar,-oxir-~e m'ats' dô que cancteriza o PortuguêS' dO' Brasil OUtros exemplo, se,gm-os de consêrvação de estãgIos li!1-

guísticos anteriores poderíamos citaI'
como a manutenção da pronúnCia h
do ditongo escrito em. hoje emitido ál
em Portugal, mas dispensamo-nos J1s .
so por constarem de todos os m~ba
lhos escritos com seriedade sôbre o ·
português do Br~sn.
liI

o ASPETO FINANCEIRo
Tornada oficia! a grafia do "AcOrdo de 45' em virtude da aprovação
da Convenção de 43. o Govêrno Sra·
.ilelro devera, óbviamente, baIxar decreto semelhante ao que a 8 de dezembro Qe 194ó referendou o Govêrno Portugues (Decreto n. 35.28), cu.tO'
teor e o segutnte:
.. Art. L Fica ·aprovado o acõrClO
de 10 de agõsto de 1945, resUltante Q&
trabalho da Conferência Interacademlca de l.J1500a, para unidade 01'&0grMica da llngua portuguesa, ~UJb!
lOstrumentos, elaborados em naimC1ma com ~ Con venção l."USO-BraSilell'"
de :l9 de dezemnro de 1943, são pl1nlJcados em anexo ao oresente iecrP'I.o.
Art 2 Em conlorrolaaof ~o!l' ()E
votos expressos no protoCOLO de ence.ramento da Cor.!erêncla lntracadêmlca LlSuoa, crê 6 de outubro de 194-~ , a
AcademIa aas CiênCias de LISboa. é
incumbIda de organlZar c Vocabulário
ortógrafíco ResuUJ!do da Língua P4JJtuguêsa, que sera ao mesmo tempo lnventárIO das palavras sàslcas do tdlC)ma e protuário da ortografia ~(ln.sa
grada pelo acõrdo de 10 de agsOto de
1945.

Parágrafo único. Sste vocaDqlãrkJ
não carece, para Ler carater ofimal,
da apnvação do Govêrno mas j M'.nistro da Educação NaclOnal ooaer~
na sua ralta, aprovar \lor portarill
qualquer outro que atenda aos m;~sm{r<:
fins de ordem prática .
Art. 3 Deverão obedecer às nol'mas do sistema ortográ{icQ tJn'f~cr
tódas as pUbllcações editadas em território português.
Parágrafo \lnico . G Ministro «$
Educaçâ.o Nacional autorizará por 1)')1'tf.ria as pUblicações que podem gel
excetuadas, tais como as que in"~
ressam à dipiomático ou de tnd'ole semelhante.
Art. 4.° O presente decreto entíati
em l'igor ná datá da publicação tllM
" sua obServância, quanto ao iue fiCa
previsto no artigo anterIor. só é elRítvel a paTtir do dl" 1 de janeiro- df!
1946.

- eaArt. 5.° O Ministro da Educação
Nacional fixara por portaria os ;lrazos
durante os quaIs poderão continuar a
ser adotados n.o ensino os livros escolares já publicados e aprovados à data
ao presente decreto.
PuDllque-se e .·.umpra-se como nele
se contém.
Paços do Govêrno da República, 8
de dezembro de 1945. - António Os-

. I

>
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A resalva que se contém no art 5. o
apenas atenua as graves conseqüências do disposto no Art. a. o .
No Brasil convém relembrar, em
menos de 8 anos c Govêrno concorreu
pa.ra o en.:arecimento do livro didatico. ocasionando com a reforma de 43
a readaptação de obras à nova :>1',;0grafia e a conseqüente
perda dos
exemplares já impressos e das comnos.ições estereotipadas
A nova reforma provocaria, mais
uma vez. a perda irreparável 'ios livros impressos e de tõdas as composições conservadas com uma ,gravante: o encarecimento agora, serIa
muito maior do que o que se verificou
em 43. por coincidlT com a alta do
custo da mão de obra e do papel. que
chegou a p; eços inimaginávo>'s - senda considerado. ~uase, material de
guerra
TaJ fato viria obstar à difusão do
ensino, pOiE o próprio Govêrnc re~o
nhece que o prêço atual dos livros di~ticos é proibitivo .
Acresce salientaI que outros fato•
res jÁ lembrados concorreriam tamtlém para elevar o seu custo A revisâo, pOI exemplo como fazê-lo se o
número . dos iniciados no novo Sll'tema
• ',seria pelas razões que apont,!I-'l1os, extremamente ( íguo? l'..s edItoras terIam de valer-se dos poucos entendidos, que pela lei da oferta e da procura, exigiriam remuneração "elativa
.. .esca~sez , ou atribuiriam a tarefa a
av.tigos revisores. não habilitado~ nos
mistérios do novo ,istema. e os seus
êrros viriam so-nar-se il,OS dos orIginais, do que resultaria uma deseducação geral porque é conhecida li in(.juência :jue exerce sõbre o leitor a
.tetra ~m'pressa
Estar1amof em condições. por exemplo, de recolher tõdas as notas de .cinq\lenta cruzeiros para tirar-lhes o treÍJia: de substituir as apóllces da divjdá, pública, os papéis oficiais e os 1m,I!ressos em ger~l. quando o preço atual
49 papel e ~s perspectivas futuras nos

.'
•

car Fragoso Carmona. - A ntónio de
Oliveira salazar. - José Caieiro da
Mata" .

aconselham a econo.t;lli~-~o de tôdas
as formas?!
Ora, como exigir do governado um
sistema ortográfico que Q Govêr~o·
não adote?
Saliente-se ainda que a descrell~a.
generalizada pela alteração .frequente do SIstema ortográfico. que acabOu
com a sano<,.ào socfal aos erros je gra fia vina alcançar r.ambem as I'lVnS
gerações. que só agora se estão tll,\bituando ao sistema de 43 Abandonar
ê~te slstema por lu.ro qualquer f' !l l') sajustar o que com a malDI dificuldlll" .
de vinna atingind( o estaçlo !lacl!';Q
a relativa establlidade presente poIS
grosso modo i6 se e~reve por 'êle ctn·
tocos os graus do ensino, na 1mprensa e nos papéis OfiCIaIS .
E medite-se ,obre êste fato: o AcOrdo de 45 e um ·etrocesso. Não e uma
volta ao chamada sistema mISto - ')
que poderia oeneficiar algumas pes soas '.lut por êle aprenderam - mas·
uma volta a algUmaS de suas .Jrlltv l\.S.
um novo SIstema. em suma, que terIa
de ser estruturalmente aprendido !
MUlta~ das conseqüências nocjvas de
sua adoção poderIam ser ainda enun,erada5 Basta lembrar , l\0 .epta!l~
o complexo rea,j ustamento de uIp r~n'
clOnaJismo. todo selecionado em provas nas quais se ,exigia o C,Qnh~lmen·
to do sistema
de 43; a readaptayão
dos jornais e dos periQd~CQs às O()v~
regras de escrita ,e, finalmente, o rell>prend~ado das centenas de ' ínilhl'r~
de alfabetizados nessa .ca.t;llp,a nna
grandiosa que o Govê,r no vem em'ÇIr~
endendo, com a possivel origerp da.
dupla descrença: no en~o ,que Iltjl
deram e no Goyêrno q~e o iPf).tr.QJ!iOPtl:
Estas breves considerações que, nas
capítulos II e ~p, s~lecio~am . ~pena$·
as questões de capltal Impor~l',c1a ,
revelam que, em síntese, 9 .4.c~rd,Q de
45 não nos ~erve e I;l.ão lê o.o,ortmI9,
porque:
a) considerou a pron 'ncl"a
po;r~
guêsa como vadrão, r.esolvendo grMicamente em seu favor os pontos em.
que discorda da brasileira;
.
b) não procurou, por conseguin.ie.
atine,. a média ideal em que nenhUlll9::
das Pllrtes fOsse prejUdicada :
c) se esqueceu de que a regra só ~
fundar-se- no mais geral ~ ,que, assim •
o fator quantitativo ê .de suma relevância;
d) não considerou a inexeqüibil!a~de nO .B rasil 9,0 emprêgc;? .de J#.l'~
mudas e de acentos que nl,\0 ~twho~h
zam uIl;la realidade .de pr.onunclli\ .•neIP
( efeitoll imprevish'eis .da 1nf1uenot,~

J
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~ tais grafias aberrant~s sôbre. a pro. 1ncia das palavras aSSIm escritas:
. I se aprovado, traria grave reperéUiBão na ordem econômica do pais e
a_arretaria complexos prohlemas S?. , de solução dtlicilim:l, para nao
EeI" impossível.

IV

CONCLUSÕES
Pe. exposto decorre. inilidiv.el, q1;l6
(). assunto, da maior relevância, nao
.Pode ser rel'O)vido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como são todos os envolvidos
nas negociações - pOis encerra problemas de natureza social e política
Que interessam r coletividade brasileira, especialmente aos ~e o "onsáveis
pelo ensino da lingua em todos os seus
gráull.
Mercê dessas circunstâncias, somos
d< parecer:
1) Que n Comissão de Educação e
Cultura. antes de manifestar-se sôbre
a aprovação do texto da Convenção
Ortográfica assinada pelo Brasil e
Portugal em Lisboa, a 29 d, dezembro
ele 1943. e também sôbre o Projeto de
Lei oferecido pela Comissão de Diplomacia e Tratados co' êsse objetlvo, ouça:
"ti) o Departamento de Letras da
iPaculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professôres
«e lingua portuguêsa do Colégio Pe'dro n e do Instituto de Educação da
Prefeitura do Distrito Federal; o Sindicato dos Professôres; os Diretores do
'Departamento Nacional do Ensino, da
Diretoria ' do Ensino Superior, da Diretoria . do Ensino Secundário e das
Divisões do En~ino Comercial e Industrial do Ministério da Educação
e
Satide, auanto ao aspecto educacional
d4 questão.
. o) os Diretores do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa NacIOnal
)em como o presidente da C.âmara do

Uvre, quanto ao aspecto edttorUll.

e) o Presidente da A. B. 1. e. o do
sil1clicato dos Jornalistas pro~isslOna1s
qtuJ1tto à praticabilidade na tm1Jrensa
: :de nova reforma ortoqrâfica. reacionária em relação à vigente, e à reper,-Q.fJSiáo no público Iedor.
'li) o Diretor do D .A.S.P. s6bre a
,pos8fvel congestão que traria aos seradministrativos. quer do ponto de

tli~8

vista funcional, quer do financeiro.
tYão colhe a alegação de qu~ essa
'-(lillgência - iustificáv-:l pela. I~por
. t.lt1'léla mesma da questao - VIrIa r~
. 'tru'dar, independentemente. a soluça0
";q,1le 3, caso 'está exigindo, com urgên-

cia, pois todos têm opmlao ,definitIva
e arraigada sõbre a mesma: este parecer estará pUblicado no "Diário dG
ConO"resso Nacional", dentro de 48 horas, "e o Exmo. Sr. Presidente de.li.a
Casa pode assinar às pessoas a quem.
se encaminhará essa consulta Um
prazo fatal de quinze dias, para are/!posta.
.
2) Se as respostas, na sua maIOria,
ratificarem, consoantes esperamos, ali.
conclusões do capitulo IH, somos de
parecer que;
a) seja remetido a plenário, para a
devida aprovação, o projeto d~ decre~
legislativo, oriundo da Comissao de DIplomacia e Tratados, que aprova a
Convenção Ortográfica de 29 de d~
zembro de 1943. firmada pelo Embaixador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Antônio de Oliveira Salazar - ficando, dessarte, legalizadO em definitivo, o acôrdo ortográfico 'de 1943, consubstanciado nal!
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário", daquele ano;
b) que esta Comissão redija um projeto de decreto legislativo, idêntico ao
apresentado pelos deputados Fernandes Távora e Beni Carvalho, em 8 de
outubro de 1946, revogando o Decretolei n. O 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo Ortográfico de
1945 - para que "as divergências
ainda persistentes", a que se refere a
mensagem presidencial seja dirimidas
por uma nova convenção que consulte
à realidade brasileira e aos interêssel!
do nosso povo, caso não haja julgado
bastante, em face desta ex riênela,
o Acôrdo de 1943.

,

EMENDA DE P DISCU
A fi.
QUE SE REFERE O P
ECER A
Substitua-se o texto do projeto rfI.-,
mero 1.982, de 1952, pelo seguinte; ,'\. ~
O Congresso Nacional decreta~.
Art. 1.0 E' restabelecido o 5ist a
_
ortográfico do "Pequeno Voca ]~rio Ortográfico da Lingua PortugUe- - _
sa" . organizado em 1943 pela Aeademia Brasileira de Letras.
Art . 2 o O sistema. referido no lIJ'tigo ar,terior. vigorará até que lIeja
dado cumprimento ao Artigo II da
Convenção Ortográfica. assinada, em
Lisboa, pelo Brasil e Portugal. a :19
de dezembro de 1943.
Art. 3.° O Poder Executivo fará
reeditar o "Pequen{ Vocabulário Ortográfico da Língua Português.a" })ara o que é autorizado a abrIr, pelO
Ministério da Educação e Saúde, um
l' rédit o especial de importância nAo

.
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(três
a cr$ 3.000.000,00
milhões de cruzeiros).
Art. 4. 0 E' revogado o Decreto-lei
11.· 8.286, de 5 de dezembro de 1945.
Art. 5.° Esta lei entrará em vigor
• na data da sua p.ublicação.
Pal&cl0 T!ra,dentcs, 5 de novembro
1952. - Gt~stavo Capanema.
BARECER DA COMISSAO DE
,1/( EDUCAÇAO E CULTURA
O projeto 1.982-51 é uma dec<Jrrênela do pronunciamento desta Comissão e do Plenário, sôbre a Mensagem Presidencial que devolveu ao conhecimento do Congresso a Convenção Ortográfica luso-brasileira.
Essa matéria foi, exaustivamente,
dIscutida. nesta Comissão - na legislatura passada e na presente de sorte que os senhores Deputados
estã(\ inteiramente, enfronhados no
as~unto.
.
Cuido, até, que mais do que enfronhados - entediados.
. Assim sendo, pelas razões aduziQo.s no discurso que pronunciei durantp a Drimeira discussão deste projeto, na sessão de 5 do corrente, e
PllbJi:-ado no "Diário do Congresso",
do dIa n . que junto, sou favorável
à aceitação do <nbstitutivo apresenlado Delo Deputauo Gustovo Capanema - devidamente emendado.
A emenda supressiva
que, ora,
apr~ento não modifica o pensamente do sub~titutivo não o altera clrf' l1 nstân('ia que encareço aos senhores DE'putados, por um dever de
ética oessoal.
Senão ve.i amos.
O proieto que apresentei mandava
reVogar o Decreto-lei n.O 2.286, de 5
de dezembro de 1945. que aprovou o
Acô... rl{l Ortog'ráficc de 1945, firmado em Lisboa. em 10 de agôsto daq\lele ano.
O eminente relator, nosso ex-colega de ComisRão deputado Antônio
Peixoto . apresentou um substitutivo,
que repetia a minha proposição devidamente aperfeiçoada, e acreScenbva os seguintes art.igos:
"Art. 3.° E' o POder Executivo autorizado a reeditar o "Pequeno Voeabulário da Língua Portuguêsa".
li Art.
4.' Para ocorrer às despesas
jlreVistas no art. 3. 0 , é o POder Executivo autorizado a abrir pelo Ministt'!rio do Educação e Sa.ú'de o crédito
e~pecial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros)."
llsse substitutivo passou a ser o
projeto n.· 1. 982.
Indo o projeto à Comissão de Finanças, esta aprovou o parecer abai~lIcedente

.e-

xo transcrito, que suprimiu o a rn ~'o
4 o do mesmo;
"Parecer.
Não sendo de nenhum modo pertinente a esta Comissão a aná&e do
mérito do projeto, opinamos oontl'àriamente, no momento, à abertura do
crédito em tela. Eis que o orçamento
prevê dotações para
publicaç~ e
não é possível, sem o esclarecimento
do Executivo sôbre o vulto da edição
do "Pequeno Vocabulário" o seu custo, justificar o valor do crédito Mpecial. Transformado o projeto em lei,
caberá ao Ministério da Educação e
Saúde executá-lo com seus próprios
recursos ou promover a abertura do
crédito correspondente.
Somos, pois, de parecer qUe a C<lmissão de Finanças aprove a seguinte emenda ao projeto n.· 1.982-5~:
"Emenda - Suprima-se o artigo

i

4.°. "

Sala Antônio Carlos, em 7 de outubro de 1952."
Ora, o Deputado Gustavo capanema ao redigir o seu substitutivo teve
em face, de certo, o projeto da Comissão de Educação e Cultura: modificou-{) para acrescentar a disposição que constitue o art. 2.° e repetiu os demais dispositivos, originondo-se daí o art. 3.°, assim redigido:
"O POder Executivo fará reeditar o
"Pequeno Vocabulário Ortográfico da.
Língua Portuguêsa" para o que é
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, um crédit{) especiol de importância não excedente a.
Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de
cruzeiros) ...
Digo - de certo, porque não seria
lícito atribuir ao eminente lider da
maio.ria ~ intenção protelatoria, pouco llsa, de devolver este projeto à
Cr,missão de Finanças, para que esta
repetisse o voto que deu a 7 de outubro último.
Assim, apresenta a seguinte 3Ubemenc: ::;upressiva, qUe repete, adaptada, a citada emenda da Comissão
de Finanças:
"Suprima-se o artigo 3.°."
E requeiro seja êste enviado, de togo, à Mesa, para que volte, sem demora, à 2. a discussão.
Sala das Sessões" 13 de novembl'o
de 1952. - Coelho de Sousa.
PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação e Cultura nos têrmos do parecer do depUtado Coelho de Sousa, opina pela.
aprovação da emendo substitutiva do
deputado Gustavo capanema, salvo
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quanto ao artigo 3. 0 da citada emenda, que a Comissão opina pela sua
rejeição.
Sala Carlos Peixoto· Filho, 13 de
novembro de 1952.
Eurico de
Aguiar Sales , Presidente. - CoelhO

de Sousa. - Otávio LObo. - Lauro
Cruz. - Paulo Maranhão. - Adahil Barerto. - Jorge Lacerda. NelsOn Omegna. - Firman Neto. Car~(J~ Valadares. Joel Presídio.
- Nestor Jost.

SUBEMENDA ADOTADA PELA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
Suprima-se o art . 3.° do emenda
substitutiva de l." discussão.
OFíCIO DA COMISSÃO DE
FINANÇAS
0
Ofício 11. 172.
l.V ~e novembro de 1952.
Do ~esidente da Comissão de Finanças.

AS. Ex. a o Sr. Presidente da Cãmara dos Deputados.
Assunto: Opina sõbre O Projeto número 1.982-51 que revoga o Acõrdo
O r tográfi~ de 194ff•.
Senhor Presidente:
Tendo voltado a esta Comissão o
Pro.ieto n.O 1.982, de 1952, a mesma.
deixa de se pJ'onunciar porque no parecer exarado, em 7 de outubro último, firmou que não é de nenhum
modo pertinente a esta Comissão a
análise do mérito da proposição e
opinou também contrà.riamente. no
momento, à abertura de crédito s0licitado para a reedição do Pequeno
Vocabulário Ortográfico da LingUa
Português a .14. que incumbe ao Ministério da Educação e Saúde executar
a reimpressão do citado VocabulATio, com os próprios reoursos ou promover oportunamente, a abertura do
crédito correspondente.
Aproveito a oportunidade p.wa rp. tlovar a Vossa Excelência os meus
p.rotestos de estima e consideração .
- Israel Pinheiro, Prenidente.
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Coug'resso Nacional decretn.:

Art. 1,0 - ~ revogado o Decreto-lei
n.O 8 .286, de 5 de dezembro de 1945,

..

que aprovou o Acôl'do Ortográfico
de ]945, firmado em Lisbôa, em 10
,de agõsto daquele ano,
Art, 2.° _. Restabelece-se o sistema
ortográfico de 1943, consubstanciado
nos "Inst.ruções" aprovadas pela Academia Brasiléira de Letras, aos 12 de
agêsto de lS43, e no UPequeno Vocabulário Ortográfico da LinguA. Portugueza" ,
' A:t, 3,° - )j; o Poder Exe<;utivo autc;'izado a reeditar o "Pequêno Vocabulário da Lingua Portllgueza" ,
Art. 4.0 - Para ocorrer às despeEas previztas no Ul't. 3.° é & Poder
Executivo autori7.ado a abrir, pelo
iM.illistério da :Edut:açAo e f:aú de, o
crédito especial de Cr$ 3.000,000,00
~ três milhões de cruz~iros).
Art. 5,° - Esta ]<:] entrará em vigór na data <te sua pub]jc~ção . revogod8s as oisposições em contrário.
Justificaçt'io

Quando se examina, nesta Comissão de Educação e Cultura, a Mensagem em que o Poder Executivo pediu a aprovação de Congresso Nacional para 8. Conver.ção Or:ográfic'oi
cc'ebrllda entre o Brasil " Portugal
em 21 ele dezem':lro de 1943. o deputadc Coelho de Sousa ) 0 votar favo-

l'à'Yê;'n:ente a solicitação do .GID>êrno,
1 eiisalvou o seu ponto de vista de
oromover a revogação do decreto-lei
i, o 8,286, de 5 de dezelI1bro de 1945,
com o sentido de evitar 'que, em de(;Orrência da aprovação da Mensagem
viesse o acôl1do de 'lt9~5 a disci,pli.n,ar,
€Iltre uós, a ortografia da lingua portugueza.
.
a
Uniformizados (l •., votos dos mtegrantes desta Comissão, na base da
revogação do decreto-lei n,o 8.286, o
c!zputado Coelho de Sousa apresentou
um ante projeto que foi motivo de
fC,iradoi' estudos pelo deputado Antônio Peixoto, cujo trabalho foi al?l'ovado na .:::essãIÜ <ie 8 de maio deste
é.no.

A Comissão de Educação e Cultura
ao subxt-et,er ao exame do plenário
da Cã.ma'ra -dos Deputado::; o seu pr<;>jeto de revoo-ação do decreto-lei numero 8.286 ~dota, como justificação,
G estudo feito pelo deputado Antônio
Peixoto. que abaixo transcreve:
"Antes da promulgação do Decreto lei n. O 8. 281G, que não fci exf'cutado por óbvias razões, esta~':l em lVigor,. ·em todo o pais, o sistema ortográfico consubstanciado nas ':Instruçõcs" aprovadas pela Ac:;;demla Brasi,eira de I;etras, na sessao de 12 de
agôsto ele 1943 , e no Pequeno Vocabu~ãr! o d3 Língua Portugueza elaborado de conformtdade com aquelas

,

•

.'

•

l
.. w

-2-

C_ "Instruções". Não só as "Instruções".
C-_ ~como o "Pequeno Vocabulário", fo(\. '-J ram adotados, .of.icialmente, por, Por"
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que!lcias dessa improvisação. A legISlação perde a consistência decorrente de ~ua laboriosa formação. E
uma portaria vale por uma lei ."
tana dr. Presldencla da Repubhca,
A ci rc ULr ",Clma mel;clO!"laLla fez
de ~O de maio de 1;)44, nestes têrcessar
em parte a vigêncla do Decremos:
to-Iel
n."
8.286. QuantlJ a ortografia
. .. resolveu o Sr. Presidente da
a
ser
adotada
nos atos oficiais, manRepública recomendar a adoção ofiGOU
que
se
observasse
a do acôrdo
cial das "Instruções" aprovadas pela
de
1943.
No
mais.
a
do
de 1945 ...
Academl::l Brasileira de Letras, na
Thlstarte,
cada
vez
mais,
penetra o
sessão de 12 de agosto de 1943 e do
ortográfico
na
desordem
e
sist.ema
seu "Pequeno Vocabulário Ortográfino
cá,os.
co da Lingua Portuguesa" etc.
Asslm, dois regimes ortográficos se
As "Instruções", como as provas
defrontam
e foram desde logo denotipográficas do Vocabulário" tinham
minado~
o de 1943 e o de 1945 sido, anteriormente enviadas a Acacont.ando
aquele
com a opinião genedemia de Ciências de Lisbõa, que as
ralizada dos filólogos e da população
aprovou, sem reserva, tendo o Presialfabetizada do Pais.
dente Júlio Dantas comunicado este
Vai triunfando li tendência do estato a Academia Brasileira de Letrad
pll'lto para a preclsão simplicidade e
que as "Instruções" eram consideraconcisão no expressar-se, a despeito
das pela Academia de Lisbôa.
do que ensinava Caldas Aulete "que
"como expressão do perfeito
a ortografia fonica apresenta o esacôrdo existente entre as duas
queleto da palavra, a clrtografia erunações e as duas Academias no
dita mostra-nos o verbum tal qual
sentido da unidade esplendor e
êle viveu no vigor e brilho da sua
prestigio do idioma comum" .
existência. A ortografia sábia fala a
inteligência e ao coração, a fônica se
A elaboração das "Instruções" e do
dirige ao sentido de audição".
"Pequeno Vocabulário da Lmgua PorMas, os dois acordos, dir-se-á são
tuguesa" Ioi o remetente da série de
pela ortografia simplificada. É exato.
Decretos, Portaria:>, Decretos-leis e
Entretanto. o de 1945, restabelece siCirculares que, desde 1931, vinham
nais gráficos abolidos da escrita, há
sendo expedidos com relação a ortomais de vinte anos. e faz voltar ao
grafia simplificada no Brasil .
uso as chamadas mudas. consoantes
NãO obstante. surgiu o Decreto-lei
já
esquecidas por igual tempo. A base
n,o 8.286, que aprovou o acôrdo redo
sistema é a simplificação pela
sultante dos trabalhos da Conferência
convenção.
In:,eracadêmlCa de Lisbôa, de 10 de
Já advertia em 1931, o escritor Meagosto de 1945, revogando consequendeiros
de Albuquerque "assim, positemente o slStema ortográfico em vinão há e nunca houve em
tivamente,
gor ne p!Ub, pela Portaria do Govêrno
língua
alguma
ortografia cientifica.
ditatorial. de 30 de maio de 1944.
A
grafia
de
qualquer
língua é um
Nesta oportunidade não é lícito
sistema
de
convenções
e
mais nada".
deiXar de mencionar a Circular da SeNesta altura, em que pese a douta
cretaria da Presidência da Repúbliopinião dos que entendem que o povo
ca, n.o 18-46, em 5 de jUlho de 19<W,
e que opera a evolução do idioma",
expedida pouco mais de 2 meses annão tem cabida pareceres opinativos
tes de entrar em vigor a Constituina adoção de sistemas ortográficos
ção daquele ano.
no Brasil. O nosso está escolhido é
Esta Circular mandava observar,
o da ortografia simplificada; é o do
depois do Thlcreto-Iei n.O 8.286, de 5
acôrdo de 1943.
de dezembro de 1945, nas informações
Sôbre o acôrdo de 1945, pode-se reparecereli ou despacho e na correspetir
o que afirmava o Ministro Costa
pondência, o seguinte:
Manso
quando a Constituição de
g) ortografia consubstanciada nas
1936
mandou
adotar no pais a ortoInstruções aprovadas pela Academia
grafia
de
1891
"muitas crianças
de Letras, na sessão de 12 de agôsto
aprenderam
a
escrever
~e~unct{) ~s
de 1943 e o "Pequeno Vocabulário
l'el':ras
do
acôrdo
luso-brasIleIro.
InuOrtográfico da Lingua Portuguesa,
m~ros
habitantes
do
pais.
ou
por
nemandados adotar pelo govêrno".
cessidade,
como
os
professores
e
os
Nos regimes políticos autoritários,
funcionários
públicos,
OU
por
t~nd~n
em que tudo é improvisado e simplicia espiritual ,infe~ a comph?açoes
ficado ao extremo, a elaboração das
habituaram-se
ao uso das menClOnaleis sofre mais de perto as conse-
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das regras, A simplificação é, pois,
uma especie de direito adquinclo
Eu, por exemplo, se fosse forçado a
dobrar ietras, empregar consoantes
inute; o, pnticar, e:1fim, a ortegrafia
de 1f,:> 1 , fjc:u::c (Xpc;;tG a i •. lellsas
àificulaadeb ,'. (Rev. Forense, voI.
72-54) .
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Quer quanto ao emprego de consonntes mUdas ,OU do acento agudo ou
das maiusculuas, o acôrdo de 1945
contraria profundamente a realidade
linguistica do Brasil, levando ao espirito de todos as "imensas dificuldades' de que nos fala o ministro
Costa Manso.
Repercute, por outro lado, com profundidade nas finanças do país, a
aplicação do Acôrdo Ortográfico de
1945. A reforma ocasionaria a readaptação de obras a nova ortografia
e a perda do material já impresso
inclusive composições estiriotipadas,
provocando, destarte, justifica.do panico entre os editores em face da alta
do preço do papel e da mão de
obra.
E nem se diga que o fenomeno
apontado é transitório. Só se ce)llcebe num pais novo como o rasi!, a
m<trC:l ascendente em busca de um
padrão de vida estável. E este nos
países subdesenvolvidos é sempre ascendente.
O ilustre autor do projeto resume
magistralmente, em cinco itens, as
procede'1tes razões de ordem filológioa, econômica e social para impugnar
o acôrdo de 1945, as quais, a sua vez
justificam ex-abundantia, a revogação do Decreto-lei n.o 8.286.
O Acôrdo de 45 não nos serve e
não é oportuno, diz êle por que:
a l considerou a pronuncia portuguesa como padrão, resolvendo graficamente em seu favor os pontos em
que dIScorda da brasileira;
bl não procurou, por conseguinte,
atingir a média ideal em que nenhuma das partes fosse prejudicada;
c) se esqueceu de que a regra só
pOde fundar-se no mais geral, e que,
assim, o fator quantitativo é de relevância;
di nã.o considerc>u a inexequibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e acentos que não simbolizam
uma res,lidade de pronuncia, nem os
efeHos imprevisiveis da influência de
taiR grafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras assim escritas;
dl se aprovado, traria grave repercususão na ordem econômica do país
-e acarretaria complexos sociais, de

Fc:u,ão dificilima para não dizer

im~

l;{)ssivel.

Propondo, pois,..a revogação do Decreto-lei n.o 8.286, andou inspirado o
Etlst!'~ Der-:~tado Coelho de Sousa, em
u;j., ,.cÉ'l'VO de serviços prestados ao
pais se mclui mais este de alta signiticação patriótica.
II - Assaltou-nos o espirito, ao redigirmos a primeira parte deste parecer, o aspecto juridico do projeto.
Embora o asunto seja da competência do órgão técnico da Câmara A Comissão de Constituição e Justiça
- não podemos nos eximir de apre~
ciá-Io, decorrente que é de convenio
COm finalidade cultural.
A Câmara dos Deputados, na sessão de 14 de dezembro do ano próximo findo, aprovou a Convenção
Ortográfica de 1943, dependendo ago~
ra do pronunciamento do Senado
para onde foi enviada a mensagem
do Executivo.
Aprovada a Convenção na Câmara
cessou a discussão brilhantemente
travada nas suas comissões técnicas
sôbre a necessidade de sua 'lprovação pelo Congresso. Dois eram os
fundamentos que levaram o nobre
Deputado Carlos Valadares, no seu
brilhante voto em separado. a concluir pelo arquivamento da mensagem do Poder Executivo, de 29 de
dezembro de 1948.
1) A retificação foi dispensada no
própri.o texto da Convenção; e
2) a competência, nos regimes autoritários, é exclusivamente do Chefe
dE Estado.
A exposição de motivos do então
Ministro das Relações Exterior'es, Dl'.
Raul Fernandes, desenvolvida pelo
relat.or Deputado Coelho de Sousa,
firmava-se na necessidade de suau
aprovação pelo Congresso, porque "a
Constituição Federal de 1937, vigente
na época da assinatura da Convenção Ortográfica exigia, em seu artigo
74, letra d, a aprovação pelo Poder
Legislativo dos tratados e convenções
internacionais celebroo.os pelo Pres1dente da República. Tal aprovação,
entretl1nto, não se verificou. Foi baixado o Decreto n. a 14 533, de 18 de
janeiro de 1944, promulgando a Con~
venção, quando se fazia necessária a
efetivução da ratificação por via do
Decreto-lei do Presidente da República. aue
no momento, exercia
cumulativamente o Poder Legislativo
já que não estavam em fünC'ionamento a Câmara dos Deputados e G
Conselho Federa"

-
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o Senado vai opinar. Ou aprova

a. Convenção ou a ueclara já aprova-

da segundo a legislação vigente ao
tempo em que foi celebrada. Ou pode
ainda lhe rec,usar aprova~ão.
Em qualquer das hipóteses acima
figurada:;, nenhum obstáculo se opõe
a revogação do Decreto-lei n.o 8.286.
A revogação não implica uma parada na evolução da língua; não impede novos exames de "um problema
permanentemente em estudo"; e nem
proibe que as Partes Contratantes,
por suas Academias, elevadas a categoria de órgãos consultivos das duas
Nações interessadas, celebrem novos
acõrdos, uma vez que concluidos, sejam submetidos a aprovação do Conv·essa Nacional, a quem a Constituição atribui competência para legislar
sõbre base e diretrizes da educação
nacional (art. 63-X com referência ao
art. 5-XV letra d, da Constituição.
O que, em sintese, pretende o projeto e elidir a eficácia do acôrdo ortográfico de 1945, revogando-se o Decreto-lei que o aprovou. E isto é pacifico e de rotina na prática do Direito Constitucional uma lei revoga-se
por outra lei.
Objetar-se-á que a revogação vai
infringir a Conveilção, ato de Direito
Internacional. Admitamos a objeção
por amor a controvérsia. Na prática
moderna do Direito Público Internacional,
distinguem-se
nitidamente
duas manifestações de vontade na
elaboração dos tratados. Ensina Balladore Paliieri, Pwfesor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Milão, no seu curso sõbre "La
formation des traités dans la pratique
Internationale Contemporaine:
"Surtout il y a à distinguer entre les manifestations de volonté
que concourent à la formation du
traité et celles qUi donnet lieu a
d'autres actes juridiques, séparés
du premier bien qu'ayant une influence parfois décisive sur cerui-ci" (Recueil des Cours. VoI.
1-477) .
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Para ilustrar sua opinião, invoca
Palberi exemplo do direito privado,
como a celebração do casamento, em
que há, de um lado, em certa hipótese,
o consentimento dos pais, ato preliminar, de natureza e função especificas, e do outro lado, o ato do casamento que é querido e formado pelos
esposos. E conclui o mesmo publicis-

ta:

"Dans toutes ces hypothéses. il
a deux actes bien distinctes et

dont l'un est seulemente une con-

dition, afin que l'autre puisse être

émane ou produise ses effects"
(obra sit.)
O a te - cOI'.üição é a Convenção e
o.ecorl'entel:i são todos o.s entendimentos, os acõrdos que firmarem os dois
govêrnos - do Brasil e de portugal,
- por seus órgãos consultivos, - a
Academia Brasileira de Letras e a
Academia de Ciências de Lisbôoa.
A Convenção não aprovou acôrdos;
consagrou o principio do entendimento entre as Partes Contratantes para
unificar a lingua comum, quanto à
ortografia.
A nosso vêr, não se tem dado aos
vocábulos - convenção e Acõrdo, a significação que lhes dá o Direito
Público InternacIOnal.
"A Convençáo em nada difere do
tratado quanto à sua estrutura e pode ser empreg:i:la como sinônimo dêste. Houve época em que s6 se deva
aquela denominação a compromISSOS
de valor restrito ou referentes a obJetos de natureza p.conômica, comercial
ou administratlva; reservando-se a
de tratado para os ajustes mais impo:tantes ou sõbre assuntos de natureza pol1tica. Hoje. porém as duas
expressôes são usadas indiferentemente, sem distinção apreciável entre uma
e outra. O convêmo, o acõrdo e o
ajuste, ora se empregam como têrmos
genéricos, ora para designar compromissos ou obrigações internacionais de
importância restrita (H. Accioly Tratado de Direito Público Internacional, vaI. II -39U ) .
"Conforme tais encontros de vontades se fazem, ou não, com certas
solenidades, chamam-lhes sim pie s
acõrdos"
(Grande Enciclopédia
Portuguêsa e Brasileira - palavra
Convenção) .
Convenção. pois, no sentido exato
do Direito Internacional, SÓ houve
uma _ a de 1943.
A revogação, portanto, não fere a
Convenção: elide a vigência de um
ato decorrente -- o acõrdo de 1945.
Portugal, mesmo, por portaria, já
revogou parcialmente o Acõrdo de
1931.

"Três semanas mais tarde, portugal
anulava em parte o convencionado.
Por portaria de 27 de maio dé 1931,
cancelava as recomendações do acordo
luso-brasileiro que determinaram a
adoção das grafias ação e diretor,
mandando escrever acção e director".
(M. Paulo Filho - Acôrdos e Desa-

•

f.

.

•

•

069

'-_~""_::- 5 -

,

-e

c6rdos - no Correio da Manhã de 3
de fevereiro de 1952).
Que êste acôrdo n5.0 teve as caracteristicas de uma convenção. basta que
se leia o comunicado da Secretaria
da Presidência da República, de 30 de
junho de 1941, distribuido pela Agência Nacional: ao "enviar a Portugal
delegados autorizados da Academia
Brasileira de Letras, que promoverá
e ultimará, em entendimentos com a
Academia das Ciências de Lisbôa, a
elaboração das bases definitivas da
ortografia da língua, de acôrdo com
o t exto e o espírito da Convenção (de
1943) para que possam os dois governos promover os necessários e finais atos legislatiVOS referentes à matéria" . E mais adiante acrescenta:
"espera o Govêrno que com essa providência que resolveu tomar para a
qual co::t:! cor:::! o apoio da Academia
Bras:?ctm de Letras ~o credenciar e
design ar O~ seus representantes" etc.
A n d a r a m acertados os delegados

auando deram a reunião o nome de
"Conferência Interacadêmica", como
interacadêmico foi o entendimento de
1931.

A imciativa do Deputado Coelho de
Souza se ajusta às normas do Direito
ConstItucional e corresponde aos anseios da Nação por uma elaboração
aw;tera d;) suas leis, evitando a multiplicidade legislativa através de decretos contraditórios.
Ea I!'. "Carlo~ Peixoto Filho" . em 20
de mai" dI' 19'j?'. - Eurico de Agwar,
Sal'! •. Pre"ide:Jte - .4nto7/.zo Peixoto,
Re!!'tor - Lauro da rruz . - Otavio
Lo!>a. _
PTe~idio.

Jost . Omegna.

Carle>s Valadares _ Joel
- Jorge Lacerda. - Nestor
Coelho de Souza. - Nelson

LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.O 8.286, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945

.e

Aprova o Acôrdo Ortográfico para a
unidade da língua portuguesa

O Presidente da República, usando
da atribuição qt;e lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Acôrdo
para a unidade ortográfica da língua
portuguesa, resultante dos trabalhos
da ConfeTência Inter-acadêmica de
Lisboa, e publicado em anexo ao presente Decreto-lei.
Art. 2.° Em cumprimento das condições do Acôrdo Ortográfico, mcumbir-se-á a Academia Brasileira de Letras de adaptar às normRS nêle fixa-

das as Instruções para a publicação
do Vocabulário da Llngua Portuguesa.
Art. 3.° A Acadamia Brasideira <.te
Letras encarregar.-se-á, Igualmente, da
elaboração de um Vocabulário Ortográfico Resumido, exemplificativo das
normas estabelecidas no Acôrdo, e de
nova edição, conseqüentemente retundida, de seu Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
Art. 4." Terão caráter oficial, servindo de padrão à escrita vernácula,
assim para o ensino no pais. como
para as repartições públicas, e independenmente de nova aprovação do
Govêrno os Vocabulários organizados
pela AJcademia Braslleira de Letras,
nos têrmos das instruções a que se
refere o art. 2. 0
Art. 5.° O Ministério da Educaçào
e S2,úde YJaixará oportunamente portaria em que consigne a obrigatoriedade, nas escolas, da ortograí1a regulada pelo Acôrdo inter-acadêmico,
tendo em vista as conveniências do
ensino. a suficiente difusão dos Vocabulários aC~.dêmlcos e o~ n~'~?8S l,!'~
forem razoáveis para a "adaptação
dos livros didáticos, sem preJuÍZo de
autores e editores.
Art. 6.° O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as dispOSIções
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro ae
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
Repúbl1cIL.
JosÉ LINHARES
A. de Sampaio Dona
Jorge Dodsworth Marttns
Canrobert Pereira da Costa
P. Leão Veloso
J. Pires do Rio
Mauricio Joppert da Silva
Theodureto de Camargo
Raul Leitão da Cunha
R. Carneiro de Mendonça
Armando F. Trompowsky

PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO
DA CONFERtNCIA ORTOGRÁFICA
DE LISBOA
As Delegações Brasileira e Portuguesa, ao enJcerrar os seus trabalnos,
tendo em consideração que o obJetivo da Conferência se restringia à
eliminação, por mútuo acôrdo, das dIvergências existentes entre os Vocabulários Ortográficos das duas Academias de 1940 e de 1943; mas atendendo, outrossim, a que as circunstâncias lhes ofereceram o ensejo de
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l'tlauzar em comum al!;Úns atos complementares, no sentido de facilitar
as operações acadêmicas conducentes
à execução, nos dois Países de 11ngua portuguesa, do estipulado na
Convenção de 29 de dezembro de 1943,
resolvem:
1.0 submeter aOS res,=~tlvos Governos, para os efeitos que forem jUlgados convenientes, os seguintes 00cumentos, dos quais consta que o objetivo da Conferência foi plenamente
atingido, adotando-se critério unitàrio, mediante ajustamentos e concessões recíprocas, em todos os pontos de divergência verificados:
a) instrumento do Acôrdo Ortogràfico de 10 de agôsto último (doc. D;)
b) instrumento complementar, de 2~
de setembro findo, que contém o desenvolvimento analítico de cada uma
das 51 bases do Acôrdo, para mais
perfeita compreensão e exempliflca.
ção dos casos examinados e resolVIdos (doc. In;
2.° encaminhar às duas Academlas
as "Instruções" para elaboração dos
Vocabulários decorrentes do Acordo,
apresentadas pela Delegação brasileIra, já examinadas, discutidas e aprovadas pela Conferência em sessão de
2 do corrente (doc. un, afim de que
as doutas Corporações, como é de
sua competência, se pronunciem sObre a matéria, sem prejuízo do que
Ioi preceituado no instrumento de lO
de agôsto de 1945 e nas resDe<!tivas
bases analíticas de 25 de setembro
(does. I e lI);
3.° ra:omendar às duas Academias,
nOb têrmo1> da resolução adotada
pela Conferência em sessão de 2 do
corrente, a organização, com a possível brevidade, do Vocabulário Ortográfico Resumido a que se referem
os artigos I e II da primeira parte
do Acôrdo de 10 de agôsto último, a
um tempo inventário das palavras
básicas da lingua e prontuário das
alteraçôes agora introduzidas na escrita portuguesa unificada, com o fim
de prover com urgência às necessidades do ensino, da imprensa e das
Repartições oficiais de ambos os Paises, até que as Academias dêem à
estampa os seus Vocabulários completos;
4.° manifestar à Academia Brasileira de Letras o desejo, expresso pela
Delegação Portuguesa, de que aquela
Corporação tome a iniciativa dos trabalhos do Vocabulário Resumido, com
a colaboração da Academia das Ciências de Lisboa, mediante permuta de
provas tipográficas, atendendo a que

Delegação Brasileira. durante a iSua
perm:mêncIa em LIsboa, elaborou jA.
um projeto do referido Vocabulário,
de qUl~ foram presentes à Conferencia algumas fôlhas;
5.° expressax o seu voto no sentid()
ele que o in~:rum~:1to do acõrdo e as
respectivas t::.ses al::3.lit!cas (does. I
e II), cuja entrega se faxá diretamente aos dois Governos, sejam publicadas ao mesmo tempo em Portugal
e no Brasil;
6.° sugerir as vantagens da reuni!l.o,
na cidade do Rio de Janeiro e na primeira oportunidade, de um Congresso
da Língua Portuguesa;
7.° preconizar o prosseguImento da
colaboraçr.o intima, permanente e
diuturna das duas Academ.1as em
tudo quanto diga respeito à unidade
ortográfica, ao esplendor literário e à.
política de expansão e prestígio do
Idioma.
Lisboa e Palácio da Academ.1a, em
6 de outubro de 194~ .
li

O PRESIDENTE

Julio Dantas
A

DELEGACÃO

BRASILEIRA

Pedro Calmon
Olegario Martanno
José de Sá Nunes.
A DELEGACÃO PORTUGUESA
Gustavo C·ordeiro Ramos
José Maria de Queiroz Velloso
Luiz da Cunha Gonçalves
Francisco da Luz Rebelo GonçalVes.

CONFERtNCIA INTERACADtMICA
DE LISBOA PARA A UNIFICAÇÃO
ORTOGRÁFICA DA LíNGUA
PORTUGUESA
Conrlusões complementares
do Acõrdo de 1931
RELATÓRIO

Em cumprimento do que ficou resolvido em 6 de agôsto corrente, na
nona sessão conjunta das duas delegações à ConferêncIa Interacadêmtca
de Lisboa, a comissão de redação,
abaixo assinada, apresenta o seu relatório, em que se define a orientação
a que obedeceram os trabalhos e se
resumem as conclusões unânlmemente
aprovadas pelas duas delegações, a
fim de se eliminarem as diver,gências
verificadas entre os vocabulános das
respectivas Academias, resultantes do
Acõrdo de 30 de abril de 1931 e publicados em 1940 e 1943.

e.
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I

Para que 'Ó Acôrdo inter acadêmico
de 1945 tenha imediata expressão prática e exemplificativa, as duas Academias promoverão a publicação conjunta de t'm "Vocabulário Ortográfico
esumido da Língua portuguesa" que
consigne, tanto quanto possível, sbmente as palavras indispensáveis cuja
grafia possa servir de modêlo às derivadas, afins ou similares.

-e

.-e

dois países, ora são mudas, ora são
sonoras ou ligeiramente
sonoras
(exemplos: fato, facto; adoção, adop-

ção;

espetacular, espectacular,

etc.),

tanto mais que, mesmo em caqa um
dos dois países, não é invariável, em
tôdas as regiões, o uso de tais consoantes;
b) quanto à acentuação gráfica, ora
modificada, ora abolida, de modo que
as mesmas palavras nunca sejam escritas diferentemente, sendo isso, até
certo ponto, uma consequência da doutrina anterior;
c) e, de modo geral, quanto ao
n
principio
até então observado, de que
Na elaboração das "Instruções" que
tudo
quanto
se diferença na fala se
devem preceder o "Vocabulário Ortodiferença
na
escrita. porquanto, obegráfico Resumido da Língua Portudecendo
a
língua
portuguesa, em cada
guesa", a matéria será ordenada. em
um
dos
continentes
onde é falada. a
suas linhas gerais, de conformidade
tendências
fonéticas
variáveis, nunca
tom as "Instruçôes para a Organiza~
se
poderia
chegar
à desejada unidade
ção do Vocabulário Ortográfico da
ortográfica, se se obedecesse rigoroLíngua Portuguesa"
elaboradas em
samente
a tal princípio.
1943 pela Academia Brasileira de Le·
VI
tras.
In
Cada uma das duas deelgações apreNão se consentem grafias duplas ou
sentou, no início dos trabalhos, uma
facultativas. Cada palavra da língua . lista de observações sôbre as diverportuguesa terá uma grafia única.
gências verificadas na aplicação do
Acôrdo de 1931 e constantes dos vocaNão se consideram grafias dUl?las aI!!
variantes fonéticas e morfológIcas de
bulários de 1940 e de 1943.
uma mesma palavra.
Do exame a que se procedeu de cada
uma de tais divergências, assim como
IV
do estudo de algumas questões penExistem no léxico da língua portu~
dentes ou omissas que convinha estelaguesa inúmeros vocábulos de uso lirecer, tudo em proveito da unidade
mitado ora a Portugal, ora ao BraSIl,
da ortografia comum aos dois países,
chamados "Iusismos" e "brasileirisresultaram
as resoluções, unânimemos". Podendo embora tais vocábulos
mente
aprovadas,
que constam da
não figurar nos pequeno~ ou grandes
parte
a
seguir.
vocabulários das respectivas AcadeComprendiando embora êste relatómias. deverão êles obedecer às regras
r!o tôdas as soluções aprovadas, e
ortográficas unificadas, em obediênfirmando desde logo o compronüsso
cia ao princípio, aqui consagrado, de
das duas Academias no tocante à sua
que tôdas as palavras da Língua perobservância, a Conferência providentencem a um só sistema ortográfico.
ciará para a elaboração imediata de
um texto que contenha, analiticaV
mente, as bases ortográficas do preReconheceu-se que as principais disente Acôrdo e dos ajustamentos que
vergências que se ob~ervam nos vocao completarem.
bulários de 1940 e 1943 provêm, sobretudo, de fenômenos fonéticos. peculiaDessarte, ter-se-ão atingido plenares, como é natural. não só a cada
mente os fins do Acôrdo interacadêum dos dois palses, mas até a determico de 1931 e da Convenção Lusominadas regiões de um ou do outro.
Brasileira de 2 9de dezembro de 1943:
Sendo propósito dos dois Governos
a unidade ortográfica da língua pore das duas Academias de Portugal e
tuguesa.
do Brasil a unidade ortográfica em
PARTE SEGUNDA
harmonia com o espírito e a letra da
Convenção Luso-Brasileira de 29 de
I
dezembro de 1943, foi preciso transiManutenção do k, do w e do y em
gir, de parte a parte:
derivados vernáculos de nomes próa) quanto a determinadas consoantes que, na pronúncia respectiva dos prios estrangeiros.

.

•
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Manutenção, também, em oerlvaOos
vernáculos de nomes próprios estrangelI'os, de combinações gráficas gue
não sejam peculiares da nOSSa escnta.

III

Emprego do h em doslção tnteial por
fôrça da etinl0logia, da tradição escrIta ou de certas adoçôes convencIonais.

IV
Regularização do emprego dos cugramas ch, ph e th no final de formas
onomásticas da tradição bíblica, levando-se em consideraçào o uso cumum.
v
Regularização do emprego Oas consoantes homÓfonas: ch e x; g palatal
e j,' sibilantes surdas ~ SS, c, ç e x; s
final de sílaba e x e ~ idênticos; s final de palavra e x e z idênticos; sibIlantes sonoras interiores s, x e z, segundo o critério adotado no "Vocabulário" de 1943.
VI

Regularização do emprego das consoantes c e p nas sequências cc, cç,

e pt;
1.0 Eliminam-se nos casos em que

'Ct, pc, pç

a consoante é invariàvelmente muda
na pronúncia dos dois paises;
2. 0 Conservam-se nos casos em que
são pronunciadas num dos dois pa1ses
ou em parte de um dêles;
3.0 Conservam-se após as vogais a
e, e o, nos casos em que não é tnva:
riável a sua pronúncia e ocorrem em
seu favor outras razões, como a tradição ortográfiba, a similaridade do
português com as demais linguas 1'0mâ.nicas e a possibilidade de, num ao:;
dois países, exercerem influência no
timbre das vogais anterIores;
4. 0 Conservam-se também quando
sendo embora mudas, aparecerem e~
palavras ou flexões que devam harmonizar-se gràficamente com palavras
ou flexões afins em que essas consoantes se mantenham.

VII
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Regularização do emprego (elim1nação ou conservação) de consoantes de
outros grupos ou sequências: s da sequência xs, quando após êle vem outra consoante; b da sequência bd; lJ
da sequência bt; c da sequência cd; g
da sequência gd,' g da sequência gm'
g da sequência gn; m da sequênct~
mn; p do grupo inicial ps; ph do
grupo ou sequêneia de origem grega.
phth; th <l.a sequência de origem

grega thm. A eliminação dessas consoantes dependerá de serem invariavelmente mudas; a sua conservação
(ou substituição, como no caso de ph
mudado em I, ou th mudado em t)
dependerá de serem invariàvelmente
pronunciadas ou de oscilar o seu uso
entre a prolação e o emudecimento.

"'
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•
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Regularização do emprego das consoantes finais b, c, d, g e t em antropónimos e topónimos, tomando-se em
consideração o uso comum.
IX
Regularização do emprego de e e
de t, assim como de o e u, em sílaba
átona, conforme o critério que se
adotou no "Vocabulário" de 1943.

,

X

Emprego

exclusivo de perguntar,
escrita corrente,
podendo, todavia, as formas preguntar
e preguntar, etc., meras representantes de variações fonéticas, ser consignadas em vocabulários e dicionários,
para se atender aos casos em que se
queira reproduzir determinado tipo de
linguagem local.
pergunta, etc., na

XI

•

Emprego exclusivo das formas quer
e requer na escrita corrente, em vez
das formas quere e requere. que, entretanto, serão legítimas, quando se
ligarem ao pronome complemento o
ou a qualquer das suas flexões:
quere-o, quere-a,
re-as.

requere-os, reque-

XII
Regularização da escrita das vogais
nasais, matéria sôbre a qual os dois
vocabulários <1940 e 1943) são conformes, mas em cuja prática se têm verificado iregularidades.
XIII
Regularização da escrita dos ditongos orais e nasais nas mesmas circunstâncias e pela mesma razão do artigo
anterior.
XIV
Omissão do acento agUdo nas vogais tônicas i e u quando são fonéticamente distintas de uma vogal anterior e estão em sílaba terminada
por 1, m, n, r ou z, ou são seguidas de
nh. (Exemplos; adail. COimbra constituinte, demiurgo, 1uiz, rainha).

XV
Omissão do acento agudo no i e 11
tônicos de palavras paroxitonas, quan-

•

•
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do precedidos de ditongo; nos ditongos iu e ui tônicos precedidos de vogal; e no u tônico de palavras paroxítonas, quando precedido de i e segUido de s e outra consoante. tExempios . bazuca, bocaiuva, cauila; atraiu,
pauis; semiusto) .

XVI

Omissão do acento agudo na terminação eia adeia, assembleia, epopeiaJ,
na terminação eico (epopeico, onomatopeico) e no ditongo oi de algumas
palavras cuja pronúncia não é imiforme nos dois países (comboio, de·
zoito) .

V:XII

-e

.EmP.rêg 9 do acento agudo na termmaçao amos da primeira pessôa do
plural do pretérito perfeito do indicativo dos verbos da primeira conjugação. Observe-se que, nêste caso, em
que as pronúncias de Portugal e do
Brasil divei'gem, o acento agudo não
~erve para
indicar o timbre, mas
apenas para distinguir essa forma da
sua corresponder:te no present" do indicativo. em benefício da clareza do

discurso.
XVIII

Emprêgo do acento agudo em palavras cuja vogal tónica é aberta e que
estão em homografia com palavras
sem acentuação própria. Exemplos:
pélo • . do yerbo p~lar. por haver pelo,
aglutmaçao de per e lo; pára. do verbo
parar) por l1a ver lJara, prescrição.
XIX

•
•

.-

Emprêgo do acento circunflexo aas
vObais a e e o tónicas dos vocábulos
pl·oparoxitt.nos, quando elas são segt,;das dr sílaba iniCIada por consoantE :lusaJ e são inval':àvclmente fechaC!a~ .r:a pronúncia d,c Portugal e do
E!·;t;.:J. (Exem:vlos: câmara,
pânicD
lemea, câmoro). Emprêgo do acen~
to ag!"do em vez do circunflexo, quand.o nao se dá essa invanatilidade de
tImbre. (Exemplos: academico. edenico anat6mico, demónio). O mesmo se
obEerVal'á em relação aos paroxítonos
q ,~e . pl"ecisando de acentuação grafica,
e;.teJam
em
idênticas
condiçes.
('7xemplo~: Amon, témur, Vênus, abdomen, bonus).

Observe-se que o acento agUdo nos
C9.S0S de pronú:r.cia não inv!!rraye! serve apenas para indicar a
tomcidaíle, e n8.0 o timbr<e.
800r~dltof

XX

Emprêgo do acento cin mflexo as
fOl'ma~ oa tercena pcosoa do plilral
I " ". vem, contelll. convem. etc., gràfic8.r.ent€ dIstintas das terceiras pessoas
do singular correspondente - tem,
vem. contem, convem, etc. Esas for l~',r~" t';rão ;,mp:'(jgo exclusivo na escrita corrente, preterilldo H~S1m as flexões têem, vêem. contêem conveem,
rtc. q~e se consideram como dialecta,s.
XXI
Emprêgo do acento circunflexo nas
formas verbais que têm e hiate ee,
com e t6nico fechado: cre'cm, déen,
leem, vêem (do verbo .verl: e orm~
~ao da rr:esmo acento nas formas verbaIS e nominais que têm o hiato ou;
atlençoo. voe, Aqueloo, Eoo.

xxn
Elimil1ação do acento circunflexo em
hetel'oIónicos (como cerW. '3UbSLanti\'o, com e fechado e cerca verbo ~om e aberto; torça. substantivo com o fechado e iurça ver00, com (, aberto). Exceptuam-se os
ca~r,:' je hamógT!l.fos hntfr()f6nico~ qve
1'( .. -.: esent.all'; fle:;ôes da mesm:l palavra
t pode i' pOde,' demos e demos)
e os
ra,o~ de palavras com vogal wnica
i,~~hada que são 110mografas de outras
sem a.centuação própria (pêlo. substantivo. 2 pelo, aglutma.:ãc de vel 3
to; t,OI verbo, e por, preposição).
Ainda que no caso de dêmos e der;;os
nã» se ,crifique sempre a di,tir:ção de
tirr..bre entre a vogal tónica da forma
conjuntiva" a do pretérito p€rfeito do
indicativo, pOis a S'êgunda pode também soar com e fechado, a clareza do
discurso recomenda qre elas se diferencem gràficamente, tal como sucede
nas formas em amos e ámos, do número XVII .
XXIII
Emprego do ace;o.to grave nos advérbios em mente qu~ provêm de formas
adjetivas marcadas com a.cento agudo, e nos derivados em que entram sufixos pre<:edidos do infixo z e cujas
formas básicas são marcadas com o
mesmo acento. (Exemplos: benefical1Gú16i",ito~

mente, (!gradàvelmente, distraidamente, herózcamente, màmente, sómente;
làbiozinho, petalazinha, debilzinho.
jóiazinhu, órfâozinhe, aneizinhos, avózinha, cafezinho, cafezeiro.chapeuzito,
chàzada, màzinha, vintenzinho).

-10XXIV

XXXI

Errprêgo do acento grave nas contraçeõs ele palavl'i\s illllexivas com ilS
formas do artigo ou pronome _emons·
trativo 0, a, os, as, bem como nas contrações da preposição a com as !ormas p r o n o m i n a i s demonstratlvas

r m;;rêgo do hJ.fen nas ligações da.
'Jl'c,:losição de com as formas monossuL bas do presente do mdicativo do
veroo haver (hei-de, hás-de, há-de,

aquele, aqueln. aquEles, aquelas, aquilo,
aqueloutro. aqueloutra,
aqueloutros,
aqueloutras.

XXXII

XXV

SUl'resão do acento grave em Goia~eus derivados

na e

XXVI
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Aooll\'[,o do acento gra"e em homógrafos. salvo quando importa diferençar por meio dêstc acento. uormalmente mdicativo de abertura vo :a;ica, certas formas que estão em homografia com outras que lhes são etimolog1cn..neI.te ~arale!as D-êste modo se
distin<:l"m: agora, inter1eição de uso
dialectal Norte de Portugal), e agOra,
adverbw, conJ ~nção e interjeição; a,
a. r , as 10rrllf ~ .,aaicus elo artigo definido, e o, a, os as .

~z

!..J
.30..
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lw,,-.1.!!, hno-de).

Emprêgo do hífen em combinaçõ~s
de formas diversas que nao
constitufm propriamente palavras,
mas encadeamentos v o c a b u 1 a r e s.
(Exemplo: A estrada Rio de JaneiroPetrópolls; o ctssafio de xadrez Por·
tur;al-FrC/lIça, etc) .
oca~:onal~

XXXIII

Supressão do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com as
formas do artigo ou pronome demonstrativo o. a, os, as, com formas pronominaiS diversas e com formas adverbiais; e, como corolário, regulariza 'ão dos casos em que essas preposiçÕeS se fundem gràficamente com
tais formas e daquêles em que se escrevem separadamente,

XXVII

Supressão total do emprêgo do tremd em palavras portu~uêsas e aportugUEsadas.
XXVIII
1 imit ç;'ú do emprego de hlf<m. de
aC0roU ~um o uso tr,~ ! ':cr.àl e corren-

te, em compostos do vocabulário onom .. st.co fJr,naJos por justaposição de
rala vras ,Vi/a Real, Bele. Horizonte,
Santo '1'lr.~o. Rio de Janeiro porém
Montemenor-o.- NOl/o, Grá-Bretanha,
Austrza-Hungna,
Sargento-Mor):"

do mesmo sinal nos ( el'll'ados
de compostos onoma"tico~ desse tipo
empl'q~o

(vila-rcalense, belo-horizontino.
tra-húngaro) .

aus-

XXIX

RegUlarização do emprêsO de hifen
em palavras formadas com prefixos
de origenJ grega ou latina. ou com
outros análogos elementos de origem
grega, de conforIrudade. em suas linhas gerais. com as "Instruções" de
1943.

xxx

Emprêgo do hifen em palavras formadas com sufixos de origem tugigt: aram C. ue
rerre" 1 t ... ."
formas
adjetivas. como açu, glWCll e mirim,
quando ') primeiro elemento acaba em
voral aC'~ntuada
r:ràficamente
ou
quando a pronúncia exige a distinção
gráfica dos dois elementos.

XXXIV

Abolição do apóstrofo nas dissoluções gráficas de combinação <l:a pr~~
sição de com formas do artigo definido, pronomes e advérbios. ql;ando
estas formas estão Ji;::adas a
uma.
constru;ão d'" infinitivo. (Exemplo:
Em virtude de os nossos pais serem
bondosos) .
XXXV

Emprego do apóstrofo para cindir
"ma contração ou aglutinação voeabular, quando um elemento ou fração
respectiva pertence propriamente a
um ~onjunto vocabuJar imediato. podendo, porém, ser empregada a preposiç~lO intógra.
(Exemplos: rt'''Os
Lusíadas", n"'Os Sertões". ou de "Os
Lusíadas", em "Os Sertões").

XXXVI

EmprêgJ do apóstrofo para cindir
uma cOl"tração ou aglutinação voea ..
b lar; quando um elemento ou fração l'C'sy:cctiva é forma pronominal e
se lbe qUE'r dnr ""alc(> por meio de mieial
m'O

'TIaiú~llla:

d' Ele. !lo Ele d' Aquele,
Ih'O 'a segunda parte referente t' Deus, a Jesus. et.c ); d'Ela,
n'Ela, r11quela, m'A, t'A, lh,A <a se-

t'O

gunda ptrte referente à Mãe de JeSUS) .

•

e.
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Emprêgo do apóstrofo quando, no
interior de uma palavra composta se
faz invariàvelmente, ao Brasil e. epl
Portugal, a elisão do e da x:reP?SlçaO
de: copo-dágua (planta) mae-~ agua,
pau-d'a!lw, ~cu-d'arco. etc .. I?lspellsa
do apóbtl'ofo qua:ldo e~sa ellsao e estra.nha à pronúncia brasileira, ~m
l,!\ora seja normal na
portmguesa:

~ ,~

t:0líticos, nacionais ou re.ligi,o~os, o;uando elas
se usam
smtetl-Caffi>onte .
(Sxemplos: a Nação, o Estad?,.!!- Raca, a Língua, a Igreja, a Reltgtan) .

XLIII

Emprêgo de maiúscula ~nici.a~ nos
nomes de cjênc~:;,s, r:1.!Y\('S C'!entlflcoS e
artes, qua"1uo própriamer.te deslgnam
disciplinas escolares ou quadros de estudos pedagógicamente orgalllzados.

maçã-de-adã o .

XLIV

XXXVIII

Emprêgo
das formas
hagiologJO,
vogal final

do apóstrofo nas ligações
santo e santa a nomes do
quando se dá a elisão da
daquelas formas: Sant'
Anu, Sant' lago (como em Calçada de
Sant'Ana.

Ordem

de

Sant'lago).

Quando, porém, tais ligaçõeb, 'operada
3 mesma elisão. constituem perfeitas
unidades morficas dev€m aglutmar-se
os do;, elementos: Manuel de Santana, Santana do Parnaíba, ilha de San-

-e

tiago

Elm paralelo com êsse caso, emprega-se também o apostrofo na ligação
de duas formas antropommicas, quando se elíde um o f i nanaI ueue nene
de se el1de um o final na primeira:
Nun' Alvares, Pedr' Alvares, etc., ü que
não impede que se escreva igualmente
Nuno Alvaf"es, Pedro Alvares, quando
não há elisão.
XXXIX

-
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Emprêgo de maiúscula nos nomes
étnicos áe qualque, notuleza, nos nomes do calendário (COm exceção das
designaçõ=s ~ ernácula~ do~ dias da semana, tradicionalmente escritas com
minúsculas) ~ nos nomes de festas públicas tradicionais. .

Regularização do emprêgo ~ maiúscula inicial nos títulos e subtltulcs de
livros, p-ublicações periódicas e prodUções artísticas.
XLV.

Em;;r2:;0 de maiúscula inicial nas
formas pronominais que se referem a
entidades sagradas, sempr'2 que
se
queira dar-lhes realce, e na reprodUção de tormas pronominais de que
usam pe:;soas de alta hierarqula paUtica ou religiosa, quando se refiram a
si mesmas (E1<, Nós) .
XLVI

Emprêgo de maiús.cula miclal. e não
maiúscula, nos nomes de cargos. postos ou dIgnidades. e nas palavras designativa~
àe
quaisquer
titulos.
(Exemplos: el-rel. o rl'arqués de ... o
presidente da Repúblir:a I Ressalvamse os casos em que a mamscula e eXlgida por hábitos oticialR ou por preceitos de outra ordem, Ja estabelecidos
nos vocabulários das d"as Academias.
aprovadO pdrt Portaria
(Exemplos:

n. o . do Mimstro da Marinlw;
Sua
Ex. a o 8r. Presidente do República; A
Sobrinha do Marques (titulo de livro,

etc.) .

XL

XLVII

Emprego da maiúscula inicial nas
palavras que nomeiam indetermmadamente pesso~1s, fazendo as vzes de

Emprêgo da minúscula inicial. em
vez da maiúscula, nas palavras que ligam membros de compostos onomásticos ou elementos de locuções onomásti·cas, desde que sejam:
.
a) formas do artigo definido;
bl palavras inflexivas, simples ou
combinaaas com as mesmas formas;
c) locuções referentes a qualqu€! categoria de palavra~ inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.

antropónimos~

Fulano Sicrano, Beltrano; emprêg-o, porém, da ihicial mi-

nús·cula

nes:ças mesmas palavras,
elas valem por sinônimos de
tndzvzduo, tipp, sujeito, etc.

<.Iua:n~o

XLI

EJmprgo da maiúscula inicial nos
no:nes dos po:ptos cardeais e colaterals, quando designem regiões.

, XLII
Emprêgo da 'maiúscula inicial em
palavras que de~i.gnam altos conceitos

XLVIII

Regularização das normas da divisão silábica, de conformidade, nas linhas gerais, com o "Vocábulário" de
1943.
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XLIX
Abolição das formas invertidas cio
ponto de interroga:;;ão e do ponto de
exclamação, os quais serão aoenas
,"sados nas suas
formas
normais
(? e !), para asinalar o fim de interroga ~ôes ou exclamações
L

Conservavão, para ressalva de direitos, da grafia dos nomes próprios
adotada". pelos seus possuidores nas
respectit'ãs assinaturas. bem como da
grafia original Je firmas comercIais,
sociedades, marcas e titulos, inscritos
em registro público.
LI
Substituição dos topónimos de línguas estrangeiras por formas vernáculas equivalentes, sempre que estas
sejam antigas na Lingua ou entrem
no uso corrente.

Parte terceira
Sendo de importância - à margem
da matéria propriamente ortográfica
- que se fixem normas para a adcção
da mesma técnica lexicográfica, as
duas delegações decidiram também regularizar casos morfológicos de diversa
natureza. cujo tratamento possam influir na unidade ortográfica, tais como, entre outros:
a) a conjugação dos verbos maIS
usados em ear e iar, especia}mente no
esente do indicativo, no todo ou em
parte;
b) a~ grafias dos vocábulos sincréticos e dos que apre.sentam uma ou
mais variantes, tendo-se em vista o
étimo e a história da Língua;
c) a estrutura de vocábulos da nomenclatura científica ou erudita, como
os terminados em ita, ite e ito. na designação de, respectivamente, minerais, fósseis e rochas;
d) particularidades relativas a f1.exão de gêneros e de número.
Lisboa, 10 de agôsto de 1945.
A Comissão de Redação: Ruy Ribeiro

-

o
o

Couto. - José de Sá Nunes. - Francisco da LU2 Rebelo Goncalves
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Aprovado por unânimidáde n'a décima sessão da Conferência Interacadémica de Lisboa para a unificação
ortográfica da lfngua portuguêsa .
Em 10 de agôsto de 1945. - .Júlio
Dantas, Presidente. - Pedro Calmon.
- G:ustavo Cordeiro Ramos. - José
Man.a tle Queiroz Vello.ço. - OlegáriO
Marzano. - Luiz da Cunha Gonçal-

ves.

Bases Analiticas do Acôrdo
Ortográfico de 1945

•

o k, ü W e o y mantêm-se nos vocábulos derivados eruditamente
de
nomes próprios estrangeiros que ~e
escrevam com essas letras: trankltniano, kantismo; daT'win;.omo,
wagneriano; byroniano, taylorista. Não é

lícito, portanto,
em tais der~vados,
que o k, o W e o y sejam su?stltuldO~
por letras vernáculas
eqUlvalentes.
cantism.u, daruinisnw, baironiano, etc.
BASE II

Em congruência com a base anterior, mantêm-se nos vocábulos de~i
vados enditamente de nomes próprIos
e~trangClros, não tolerando substitui~
ção, quaisquer combinações gráficas
não peculiares à nossa escrlta que figurem nesses nomes: comtista
de

e-

Comte;
garrettiano, de
Garretti;
jettersónia, de Jefferson; mülletiano,
de Müller; shakespeal'iano, de SlI.akespeare.

rn
O h micial emprega-se:
fôrça da etimologia: haver
BASE

1.0)

por
hélice,

hera, ho1e, hora, humano; 2.°)
em
virtude de tradição gráfi~a muito longa, com origem no próprio latim e
com paralelo em línguas românticas:
húmido, humor; 3.°) em, vIrtude de
adoção
convencional: hã?
hem?
hum! Admite-se. contudO. a sua supressão, apesar da etimologia, quando
ela esti inteiramente coI' sagrada pelo
uso: erva, em vez de h~a; e, portanto, ervaçal, el'Vanário; ervoso (em
contra&te com herbáceo, herbanário,
herboso formas de origem erudita).
Se um h inicial passa ~ interior, por
via de composição. e o elemento em
que figura se agIu tina a~ preoedente,
suorime-se: anal'mónico:
biebdomadório, desarmonia. desu,'mano. exallSrir, inábil. lobisomem, reabilitar . reaver, transumar. Igualm~l1te se suprime nas formas do vel1bo haver que

entram. com pronomes ~ intercalados,
em conjugações de futup:o e de condicional: amá-Io-ei, am.á-',lo-ia, dir-se-a,

dir-se-ia. falar-nos-em,!s,
talar-nosíamos.
juntar-<e-lhP-70,
j1tntar-selhe-iam
Mantem-se.' no entanto.

quando, numa palavra composta, pertence a um elemento I que está ligadO
ao anterior por meio' de hffen: antihigiênico. contra-has.te,
sobre-humano.

pré-história,

...

•

•

,
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BASE IV

•

Os diagramas finais de origem ~e
braica clt, ph e th conserv9;m-se mtegros, em formas onomástlcas
da
tr:;.dição bíblic:::., quando 'oum Ch=c,
ph= t, tll=t) e o uso não aconselha
a sua substituição: Baruch, Loth, _Mo_ loch, Ziph. se, porém, qualquel de~tes
digramas, em formas do me~m.o tiPo:
é invanàvelmente mudo, ehmma-se.
José Nazaré, em vez de Joseph, Nazareth - e se algum dêles, por fôrça
do uso, permite adaptação, substituise , recebendo uma adição
vocálica:
.
Judite, em vez de Judzth.
BASE

v

Dada a homofonia existente entre
certas consoantes, torna-se necessário
diferenJar os seus ernnregos gráficos,
que fundamentalmentê
se regulam
pela etimologia e pela história das palavras. É certo que a variedade das
condições em que &ê fixam na escrita
as conso&ntcs l1omófonas nem sempre
ptrmite fuH diferenciaç:o de todos
os casos em que se deve erí'.pregar
un:a consoa~te ( daquêles em. que,
cii-;crsamer.te, se deve emprgar llUra, ou curas, do msmo som; mas é
inC:ispenst.vel, apcK,r disso, ter presente a noção teórica elos vários tipos
de consoantes homófonas e fixar pràticamente, até onde fôr possivel, os
seus usos gráficos, que nos casos espeGiais ou dificultosos a prática do
Idioma e a consulta do vocabulár:o
ou do dicionário irão ensinando.
Nesta conformidade, importa notar,
principal1,1ente, os seguint;es casos:
1.0 Distinção entre ch e x: achar

.e

archote, bucha,
capacho,
capucho:
c/lamar, c/zave, Chico, chite, chorar,
colchilo. colchete, endec/w,
estrt'7Ju~
char. facho. ficha, flecha.
frincha,
gancho, mchar. macho, mancha, murchar nicho. pachorra, pecha, pechincha. penacho, rachar, sachar tacho;
a1i'C';'T(!"anc:rim, bal;.'el baiJ..~o, be:riga,
bruxa, coaxar, coxia, debuxo deixar
eixo. eliir, enxofre, faixa. feixe. ma~
d~ixa, mexer, oxalá, praxe, puar, rouXinol. uxte (interjeição), vexar, .'l:a drez, xarope, xenofobia, xerife,
xícara.

2. 0 Distinção

entre g platal e j:
adágio, aljageme, álgebra, algema, algeroz, Alges, algibebe, algibeira, álgidO, almargem, Alvorçe, A-rgel estrang~i1"O, falange, ferrugem, frigir, gelosza, gengiva pergelim, qeringonça, Gibraltar, mete, ginja, girafa. gíria. he-

wv

ern ;
rege, relógio, sege, Tfmger ,
adjeetivu, ajeitar, a1eru (no~e. de

t:lanta mdiana e de uma especle. de
papagaio), canjeré, canjiCa~ en1ettl!r,

gra71jear. hoje, in~T7t1zCe, 1eco ;al,. 1e;um, jerra, jeito, jc!ada ,Jeova, 1en!1JO.po, jequiri, je(ji.i!tlb~, Jeremzas, J~
ricó, jerimum, Je:.ón~mo, Jesus,. ~~:
bóia, jiquipanga, 1tqu!ro, 1~qll!tata,,.?t
rau, jiriti, jitirana, laran1elra . 101zSta, majestade, ma1estos?~ man1~T1co,
manjerona, mueujê,. p'a1e, pegawnto,
rejeitar, sujeito, tre1 ezto .
..
3 o Distinção
entre as slbllan~es
surdas s, ss, c, ç, e x: âns.ia, ascensao,
aspersão, cansar, conversa0, _ esconso,
ju.'a aansO imenso, mansao, mansa~dd man;o
pretensão. rC17UtnSO,
seara: seda, S~la, sertã, Sernancelhe.
serralehiro, Singapura. Sintra
s/sa,
tarso terso, valsa: abades.sa,. acossa:,
amassar. arremessar, asselcclra.
a~
seio atravessar, benesse. Cassllda, c desio
(idênticamente, Codessal o,u
Codassal, Codesseda. Codessoso etc"
crasso, devassar, dosse!, egresso. endossar, escasso fosso, qe~so, molossO,
mOssa . obcessão. pêssego.
possesso,
presságio remessa. sobressel ente , sossegar: acém, acêrvo. alzc erce: cebOla,
cereal. Cernaclze, cetwl.. cmfaes. i':scócia. MC1cedo, obcecar, perceve1 0 ; aç!Ljate, açorda, açúcar,. almaço, atençao,
berço , Bw;aco, caçanJe, cc.:q1lZa. caraça,
dançar, Eça, enguiço, Gor;çal~ co msercão, linguiça, maçada. "laçao, macar: Moçambique, Moçâmedes,
Monção, muçulmano, murça, n.egaça. panca.
peça,
quiçaba,
quu.;acCf'
quzéama. (Juicamba, Se;ça (grafla
que
pretere as· erróneas Ceiça. e Ceis.sit \
Seiçal, SUíça. tcrço; ~uxílto, Max~ ·m! 
liano. Maximino,
maxzmo,
ll rOt1 1'!0,
sintaxe. ti. propósito deve observar-se:

a) Em principio d'2 palavra.:U!l\.'a
se emprega ç. que se substitui invariàvelmente por s: safio. sapato, ,Si(magre, em vez das antigas escl"ltas

ça/io. çapato, çumagre.
b) QuandO um prrfixo se junta a
um elemento que começava outrora
por c, não reaparece esta letra: mantém-se o s, que, encontrando-se entre
vogais, se dobra: assaloiado, de saloio (ant. çaloioQ, e não aealoiado.
4,0 Distinção entre s de fim de sílaba, inicial ou interior, e x e z idênticos: adestral. Cu listo, escusar, es-

drúJ;ulo. esgotar, esplanada esplêndido, esp1"l~mer. esq1lisito, estender, Estremad!:ra. Estremoz, inesgotável; extensão. explicar, extraordinária, inextricável, inexperto, sextante,
têxtil;

J
h

l

-14{Japazmente, infelizmente! ve~0277~en
te, De a<:ôrdo com esta dlstinçao, "on-

vêm notar dois casos:
_'
al Elfi fi:lal ce sflaba Que nao seja
fin ..l ci.e palavrr., o x=~ muda 'para ~
sempre que est~ precedl~o de z <?u,' u,

9ustapor, justalz,,!-ear, ~zsto,
ststmo
(clf, Capela Sisttna) , Szsto, em ~ez, de
juxtapor. juxtalinear, mixto, szxtmo,
Sixto,
b) Só nos advér,bios em mente ~e

admite z= s em final de silaba segUlda de outra, De contrário, o s ton:a
sempre o lugar do z: Biscaia, e nao
Bizcaia

5,0 Distirição etltre s final de palavra e x e z idênticos: aguarrás, aliás,

anis, após, atrás, através, Avis, Brás,
Dinis Garcês, gás, Gerês, Ines, ITlS,
Jesus' jus, lápis, Luís, país português,
Queirós, quís, retrós, resvés, revés, '1'0más, Valdês; cálix, Félix, fénix, flux,'
assaz, arroz, avestruz, dez, diz,
Tez
(substantivo e forma do verbo fazer),
fi, Forjaz, Galaaz, giz, jaez,
matzz,
petiz, Queluz,
Romariz, (Arcos de)
Valdevez, Vaz,' A propósito, deve ob--

servar-se que é inadmissível z final
equivalente a s em palavra não oxitona: Cádis, e não Cádiz,
6,u Distinç.ã.o entre as sibilantes sonoras interiores s, x t: z: aceso, anali-

g
~

ió
'i

"

lJ

('11
&I')
(7)

.....

--."

~It)

(7)

.....
0>0

"'Z

i..J
.30..

sar, anestesia, artesão, asa, asilo, Baltasar, besouro, besuntar, blusa, brasa.
brasão, Brasil, brisa (Marco de) Canaveses, coliseu, defesa. duquesa, Elisa,
empresa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou trenesim, frisar, guisa, guisar,
improviso, jusante, liso, lousa, LOllsã,
Luso (nome de lugar homónimo
de Luso, nome mitOlógico),
Matosinhos (povoação de P o r t u g a l) ,
Meneses, Narciso,
Nisa,
obsélI".ciO,
fYllSar, pesqUisa, portuguesa, presa,
raso,
represa,
Resende,
sacerdo ..
tisa, Sesimbra, Sousa, surpresa,
tisana, transe, trtinsito, vaso;
exalar.
exemplo exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; abalizado alfazema, ,!rcozelo, autorizar, azar, azedo, azo, azorrague, baliza, hazar beleza, buzina, búzio, come,zinho, deslizar, deslize, Ezequiel, Frazão, fuzileiro,
Galiza, guizo, helenizar, lambuzar lezíria, Mouzinho, proeza , Salazar,' sazão, urze, vazar, Veneza, Vizela, Vouzela,
BASE VI

O c g vtural das sequências interiores cc (segundo c sibilante, cç e ct
e, o p das sequências interiores pc (~
sIbIlante) , pç e pt, ora se eliminam
ora se conservam, Assim:
'

,

1 o Eliminam-se nos casos em que
sã~' invariàvelmente mudos, quer n:a.
pronúnCIa portuguesa, quer na braslleira, e em que não po~~u~m qu~l
qc2r \a!Ol pb'GLnlar: a:,ii;ao, af!2~o,

•

•

autor, conduçao, ctJnáulOr, dZC2?narW,
distrito, ditame, equinÓCio! etz,nçao, extinto, função, funcionar, mstl~t5l' praticar, produção, produto, restn~ao, restrito, satisfação, vítima. mtóna, em
vez de a.jltçáo, ap!;cto, au.:tor, ~onalLC
ção, conductor, diccionárw, dzstn,cto,
dzctame, equinóccio, extiru;ao! e:z:tmcto, funcção, funccionar.
mstzncto,
practicar, producção, prod'!;Lcto" ,restricção, restricto, satisfacç~o" mctzma,
victória; absOrção, absorClOntsta, a~
sorção. assunção, aswnto ~substantl
vOl, cativar, cativo, descriçao, desentivo, descrito, excerto, inscultor l1lScultura, presunçáo presuntivo, 'l!'0ntzdão, pronto, prontuário, redençao redentOr, transunto, em vez de. absorpção, absorpcionista, adsorpçao,
~s
sumpção, assump~o" captzvar" captzvo,
descripção, descnptzvo, descnpto, excerpto, insulptor, insculptura,
.'P~e
surnpção, presumptivo.
promptidao,
prompto, promptuário, redempção, Tedemptor, transumpto;

2,0 Conservam-se não apenas nos
invariàvelmente
casos em que são
.proferidos (compacto, lXJnvicção, convicto, ficção, fricção, fr;ccionar, pacto,
pictúral; adepto, apto, diptico, erupção,
eucalipto, inepto, núpcias, rapto, etc,),

ma stambém naquêles em que só se
prOferem em Portugal ou só no Brasil,
quer geral, quer restritamente: cacto
(c interior geralmente prOferido no
Brasil e mudo em Portugal), caracte1'es (c interior em condições idênticas) , cOMctar, contacto, dicção, facto
(c geralmente proferido em Portugal e
mudo no Brasil), jacto, perfunctório,
'revzndicta, tac~ear, tacto, tecto (c por
v-ezes proferida no Brasil); assumptfvel, ass'llmptivo, cepto.
consumpçiio,
consumptível, consumptivo, corrupçÕA:J,
corruptela, corrupto, corruptor,
pe_
remptório (p interior geralmente pro-

ferido no Brasil, mas predominantemente mudo em Portugal), sumptuário, surnptuoso;

3,° Conservam-se, após as vogais a.
e € o, 110S casos em que não é invariável o seu valor fonético e ocorrem
em seu favor outras razões, como a
tradição ortográfica, a similaridade do
português com as demais línguas românicas e a possibilidade de, num :los
dois paises, exercerem influência no
timbre das referidas vogais: acção

ta.

r

,
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,e

como projec ção ou proje ctor; prosp ecto, como prospecção ou pross pectiv o;
I'CCtO, como rectid ão; reflec tes, reflec te, reflec tem, como reflec tir; reflic to,
reflict amos , etc.
rejlic ta, rejlict as,
tir, etc.: selec l'
rejlec
tes
rejlec
como
ão ou selec t' ;
selecç
como
e selecto,
; sintác co,
plicar
séptu plo, como septu
etimo lõ o mas
S"
AX=S
como sintax e
o, como
táctic
e
a
táctic
es);
came nte
etc.
ia;
tactic ograj
Presc inde- se da congr uênci a gráfica.
referi da no últim o núme ro, quand o
deter mina das palav ras, embo ra afins,
diver gem nas condi ções em que entrara m e se fixara m no portu guês.
Não há. por isso, que harm oniza r: assunção com assum ptivo; assun to, substantiv o, com asum pto, adjet ivo; cati-

activo , actor , afectu oso, arqui tectu ra,
colecção, colec tivo, contra cção corre cção defec tivo, dialec tal, didac tismo ,
direcç ão direc tor, eclec tismo , electr icldade, espectáculo. espec tral, facçã o
paccioso, jlectir , jracçã o jracci onári o,
fractu ra, hectic idade , insec ticida inspeção inspe ctor intele ctual, leccio nar,
lecti vo noctu rno, objecção, objec tivo,
Octav iano, Octav io protec ção prote ctor, secção, seccionar, sectá rio, secto r
seleção, seleccionar. selec tivo. suetracçã o, tracçã o, tracto r, transs acção ,
adopção,
trans accio nar; a c e p ç ã
, bapptista
adap tar, adopt ivo, anaba
ar,
baptiz
stério
tismo , Bapti sta, bapti
lo,
ptacu
conce
ceptic ismo, concepção,
exção
decep
conce ptivo. conce ptual,
cepção excep ciona l, exept uar, impe rceptiv el, interc epção , interc eptaç ão
interc eptar , interc eptor Neptu no. neptu nino, optici dade, aptim ate, optim ismo optim ista, percepção perce ptivel
perce ptivo, prece ptor, recepção, receptaçã o, recep táculo recep tador recep tivo recep tor, septe nário, septenViro,
septij orme , septissílabo septuagenárIO,
septuagésimo, septu plicar sub-r ept;cio. susce ptibili dade, susce ptível ;

°

vo com capto r ou captu ra; diCio nário
com dicçã o; vitóri a com victri ce; etc,
BASE VII

4. ° Cons ervam -se ouand o, sendo
embo ra mudo s. ocorr em em forma s
que devem harm oniza r-se gràric amen '·
te com forma s afins em que um c ou
um p se mant êm, de acôrd o com um
dos dois núme ros anter iores, ou em
que essas conso antes estão contid as,
respe ctivam ente num x ou numa ~e
qüênc ia 'f)S. Escre ve-se por isso; abjecto, cemo abjec ção; abstr a r to, como
abstr ucção ; acta e acto, como acção
ou activo ; adopt o, adoptas, etc,. como
ejecti vo ou
adap tar; ajecto , como
ajectu oso; IÍrctic o e antár t co , como
Arctu ro, arqui tecto como arqui tectu ra; eaquéctico, como caque xia; carác ter" como carac teres; colec ta, ~omo
colec tar; contr acto (difer ente de contrato acto de contr atar) , como contraçã o ou contr activo ; corre cto, como
correç ão ou corre ctivo; dialec to, com o
d!ale ctal; didác tivo . como didcti smo;
dllect o, como di/ecç ão; direct o como
direcç ão ou dircc tor; ecléti co' como

eclec tismo ; Egipt o, como egípc io' eléctrico, como electr icidad e; epilep tlco,
como epilep sia; espectro, como espectral; exact o, como evact idão; e:r:cep to
como excepção ou excep tuar;; jlecte s,
flecte , flecte m, como flecti r' 11 éctico
como hectlc ldade ; obJecto como objecãão ou objec tivo; oljact o, comI) 01fc:c,ção ou olj';tc tivo; óptico , como optlczda de; 6ptlm o, como optim is-mo '
predi lecto, como predi lecçã o; proje cio,
•

. '

I

Indep enden temen te do c gatur al elas
seqüê ncia interi ores cc , cç e ct, e do p
das seqüê ncias nnter iores pc, pç e pt,
elimi nam- se conso antes vária s de outras seqüênCias. semp re que são Invariàve lment e muda s, quer na pronú ncia portu guêsa , quer na brasil eira. As
mesm as conso antes porém se conse rvam (ou se subst ituem por outra s equIvalen tes ,dentr o das norm as da escrit a
simpl ificad a) , no caso deser em invarLlvelmeBte profe ridas ou de oscilarr>rn
entre a prola ção e o emud ecime nto .
Assim :
1. 0) b da seqüê ncia bd; mant éém- se,
apesa r de nem semp re soar, no adjetivo e suLst antivo súbdi to;
2.°) b da seq,üê ncia bt: mant ém-s e,
por não ser geral o seu emud eclme nto.
em subti l e deriv ados;
3 .°) c da seqüê ncia cd: elimi na-se ,
por ser semp re mudo, em anedo ta e
respe ctivos deriv ados ou ccmp ostos ,
assim como erro senédoque;
4. o g da seqüê ncia gd: elimi na-se ,
por ser semp re mund o em Emíd io e
Mada lena ao passo que se mant ém, por
nem semp re ser mudo , em amlg dala e
respe ctivos deriv ados ou comp ostos ;
5,°) g da seqüê ncia gm; elimi na-se
em aume ntar, fleum a, etc mas conserva -se em tôdao as palav ras em que
invar iàvelm ente se profe re, como apolegma diafra gma, fragm ento;
6.°) g da seqüê ncia gn; conse rva-s e
em Agne lo, desig nar, etc., mas eli-

mina -se em tôdas as palav ras em que
é invar iàvelm ente mudo , como assin a-

tura, Ináci o, Inês, sinal;

O79
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7.°) m da sequencia mn: mantémse, embora nem sempre soe em amnistia, amnistiar, indemne. indemnização, indemnizar ominimodo, omnipotente, mas eliminar-se em condenar,
dano, ginásio, ônibus, solene, sono;
8. ° l' da seqüência inicial ps: con-

quanto geralmente se mantenha elimina-se excepcionalmente, em salmo e
salmodia, assim como nosderivados
destas palavras;
9.°) s da seqüência xs: elimina-se,
por ser invariàvelmente mudo, em
exangue, e nas palavras em que está
seguido de outro consoante: expuição,
extipuláceo, extipulado (parónimo de
estipulada), em vez de exspuição, exstipuláceo, exstipulado;
10 . 0) ph da seqüênCia de origem grega phth: ao passo que perdura sob a
forma de t, tal como o th seguinte sob
a forma de t, tal como osiç'p

o
o

ià

,i

o
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a forma de t, em grande número de
palavras como afta, difteria, flártico,
fliriase, flórico. oftalmologia etc., elilnina-se em apotegma, ditongo, tísico,
tisiologia, etc.;
11.°) th da seqüência de origem grega thm. perdura sob a forma de t, embora nem sempre seja profendo em
aritmética e aritmético, mas eliminase em asma e derivados.
BASE vm
As consoantes finais b, c, d, g e t
mantêm-se. quer seja mudas quer
proferidas, nas formas onomásticas em
que o uso as consagrou nomeadamente antropónimos e topónimos da tradição bíblica: Jacob, Job, Moab; Issac;
David, Gad; Goy, Magog; Bensabat,
Josafat.

Integram-se também nesta normao antropónimo Cid em cue o d é sempre pronunciado; os topÓnimos Madrid
e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado, ora não; e o topónimo Calecut ou Calicut, em que o t se encontra nas mesmas condições.
BASE IX
O emprêgo do é e do i, assim como
do o e do u, em sUaba átona, regula-se
fundamentalmente pela etimologia e
por particularidades da história da..c;
palavras. Assim se estabelecem variadísimas grafias.
a) com e ei: ameaça, amealhar,

antecipar arrepiar, balnear, boreal,
campeão, cardeal (prelado ave, planta; diferente de cardial - "relativo a
cárdia") , Ceará, côdea, enseada, enteado, Floreai, janeanes lêndea, Leo-

nardo. Leonel, Leonor, eLopoldo Leote linear, meão, melhor, nomear, peanha quase (em vez de quási> , real . semear, semelhante, várzea; ameixial,
Ameixieira, amial. amieiro, arrieiro,
artilharia, capitdnia, cordial (adjetivo
e substantivo) corriola, crdnio, criar,
diante, diminuir, Dinis, ferregial, Filinto, Felipe (e idênticamente Filipa,
Filipinas. etc. ) , freixial, giesta, Idanha,
igual, imiscuir-se intgualável lampião
limiar, Lumiar, lumieiro, pátio, pior,
tigela tijolo Vimieiro, Vimioso Virgílio
(em vez de Virgílio);
b) com o e u: abolir Alpendorada,
assolar, borboleta, cobiça, consaa.da,
consoar costume, discolo. êmbolo engolir epístola, esbaforir-se, esboroar,
fardndola, temoral Freixoeira, girdndoIa, goela, 1OCoso, mágoa, névoa, nddia, óbolo Páscoa, Pascoal, Pascoela,
polir, Rodolto, távoa, tavoada, tát'ola,
tômbola, veio (substantivo e forma do
verbo vir); água. aluvião, arcuense,
assumir, bulir, camdndulas, curtir,
curtume, embutir , entupir, fémur, f!stula, glândula, ingua jucundo, légua,
Luanda lucubração, 19ar, mangual,
Manuel, mingua, Nicarágua pontual,
régua, tábua, tabuada, tabuleta, trégua
e vitualha.

Sendo muito variada as condições
etimológicas e fonético-históricas em
quese fixam gràficamente e e i ou o
e u em sílaba átona é evidente que
so a consulta dos vocabulários ou dicionários pode indicar, muitas vêzes se
deve empregar-se e ou i, se o ou u.
Há, todavia. alguns casos em que o
uso dessas vogais pode ser fàcilmente
sistematizado Convém fixar os seguintes:
l. o Escrevem-se com e, e não com
i antes da sllaba tónica os substantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em eio e ela, ou
com êles estão em relação directa.
Assim se regulam: aldeão, aldeola, aldeota . por aldeia; aveal, por aveia;
baleai. por baleia; baleeiro por baleia;
cac/eado, por cadeia; candieiro, por
candeia; centeeira e centeeiro, por·
centeiO; colmeat e colmeeiro, por colmeia; correada. correame, por correia.
2. n Escrevem-se igualmente com e,
antes de vogal oU ditongo da sílaba
tónica, os derivados de palavras que
terminam em e acentuado (o oual
pode representar um antigo hiato:- ea,
ee): galeão, galeota, galeote. de galé;
guineense, de Guiné; poleame e poleiro, de polé.

,.
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3. o Escrevem-se com i, e não com
e. antes da sílaba tÓnica. os abjetivos
e substantivos derivados em que elltram os sufixos mistos de formaçã·)
vernácula íano e ícnse, os quais, são
o resultado da combinação dos sufixcs
ano e ense com um i de origem analógica (baseado em palavras onde ano
e ense estão precedidos de i, pertencente ao tema; horaciano, italiano,
duriense /laviense. etc. ) açonano,

perguntar. e não pregunta
do!. preguntante, preguntão.

cabo-verdiano,

Consideram-se normais na escrita
corrente as formas quer e requer . dos
verbos querer e requerer , em vez de
quere e requeres ele quer. ele o quer,
ela requer , ela o requer quer dizer , e
não ele quere. ele quere, ela requere,
ela o requere, quere dizer. São legitimas . entretanto, as formas com e final, quando se combinam com o pronome enclítico o ou qualquer das suas
flexões: quere-o, quere-os, requere-a,

gOisiano
(relativo a Damião de Góis"). s%-

-e

camoniano,

cliano, torriano (" de Torres Vedras")
siniense
("deSines'). torriense ("de
povoação chamada Torres").
4. o Uniformizam-se com asterminações ia e ia (átonas). em vez de eo e
ea, os substantivos que constituem variações. obtidas por ampliação. de outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular) ( de cume; hástia,
de haste; réstia, do antigo reste; véstia, de veste.
5. o 0& verbos em ear podem distinguir-se pràticamente, grande número
de vêzes, dos verbos em iar, quer pela
formação ao mesmo tempo. Estão no
primeiro caso todos os verbos que se
prendem a substantivos em eio ou eia
(sejam formados em português ou ve·
nham já do latim): assim se regulam:
aldear, por aldeia: alhear. por alhezo;
cear, por ceia; encadear, por cadeia:
idear, por ideia; pear por peia. etcL
Estão no segundo caso todos os verbos
quetêm normalmente flexos rizot.ónicas em eio, eias. etc., desde qeu não
se liguem a substantivos com as terminações átonas ia ou io (como ansiar ou odiar; clarear, delinear d~
- vanear. falsear, granjear, guerrear,
hastear nomear semear, etc.
6. o Não é lícito o emprego de u fi-

e'

nal átono em palavras de origem latina. Escrever-se por isso: moto . em
vez de mtou (por exemplo. na expressão de moto próprio) ; tribo, em vez de
tribu.
•
7. o Os verbos em oar distinguem-se
pràticamente dos verbos em uar pela

sua c~njugação nas formas rizotonicas,
na sílaba acentuaque têm sempre
da: a.bençoar com o como abençoo,
abençoas, etc.; destoar, com o, como
destoa, destoas . etc.

°

BASE

x

O verbo perguntar não admite na
escrita corrente a mudança da slJaba
per em pre preguntar. E o mesmo
se dá por conseguinte. com ruaisquer
palavras dele formadas: pergunta. 'Per-

tal. Contudo, as formas
preguntnr,
pregunta. etc. assim como outras
(pregunt.ar , pregunta, etc.) todas elas
me~as representantes de vanações il)néticas. podem ser registradas em vocabulários e dicionários. para informag~o dialectológica ou histó ·ca-lm·o
guistlCa.

BASE XI

°

requere-as.

A forma quer transmite a sua grafia a conjunção a qeu deu orig'em e
mantém-na. além disso em todas as
palavras compostas e locuções em que
figura: quer... que; bemâme-quer,
malmequer; onde quer que, quem quer
que.
BASE XII

Na representação dos vogais nasaals
devem observar-se além de outros suficientemente conhecidos, os seguin tes preceitos:
1. o Quando uma vogal nasal tem 011tra vogal depois dela a nasalidade é
expressa pelo til:. datá desealmado,
êarcada, lúa (antigo e dialectal), àa
(an tigo e dialactaJ) .
2. o Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra ou em fim de
elemento seguido de hifen, representase a nasalidadepelo til se essa voga) é
de timbre a; por m . se posui qualquer
outro timbre e termina a palavra: A
por n, se é de timbre diverso de a e
está ~eguido dess afá . grã o Grã-Bretanha lã, órgão sã-braseiro (forma d!alectal; o mesmo que são-brasense "de S . Braz de Alportel") : clarim tom,
vacum; flautins. semitons, zunzuns .
3. o Os vocábulos terminados em ã
transmitem esta representação d{) a '
nasal aos advérbios em mente que de-

les se formem. assim como a derivadas
em que entrem sufixos pre<:edidos do
infixo z: cristãmente irmãmente, sãmente, jãzudo, maçãzita, manhãzinha.,
romãzeira.

Em complemento dos preceitos . de
representação das vogais nasais imguntador, perguntante perguntão, reporta notar que nas combinações dos
Proj. 1.9'82-'52
r
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prefixos in (tanto o Que exp.rime interioridade como o que exprime r,egação) e en (diferente. ~o elemento ,~n,
resultr.nte da proposIçao ems em/1m,
enquanto) com elementos começado;;
porm ou n, não se admitem, quanto a
escrita normal, as seqüências mm e nn,
as quais se reduzem, respectivamente,
a m e a n: imergir, inovação, inato

quer no sentido de "congênito" . quer
no de "não nascido"), e não immer-
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gir inovação, innato; emagrecer, emodurar enegrecer, enobrecer e não emmagrécer, emmoldurar, ennegrecer, ennobrecer.

OS ditongos orais que em parte tanto podem ser tónicos como átonos, distribuiem-se por dois grupos principais
consoantes a subjuntiva soa i ou u: ai,
ei, éi (apenas tõnico), ei (apenas átono), oi ói (apenas tónko). Ói (apenas
átono) ui; anu, eu éu (apenas tónico) ,
eu (apenas átono)" iu ou (ditongo
antigo e ainda dialectal, nivelado na
pronúncia normal com o fechado):

braçais, caixote, deveis eirado, farnéis,
farnéizinhos goivo goivar lençóis Zençóizinhos, tafuis, uivar; cacau . cacaueiro, deu, endeusar ilhéu ilheuzito mediu
passou regougar. Admitem-se todavia ,

excepcionalmente, à parte dêstes dois
grupos, os ditongos deA=âi ou aiQ e ao
(= âu ou au): o primeiro .representado nos antropónimos Caeta no e Caetana , assim como nos respectivos -derivados e compostos (caetaninha sao-caetano ,etc) ; o segundo, representado nas
combinações da preposição a com as
formas masculinas do artigo ou prenome demonstrativo o, ou sejam ao e
aos.

Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes preceitos partI"
culares.
1. o E o ditongo ui e não a seqüência
vocálica ue, Que seemprega nas formas de 2 a e 3. a pessoa do singular do
presente do indicativo e igualmente
na de 2. a pessoa do singular do imperativo dos verbos em uir: constitUIS,
influi, retribui. Harmonizam-se, por
tanto essas formas com todos os casos de ditongou'i. de sflaba final ou
fim de palavra (aauis, fui, Guardafui,
Rui, etc.); e ficam assim em paralelO
gráfico-fonético com as formas de 2. a
e 3. a pessoa do singular do presente
do indicativo e de 2. a pessoa do singular do imperativo dos verbos em air
e em oer; atrais. cai, sai, móis, remói,
$6i.

2. o E' o ditongoui que representa
seqJ.pre em palavras de origem latina,
a união de um u a um i átono seguin-

te. Não divergem, portanto, formas
como fuido de formas como gratuito.
E isso não impede que nos derivados
de formas daquele tipo as vogaIS u el

se separem; j :wdo, flUIdez lu-i ! .
3. o Além dos ditongos orais propria-

mente ditos. os quais são todos decrescentes, admite-se como é sabido, a
existência de ditongos crescentes. Podem considerar-se no número deles os
encontros vocálicos poetónicos, tais OS
que se repi'esentam gr .lficamente por
ea, eo , ia, ic, iO, oa, ua ue ou; áurea
áureo, colónia, espécie, eximio, mágoa,
mingua, tenué . tríduo.

Os ditingos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos como
átonos pertencem gràficamente a dois
tipos fundamentais: ditongos constituidos por vogal com til e subjuntiva
vocálica; ditongos constituidos pDf vogal e consoante nasal, tendo esta o
valor de ressonância. Eis a indicação
de uns e outros:
1. o Os ditongos constituidos por vogal com til e sujuntiva vocálica são
quatro, considerando-se apenas a linguagem normal contemporâneas: de

(usado em vocábulos oxitonJs e derivados) , ãi (usados em vocábulos anoxitonos e derivados) ,ão eõe. Exemplo:
cães, Guimarães" mãe, mãezinha. eãibas, cãibeiro cãibra zãibo; mão mãozinha . não, quão (não quaml, sótão, sótãozinho, tão (não tam> ; Camões, orações, oraçõezinhas, põe, repões. Ao

lado de tais ditongos pode, pJr exemplo, colocar-se o ditongo ui; mas este,
embora se exemplüique numa forma
popular como rui, = ruim, representapopular como fui, = ruim , representa-se sem o til nas formas muito e
mui, por obediência à tradição.
2. o Os ditongos constituídos por vogal 'e consoante nasal equivalente a
ressonância são dois: am e em. Divergem, porém, nos seus empregos:
a) am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais, onde nunca
é lícito substituí-lo por ãos amam, deviam, escreveram, puseram;
b) em (tónico ou átono e nivelado

por vêzes, tanto em Portugal como no
Brasil com a nassalado) emprega-se
em palavras de categorias ~orfológi
cas diversas, incluindo flexões vrebais,
e pode apresentar variantes gráficas,
determinadas pela posição . pela acentuação ou simultânea mente pela posição e pela acentuação: bem Bembom
(tDpónimo) Bemposta, cem, devem,
nem, quem, sem, tem virgem; Bencanta Benfeito , Benfica, benquisto, bens,
enfim, enquanto, homenzarrão homen-

•

-19zinho, nuvenzinha, tens, virgens;
amém (variação de ámenQ, armazem,
convém, mantém, ninguém, porém
Santarém, também; convêm, mantêm,

têm

(3 . 's r; eswas

do plural); Arma-

zéns, desdéus, convéns reténs; Belenzada, vintênzinho.
BASE XIV

Prescinde-se do acento agudo nas
vogais tónicas e eu de vocábulos oxitonos ou paraxitonos, quando. precedidas de vogal que com elas não tormam ditongo, são seguidas de I, m,
n, r ou z finais de sílaba ou então
~de nh:
adail, hiulco. pauL: Caim,
COImbra, rUim; constituinte, saindo,
triunfo; demiurgo, influir, sairdes:
-ab~iz
juiz, raiz; fuinha, mOinho,
ramha.

BASE XV

Dispensa-se o acento agudo nas vugais tónicas i e u de palavras paraxitonas quandO elas são precedidas
de ditor.go; nos ditongos tónicos iu
e ui, quando precedidos de vogal; e
na vogal tónica u. quando, numa palavra paraxitona. está precedida de
i e seguida de s e outra consoante.
Exemplos dos três casos: baiuca bo.
'
cazuva
. caulZa,
tauismo; atraiu ' inbluiu, paus; semiusto.

Quando as vogais tónicas i e u estão precedidas de ditongo, mas pertencem a palavras oxitonas e são finais ou seguidas de s. levam acento
agudo: Piauí, teiu, ' tuiuiú teiús
tuiuiús.

'
BASE XVI

O ditongo el da terminação eia,
mesmo c:ue possa soar éi nunca leva
acento agudo em virtude das divergências que neste caso existem não
apenas entre a pronúncia portuO'uesa
e a brasileira, mas também ent~e as
pronúncias de regiões portuguesas.
Escreve-se, portanto:
assembleia .
ateia (feminino de ateu). baleia. Crt-

meia, Eneias, Galileia, geleia hebreia
ideia . nemeia patuleia plateia d~
mesmo modo que aldeia baleia cadeia, cheia, lampreia, sereia, etc:

Por idêntica falta de pronúncia
uniforme dispensa-se tam;fém o
acento , agudo no ditongo ei da t.erminação eico e no ditongo oi de algumas palavras paroxitonas: coreico,
epopelO. onomatopeico; comboio (todavia combóio. como flexão de comboiar), dezoito.

BASE XVII

Assinala-se com o acento aguda,
nos verbos regulares da pnmeira
conjugação a tern:in!lç10 da primeira
pessoa do plural do pretéJ:ito !Cc~feito
do indicativo: amámaos, louvámos,
etc ..
Serve aqui o acento agudo, npara indicar o timbre da vogal . a,
visto a pronúncia desta cal' er de
uniform~dade (nem sempre abe·ct!l1iIIi1mPortugal, nem sempre fechada no
Brasil), mas apenas para distinguir
das corerspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos, etc,), em benefício da clareza
do discurso , as formas pretéritas com
aquela terminação.
BASE XVIII

Emprega-se o asunto agudo nas
palavras que, tendo vogal tónica
aberta sejam homógrafas, de palavras sem acentuaçãc própria. Assim
se diferençam; pára, flexão de parar,
e para, preposição; péla, substantivo e flexã.Q de pelar, e pelas, combinação de ~er elas; pélo, também
flexão de pelar, e pelo, combinação
de per e lo: pólo. substa,ptivo, e paio,
combinação de por e lo; pólos, plural
de pólo, e palas, combinaçíLo de por
e los; etc.
BASEXIX

As vogais tónicas a, e e o de vocábulos proparoxitonos levam acenw
circunsflexo, quando são seguidas de
sílaba iniciada por consoante nasal e
soam invariàvelmente fechadas nas
pronúncias normais de Portugal e do
Brasil: câmara, pânico, .pirâmide;
fêmea, sâmea, sêmola; cômoro. Mas
levam, diversamente, acento aguda
que nesse caso serve apenas para mdicar a tonicidade, sempre que, encontrando-se na mesma posição, não
soam. todavia, com timbre invariável: Dánae, endémico, género, proémio; fenómeno, macedónio , trinómio.

Regulam-se por um ou outro destes
dois empregos os vocábulos paroxitonos que. precisando de acentuação
gráfica, se encontrem em condições
idênticas. Assim, ânus, certâmen,
tentâmen; mas Amon, bónus, Vénus,
BASE

xx

As formas monossilábicas da terceira pessoa do plural do presente
do indicativo dos verbos ter e vir.
têm e vêm, lWéIIrcadas com acento
circunflexo uara se distinguirem das
correspondentes da terceira pessoa
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do singular, tem evem, são de emprego exclusivo na escrita corrente ,
preterindo assim as formas dissIlábicas têem e vêem, que se consideram como dialectais.
De modo análogo. também só devem e::,crever-se correntemente as
formas compostas contêm, convêm,
mantêm, provêm, etc., diferençadas
pelo acento circunsflexo das terceiras
pessoa,s do singular contém . convém,
mantém, prOVém etc. e por isso se
prescinde das formas compostas de
têem e vêem.
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BASE XXI

O8

Ti
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Ao passo que se emprega o acnto
circunflxc nas formas vrbais paroxitonas em que um e tónico fechado
faz hiato com outro e, pertencente a
terminação em, p.rescinds.-se desse
acento nas formas verbais e nominais paroxitonas em que um o tónico fechado faz hiato com outro 1),
final ou seguido de s. Exemplos:
crêem, dêem, lêem, vêem (dos 'verbos
crer, dar, ler, ver), e do mesmo modo
descrêem . desdêem, relêem, revêem
(dos verbos descrer, desdar, reler, rever), mas, sem ac'ento circuntlexo,
abençoo, condoo-me, enjoo, moo, remoovoos.

Com as formas do segundo tipo mvelam-se na escrita, tal como na
pronúncia, várias formas onomásticas
de origem, grec-Iatina: Aqueloo, EOO,
etc.
BASE XXII

O emprego do acento circunflexo,
para distinguir formas paroxitonas uU
oxitonas das suas homógrafas heterofónicas, faz-se apenas em dois casos: 1.0) quando uma palavra com
vogal tónica fechada é homógrafa de
uma palavra sem acentuação própria;
2.°) quando uma flexão de determinada palavra, também com vogal tónica fechada, é homógrafa de outra
flexão da mesma palavra em que a
vogal tónica soa aberta. Assim se diferençam, no primiero caso (em que
não se inclui a forma verbal como , escrita tal qual a partícula como, por
esta poder ter acenuação própria);
côa, flexão de coar, ecoa, combinação
de com e a (do mesmo modo Cóa,
topónimo); côas. também flexão de
coar, e coas, combinação de com e
as: pêlo, substantivo, e, pelo, combinação de per e lo; pelos pural de
pêlo, e pelos, combinação de per e los;
pêra, substantivo, e pera, preposição
arcaica (mas o plural, peras, sem
acento) ; pêro, substantivo, e pero,

conjunção arcaica
(mas o plural,
peros. também sem acento); Pêra,
antropónimo (com acentuação própria, embora de origem proclítica), e
a mesma conjunção pero; pólo, substantivo, e polo, combinação de por
elo; pólos, plural de
pólo, e polos,
combinação de por e los; pór, verbo,
e por, preposição; etc.
E assim também se diferençam no
segundo caso: pôde, forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo
poder, e pode, forma do presente do
indicativo do mesmo verbo: dêmos,
forma do presente do conjuntivo ão
verbo dar, e demos, forma do pretérito perfeito do indicativo do mesmo verbo (embora nesta última flexão nem sempre seja aberta a vogal
tónica) .
Feita esta limitação, pres-cinde-se
do acento circunflexo em grande numero de palavras com vogal tónica
fechada que sã'o homógrafas de outras
com vogal tónica aberta. Quer dizer ;
ccnquanto se distingam na pronúncia, não se distinguem na escrita formas como: acerto (ê), substantivo, e
acerto (é ), flexão de acertar; açores
(ô), plural de açor (do mesmo modo
o topónimo AçoreS), e açores (ó), flexão de açorar; aquele (ê), pronome,
e aquele (é) flexão de aquelar; aqueles (ê) , plural de aquele, e aqueles
(é), também flexão de aquelar; cerca
(ê), substantivo, advérbio e elemento
da locação prepositiva cerca de, e cerc (é), flexão de cercar; colher (ê),
verbo, e colher (é) , substantivo, cor
(ô), substantivo. e cor (ó) , elemento
df locação adverbial de cor; doutores
lÔ), plural de aoutor, e doutores (Ó),
flexão de doutorar; ele (ê), pronome,
e ele (ê), nome da letra 1; eles (ê),
plural de ele (ê), e eles (é), plural
de ele (e); esse (ê), pronome, e esse
(E), nome da letra ,s; eSses (ê), plural de esse (ê), e esses (é), plural de
esse (é); este (ê), pronome, e este
(é), substantivo; esteve (ê), flexão de
estar, e esteve (é), flexão de estevar;
fez (ê), substantivo e flexão de fazer,
efez (é), substantivo; fora (ê), flexão
de ser e ir, e fora (ó), advérbio, interjeICão e substantivo; fosse (ô), também flexão de ser e ir, e fosSe (6),
flexão de fossar; ingleses (ê), plural
d cinglês, e zngleses (é) , flexão de inglesar; meta (ê), flexão de meter, e
meta (é), substantivo; nele (ê), combrr,ação de em e ele, e nele (é), substantivo; oca (ô), feminino de oco e
oca (6), substantivo; piloto (Ô), suo:.-
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t!i..ntivo, e piloto (ó), flexão de pilotar; portuguesa (ê), feminino d~ pori,uguêS, e portuguesa (e), flexao de
portuguesar; rogo (õ), substantIvo,_ e
rogo (Ó), flexão de rogar; seres (e),
flexão de ser (ê), e Seres (é), nome
de povo; transtorno (Õ), substantivo,
e transtorno (o), flexão de transtornar; vezes lê), plural de vez e vezes
(é),

tlex§.o ele vEzar; etc.
BASE XXIII

Escrevem-se com acento grave, na
parte anterior ao suflxo, os advérbios
em mente qu eprovêm de formas marcadas com acento agUdo: benefica-

-.

--

mente, contiguamente, diàriamente;
agradàvelmente, distraidamente, genuinamente, heroicamente, miudamente; màmente, sómente.

Do mesmo modo, escrevem-se com
acento grave, na parte anterior à terminação, os derivados em que entram
sufixos procedidos do infixo z e cujas
formas basicas são tamb21l1 marcadas
com a;;entC' agudo: chàvenazinha, là-

palavra inflexiva acabada em a, por
exemplo pra, já o acento grave nao
tem cabimento, porque as duas . partes se escrevem distintas, apesar de
fonéticamente unidas: pra aquele, pra
aauela, pra aquilO, etc , (a+ a abertÔ), tal como para aquele, para aquela,
para aquilo, etc.
BASE

xxv

O topón:m) Gt;:ccl:a c (S S8US derivados, como guianense e guianês,. P?sto
que o u seja foneticamente dlStmto
do g anterior, formando dItongo coI?
o i seguinte. dispensam, por slmpllficação ortográfica, o acento grave
com que poderia assinalar-se t a t :
tinção.
Segue o modelo de Guiana, di
sando igual emprego do acento grave,
a fo:-ma Guiena, aportuguesamento do
topónimo francês Guyenne.
BASE XXVI

Indeuendentemente da's contracçôes
crmo à, àquele , aquela, àquilo, aqMlout?'o etc", que o acento grave difebiozinho, nódoazita; b6iazihiw, Jaúren"a ' de a, aquele, aquela, aquilo
lha,sita, mártizinho, àrfãzinha, répaque~outro, etc, f veja-se a e,ase XXIV',
teizttos; anéizinhos, avózinha, caézeiapenãê num caso se emprega este
1'0, chapeuzinho, chi"zada, heroiz;;~lw,
acento para distinguir Uli:a palavra ua
màzona, péúto, peZOTrO, pézudo, Sansua homografa heterofónica: quando
ta-fézal, sózinho, vinténzito.
uma forma com vogal aberta em sllaba
átona está em homografia com ouBASE XXIV
tra que lhe e etimologlCamente paSegundo o modelo das formas a e ralela e em que a mesma vogal e suràs, resultantes da contracção da prepo- da, pele menos na pronuncia portusição a com as flexões femininas do
guesa, Assim se diferençam: ágora,
artigo defimdo ou pronome demonsínterjelçao usada no Norte de Portutr~.t"v o o, emprega-se o acento grave
gal, e agora, adverbio, conjunção e , 111noutras contracções da mesma prepoterJeIção; o, à OS, às, formas arcaIcas
sição com formas do mesmo artigo ou de artigo definido ou pronome depronome, e bem assim em contracções
r,lOIlstrativo, e o, a, os, as; préguntar,
idênticas em que o primeiro elemento
prebeIsmo eqUlvalente à forma normal
e uma palavra inflexiva acabada em Q,
perguntar (vej a-se a base X), e preExemplos: o e ós, contracçôes da dita guntar; etc
pI'f.posiçã.o (correspondentes às comEm virtude desta limitação, dispenbinações normais ao e aos) com as
sam
o acento grave muitas palavras
lormas o e os; pró, prà, prós e pràs,
com
vogal
átona aberta que são hocontracções de pra, redução da prepomograJas
de
outras em que a vogal
sição para, com as quatro formas o,
correspondente,
pelo menos em Pora, os e as.
tugal, e normalmente surda, NiveAnàlogamente, faz-se uso do acento
Iam-se, portanto, na es~rita, sem
grav J nas contracções da preposição embargo da sua dlferenclaçao na proa com as formas pronominais demons- nuncia, formas como as seguintes:
trativas aquele, aquela, aqueles, aqueacerca (à , .. ê), advérbio e elemento
las, aqUllo e com as compostas aqueda lOcuçao prepositiva acêrca de, e
loutro, aqueloutra, aqueloutros e aqueacerca, flexão de acercar; aparte (à),
loutras; àquele, àquela, àqueles, àquesubstantivo, e aparte, flexão de aparlas, àquilo, àqueloutro, àqueloutra
ta?'; asinha (à), diminutivo de asa, e
àquelourtos, àqueloutras. Mas, se tai~
asinha, advérbio; ave (é), interjeiç~o
formas, em vez de se contrauem com
(consequentemente, ave-maria, e nao
essa preposlçâo, se contraem com uma a'!ié-maria) , e ave, substantivo; mo-
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-22lhadw AÕ), substantivo, e molhada,
flexão de molhar; pregar (é), verbo,
e prer;ar, também verbo; salve (el. interjeição, e salve, flexão de salvar; etc.
BASE XÃ"V!I

O8

~

U

o trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portuguesas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo
que haja separação de duas vogais
que normalmente formam ditongo:
saudade, e não saüdade, ainda que tetrassílabo; saudar, e não saüdar, ainda
que trissílabo; etc.
Em virtude desta supressão. abstraise de sinal especial, quer para distinguir, em sílaba átona, um i ou u de
uma vogal da sílaba anterior, quer
para distmguir, também em sílaba átona, um i ou u de um ditongo precedente, quer para distinguir. em sílata
ténica ou átona, o u de gu ou qu de
um e ou ' seguintes: arruinar, constituiria, depoimento, eSmiuçar, faiscar,
faulhar, oleicultura, paraibano, reunião. abaiucado , aUiqui. caiumá, cauixi,
ptauiense; a.guentar. anguiforme arquir bilingue. lingueta, linguista; linguístico; apropinque (com a variação
apronpinqueQ. cinquenta, delínquem
(com a vanação delinqàem). equestre, frequentar, tranquilo. ubiquidade.
BASE XXVIII

Emprega-se o hifen nos compostos
que entram. foneticamente distin~s (e, .portanto com acentos gráficos,
se os tem a parte) . dois ou mais substantivos, ligados ou nâo por preposi:; ou outro elemento. um substantivo
e um adjectivo, um adJectivo e um
substantivo, dois adjectivos ou um
adjectivo e um suootantivo com valor
adjectivo. uma forma verbal e um
suootantivo. duas formas verbais ou
ainda outras combinações de pala~ras,
e em qUI; o conjunto dos elementos
ma.ltida a noção da composição. for~
ma um sentido único ou Uma aderêncla . d.e sentidos. Exemplos: água-deelT

g

...
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col.oma, (J,rco-da-velha , biSpo-conde,
bn: ,cos-de-princesa . cor-de~rosa (adJE:ctivo e substantivo invariável) . decreto-lei. erva-de-santa-maria médico-cirurgião, rainha-cláudia, ;osa-ào1apão, tio.... avõ; alcaide-mor amorperfeito, cabra-cega, criado-m~do cristão-novo. fogo-fãtuo. guarda-nocturno,
homem-bom, lugar-comum, obra-prima, sangue-frio, alto-relevo, baixo-relevo. belas-letras, b.oa-nova (insecto),
grande-oficial, grao-duque má-cria-

ção, primeiro-ministro, primeiro-sar·
gpnto. quota-parte; rico-homem, Çe'lunda-feira, segundo-sargenti, amarelo-claro , azul-escuro , azul-ferrete, azultopázio. castanho-escuro, verde-claro,
verde-esmeralda, verde-baio, verdenegro, esmeralda, verde-gaio, verdenegro. verde-rubro . conta-gotas, deita-gatos, finca-pe , guarda-chuva, pára-quedas, porta-bandeira , quebra-luz,
torna-viagem, troca-trintas; puxa-puxa ruge-ruge, assim-assim (advérbiO
dE-' modo) , bem-me-quer, bem-te-vi,
c h O v e- n âo-molha, diz-que-diz-que,
mais-Que-perfeito, maria-iá-é-dia, menos-mal ( = "sofrivelmente"), menosmau ( = "sofrivel"). Se. porém. no

conlUnto dos elementos de um comn03to. estilo perdida a noção da composlção, faz-se a aglutinação completa: gtrassol, madreperola, madressilva,
pontape.

De acôr10 com a sespécies de compostos que fJCam indicadas, deveriam.
em principia, exigir o uso do hifen todas as espécies de compostos do vocabulário onomástico que estivessem em
iàél.ticas condições morfológicas e
semânticas contudo. por simplificação ortográfica. esse uso limita-se
apenas a alguns casos. tendo-se em
consideração as práticas corrente.
Exemplos:
a) nomes em que dois elementos se
ligam por uma forma de artigo:

e-

Albergaria-a-Velha, Montemor-o-Novo.
Trás-os-Montes;
b) nomes em que entram os elementos grão e grã; Grã-Bretanha,

Grão-Pará;
C) nomes em que se combinam simetricamente formas onomásticas (tal
como en" bispo-conde, medico-cirurgião, etc.): Áustria-Hungria, Croácia-

Eslavónia;

dl nomes que principiam por um
elemento verbal: Passa-Quatro. Quebra-Dentes,
Fortes;

Traga-Mouros,

Trinca-

e) nomes que assentam ou correspondem diretamente a compostos de
vocabulário comum em que há hifen:
Ca:pitão-Mor, como capitão-mor; Norte-americanos, como norte-americano;
Peles-Vermelhas, como pele-vermelha;
Sul-Ajricanos, como sul-africano; Todo-Poderoso, como todo-poderoso .
Limitado assim o uso do hifen em
cmposto~ onomásticos formados por
justaposição de vocábulos são variadfssimo sos compostos do mesmo tipo
que prescindem desse sinal; e apenas
se admite que u mau outro o tenha

-e
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em parte, se o eXIgIr a analogia com
algum dos casos supradtados ou se
entrar na sua formação um vocábulo
escrito com hifen: A dos Francos (POVf'ação dé portugal). Belo Horizonte,
Castelo Branco (top:'mimo e antropónlmo; com a vanação Castelo Branco), Entre Ambos-as-RIOs, Figueira
da Foz, Foz Tua , Fretxo de Espada a
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques, Minas Geraiõ , Nova uelândia,
Ouro Preto, Ponte de Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santa Rita do
Passa-Quatro , São (Ou S.) Mamede
de Ribatua, Torre de Dona (ou D )
Chama, Vila Nova de Foz Côa. Entre-

•

se pode ver em exemplos de várias espécies:
a) locuções substantivas: alma de
cântaro, cabeça de motim, cão de
guarda, criado de quarto, moço de recadoS, sala de vis:tc:;
b) lCCUÇÕê.5 adjcti-; as: cor de açafrão) · cor de cal é com leite, cor de
vinho (casos diferentes de com-de7'osa, que não é locução, mas verdadei-

ro composto, por se ter tornado unidade semântica);
c) locuções pronominais: cada um
êle próprio, nós mesmos, nós outros,
quem quer que seja, uns aos outros;
d)
locuções adverbiais: à parte
(note-se o substantivo apa?'te) de mais
(locução a que se contrapõe de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, etc.), depois de amanhã, em cima, por certo, por isso;

.tanto ,os derivados directos dos compostos onomastlcos em referência, tanto dos que requerem como dos que
dIspensam o uso do 11ifen, eXIgem este
sinal, à maneira do que sucede com
os derivados directos de compostos sie) locuçlJes prepositivas: abaix~d
milares do vocabulárIo comum. Quer acerca de, acima de. a fim de, a
dizer: ao mesmo moao que se escreve, de, à parte de, apesar de, aq ndor
por exemplo, bem-me-querzinho, gran- . de, debaixo de, enquanto a, p o r '
de-ojicwlato . grão-mestrado, guardamoria, pára-quedista. Santa-tezal em
harmonia com bem-me-quer , grandeof,czal grão-mestre. guarda-mor , páraQuedas, santa-te, deve escrever-se: be10-horizonti1!O,
de Belo Horizo'ltte;
castelo-vidense. de Castelo de Vide;
eêpirito-santense, de Espznto Santo;
1u;,-lorano, de Juiz de Fora; pontelimense, de Ponte de Lima; portoulegrenSe, de Porto Alegre; são-tomense, de São (Ou S.) Tomé; vilarealense, de Vila Real.

-e

Convém observar, a propósito, que
as locuções onomásticas (as quais diferem dos compostos onomásticos como quaisquer locuçõ,es diferem de
quaisquer compostos, ISto e. por não
constituírem ul1ldades semânticas ou
aderências de sentidos, mas conjuntos
vocabulares em que os respectivos
componentes, apesar da associação que
formam, têm OS seus sentidos individualIzados) dispensam, sejam de que
especL forem, o uso do hifen, sem
prt-juizo de este se manter em algum
componente que já de si o possua:
Amenca do Sul, Beira Litoral, Gália
Ctsalp~na, Irlanda do Norte; Coração
de Leao, Demónio do Meio-Dia, Príncipe Perjeito , Rainha Santa; etc. Estão assim em condições iguaIS às de

todas as locuções do vocabulário comum, as quais, a não ser que algum
dos seus componentes tenha hifen (ao
deus-dará, a quezma-roupa, etc.), inteiramente dispensam êste sinal, como

de, por cima de, quanto a;
j) locuções conjuncionais: a fim de
que, ao passo que, contanto que, logo
que, pu?' conseguinte v,sto cornO.
BASE XXIX

Emprega-se o hifen em palavras
formadas com prefixos de ongem grega ou latina, ou com outros elementos
análogos de origem grega (primitivamente adjectivas), quando convém não
os aglutinar aos elementos imediatos, por motivo de clareza ou expressnidade gralica. por ser preCiso evitar má leitura. ou por tal ou tal prefixo se:' acentuado gràficamente. Assim o documentam os seguintes casos:
1. o) compostos formados com os prefixOl contra, ext?'a (exceptuando-se
extraordinárioQ, infra, mtra, supra e
ultra, quarldo o segundo elemento tem
VIda à i>arte e começa por vogal, h,
r ou s: contra-almzrante, contra-harmónico , contra-regra , contra-Senha;
extra-axila?', extra-humano, extra-regulamentar, extra-secular, infra-axilar, infra-hepátzeo. infra-renal, injrasom, intra-hepático, intra-ocular, intra-raquidiano; supra-axilar, suprahepático, supra-renal. supra-sensível;
ultra-humano, ultra-oceãnico, ultraromântzco ultra-som;
2 . O) compostos formados com os elemeütos de orIgem grega auto, neo,
prato e pseudo, quando o segundO
e,emento tem vida à parte e começa
por vogal, n, r ou s: auto-educação,

O·S
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-24auto-retrato, auto-sugestão; neo-eScolastico, neo-helémco, neo-republicano,
neo-social1sta; proto-árico, proto-histórwo, proto-romântico, proto-suljureto; pseudo-apóstolo, pseudo-revelação
pseudo-sáblO;
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3, o) c:Jmpostos formados com os
prefixoo anl.! arqw e sem!, quando o
segundo elemento tem vida à parte e
começa por h, 1, r ou s: anti-higiénico, anti-iberico, anU-religioSo, anti-
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semita, arqul-hipérbole, arquHrmandade, arqui-rabino, arqUi-secular, semi-homem, semi-interno, semi-tecta,
semi-selvagem;
4, O) compostos formados com os pre~
fixos ante, entre e sobre quando o se-

gundo elemento tem vida à parte e
Ocomeça por h: ante-histórico, entrehostil, Sobre-humano;
5, o) compostos formados com os
pr 'fixos luper , mter e super , quando o

segundo elemento tem vida à parte
e começa por It ou por um r que não
se liga foneticamente ao r anterior:
hiper-humano, inter-helénico inter,
'
res1stente,
super-homem, super-requintado;
a) do, da, doS, das, dele, dela, dele,s, delas; deste, desta, destes, destas,
d1StO; desse, dessa, desses, dessas,
diSso; daquele, daquela , daqueles, daquelas, daqUilo; destoutro, destroutra,
destroutros,
d.estroutras;
dessoutro,
dessoutra, dessoutros . dessoutras' daqueloutrú, daqueloutra, daquelóutros
daqueloutras; daqui; dai; dali; dacolá;
donde; dantes (== "antigamente");
b) no. na, nos, nas; nele, 1Lcla
neles, ,nelas, neste, nesta, nestes, nes-'
s , msto , nesse, nessa, nesses, nessas,
nlSso, naquele naquela , naqueles, naquelas, naquilo, nestroutro, nestoutra,
nestoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra, nessoutros, nessoutras, naqueloutro, naqueloutra, naqueloutros naqueloutras, num, numa nuns, númas,
noutro, noutra, noutros, noutraS, noutrem, nalgum" nalguma, nalguns, nalgumas, nalguem, nalgo;

ta..

2, O) por uma ou duas formas voca".
bulares, senão constituem, de modo
fixo, uniões perfeitas (apesar de serem correntes com esta feição na pro"
núncia portuguesa): de um, de uma,
de uns, de umas, JU dum, duma, duns,
dumas, de algum, de algumas, de alguns, de algumas, de alguém, de algo,
de algures, de alhureS, ou dalgum,
dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém,
ilalgo dalgures, dalhures, de outro, de
outra, de outros, de outras, de outrem,

de outrora, ou doutro, doutra, doutros,
doutras, doutrem, doutrora, de aquém
ou daquém, de além ou dalém, de entre ou dentre.
D ' acôrdo com os exemplos deste

último tipo. tanto se admite o uso da
locução adverbial de ora avante como
do advérbio que representa a contracç ...o dos seus três elementos: doravante.

Relativamente às combinações da
prepOSição em com formas artic,u lares
e pronominais, observe-se que legitimamente coexistem com elas, abonadas pela tradição da Lmgua, construções em que essa preposição se não
come.ma com tais formas: em o.
no, em um = num, em algum
==nalgum, 3m outro

= noutro, .,e.tc.

BASE XXXIV

Quando a preposição de se combin - com as formas artlCulada.s ou pronorr mais o, a, os e as , ou com quaISquer pronomes ou advébios começadoo
por vogal. mas acontece estarem essas
palavras integradas em construções de
infinitIVO . não se emprega o apóstrofo, nem se funde a preposição com a
forma ImedIata escrevendo-se estas
duas separadamente: a fim de ele
compreender; apesar de não o ter visto; em virtude de os noSsos pais serem

--

bordosos; por causa de aqui estares.

xxxv
Faz-se uso do apóstrOfo para cindir gràficamente um[,. contracção ou
a!;,lutinação vocabular, quando um
elemento ou fracção respectiva pertence propriamente a um conjunto
vocabular distinto: d' "Os Luszadas",
BASE

d' "Os Sertões"; n' "Os Lusíadas" ,
n' "Os Sertões", pel' "Os Luszadas",
pel' "Os Sertões". Nada obsta, con-

tudo. a que estas escritas sejam
substituídas por empregos de prepooiçóes integras, se o exigir razão especial de clareza. expressividade ou ênfase: de "Os Lusíadas", em "Os Lusíadas, por "Os Lusíadas", etc.
As cisões indicadas são análogas as
dissoluções gráficas que se fazem. em6, O) compostos formados com os
prefixos ab, aa e ob, quando o segundo
elemento começa por um r que não
se liga fonétícamente ao b ou d anterior: ab-rogar, ad-renal, ob-reptíCIO;

. 7. o compostos formados com o prefIxo sub, ou com o seu paralelo sob,
quando o segundo elemento começa

e-

,
.
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por b, por h (salvo se não tem vida
autônoma: subastar, em vez de sub]wstaT) ou por um r que não se liga
íOtip.tlCamente &ü b anterior: sub-bibliotecario, sub-hepatico,
. sob-roda, sob-rajar;

sub-rogar;

8. O) compostos formados com os
prefIxos C/TCU7il, quanclo o segundo
elemento começa por vogal, h , m ou
n: circum-ambiente, ctrcum-hospitalar,
ctrcum-murado, ctrCllm -navegação;

9. o) compoótos lormados com o prefixo co, quando êste tem o sentido de
"a par" e o segundo elemento tem
vida autónoma: co-autor, co-dialecto,
co-herdeiro, co-proprietario;
10. o) compostos formados com os
prefixos com e mal, quando o segundo elemento começa pür vogal ou h:
com-aluno; mal-aventurado, mal-humorado;
11. 0) compostos formads cm o elemento de origem grega pan, quando

o segundo elemento tem vida à parte,
e começa por vogal ou h; pan-americano , pan-americanismo;
nico, pan-heleniSmo;

pan-helé-

12.°) compostos formados com o
prefixo bem, quando o segundo elemento começa por vogal ou h , ou então quando começa por consoante, mas
está em perfeita evidência de sentido: bem-aventurado, bem-aventuranda, bem-humorado; bem-criado, bemjadado, bem-jazente, bem-jazer, bemquerente, bem-querer, bem-vindo;

13.°) compostos formados com o
prefixo sem, quando este mantém a
pronúncia própria e o segundo elemento tem vida à parte: sem-cerimónia, sem-número, sem-razão;

14.°) compostos formados com o
prefixo ex. quando este tem o sentido
de cessamento ou estado anterior: exdirector, ex-primeim-ministro, rei',
15. °) compostos formados com os
- pre~'ixos vice e vizo <salvo se o segundo elemento não tem vida à parte:
vice-dómino) , ou com os prefixos soto
e sota quando sinónimos desses: vicealmirante, vice-cônsul, vice-primeiromimstro; vizo-rei, vizo-reinado, vizo.
reinar; sotacapitão, sota-patrão, sotapiloto;

16.°) compostos formados com os
preí'ixos que têm acentos gráficos, com<., além, aqucm, pós (paralelo de PÓS)
pré (paralelo de prel, pró (com o sen~
tido de "a favor de"), recém: alémAtlantico. além-mar; aquém-Atlânti-co, aquérn-jl'onteiras; pós-glaciário,

pós-Socrático; pré-hiStórico, pr~-socrlÍ."
tico' pro-britnico, pró-germâmco; rtcérr:-casado, recém -nascido.
BASE

xxx

Emprega-se o hifen nos vocábulos
terminados por sufixos de origem tUPIguara:-:l çue rcp:'csentam formas. adject:vus, como açu, guaçtt e mzrzm,
qm.·ldo o primeiro elemento acaba
em vogal acentuada gràficam:nte ?u
qrando a pronúnCIa eXIge a dlStmça:o
gráfica dos dois elementos: amoreguaçu, anaja-mirim, andá-açu,
pim-açu, Ceará-Mrim.

ca-

BASE XXXI

Emprega-se o hifen nas ligaçõ~s. da
prepüs:çi'\o :le às formas monossllablca: do pl'e~ente do indicativo do verbo haver: hei-de, hás-de, há-de, hetsde, hão-de.
~
E' o hifen que se emprc;;J., e . •::'0
o travessão, para ligar àuas ou r" '

089

palavras que ocaslOnalmente se combin!tm. formando. não propriaI,1cilLc
vocàbulos compostos. mas encadeamentos vocabulares: a diVisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade; a estrada
Rio de Janelro-Petropolis; o desafio de
xadrez lnglaterm-França; o percurso
Lisboa-Coimbra-Porto.

•

BASE XXXIII

E' inadmissível o uso do apóstrofo
nas combinações das preposições de e
em com as formas do artigo definido, com formas pl'onommais divrrsalo e co mformas adverbiais (exceptuado u que se estabelece nas bases XXXV e XXXVI). Tais combinações são representadas :
1.°) por uma só forma vocabular,
se constituem, de modo fixo, uniões
perfeitas:
bora sem emprego do apóstrOfo, em
combinações da preposição a com pal!'vras pertencentes a conjuntos vocabt;,lares Imediatos; a "A Relíquia",
a "Os LuSíadas" (exemplos: expressões importada s a "A Reliquia"; recorro a "Os LustadaS"). Em tais casos, come e ób'vio, entende-se que a
dissolução gráfica nunca Impede na
lPjtura a combmação fonética: a A=
à, a Os = ans, etc.
BASE XXXVI

Pc de cindir-se por meio do a;póstrofo uma contracção ou aglutinação

-

-26vocabular, quando um elemento ou
fraçãc respectiva é forma pronominal e se lhe quer dar realce com o
uso da maiúscula (veja-se a base
d'Ele. n'Ele, d' Aquele, n' Aquele,
d'O, r.'0, pel'O, m'O, t'O, Ih'O, ca-

XLV):

sos em qUJ a se;;lmda jJJ.rte, forma
masculina. é aplicável a Deus, a
Jesus, etc.; d'Ela, n'Ela, d'Aquela,
n' Aruela d' A n' A pel' A 'm'
A t''
A
)
Ih' A, casos em que a segunda parte,
" : ( ' ) '

forma feminina, é aplicável à Mãe
de Jesus, à Providência, etc. Exemplos frásicos: confiamos n'O que nos
salvou;
esse milagre revelou-m'O,
está n'Ela a nosSa esperança; pugnemos pel' A que é nossa padroeiraL
A semelhança das cisões indicadas,

pode diSsolver-se gràficamente, posto
que sem USO do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma
forma
pronominal realçada pela
maiúscula: a O. a Aquele, a A, a
Aquela (etel1dendo-se que a dissolução
gráfica nunca impede na leitura a
= ao, a
combinação fonética: a
Aquele = àquele, etc.) Exemplos frásicos: a
que tudo pode; a Aquela

°

°

que nos protege.

BASE XXXVII

Sempre que, no interior de uma
palavra composta, se dá invariàvelmente, tanto em Portugal como no
Brasil. a elisão do e da preposição
d?~ emprega-se o apóstrofo: cbrad agua, copo-d'água (planta, etc.)

galinha-d'água, mãe-d'água, pau-d'á~
gua, pau-d'alho, pau-d'arco. Dando-

se porém, o caso de essa elisão ser
estranha à pronúncia brasileira e só
se verificar na portuguesa. o apóstrofo,
é. ~ispensado, escrevendo-se a prepoSlçao em forma integra: alfinete-deama, maçã-de-adão, mãO-de-obra péde-alferes.
'
<?~serv~-se que no primeiro caso
(ellsao mV!l'riável) o emprego do
apóstrofo dISpensa o hifen entre a
preposição e o elemento imediato.
BASE XXXVIII

I()
Q)

Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do hagiológio, quando importa
representar a elisão das vogais finais
o .es Sant'Ana, Sant'lago, etc. E'
pOIS, correto escrever'
Calçada de

N~

Sant' Ana. Rua de Sant' Ana' culto
de Sant'lago, Ordem de Sant'lago.

.~
lO

U

N
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Mas, se as
como é o

ligações deste género
caso destas mesmas

Sant'Ana e Sant'lago, se temam
pe:feitas unidades mórficas, soldam:
se os dois elementos: Fulano de SalllUTa, ilhéu de Santana, Santana do
parnaíba; Fulana de Santiago, ilha
de Santiago. Santiago de Cacém.
Er:.l r'ar;;:elo C:>',J a g"aLa fant' Ana

e Cc-ngéndes, em~l'Ega-L:: trunb3m o
apoot:ofo nas ligações de duas formas a,ntroponimicass, quando é nec-es.sário indicar que r.a primeira se
eJide um o final; Nun' Alvares, Pf!dr' Alvares, Pedr' Ean,es.

Note-se que n'~s casos referidos as
EGcritas com apóstrofo, indicativas de
e:isão. nã.o im)}edem, de modo algum,
as escritas sem após'rofo: Santa Ana.
Nuna Alvares, Pedro Alvares, et:.
BASE XXXIX

OS nomes dE' raç,as, povos ou populações qualquer que seja a sua
modalidade. 03 nomes pertencentes ao
calendário, com excepção das designações dos dias da semana, escritas sempre c<~m minúscula e aR nomes de festa públicas tradlcior.ais, seja qU!\;1 fôr
o povo a que se refiram. escrev!!m-se
todOB com maiúscula inicial. por conStituírem verdadeiras formas onomásti~as.
Exemplos: os Açorianos, os
A mericanos os Brasileiros, o~ Cariocas os Hispanos. os Lisboetas, os Louletanos, os Marcianos Os Mato-Grossenses, os Minhotos. os MurtoS't'iros,
os Neqrcs. os portuqueses, os TU1Jtnambás' Abril Brumário, Elafebólion,
Nissá ou Nissão, Outono. Primavera,
Ramadã ou Rama.1ão, Xebate: Carnaval (também nome do calendário),
Elajebólias, Lupercais, Saturnais, Tesmofórias.

Relativamente a tod"s estes nolIl€S,
note-se que ~ importante distinguir
deles as formas qUe podem correspoiIlder-lhes como nomes comuns e que,
como tais, exigem o empregoda minúscula inicial. muitos americanos,
quaisquer portugueses todos os bra,..
sileiros: fevereiro (nome de uma ave)
outonos (cereais que &e semeiam no
Outono), primavera (nome de plantas) .

Note-se ainda que 00 nomes de raças, povos ou prpUlações mantêm a;
maiúscula inicial, quandO empregados,
por metonímia, ~1O. singular.: 0. Brast-

=

=

leiro
os Brastle7ros, o Mtnetro
Os
Mineiros, o Minhoto = os Minh.0tos,
o Negro = os Negros. o Portugues =
os Portugueses, o Tupinambá = 0$
Tupinambás.
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Escrevem-se com maiúscula illl:IaI
os vocábulos que nomeiam pessoas de
maneira vaga, fazencl~ as vêzes de 1:'1.
tropónimos. como Fnlano,
Sicrano ,
Beltrano
e re3uectivo,; femininos:
FUlano de tal. F 1ünnrJ de
disse uma (; )i~('. F'7 •. (";f!
lano, Sicrano e Beltrano
mesmo modo.
Quando,

falo Fulano
01' í"'; Fupensam do
porém, um
destes vocábulos é sinónimo de mdit:íduo. sujeito, tipo, etc., ou de formas

femiminas
corres]:ondentes, consti~
tl~indo assim verdadeiro sub3tantivl
comum, Já se não escreve COm maiuscuia, mas com minÚS cula: esse fu'ano,
aquela julana; um fulano qualquer.
BASE XLI

OS nom.::s dos p',ntos cardza:s e do:,
pontOs cela erais. que geralme'llte se
~Cl evem com minúscula inicial, recebem, 1-'~" c;:~c.,~'ã.), a maiÚ,cula. qnando C:csignam regiÕES: o Norte do Brasil; os mares do Sul; os povos do
Oricnte; as terras do Levan te, o OC1dente eU1'Opeu; o Noroeste ajrtcano,
a linguagem d:J N01·deste.
BASE

XLII

Escrevem-se com maiúscula inicial
os substantivos qUIs designam altr. s
con.eitos poli icos, naciOnais Ou relI'
giosos qua.ndG Se empregam sintétl.
camente, isto é. com dispensa de
quaisquer qua1ificativr s : o Estado, o
Império, a Nação; a Língua, a Pátrta
a Raça; o Fé, a Igreja a Religião.'
EXE'mplos frá:;iC05: benejiciou o Es.
tado; joi grande cultor da Lingua;
propagou a Fe.
BASE XLIII

•

Escrevem-se com maiÚSCUla inicial
cs nomes de ciéncias ramos de ciên.
cias e artes, quan-do em especial designam dISCiplinas es:olares ou quadros de estudps pedagogicamen'e organizados. Quer dizer: embora tais
llOmes Se grafem geralmente com mInúscula (anatomia, arquitetura, dtreito canónico, economia política, escultura, filogia românica. física ge.
ral, jGnétlca histórica. eograjia, gloto/agia. luinguística, medicina, música,
pintura, qUímica orgânica, teologia,

etc.), recebem a maiÚSCUla em casos,
cemo estes: doutorou-se em Direito'
é alu.no de Filologia Portuguesa, estd
matriculado em Clínica Médica; jreq~en.ta as aulas de Geograjia Eco.
nomlca; obteve distinção a cadeira
de Fisica; terminou o curso de Pintu.

ra.

/~fI!';, na,; C:t2.ÇC:S, . . ~~ tí'r~c· c S~ "'ti ...
tulo:; c'e livros. de publicaçõ2s periódicas p de produçõrs f\l'tfstica~: O Pri-

mo Basilio - Espzsó'!i'J Domestica Os
Sertõps. Se~ne,' Grem:;';';,'o: A aNUe
tnom~ CZ 10J:!ia:1
....):·~lU; Oi,cfa~ Revista l.,usltàna; O Destcrrado (estátua
de S.~ares dos Reis). O Guaram (ópera de Carlos (3')mes) , Transjigurar:ão

(quadro de Rafael\ . No entanto, escrevem-se com maiú~cul[ls iniciais( :-:..-mmúscula exclusiyr.. se unilíteros,
sem prejuizo de hav.el' sempre maiús ......_ _
cuia na pl'im"iD ):'lbvra, cs seguintes com;::>:>e:ltcs d;) ti ' t·.l's e subtitulos de-.o,te gênero 1.0) forma., do artigo
definid.::> 0'-1 do pronome demonstra(prep·;'s:~ões, advérbios, etc.), simples
tivo afim' 2.c ) palavrcs i:1f1exivas
(preposições, a:lvérb'o<; etc.). oi:'1~ICS
ou combiradas co· rr~, I"l~s:n';,sfoJ'mas; 3. 0 ) locuções relativas a qU'llquer cat€goria d: P11avI'as ;nfc):ivas
e combinadas {'u nãr. de modo idê-ntico Ex"mplos d~~ tr n., f''t°f'S: Cnn!Tf[
u Militarismo, Sóror !,Iariana, a Freira Portug'iesa; A M01·yr.dinl/a dos Canaviais - Cronic;! d'1. Alrieida . Mil e
Atlâ.ntico,
Seiscpntas Léguas
pelo
Oracão aos Moras. Reflexões sôbre a
Língua Portuguesa. VoltClreis . o Cristo?' Algumas Palavras a respeiío de
Púcaros em portugal. A propósito de
Pasteur, Viagem à roda da Parvónia.
BASE XLV

As formas pronominais referidas a
entidades sagradas (Deus. Jesus. Mapodem
escrever-se com
ria, etc.)
maiÚS0ula inlcial (ou maiúscula exclusiva se unilíterasl. quan<l-:J há in tuito de lhes dar e'pecial relevo
(,-e'a-se a b3sE' XXXVT\' de'!ic'1.m-

Lh~ culto

jervoroso; 1: Ela a nossa
protetira; invocamo-Lo muitas vezes;
venel'am:JS O que nos sa/'l:ou.

Por sua vez. devem conservar a
maiúscula, quando transcritas, as formas pron·rminais que pessoas de alta
hierarquia referem a si mesmas e a
que dão, segundo usos. consagrados,
esse realce gráfico; Eu, Nos, Nosso, etc.
BASE XLVI

OS nomes de cargos, postos o~ dignidades hierárquicas, sejam quaIS forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam titulas,
qualquer que -seja a importância destes, escrevem-se em regra, com minúscula inicial, ressalvada, çlaro está,

O91

'.
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possibilidade de emprego da maiúsc1..lla em complementos que oS especifiquem: o arcebispo de Braga, o con-

selheiro F., o duque de Caxias, o imperador, o marquês de pombal, o patriarca das tndias, o presidente da
República, o rei de Inglaterra, o reitor
da Universidade. Sem embargo usa-se

a maiúscu:a em qualquer vocábulos
deste gênero, se assim o exigem práticas oficiais (correspondência de fundonários com superiores hierárquicos,
assinatura de documentos por certas
altas personalidades, etc.), ou se eles
se encontram abrangidos por preceitos
ortográficos especiais, como nos casos
seguinte: Ao insigne Reitor da Universidade de... (inicio de tima dedicatória: Reitor, em vez de reitor, por
deferência); Dom [ou D,J, Abade
(Abade, com maiúscula, por atracção
gráfica da forma de t r a t a m e n t o

•

(Dom): Senhor [ou Sr,J; Professor
[ou Proj:J (Professor, com maiúscula,
por atl'acção gráfica de Senhor); Sua
Excelência [ou S, Ex. a ] o Presidente
da República (Presidente. com maiúscula, por atracção gráfica de Sua Excelência) .

Q
Q

iô

><

'ji
()

Os títulos universitários bacharel,
doutor, licenciado e mestre, este últi-

N
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mo aplicado aos antigos graduados em
Artes, escrevem-se. em atenção ao uso,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados e antepostos a nomes de
pessoas (ao modo do que a"ontece com
a abreviatura de padre: Pe Antônio
Vieira); o Bel. Antônio de Azevedo, o
Dr. Francisco de Castro, o Ldo. João
Franco Barreto. M. André de Resende.
O mesmo se aplica, como é óbvio, as

abreviaturas das flexões respectivas:

a Dr. a ••• , a Lda .. ,., os Drs .... , os
Ldas .. .. , as Dras .. , ., as Ldas., .. Res-

salva-se, no entanto, a possibilidade
de todas estas formas. mesmo escritas
pOr extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particulares: Caro Doutor (numa carta),
caso em que a maiúscula resulta de
deferência; Senhor [ou Sr.] Doutor,
Senhor [ou Sr,J Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
gráfica da forma de tratamento Senhor
(notem-se as grafias com abreviação
i.ntegral: Sr. Dr., Sr. Ldo.); Museu
Etnológico do Doutor Leite de Vasconcelos, caso em que a maiúscula é de-

terminada pela natureza da combinação vocabular (nome de uma instituição oficial).
As formas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos

de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (ou minúscula
exclusiva, se uniliteras), desde que
sejam: 1.0) formas do artigo definido;
2.°) palavras inflexivas simples ou
combinadas com as mesmas formas;
3.°) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.
Exemplos dos três casos: Entre-os-Rios
(povoação de Portugal), Montemor-oNovo, Trás-os-Montes; América do
Norte, Entre Douro e Minho, Freixo
de Espada à Cinta, Santo André da
Borda do Campo, Rio Grande do Sul;
Rossio ao sul do Teio, Viana de a par
de Alvito (OU Viana a par de Alvito) ,

Esta norma é extensiva a quaisquer
combinações de palavras que se escrevam com maiúsculas iniciais (veja-se o que ficou expresso na base
XLIV, a propósito de títulos a subtítulos de livros) Exemplos: Festa da
Raça; Instituto para a Alta' Cultura;
República dos Estados Unidos do Brasil; Rua do ouvidor.
BASE XLVIII

A divisão silábica, que em regra se
faz pela soletraçiio (a-ba-de, bru-m~,
ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, maxi-mo, ó-xi-do. ro-xO, tme-se, e na

quai por isso, se não tem de atender
aos elementos constitutivos dos vocábulos segunda a etimologia (a-ba-It-enar bi-sa-vó. de-sa-pa-re-cer. di-súri-c~, e-xá-ni-me, hi-pe-ra-cú-si-co,
i-ná-bil o-bo-val, su-bO-cu-Iar, su-perá-ci-dô), obedece a vários preceitos

particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer
em fim de linha, mediante o emprego
do hifen, a participação de uma palavra'
1.'0 São indivislveis no interior de
palavra, tal como inicialmente, e formam, portanto, sUaba para a frente
as sucessões de duas consoantes que
constituem perfeitos grupos, ou sejam
(com excepção apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em b
ou d: ab-llligação. ad-l lligar. sub-lllunar, etc., em vez de a-Ilblegação, a-li
diligar, su-Ilblunar, etc.) aquelas sucessões em que a primeira consoante e
uma labial, uma gutural, uma dental
ou uma labipdental e a segunda um
I ou um r; a-Ilblução, cele- Il brar, du-II
plicação, re-Ilprimir; a-I Iclamar, de- J!

creto, de-Ilglutição, re-llgrado; a-Iltl~
tico, cáte-Ildra, perime-Iltro; a-Ilflutr,
a- II /ricano, ne- 1I vTose.
2.0 São divisíveis no interior de pa-

lavra as sucessões de duas consoantes

•

-

30

De conformidade COm o que votou em
1907, e exammando as mOdificações
e ampliações que, em 1911, constituíram a ortografia oficial portugu esa, a Academia Brasile.ira de Letras resolveu aceitar o Acôrdo que
se segue, dentro das novas alterações constantes das bases juntas e
dêle fazendo parte integrante - 30
de abril de 1931.

A Academia das Ciências de Lisboa,
pelo seu r€presetnante, Sua Excelência o Senhor Embaixador Duarte Leite ,e a Academia Brasileira de Letras,
pelo seu Presidente. Fernando Magalhães, firmam o acôrdo ortográfico
nos seguinres têrmos:
1.0 - A Academia Brasileira a ceita
a ortografia oficialmente adotada em
Portugal com as modificações pOr ela
propcstas e constantes das bases juntas, que dêste acôrdo fazem parte
integrante;
2.° - A Acad,emia das Ciências de
Lisboa aceita as modificações propostas pela Academia Brasileira de Letras e constantes das referidas bases;
3.° - As duas Academias examinarão em comum as dúvidas que de futuro se suscitar€m quanto à ortografia da língua portuguesa;
4.° - As duas Academias obrigamse a empregar esforços junto aos respectivos Govêrnos, a fim de, em harmonia cOm os têrmos do presente
acôrdo, ser decretada nos dois países
a ortografia nacional.
DECRETO N.o 20,108, DE 15 DE
JUNHO DE 1931
O chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando a vantagem de dar
uniformidade à escrita do idioma nacional. a qual somente poderá ser a7cançada por um sistema de simplificação ortográfica que respeite a história, a etimologia e as rendências da
língua, resolve:
Art. 1.0 Fica admitida nas repartições pÚblicas e nos estabelecimentos
de ensino a ortografi~ aprovada pela
Academia de Letras e p'ela Academia
de Ciências de Lisboa.
Art, 2.° No "Diário Oficial" e nas
demais publicações oficiais será adotada a referida ortografia.
Art . 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO N.o 23.028 - DE 2 DE
AGÔSl'O DE 1933
Torne obrigatórw o uso da ortografia
resultante do acõrdo entre a Acadenna Brasileira de Letras e a Acade.mia das Ciências de Lisboa.

O Chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Umdos do
Brfasil:
.
Considerando que o acôrdo ortográfico celebrado entre a AcademIa Brasileira ele Letras e a Academia das
Ciências de LIsboa, foi aprovado pelo
Decreto n.O 20,108, de 15 de junho ae
1931;
Considerando que jÁ está publicado
o vocabulário oncial da Academia
Brasileira de Letras, organizado segundo o sistema orr.ográfico decorrente do acôrdo, e que, portanto. fá ~ll
se torna a prática de um sistema gráfico que uniformize definitivamente a
escrita do idioma nacional;
Usando das atribuições contidas nO
art. 1.0, § único, do Decreto número
19.398, de 11 de novembro de 1930;
Decr€ta:
Art. 1.0 Fica obrigatório o uso da
ortografia resultante do acôrdo entre
a Academia Brasileira de Letras e a
Academia das Ciências de Lisboa, a
que se refere o Decreto n.o 20 , 108, de
15 de junho de 19931, no expediente e
pUblicações dos órgãos do Poder público, nas univêrsidades, nos colégios
ou ginásios nas es'colas primárias e
demais estabelecimentos de ensino,
públicos ou fis calizados.
Art. 2.° Será também exigido o uso
dessa ortografia em todos os requerimentos e documentos submetidos à
administração pública e no expediente
e publicações de emprêsas, companhias
ou sociedades que gozem de favor oficial.
Art. 3.° A partir do dia 1 de janeiro de 1935 não serão admitidos nos
estabelecimentos de ensino, os livros
didáticos escritos em divergência com
o sistema a que s ei'efere o presente
decr€to.
Art. 4.° As dúvidas e as lacunas
verifkadas no formulário ortográfiCO,
aceito pelas duas Academias signatárias do acôrdo, serão fixadas par portaria do Ministério da Educação e
Saúde Pública, mediante proposta da
Academia Brasileira de Letras, em
conformidade com a Academia das Ciências de Lisboa.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
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que não constituem propriamente
grupos (ainda que uma delas se não
pronuncie) e igualmente as sucessões
de uma ressonância nasal e uma consoante: ab- Il dicar, adop-Iltar, amig- II

~
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dali te, Ed- l"ardo. fac- II' to . op- Il tar,
sec- Iltor, suo- I Ipor, ab- I soluto, ac- II
ção ad- 111etivo, adoP- II Ção, aj- Il ta,
beH lsamita, ip- ll silon, ob-Ilviar, des- II
cer, dis- Il ciplina, jlores- Il cer, nas- Il cer,
res-I lcisão; acllne, ad- Il mirável, Daj- II
ne, dia/rag- Il ma, drac- Il ma ét- Il nico,
rit- Il mo, sub-I lmter, am-I lnésico, interam- Ilnense; bir- Il reme, cor-ilT oer ,
pT,or- ll rogar; as- I Isegurar, bis- I Isecular,
sos- II segar; bissex- Il to, contex- II to,
eX- li citar; atroz- I Imente, capaz- Il mente, in/eliz- Ilmente; am- Il bição, desen- ll ganar, en-I lxame, man- Il chu,
Mdn- ll lio; etc.
3.° As sucessões de mais de duas

consoantes OU de uma resonância nasal e duas ou mais consoantes são
divisíveis por um de dois modos: se
nelas entra um dos grupos que são
indivisíveis (de acôrdo com o preceito
1.0), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se
sempre antes da última consoante,
quer sejam todas pronunciadas, quer
haja alguma que não soe. ExemplOS
dos dois casos: cam- II braia, ec- li tlipse,

em-l i blema, ex- I \P 1 i c a r, in- licluir,
ins- Icriçdo, subs- Icrever, trans-I igredir; abs- Il tenção, antárc- II tico, arc-II
t 6 P o de, disp- ll néia, inters-I lcelar,
lamb- I! dacismo, sols- ll ticial, Terp-II
sícore, tungs- IJ ténio.
4.0 As vogaIS consecutivas que não

pertencem a ditongos decrescentes (as
que pertencem a ditongüs deste tipo
nunca se separam: ai- Il roso, cadei- lira,
insti- Il tui, ora- li ção, sacris- Il tães, traves- li sões) podem, se a primeira delas
não é u precedido de g ou q, e mes-

mo que sejam iguais, separar-se na
escrita: ala-I lúde, áre-I las, ca-I lapeba,
co-I Iordenar, do-I ler, flu-I lidez, perdo-lias, vo- Ilos. O mesmo se aplica
aos casos de contiguidade de ditongos
iguais ou diferentes, ou de ditongos e
vogais: cai-I lais, cai-I leis, ensai-Ilos,
jlu-Iliu.

5. ° As combinações gu e qu, em que
o u se pronuncia, nunca se separam
na vogal OU ditongo imediato do mesmo modo que os digramas gu e qu

(ne-l lgue, ne-llguei, pe-Hque, pe-II
quei), em que o u se não pronuncia:
á-Ilgua, ambi-//gUO, averi-llgueis; longín-Ilquos, 10- quaz, quais-Ilquer.

6. Quando se tem de partir uma
pala vra composta ou uma combinação
de palavras em que há um hífen, ou
ma:s, e a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros,
pode, por clareza gráfica, repetir-se o
híf,:n no início da linha imediata:
eX- II -aljeres, mão- II -de-obra, ou mãode- -obra, serená- h-los-emos ou serená-Ios- II -emos, sub- li -rogar, vice- li -almirante.
BASE XLIX

O ponto de interrogação e o ponto

de exclamação apenas se empregam
nas suas formas normais (? e !), comuns à escrita de grande número de
idiomas . Não se faz uso, portanto,
das suas formas invertidas
para assinala r o inÍCio de uma ínterrogação ou de uma exclamação sejam quais forem as dimensões destas .
BASE L

Para ressalva de direitos, cada qual
poderá manter a escrita que, por costume, adopte na assinatura do seu
nome.
Com o mesmo fim, pode manter-se
a grafia original de quaisquer firmas
comerciais, nomes de sociedades marcas e títulos que estejam inscritos em
registo público.
BASE LI

Recomenda -se que os topónimos de
línguas estrangeiras se substituam,
tanto quanto possível, por formas vernáculas, quandO estas sejam antigas
em português, ou quando entrem, ou
possam entrar, no uso corrente Exempios: Anvers substituído por Antuérpia; Berne, por Berna; Canterbur ll
por Cantuária; Cherbourg, por Cherburgo; Garonne, por Garona; Helsinki,
por Helsínquia; Jutland, por Jutldndia; Louvain, por Lovaina; Mainz, por
Mogúncia; Montpellier, por Monpilher; München, por Munique; Zürich,
por Zurique; etc.
Lisbôa, 25 de setembro de 1945. O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. A Delegação Brasileira:
Pedro Calmon, Presidente. - Ruy Ribeiro Couto . _ Olegario Mariano. José de Sá Nunes, Relator. - A Delegação Português a : Gustavo Cordeiro
Ramos, Presidente. - José Maria de
Queiroz Velloso . _ Luiz da cunha
Gonçalves. - Francisco da Luz. Rebelo Gonçalves, Relato
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Rio de Ja,neiro, 2 de agôsto de 193:~,
112,0 da Independência e 45,° da República, - Getúlio Vargas, - Washington F. Pires. - Francisco Antunes
Macic~, - Protogenes Guimari1e:s. _.J
José Américo de Almeida, - Juarez
do Nascimento Fernandes Tavora, Augusto lnacio do Espirito santo Cardoso, - Oswaldo Aranha, - A, de
Mello Franco. - Joaquim Pedro Salgado Filho.
DECRETO-LEI N,o 292 FEVEREIRO DE

--

•

DE

23

DE

1938

Ô Presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 18-0 da Constituição, decreta:
Art, 1,° E' obrigatório o uso da
ortografia resul tan te do acôrdo a qUI:
se refere o Decreto n,O 2íJ, 108, de 15
de junho de 1931 entre a Academia
Brasil-eira de Letras e a Academia das
CiênciaE de Lisboa, no expedIente das
reportições públicas e nas publicações
ofic1ais de todo o pais, bem como em
todos os estabelecimentos de ensinu
mantidos pelos pod·eres públicos ou
por êles fiscalizados,
Parágrafo único, A acentuação p.:ráÍl8f1, nos têrmos das bases do acôrdo
de que trata êste artigo, fica fixada
nas regras que acompanham êste decreto-lei
Art, 2,° Será publicado pelo MInistério da Educação e Saúde. e te-rá
mo obrilratório nOE tprmoE do artigo 1.0, dêste decreto-lei, um vocabulário ortográfico da llngua naclOnal,
no qual serão resolvidos os casos especiais de grafia não constantes do
acôrdo entre a Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
de Lisboa.
Art. 3,° A partir de 1 de junho d~
1939 não serão admitidos nos esta• bele~imentos de ensino oficiais ou reconhecidos oficialII\ente, livros didáticos escritos em ortografia diferente
da referida no artigo 1.0 dsête decreto-lei.
Art, 4,° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de
1938 117,° da Independência e 50,0 da
República, - Getúlio vargas, - Gus-

tavo Capanema. Francisco Campos. - Arthur de Souza Costa. João de Mendonça Lima, - Eurico
G, Dutra, - Henrique A, Guilhem.
- M, de Pimentel Brandão, - Fernando Costa, Waldemar Falcão.

DECRETO-LEI N,o 292 FEVEREIRO DE

DE

23

DE

1938

......................................
Regras para a acentuação gráfica
1, Usar-se-ão o acento agudo, o
acento cicruntlexo e o acento gra\'e.
Não será usado o trema.
2, Levam o acento conveniente,
aguda ou circunflexo, as palavras exdrúxulas: pássaro, pêssego,
3. Levam o acento conveniente,
a~udQ ou circunflexo, as formas verbais agudas ou monossilábicas tônica~, que ficam terminadas em vogal
por ter caído a consoante final: di-I
pô-lo dí-Io-ei
4. 'Levam '0 acento competen
agudo ou circunflexo, os oxítonos terminados em a, e, 1, o, u, tônicos, seguidOS ou não, de S: tupí, tUpi8,
5. Tomam acento agUdo as palavras cuja vogal tônica é e ou o abertos dos ditongos éí, éu, éi: fiéis, chapéu, Eóis, jibóia, idéia.
, 6, Tem acento agUdo o i tônico da
sequência vocálica aía: saía, baía,
caía,
7, Levam o acento conveniente.
agudo ou circunflexo, os monossílaoos
tônicos terminados nas vogais a, e, o,
seguidas, ou não, de s: pá Brás,
8, Leva o acento circunflexo o o
tônico fechado, segUido de o ou os:
perdôo, vôos.
. 99.9 Usa-se o acento grave na contração da preposição a com o artigo
definido ou pronome demonstrativo
feminino átono a, e com os demonstrativos aquele, aquela, aquilo,

, O
Q

Gustavo caponema.

DECRETO-LEI N,O 5.186 JANEIRO DE

DE

13

DE

1943

Regula o uso da ortografia em
todo o país

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Até que seja adotado em
definitivo o vocabulário oficial em elaboração, que consubstancie, de modo
seguro o acôrdo celebrado em 1931,
enter a Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa,
vigorará, em todo o pais, como formulário ortográfico, o do "vocabulário Ortográfi~o e Ortoépico da Língua portuguesa organizado pela Acad,emia Brasileira de Letras de acôrdo
com a Academia das Ciências de Lisboa", publicado e 1932.

-

Art. 2. 0 O Ministro da Educação e
Saúde fixará os prazos de obrigatoriedade relativos à ortografia dos livros
didáticos e, bem accim, resolverá, por
instruçõeb, tôda a matéri<l. atinente à
ar ~ografia .
Art. 3.0 Fica revogado o parágrafo
único do art. 1.0 do Decreto-lei número 292, de 23 de fevereifo de 1938,
e outras disposições que contrariem o
pre~ente decerto-lei.
Rio de Janeiro. 13 de janeiro de
1943, 122.0 da Independência e 55. 0 da
República. - Getúlio Vargas. - Gus-
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pressamente, estudar as questões que
se suscitarem na execução desta Convenção e tudo o mais que reputem
útil para manter a unidade ortográfica
da língua portuguesa. A presente
Oonvenção entrará em vigor, independentemente de ratificação. a 1 de
j.aneiro de 1944.
Feita em duplicata, em Lisboa, aos
L. S. João Neves da Fontoura.
L. S. Antônio de Oliveira Salazar".

DECRETO N.o 14.533 - DE 18 :DE
JANEIRO DE 194.4
promulga a Convenção Ortográfica
tavo Capanema. - Alexandre Marentre
o Brasil e portugal, assinada
condes Filho. - A. de Souza Costa .
em
Lisbôa,
a 29 de dezembro de 1943.
- Eurico G . Dutra. - Henrique A.
O
President.e
da República, havenGuilhem. - João de Mendonça Lima.
do
sido
assinada,
na cidade de Lisoôa,
- Osvaldo Aranha . - Apolônio Saa
29 de dezembro de 1943, uma Conles. - J. P. Salgado Filho.
venção entre o Brasil e portugal, estabelecendo o mesmo regime ortográCONiVIElNÇAlO OR~OGRA.F1ICiA
fico da limgua portuguesa; e
'ENTRJE lO iBRlAiSilL ~ PORTU~
Havendo a mesma Convenção enSua Excelência o Senhor Presidentrado em vigor no dia 1 do corrente
te da República dos Estados Unidos ' mês, independentemente de ratificado Brasil e Sua Excelência o Senhor
ção:
Presidente da Repúbli·ca Portuguesa
Decreto que a referida Convenção.
com o fim de assegurar a defesa, exapensa por cópia ao presente decreto.
pansão e prestígio da língua portuseja executada e cumprida tão in·t eiguesa no mundo e regular, por mútuo
ramente como nela se contém.
acôrdo e modo estável, o respectivo
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de
sistema ortográfico resolveram por
1944, 123.0 da Independência e 56. 0
. meio de seus plenipotenciários, assida República. - Getúlio Vargas Osvaldo Aranha - Gustavo Capanenar a presente Convenção.
Art. I - As Altas partes Contrama.
tantes prometem-se extrema colaboPORTARIA MINISTERIAL N.o 259,
ração em tudo quanto diga respeite
DE 9 DE ABRIL DE 1943
à conservação, defesa e expansão da
Dispõe sôbre a ortografia dos
lingua portuguesa comum nos dois
livros didáticos e dá outras propaíses.
vidências.
Art, Il - As Altas Partes Contratantes obrigam-s ea estabelecer como
O Ministério de Estado da Educaregime ortográfico da língua portução e saúde, usando da atribuição que
guesa o que resulta do sistema fixado
leh confere o art. 2. 0 do Decreto-lei
pela A{;ademia Brasileira de Letras
n. o 5.186, de 13 de janeiro de 1943,
e Academia das Ciências de Lisboa,
resolve:
para organização do respectivo vocaArt. 1.0 _ Observar-se-á desde logo.
bulário por acôrdo entre as duas Acaa
ortografia prescrita pelo art. 1.0
demias.
do
Decreto-lei n. o 5.186, de 13 de JaArt. lU - De harmonia com o esneiro de 1943, nos livros didáticos que
pirito desta Convenção. nenhuma prodevem ser usados em todos os estavidência legislativa ou regulamentar,
belecimentos de ensino do pais,
sôbre matéria ortográfica. deverá ser
§ 1.0 - Os livros didáticos ora em
de futuro posta em vigor. por qualquer
circulação e os que venham a ser pudos dois G<lvernos. sem o prévio acôrblicados até três meses depois de exdo com o outro, depois de ouvidas as
pedida a presente portaria ministerial
duas Academias.
não deixarão de ser usados pelo fato
de não adotarem a ortografia presArtigo IV - A Academia Brasileira
crita pelo Decreto-lei n. o 5.186, de 13
de Letras e a Academia das Ciências
de janeiro de 1943.
de LiSboa serão declaradas órgãos
consultivos de seus G<lvemos, em ma§ 2.° - Os livros didáticos imprestéria ortográfica, competindo-lhes, exsos no pais até que entre em vi~or

'.'

-

a definitiva ortografia de cuja definição ora trata a Acadamia Brasileira de Letras, não terão, por êsse fato,
o seu uso vedado.
Art. 2." - No cllSino da !íng'.la por~ '1"". . . . C'C"~
""{'Ir::: eX""-"'{"";4J~
t ".auesa
""'o
, ' -' " "
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discIplians, em todos os cursos mimstrados nos estabelecimentos de ensino dop ais. é obngatória a observância das regras de ortografia consta,ntes do formulário de que trata o Decreto-lei citado no artigo anl,enor.
Art. 3.° - O formulário ortográfico de que trata o Decreto-lei número
5.186, de 13 de janeiro de 1943, será
publicado pelos órgãos oficiais dos governos estaQ.uais, e adotado nas pu. blicações oficiais.
Art. 4.° - As regras do formulário
ortográfico referido no artigo anterior aplicam-se, em todos os casos,
aos nomes próprios.
Rio de Janeiro, 9 C:e abril de 194.3
-

Gustavo Capanema.

cópia extraida do D iár,o Oficial, Seção
I - 29-4-1944 - Pág. 7-701
MINISTÉR.IO DA EDUCAÇAO E
SAÚDE
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2. A obrigatoried
da or grafia
indicada no número anterior resulta do Decreto-lei n.O 5.186, de 13 de
J3~ f!xO de 1943. O formulário orto;,r.í.lico o')risatj~'i'J lie ~'.;Órd{) com o
citado Decreto-leI, está publlca.ó.o no
D~'

-0

C;(~-·;t,:

~~

..

~,~2

:-~~1

r

dl 1943,

com reti1icaçao no de 17 de junho do
mesmo ano. Posso informar-lhe que
existe edição moderna, feita por càsa
editora particular, do vocabulário de
1932, da Academia Brasileira de Letras.
4. Últimamente a Academia Brasileira de Letras publicou um novo vocabulário ortográfico com a d·enominação de Pequeno Vocabulário ortográfico da Língua portuguesa. 1l:s~
vocabulário representa valios'a contn'b uição para o estudo da reforma ortogTáfica que os dois governos deverão r·calizar para que Se apcl'f"i.,;õe o
sistema de 1941, ora em vigor nos dois
pode ser adotado como sistema da ortografia do mes~o modo que em PO:-tugal não Ee está adotando como Slf.tema de ortografia oficial o Vocablllirio Ortográfico da Língua Portuguêsa,
publicado em 1940 pela Academia d,~s
Ciências de Lis.baa.
l!\presento-Ihe os meus (protestos de
elevada estima e consideração. - Gustavo Capa11ema.

GABINETE DO MINISTRO

Ao Diretor da Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do serviço Público, enviou o
Sr. Ministro da Educação e saúde o
se'ciuinte aviso:
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944.

.•
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•

-

Sr. Dir,etor:
Tomando conhecimento de sua consulta sôbre a matéria ortográfica dirigida ao chefe de meu gabinete, venho
prestar-lhe as seguintes informações:
1. Está firmada entre o Brasil e
Portugal uma convenção ortográfica
que impõe a{)s dois govêrnos a obrigatoriedade de adoção de um mesmo
sistema ortográfico.
2. A ortografia ora vigente em nosso pais é rigorosamente a que decorre do acôrdo firmado em 1931 entre a
A1cadJemia Brasileira de Letras e a
Academia das Ciências de Lisboa, e
que está consubstanciada no vocabulário ortográfico e Ortoépico da Lingua Portuguesa. publicado em 1932
pela Academia Brasileira de Letras.
Proj. 1. 982-52

J?lR:ElSID~OIi.!'I..

DIA R.EPÚBLICIA

Comunicado da Secretaria da Presidência da RepÚblica distribui do pela
Agência Nacional:
"Por fôrça da Convenção Ortográfica assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943, entre o Brasil e Portugal, obrigaram-se os dois países ao
estabelecimenot de um mesmo regime
ortográfico da lingua portuguesa, que
seria "o que resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras
e pela Academia das Ciências de Lisboa para organização do respectivo
vocabulário por acôrdo entre as duas
Academias" .
Anteriormente a essa Convenção, a
Academia Brasileira de Letras aprovou wnânimemente, na sessão de 12
de agôsto de 1943, as instruções para
a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organizado um vocabulário que denominou "Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa" .
E:,istem, entretanto, embora em número limitado, divergências de sistema a acordar entre as Academias, e
F 3
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. ue em virtude da Convenção, devem
ser solucionadas entre as duas instituições, de modo que se consiga integral uniformidade da grafia da lmgua.
Tendo em vista estas considerações,
resolveu o 8r. Presidente da República recomendar a adoção oficial das
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de 12
de agôsto de 1943, e do seu Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, até qUe a definitiva solução da matéria, depois de mútuo entendimento das duas Academias, possa ser estabelecida.
Tendo ainda em vista que, por fôrça da citada Convenção é a Academia
Brasileira de Letras órgãos consultivo
do Go,:êrno em matéria ortográfica,
competmdo-Ihe estudar as questões
que se suscitarem na execução da
Convenção, resolveu o 8r. Presidente
da República enviar a Portugal, com
representação especial do Govêrno
.
uma comIssao
de acadêmicos, delega-'
dos autorizados da Academia Brasileira de Letras, que promoverá e ultimará, em entendimentos com a Academia das Ciências de Lisboa, a elaboração das bases definitivas da ortogr~fia da língua, a fim de que, de
acordo com o têxto e o espírito da
Convenção, possam os dois Govêrnos
promover os necessários e finais atos
legislativos referentes à matérias
Espera o Govêrno que, com' essa
providência que resolveu tomar e para
a qual conta com o apôio da Academia Brasileira de Letras no credenciar e designa ros seus representantes
terão, em breve, os dois países, de co~
mum acÕrdo, estabelecido oficialmente, par~ uso dos dois povos, um mesmo regIme ortográfico do qual possam
decorrer vocabulários sem discrepâncias" ,
(De 30-5-1944).

-
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m;ElS[~ÇiIlA

DIA. RElPúBiLIDA

." SECRETARIA

Circular n, ° 18-46 -

em 5 de julho de

1946

34:' 'Na"

'ou

'i~iormàção:' 'pá~~ê~~:'
despacho e na corespondência observar-se-á o seguinte:
a)
Clareza, precisão e sobriedade
da linguagem, isenção de acrimônia e
parcialidade;
b) Concisão na elucidação do assunto;
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c) Legibilidade, adotando-se, preferentemente, o uso da datilografia;
d) Transcrição dos dispoistivos da
legislação, citados na informação. par ecer, despache e na c c rr € sp or d ~ncia;
e)
Autenticação das cópias! relações ou outros elementos anexados
para ilustrar a informação. parecer
ou corespondência;
f) Margem, de acôrdo com as fórmulas padmnizadas ;
g)
Ortografia consubstanciada nas
instruções aprovadas pela t\cademia
Brasileira de Letras, na sessão de 12
de agôsto de 1943 e o "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua Portuguêsa": mandados adotar pelo Govêrno;
.
h)
Numeração e rubrica, à tinta,
nos casos de reorganização de proces-'
sos, cancelada a paginação a.nterior e
consignadas, expressamente, no processo essas provldêclcias;
j) As
informações, pareceres e
despachos serão dados seguidamente,
sem desperdício de papel, inutilizadas
as folhas ou os espaços em branco,
nos casos de juntada de cópias, relações ou outros elementos, e
1)
Ressalva expressa, no fêcho ' da
informação, parecer ou despacho, de
qualquer entrelinha. emenda ou rasura, bem como cancelamento de expressões,
ANTEPROJETO DE LEI
Revoga o decreto-lei n. O 8.286, de 5
de dezembro de 1945.
Artigo LO - Fka revogado o Decreto-lei n. O 8.286, de 5 de dezembro
de 1945, que aprovou o Acórdo 0rtogrMico de 194,5, firmado em Lislboa,
em 10 de agôsto daquele ano.
Artigo 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, dezembro de 1951.

•

Justificação

O Acórdo Ortográfico de 1945, firmado em 10 de agôsto daquele ano,
resultante do trabalho da Conferencia Interacadêmica de Lisboa para a
unificação ortográfica da lingua portuguesa, contravém aos reais interêsses do povo brasileiro .
O parecer lançado no projeto número 1.191-50, publicado no "Diário
do Congresso Nacional", de 4 deagôsto último, apenso a êste projeto demonstra, largamente, essa afirmativa e justifica esta proposição.
Sala das sessões, dezemhro de 1951.
-

Coelho de Sousa.

•.
•

-

•
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PROJETO N. 1.191-B

1930

REDAÇÃO FiNAL

Redacão final do Projeto n ú m ero 1: I91-A, de 19óG, aue aprova
o

te;t't~

(ta Con~ieilç':~a OrtoÇ}:"újtCU

r, ,;1:1,:1., t :!lr.; o Br(.~il e P07'iugu;,
em 29 de dezem bro de 1943, em
L isboa.

O Con gr esso Nacional decreta :
Art , 1.0 E' apr ovado o texto da
Conven ção Orgotráfica, íirmada entr e
o Brasil e Portugal, em 29 de d ezembro de 1943, em Lisboa,
Art. 2,0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Sala da Comissão de Redação, 15
de dezembro de 1951. - Getúlio Moura, Presidente. Aral Moreira,
Paulo Lauro, PROJETO N. o

Lapo Coelho.

1.191-A

~

1950

AproVa o texto da Convenção
Ortográfica firmada entre o Bra.-sil e Portugal, em 29 de dezembro
.,. de 1943, em Lisbôa; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça que opina pela constitucionalidade do projeto e pareceres das Comissôes de Educação
- e Cultura, com votos dos Srs. Coelho de Sousa e Otávio Lobo, e
votos em separado dos Srs. Carlos
Valdemar e Nestor Jost e da Comissão de Diplomacia favorál;eis
ao projeto.

.
..•

(Da comissão de DiplomSiCia)
MENSAGEM N.O 132-1948 A QUE SE
REFEREM OS PARECERES
Senhores Membros do Congresso
Nacional:
De acõrdo com o prece1to const1tucional, submeto a Vossa aprovação,
em cópia devidamente autêntica e
acompanhada de uma Exposição de
Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto da Convenção Ortográfica entre o BraslI e
Portugal, firmada, em Lisboa, a 29 de
dezembro de 1943.
Rio de Janeiro; em 20 de Julho ele
1948.
EURICO G, DUl':tA
MOTIVOS
Em 20 de jUlho de 1948
DAlj 68/540.22 (88).
A Sua Excelêrcia o .t;enhor
General de Divisão Eurico Gaspar
Dutra.
EXPOSIÇÃO DE -

Presidente da RepÚbl1ca.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às mS,os
de Vossa Excelênc1a a anexa copta
autenticada da Convenção Ortografl-,
cu eEtre o Lrasil c Po, t ugal. flrma.
da em Lisboa, a 29 de dezembro de
1943.
2. A Celebração da reterida Ci!
venção obedece ao intuito de 01' ,nar os trabalhos, de há mUlto em ·e.
endidos, no sentido de estabelece_
uma ortografia única da l1ngua portuguêsa e mtodo o mundo.
3 . A aludida Convençâo aeterm1110u
a obrigação reciproca de Oo.servarem
os dois países, "como regime ortogra.fico da língua port uguêsa, o que resulta do sistema fixado pela Acaae.
mia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisbôa, para
ol1ganização do reSlPectivo Vocwbulario por aoordo entre as duas Academias. C'onvenc10nou-se, ainda. que
nenhuma providência legislativa ou
regulamentar, seria, de fut\lro, posta
em vigor por qualquer dos doIs Govêrnos, sem préVio acõrdo com o outro
depOis de ouvidas as duas AcademIas,
que seriam declaradas órgãos consultivos de seus Governos, em matérIa
ortográfica competindo-lhes, expressamente, estudar as questões que se
suscitassem na execução da Convenção, e tudo mais que reputassem 11tH
para manter a unidade ortográfica dã
língua portuguêsa.
4. De conformidade com o disposto
na convenção, e para dirimir ainda
persistentes, enviou o Govêrno brasileiro a Fortugal, em 1944, uma comiSsão de membros da Academia Bras1leira de Letras, com representaçrto
oficial, a fim de fixar as bases deflnitÍ'vas da ortografia da língua, proporcionando aos dois países a possib1.
lidade de promoverem atos legislativos finais sõbre a matéria .
5. O acõrdo resultante daquela reunião foi aprovado no Brasil pelo Decret o-lei n . 8.286, de 5 de dezembro
de 1945.

..

10 1

6. Acontece, porém, que a ConstItuição Federal de 1937, vigente na
época da assinatura. da. Convença.o
Ortográfica, exigia em seu artigo 74,
letra d, a aprovação pelo Poder Legislativo dos tratados e convenções 111.
ternacipnals cele brados pelo Presidente da República. Tal aprovação. eu-.
tretanto, não se verificou. Foi baixado o Decreto n. 14. '5 33, de 18 de janeiro de 1944, promulgando a Conven...~_ _ _.._

•

•
•

-

36-'

ão quando se fazia necessâria a ~re·
ção da retificação por via de Decreto-lei no PresidenJte da Repúblic!l.
que, no momento, exercia cumulatlvamente o Poder LegIslativo, já. que
não estavam em funcionamento a Camara dos Deputados e Conselho Fe ,
deral.
7, Pareoe-rr.e, Senho.r Presidente,
em face do que acima ficou exposto,
que a Convenção Ortográfica deve se::submetida à aprovação do Poder Legislativo, de acôrdo com o artigo 66
Item l, da Constitulçâo Federal
nisso Vossa Excelência concordar:
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelêncIa, Senhor
Presidente, os protestos do meu mais
profundo r espeito, - Raul Fernan-

se

des,

PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
RELATÓRIO
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O Acôrdo Ortográfico resultante da.
Convenção assmada enlre o Brasil ~
Portugal, a 29 de de:&embro de 1943,
em Lisboa, tem plXlvooado fortes e
exaltados debates nas associações de
letras e filologia, na tribuna, na imprensa e no Congresso: debates de letrados, de estudiosos, professôre:; e
cientistas, gramáticos e filólogos, acadêmicos e oduristas, jornalL<ltas e parlamentares, Uns defendem-no com segurança e convicção, considerando-o
obra notável e afirmando que "03
proventos que aos escritores brasilelros ficarão assegurados por ês ~ e meio
não há economista nem sociólogo que
os deixem de prover com maior ou
menor precisão; e não serão sõmente
proventos materiais os qUI:! hão de !11lferir os nossos bons autores: também
proventos superIores de se tornarem
conhecidos, lidos e admir~dos pelos
povos de aqUém e de além-mar ~
(Prof. José de Sá Nunes). Outro~,
porém, o criticam com sarcasmo e
com impiedade, asseverando que "ao
ser pôsto em prática, mostrou trazer
grandes prejuízos ao ensino, e os protestos e queixas são presentes da paIte de quase todos os professôres,
principalmente da classe primária"
(Fernando Tê.vora e Benl Carvalho)
Há quem o repudie com zombarias ,
por considerê.-Io imposição dos portuguêses; e hlt quem o aceite com entusiasmo, por julgâ-Io vantajoso par a
os brasileiros.

w

.
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Dentro dessa luta viva e encarniçada, faz-se mister, para perfeito exam,,"
do assunto, muita prudência e muita
serenidade, multo estudo e sabedoria.
ds mestres da Fllo:ogla e do Direito,
que nos darão luz, com os seus ensiJ'
-entns e conclusões prura ser resolvido êste problema, de tão profunda
repercussão e de tão grande importãncia em tOdas as esteras educacionais e administrativas.
Não hê. nega.r que o AcOrdo Ortográfico é, realmente, a expressão inequivoca da unidade da escrita lusobrasileira e, conseguintemente, da
unidade da ltrlgua. Unidade necessllria e preciosa, que facilitando o conhecimento do idioma nacional e fixando a sua expressão escrita, segun- . . .
do normas fixas e seguras, baseada.s _
em princípiOS verdadeiramente cientificos, organizados pelas mais conspicuas autoridades filológlCas das duas
pátrias, só poderá trazer proveitos e ,..
vanJtagens a quantos manifestem R:.la
escrita os seus peus'amentos em nõ! sa
língua, quer na América quer na Europa, seja na Asia, seja na Africa.
Desaprovando o Acôrdo, não há negar que voltaríamos aos sistema ~o
dvo e per1goso da grafia. que o precedeu, pelo que nos parece de todo
sem cabimento e sem oportunidade o
projeto dos nobres deputados Fernandes Távora e Beni Carvalho, apresentado em 8 de outubro de 1946 a esta
Casa. no qual pediam a revogação do
Decreto-lei n. 8.2116, de 5 de dezembro de 1945, que ,a provou a ortografia
unificada,em "obediência à Conven,
ção assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943 . A êsse proje,to apresentou subsUtutivo o deputado Jorge
Amado, que pleiteou uma reforma integral e definitiva, a ser realizada por
comissão de ,t écnicos de comprovada
capacidade. Contràriamente ao dito
,
projeto e a êsse substttuivo se mani- . . . ·
festou o deputado Raul Pilla, membro . ,
da Comissão de Educação e Cultura,
votando pela manutenção do Acôrdo
e julgando indispensável que se "ouvisse , preliminarmente, a Academia
Brasileira de Letras e a Academia
Brasileira de Filologia/ '. Outro substitut ivo foi apresentado pelo deputado
Aureliano Lette, o Qual foi aprovado
por maioria ; sustenta o Acôrdo ortográfico e propõe a nomeação de uma
comissão especial Que, "valendo-se da
colaboracão da Academia Brasileira
de Letr as e insttt utos d e filolo,v,ia do
Pais" , estude "convenien.temente o
problema e apresente à Câmara doS'

•

-_.-----------------------------------------

Deput!lidos as bases para a sua solução Idefinitiy,a ". E', um iParecer fundamentalmente político. Não está com
o projeto Beni Carvalho nem com o
swbstiltutivo Jorge Amado. E' ll!penas
uma solução de emergência, que se
. nos afigura salvo melhor lliPredação.
sem 'base jurídica, desde Que se tenha
em conta o aue disnõe o Direito Privado e o Dirêtto OÕnstitucional Brasileiro .
Considerando-se que o Acôrdo OTto.gráfico. é o complemento. da Convenção de 1943 e que é um ato. internaéional não poderia nem poderá. na
conformidade dos nrincinios estabelecl.dos pelo Direito, ser reviSlto nem revog'll!do sem prévio entendilIDento Icom
as duas partes contratantes . Os ,a tos
intemacionailS podem ser denunciados
pelos melas regulares, quando reconhecidos como prejudiciais aos tnterêsses do povo. ou do Estado, cClmo podem ser suspensos pelo Senado da Re··
tlública, quando sejam declarados in~no.r itucionais nela Poder Judiciário.
Releva notar, "por um rprtncípio de
sinceridadof' e exação, Que o ilustre
deputado relator do substitwtivo aprovado me asegurou ser favorável ao
Acôrdo Ortográfico e contrário a qualquer modificação visto ,s aber que, como doutrina Fontes de Miranda, "se
o Poder Legislativo sugere al't era', ão,
Presidente da Renública deve interpretar que o tra,tado não conse"auiu
aprovação e entabolará. ou não, a seu
juízo, novas negociações".
Da Comissão de Educação e Cultura
veio o referido projeto para a Comissão de Diplomacia e Tra1tadolS. Nesta,
a.t2ndendo 1:0 requerimento do deputado Afonso de carvalho, foi ouvida
a. Academllli Brasileira de Letras, qHe
se manifestou favorável a manutenção
integral do Acôrdo. Ausente êsse deputado, coube ao nosso companheiro
Vargas Neto, como novo relator. apresentar parecer, que logrou ,a provação
unânime, tanto pela segurança do seu
estudo quanto pelo brilho da sua lingUll!gem, defendendo juridicamente o
Acôrdo, que considera "de conformidade com Q DireIto Internacioillal Público, comlt Lei, com a Junrisprudênci!li, com a Aoademia Brasileira de
Letras e com os votos apontados dos
mais ilustres membros da Academia
Brasileira de Filologia", salientando,
outrossim, que "tudo o aue se fizesse
de ora avante fora dêste" último seria
em pura perda, POorque as reclamações surgirão sempre não ,só da parte
dos professõres, como também dos
filólogos que não forem ouvidos, e
dos que forem contrariados" .

°

•
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Acompanhei-o com o meu voto,
declarando, nao obstaJ:llte, como é do
wnhecimento da Comissão
que se
bem considerasse o Acôl'do uma
graJlde realização, dentro do aspeo
jur~dico atnda lhe faltavam, na rui
opinião, formalidllides essenciais ara
a sua eficácia e validade como jam
a aprovação e a ratificação da onvenção de Lisboa, respectivam
,
pelo Poder Legislativo e pelo Poder
~ecu-tivo. Felizmente, em Iboa
hora,
opinião, chepa a
cOonfirmando esta
Mensa;gem 312 do 8r. Presidente da
Repúl>lica, em cópilli autenticada, remetendo o texto da Convenção Ortográfica, objeto de tão largos deoolt es:
8. Ex.a pede a aprovação do convênio
supramencionado, a fim de que seja
satisfetto o disposto no art. 66, I, da
Oonsti,t uição Federal, combinado com
o disposto no ll!l"t. 87, VII, da mesma
Carta.
A aprov,a ção pelo Congresos NacIonal, quer no passado quer nO' presente,
sempre foi considerada, nos países democrá,ttcos, como elemento substancial das COillvenções internaciona1.~. no
Direito ConSlti,t ucional Brasileiro é
hs.to uma; n01'lna pll!Cff1ca, jamaIS
posta em dúvida ou discussão. Desde
a Constituição de 1891 (art, n.O 12)
até à Lei Bâ.<lica de 1934 (art. n .o 40,
letra a); desde à Carta outorlg ada em
1937 (a'r t, 74, letra d) , 8Jté à Lei
Magna de 1946 (art. 66, n.O I, e ail'tigo 87, n.O VI!), tôdas tem es<t!lltul.do,
sem exceção alguma, a competência
privatiy,a ou exclusiva do Parlame lto
para resolver
defin~tivamente sôbre
os tratados e convenções internacionais.
O referendo do Poder LegilSlativo em
tal caso é criação democrática por
excelência. Restringtndo as atribuições do Poder Executivo; limitaindolhe a capacidade na poliltica estrangei.ra; diminuindo-lhe o poder eLe represen.tação, 00 referendo eSltalbelecE!' a
divisão de responsaJbilidade e a garantia de melhor exame de assuntos
ext,ernos, sempre de 'a lta relevância,
porque adstrito ao próprio sen.tido
de soberania do Estll!do: O poder de
fazer trll!tados - já ° afh'mava João
Bal'balhOo
"considera,se u mdos
atributos da soberania; e, se êle é
exercido pelo preseidtne. que a representa e personifica perante os govêrnos estrangeiros, ao Congresso, que
representa a nação e em nome dela
é incumhido de 'Velar pela guarda
da Constituição e das leis, toca tam<l!r
conhecimento dêsses tratados, e, se
Rehar digno disso, aprová-los, no de-
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Bempenho dessa sua tão poderosa incumbência" . (Constituição
Comen-

tários) .
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A Constituição do Brasil por Aris.t ides
Milton) .
Por conseqüêi!1cia, estabelecido co~
mo necessário o referendo parlamentar segundo os ensinamentos da boa
doutrina e os nossos preceiwB consti-.
tucionals; esclarecido Que, antes da resolução definitiva do - Poder Legislativo os poderes dos embaixadores aevidamente credenciados, quer ordinàrios, que extraordinários, não vão
além de empenhar o ato do Poder
Executivo; firmado que a iniciativa
dos ,t ratadoB é função privativa - do
presidente da República, chegamoB a
conclusão, com Marnoco e Sousa, de
que, "sendo justo que os homologu~m
os poderes competentes, para legISlar" a fim de obrigar a todoB, devem
êstes observar e respeitar as praxes
e as disposi,çÕ€s do Direito Interno e
do Direito Público.
Isso pôsto, sendo aprovado sem delongas o tratado, cumpre seja feita,
a sua promulgação. A promulga~
é a publicidade, é a afirmação da
exLstência da lei, afirmação públü.:a
e oficial que a torna oper~nte e. obrlgllltória em ·t odo o terntÓTlO naclOnal.
No regime da Const~tuição de I8fl!,
a promulgação era feIta pelo PresIdente da República , "que tinha o dIreito de sanç§.o d?>D() i ~ d a a'provação':
(Clóvis Bevila~q ll a); atualmente, e
decl'etada nel0 _ Presidente do Sen ado
em nome 'do Congresso Nacional, e
con vém acentu~_t , com J oão B arbalho,
que pela "pronn;17ação o nov.o ato rio
Parlamento, (epols d:'! aceito pel·)
Ohefe do Poder Ex·ecutivo, entr a a fazer parte do DireitJ :nacümal, e f ica 'TI
a'5 autoridad es a aue m iSEO calhe adstritas a pô-lo em execrlção". (Consti-

• Sendo l31tribuição do Poder Legislativo, é rool!mente sáibia e prudente
a, aprovação definitiva dos con'Vênio~
e tratados, uma vez que, destarte,
se evita que o pres2idf:'nte da R~pú
blica, de per si, tenha pOderes de
criar ônus ·e enc'aI1gos, de assumir deveres e obrigações, de oomelter êrros
e praticar rubusOlS por ignorância ou
lnoompreenBão, por leviandade ou
traição, oomprometendo, assim, aresponsabiltdade do Estado.
Volvendo a vista para as nações
mats cUltas, vemos que as próprias
monarquias
quarndo parlamentares
como a Alemanha e a I>tália, a França e a AuSlt>ria-Hungria, submetiam
sempre os Beus ajustes internacionais
à aprorvação dos seus congressos, legisl.llitivos. Na América do Norte, po ..
tém, é diverso o sistema.
Compete
ao senado, e unicamente ao Senado,
o direito de conselho e aprovação por
dois têrços dos membros preseil1tes
E' o "advice and consenti" reconhectdo e proclamado em todos os temp03
e por todos os presidentes, inclusive
Washington e Lincoln . Defendendo
essa exeluBividade, p01sa Câmara em
tal caso não tem voto. Hamilton _
uma das maiores figuras da humani.
dade - declarou que o conhecimento
exa.to e compreensivo da política estrangeira a adesão sistemática dos
. mesmos planos, o sentimento delicado
e seguro do caráJter _n~ional, a. fu:meza, a prontidão, sao mcou;patlve18
com o espirito das corporaçoes flutuantes e numerosas. (Cf.
Federal,
capo 75).
Olhando· somente ao sentido de ce.
leridade não há dú'Vida de que é tuição - Comentários )
mais prá.tico o critério ali alotado,
Promulgada o ajuste ou o acôrdo,
pois que possibilita uma direção m;ais encerra-se o cklo leg-al com a r atificômoda mais prectsa e mais rápIda cação. A ratificação é o ato final, praem dados momentos de urgência e de
t icad o desde séculos. G~tam os comengra'Vidade, pelo que tats .r azões con- tadores como primeiros t ratados r atitribuem decididmaente para o prestí- ficados, entre outro, os r.ealizados engio da fórmula vigente Illa. grande tre Justiniano e Cosróis, rei dos persas,
RepÚblica Americana.
em &31, e o de alianca, em 1216, entre
Devemos, todavia,
reconhecer que [Eduardo I e o Conde de Flandre< .
a orientação do nosso Direito, exiginP assando ::r.n temp:Js m odernos, sahodo a col3Jbora.cão dos dois ramos do mos que data d8 R,cvolução Frall<:'rs::l.
Poder Legislativo, sõbre ser adooo-da a prática ds. Y.8tificaçGo como dll\ôlV)
pela maioria das nações aJIDericanas, é positivo consuo,t:3.lviado na C.O,1st:[,-!uma enoornação mais perfeita .da ção de 179-1 (titulo I!LI, capitulo lI,
Idéia represel!1tativa e do verdJadelro seção ! , art. 3.") , b·e m como .nil;S ::01]Sespírito democrático.
t ituiçÕ2S p{)steri~~es (Coml1tlilçc.é) de
Na Suíça, além da "anuência" da 1 .793, art. 5.5; ConsLItui;ão de 178'5,
Assembléia, em certas coovençoes se art. 3<3 ; Constltu!çãQ de IlHa, art. ~3),
praMr-a o referendo do pO'VO "que se como e].emento 155;20 d~_s conYe:1~oes.
manifesta em têrmos aJbsolutos e preDe então para es.) a rat:fi,=aç§G ~~~.a
cisos, respondendo sim ou não". (Cf.
sido ace!ta lDr msd:da i,ciediYlável
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pelos melhores tratadistas e pelo direito de todos os países democráticos.
Ela é a última demão que retoca o
con vênia e ê da competência do presidente da Repúlblica .
Por tudo IssO,
at endendo a que,
antes de ratificado, f!ualquer convênio
pode ser recusado, consoante .!!- <!-uta
lição do c onselheiro Lafayette (Dzrezto Público Internacional), pensamos
que a aludida providência não deve
ser tomada senão depois de preenchidos todos os requisitos necessáriOS
para a existência legal de tais atos,
tal como ê o da aprovação do Poder
Legislativo (OU de um do~ seus ramos)
sempre que isso fôr exigidO pelo Direito Contitucional de algum dos contratantes, e como formalidade essenelal. Da mesma forma se manifesta
Aurelino Leal quando esclarece que
"a ratificação do tratado só ~e dá depois do voto do Con~resw" (Teoria e
Prática da Constituição Federal Bra.,.'

~ileira) Não é diversa a opinião de
Ory.,tolan quando acentua qllle, "segundo
a prátic.a que adquiriu fôrça de direito
positivo, o trata'Clo, para que se );orne
ubrigatório e exequível, depende essencialmente da ratificação, ainda quandu
não é reservada nos plenos poderes ou
IlO texto do próprio tratado".
Tratando da matéria, emina Hildebrando Accioly que "a ratificação é o
tlltimo requisito mediante o qual um
chefe de Estado confirma o tratado
firmado em seu nome e em nome do
Estado" (Manual de Direito Interna-

cional Público)

Na América, a doutrina é pacifica ,
Não há margem para debates doutrinários nem para sofismas juridicas .
Há memo regra fixa, aceita por todos,
devidamente a.provada pela convenção
de Ha.vana, realizada em 20 de fevereiro de 1jJ·n. Determina esta regra
que "os tratados não s~.o obri:satórios
senão depois de ratificados pelos Estados contratantes, ainda que esta cláusula não conste dos poderes negociadores nem figure no próprio tratado".
A Liga das Nações foi mais longe,
exigindo dos seus membros, além da
ratificação e da pulblicaçã.o, que nenhuma convenção fôsse 0lbrigat6ria
antes de registrada (art. 18) .A Carta
de São Francisco - suprema Constituição do Mundo - ainda é mais
clara, mais precisa, mais decisiva,
visto que acentua a necessidade da
publicação e do registro no Secretariado como formalidade indispensável,
e dispõe qu enenhuma das partes, em
acôrdo internacional não regitrado,

poderá invocá-lo perante qualquer dos
órgãos das Nações Unidas (art, 1(2)
Examinando, pois, o assunto com
tôda a lealdpade ; ouvidos os doutrlnadares e comentaristas, plUblicis
e
õurist as ; in"lestlgado o direit o l Stór ico e o dir eito positivo, o . eito
ConstituclOnal Bras!leiro e o 1i,reito
iInternacional Público, só po ee mo~
chegar a uma con clusão, lógica e defin itiva, que é a da n ecessid!llde inadiável da aprovação do Convênio 01'tográfico de 1943 pelo Congresso Na ..
cional, para que êle, depüis de ratificado, se converta em tratado perfeito
e acalbado.
No presente caso, não importa que
o Presidente que o assinou, representado pelo seu brilhante delegado,
acumulasse, por determinação expressa
d a Carta de .19G7 (art, 1:80), as funçÕe::.
legislativas, podendO expedir decretosleis sôbre tôdas as matérras da competência d2 União; essa acumulação
lhe facilitaria a solução do as~unto :
bastaria um decreto-lei para qu·e ficasse enerra1do o ciclo legal, dando
'margem para a prOmjllgação e parl1
a devida ratificação. E' verdade qUI!
foi expedido o decreto-lei n.O 14.5.33,
de 18 de janeiro de 194A que promulgou a convenção; mas (convêm acentuá-lo) faltou-lhe 'ba~e e carpacldade,
porquanto os atos internacionais n!'i.o
podem ser assim promulgados; promulgados devem ser os atos legaJs de
Direito Interno . A convenção não podia ser promulgada pelo Presidente dl'l
Roerpública . No caoo, deverIa ser pro'
mulgado um ato legal de Direito Interno, lauado pelo poder competente,
que, então, era o próprIo Presidente da
República . Tal, porém, não sucedeu
ficando a lacuna que sbmente a:sora
será preenchida se o nosso Parlamento na sua alta sabedoria, o jUlgar
conveniente satisfazendo uma formal! dade característica ao exercic10 e valida-de do pr·esente convênio internacional.
posteriormente, foi publlcado o Decreto-Lei n.O 8.21>6, de .5 de dezembro
dB .l!945, que, sendo arpenas o comple mento de um adas cláusulas da Con~
venção, não pode suhstituir a resolucão definitiva do Congresso Nacional.
éOllc1uido satisfatàr!.llJmente o Acôrdo,
publicou o Govêmo Brasileiro o referido decreto-lei, assim como o Governo
de Portugal publicou o Decreto n,O
35. ~28, de 8 de dez.em'bro de 1945,
cumprindo amlbos com muita eleg'ância, que só merece os mais francos
louvores, o Tratado que as~inanam.
O decreto-lei brasileiro foi
n siderado "aprovado a títf.llo ~
j.y.ll" pelo
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Sr. Ministro Castro Nunes que nos
mereoe tv,lo o respeito e oomirlliÇào
quam:!o, emitindo
seu voto num recurso extraordinário, julgada a 27 de
junho de 1946, assim se manifestou ao
referir-se ao Acôrdo Ortográit"lco. Nào
o negamos. Também consideramos o
Acôrdo OrtogrM!-.:o deftnltlvamente
aprovado como complemento que é da
Convenção de 194'3 porém, dentro do
ponto de vista do Direito InternaJClonal. Falta-lhe apenas, para a sua execução, o cumprimento de formalidades exigidas pelo Direito Interno, formalidades, que estão seguIndo os seus
trâmites em obediência à ConstItuição vigente, ellllbora, com Indlspensaveis deloigas. Essas delongas, todavia"
não significam menosprezo à gloriosa
Nação amiga que, também, não raro
"ll!justava, pelo PresIdente da Repllblica, quaIsquer convenções internacionais e negociava tratados de comércio, submetendo-os, depois de concluidos, à aprovação do Legislativo".
('Lei n.O 891, de 22 de setemlbro de
19119 ,artigo l,O, n. O 7, e a.rtlgo 2,6,
n.O 1'5, da ConstltUlção Portuguesa)
:E' de mister não desfitemos a vista,
nêste particular, do ensinamento de
G. G. Fitzmaur1ce ,(British Year Book
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"A única regra ao mesmo tempo
lógica e de Imediata apUcação do
ponto de vista prátIco é a que estabelece que os Estados nada têm que
ver com as leis oU as Constituições
uns dos outros, e n§.o podem, de modo
~ral, ser considerados como conh'<!eedores dela. O Estado que tinha o pror,-68ito de vincular-se regularmente a
um compromisso internacIonal por
meio da respectIVa ratificação ou de
outro mOldo, deve presumIr-se como
tendo pre·e nchido todo.s os requIsitos
constituciona1s in'Íiernos".
Fiéis a êsses princípios, não pretendemos nem desejamos fugir aos compromissos que assumimos com Portugal, compromissos que, sem nenhum
favor nem desejo de agradar correspondem, e,m todos o~ sentIdos aos maIS
loegitimos Interêsses do Brasil',
Assim, pelas razões aduzIdas - desde q.ue sejam respeitados os princIplos
tradicionais do nosso DireIto Priva<io
cumpridas tôdas as praxes convenclo~
nais americanas e satls!eltas as justas
exi~ênciag do Dlre1t{) Contitucional
Brasileiro e do Direito Internacional
Púlblico, como elementos basilares da
boa ordem jurfdlca e do respeito mútuo
entre os povos, cOll...."OlIdando velhas
trllldíç~s de correspondência fraternal
e de mabalável amizade politica,-

belo ex·emplo dado ao cenário do mundo civilizado, - somos de pareeer que
deve ser aprovado o têxto da Convenção Ortogràiica assin!l.do pelo Brasil
e Portugal em Lisboa, a 29 de dezembro de 19413, coIliform €O projeto de
decreto legislativo infre transcrito, por
corresp<mder no seu sentIdo de intercámi))10 cultural e -de unidade da Lingua, aos meLhores desejos e às mais
justas aspirações das duas grandes
Nações .
• PROJETO DE II>ECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica aprovado o têxto da
Convenção ,ürtográlfica, firmada entre
o Brasil e Portugal, em 29 de dezemArt. 2 o Revogam-se as dlspo~ições
em contrário .
Sala das Comissões, em 27 ae agõsto
de 1948. - LLma CavaLcantz, PresIdente em exerc1cio - Rafael Cincurá,
Relator. - Glicério Alves
ALvaro Castelo -Egberto Rod1"'(]ues. José Armando . - MontetTc de Castro. - Heitor Collet. - Varqas Neto .
Alencar Ara- Faria Lobato. ripe.

REQUERIMENTO DA COMISSAO
DE EDUCAÇAO E CULTURA
A Comissão de Educação e ::::ultura,
aceitando a suges:ão contida na pa:-te
final do parecer ao nobre DeputadO
Beni Carvalho. resolve. por unanlIr:'dade de votos pedir o pronuncIamento da douta ComISsão de Constituição e JustIça a respeito .:Ia mate·
ria versada na Mensagem nO 312 .10
seu aspecto constitUCIOnal.
Sala das Sessões, 18 de outuoro de
1948. - Eurico de Agt;iar Sales. Pres~ dente. Beni Carvalho. - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - José Ma·
ciel. - Gilberto Freyre. _ Wal/redo
Gurgel. - Pedro Vergara. - Raul
Pilla.

PARECER DO DEPUTADO BENI
CARVALHO
Parecer sõbre a Mensagem n ° 312,
(Ministério das Relações ExterIOres).
1. O 81'. Preisdente da Republlca,
em obediência ao preceito constante
do art. 87 n.o VIII, da ConstitUIção
Federal em mensagem datada 1e :/0
de julho do corrente ano. subme~eu
à aprovação do Congresso NaCIOnal
a Convocação Ortográf:ca. f;l'mada
em Lisboa. entre o Brasil e Portugal,
a 29 de dezeTI1bro de 1943 .
2. Ouvida, a respeito a Comissão
de Diplomacia e Tratados formulm
esta um Projeto de Decreto Legzsla.
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tivo. o qual, subscrito por onze de
seus membros presentes, está hss~m
redigido:
.• Art. 1.0 Fica apTovaao IJ lexto
da Convenção Ortograjzca , tzrmada entre o Brasil e PortugaL, em
29 de dezembro de 1943 ~rn Usbôa.
Art. 2.° Revogam-se as dzsposzçôes em contrcirzOL'.

•

3. A mensagem do Chefe ~o E...:ecutivo e acompanhada de uma I!Jx. posiçoã de Motivos do Sr. Ministro de
Estado dos NegoclOs Exteno!'Cs, a
qual assIm conClUI:
"Parece-me
Sr. Pl'e~ldente,
em face do que acima Leou expôsto, que a Convenção Ortográfica deva Scr submeó,da a
aprovação do Poder Legislativo,
de acôrc(Q com o ant. 66, tem 1.
da Cos L!t u:ção Federal. se ,11S80
Vossa ExcelênCIa concordar. '.
4. EIS u texLO da Convençau
"Convenção ortografica entre o
Brasil e Portugal: Sua Excelêr>
cla o Senhor Presidente da Re·
publIca dos Ei'lados Ul1!a~ ao
Brasil e Sua Excelência o Senhor
PreSIdente da Repúbllca Portuguesa com o fim de assegurar a
defesa, expansão e prestigIO da
l1ngua portuguesa no mundo e
~egular.
por mútuo acôrdo e
modo estável, o respectivo 5;8lema ortográfico resolveram por
me:o de seus PlenIpotencIárIOs,
asomar a presente Con v8oçae:
Art. I - As Altas Parte;, Con_
trratantes prometem-se estreIta
COlaboração em tudo qual1lo dIga
respeito a conservação, deteoa
e expansão da lingua portuguesa
comum nos dois pa1ses.
Arugo II - As Altas Partes
Contratantes obrIgam-se a estaoelecer como regIme ortográfICO
na ungua portugues.a. o que resl1lta do sIstema fIxado pela Academ:a B:a.silelIa de Letras e AcademIa das CIênCIas de LI500a,
para orgamzação do respectivo
vocabulárIO por acôrdo entre as
duas AcademIas.
ArtIgo III - De llarmoma com
o espírito desta Convenção, nenhuma provldênc:a legIs1atl va ou
regUlamentar. sôbre mar.ena ortog~áfIca
deverá s·er de futuro
poot.a em VlgOl, por qualquer dos
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do:s Governos. sem prévio acôrdO com o outro deP<l1S de ouvidas as dua.s Aoademias .
Artlgc IV - A Academia BnIr
s11eIra de Letra.s e a Academ1a
das Ciências de LiSboa serão ~
c.araoa, Of!l'aOO consulLl V(ÃS ae
3<'US Uovelno,
em mar.e:la OIfto,t"
graflca competmcto-lhes _exprelsamentE estu<1ar as qucstocs qpe ~
se suscItarem na Execucão desi"r"""
Convenção e r.udo o maIs que
reputem uti.J pua manter a urudade ortográfIca da língua p<Yrtuguesa. A presente Convenção
enr.rara em vlgor. Independentemenl e cte ratIfIcação, a 1 d2 janeiro de 1944.
Feita em dupHcata, em Lisboa, aos
23 de d(zembro de 1943.
L. S. João Neves da FontOura
L. S. Antonio de Olivezra salazar."
5. Pedida sôb!'e o assunto. a audiênCIa da Comis.são de Educação e
Cultura. faz.emo-lo pella maneIra que
se segue.
Julgamos não poder o
Congres.s·o Nacional dar aprovaçãQ à
Convenção alud:.Qa, por nOlS pareoer
eVIdentemente inconstltuc:onal o seu
artigo III.

Dêle ressalta fICar estaberecido que
- "nenhuma providência Legzslativa
sôbre matéria ortográfica deverá. de
futuro. se'r posta em vigor por qualquer dJos dois Govern·os sem prévio
acõrdo com o outro depois de ouvidas as duas Academ..:.as."
Conquanto, por êsse dispooiti>vo, não
S,e vede, expliCItamente, ao Cem,gresso Naci-onal, legislar sôbre matéTlJa
ortográfica toda VIa, ImpliCitamente,
eSSla prolbição dali resulta. VIsto detemnina.r-se que. - "de jut7Lro', nenhuma providência legislativa deverá
ser posta em vzgor, sem aIS condições
estabelecidas no artigo III da Con-

venção.
Ora, dêo:S'e modo, a Convenção proibe, p.ràticamente, que o Congresso
Nacion.al exeTça uma de suas prerrogatIvas, a qual decor·re dJo art. 66,
n.o IX, combinado com o art. 5.°,
n.o XV. letra d, d'a COillltituição Federal.

FÔra. l'ealmente. estranho e aooUJrdo poder o Congresso Nacional legislar. sôbre "bases e diretrizes da Educação". e s.er--lhe ve<;;ado fazê-lo sôbre maténa ~!:ea.
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. Além disso, ocorre, ainda, outra
" stLtu{)ionalidad·e: determina
o refe.ndo artigo III que, se votar o
Congresso uma lel sôbre essa matéria o Chefe do Executivo não "deverá pô-la em V!gor"; passando, assim, tal "providência legislat!va' a
ser sImples letra morta, VLStO compelir o Presidente da Repúb!JCa a
deiXar de "observá-la", a desre~el
peitá-La. neganC1o, enfim, cumprimento à Constituição, com violação
formal do parágrafo único do artigo 83,
Diante disso, é nu~a a Convenção
de LJSooa, de 29 de d~embro de 1943,
visto ser contrária à CoIbStituição
vlgente, Eis a lIÇão úe CIÓVLS sevilaqua: - "São nulos os ato:: juridicoo de direito público internacional" quandO realizados por pessoa
lnco~etente. ou contrários à Const!tUlção dos Est·ados que 00 celebrarem. e anulávels, qua.ndo viciados por
êrro dolo ou coação'. rDlrelto PÚblico Internacional, tomo lI, p. 7.
2,a edição, 1939, ed. Fre:tas Bastoo),
6-A. Não colide com essa tese, nem
a mva,uüa, o que na mesma obra,
escreve Clóvis Bevilaqua. no § 168,
ao tra·tar aa vaJidade dos tratados:
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"A val1dade dos trntados. diz
êle
mdepenC1e das mud'anças
das mudanças comtitucionaLS qUe
sofrem 05 Estados contrawrutes".
<opto cit., vol. 2.°, p, 23).
Em primeiro lugar, na hipótese em
discussão, a ConstitUlção 'brasileira
de 1946 não trouxe mooiflcação alguma ao direito constituclOnal antenor".
Ao conLráno, conservou-se
fiel li nossa traC1lçã0 ju.rtd1ca.
Dêss.e mOdo, mesmo na Vigência
da Carta de 37 a Convenção era nula,
uma vez que o ad referendum do Poder LegLSlativo lhe não fôra dado,
visto haver-lhe faltado a aprovação
mediante decreto-lel.
Em segundo Lugar. a citação de
ClÓVIS BeviJaqua I'efere-se a rupótese evidememente div€Tsa. lSto e à
de que, após a celebração de um tratado. aprovado. definitiVamente, pelo
Congresso, ocorresse mudança con.sti tuci onal .
Ora. de um lado, o tratado ou convenção na hLpóvese. não existia. por
lhe faltar val!{laC1.e juridica - a aprovação leg;.slativa; não lhe a.provei-

tando. portanto, o principio enuncia,..
dO ; por outro lado, é manid'esto, como
se dis.<;e, não haver trazido a ConstituJição de 46 a menor mudanç.a referente à espécie, nem tão pouco, à
forma do gavêrno brasiLeiro, gUie continua a ser a republicana.
7. Em face do exposto, sÓ uma
solução haverá para o caso: - não
aprovar o Congresso a Con.ven.ção.
em razão da forma por que se ache.
redigida. vISto lhe não ser possivel
despoja.r"se de uma de suas prerrogativas; su~erindo, ellJt.retanto, ao'
Ohefe do Executwo, a modi,ficação do
art. III, para que, removida aquela
flagrante incono;tiJtucionaticLade, volte, d€<pois, o Poder LegislatiV'O a resolver, "defin.tivamente". sôbre a matéria. ex-vi do art, 66. n. ° I. da 00Ilst;ltuJ.ção, o qua,l, cLaramente, determina:
" Art. 66. 'E: da competência
exclusiva do Congr.esso Nacion.al:

<

resolver definitivamente
sôor-e os trata.dos e convenções
celebrados com os Estados e&
trangeirclS pelO Presidente da Re-'
pública. '
Era urna prerrogativa indeclinável.
8 Comentando êsse artigo. escreve o
Ministro Carlos Maximiliano: - Os
casos mencionados no 81rt, 66 do Código fundamental independem de sanção do Presidente da Re'pública e ficam insuscetíveis de veto. Para regul-ar Um certo número de a<suntos. celebram-se tratados ou simples convenções. Cabe a iniciativa ao Ministro do Exterior; somente depois de ultimadas as negociações e de assinado
9 contmto internacional. é ouvido o
Congres<o, que profere a última palavra sôbre o acôrdo: é o que exprime
o rermo definitivamente. inserto no
texto, e em face do art. 87, n. VII".
("Comentários à Constituição Bra~i
leira de 1946", voI. 2.°, ps. 145-:46;
Ed. Livraria Freitas Bastoo, 1948).
Nem isso. como é sabida, importa
novidlade no direito constitucional brasileiro.
A constituição ele 1891, em seu artigo 34, n. 12. tinha redação idêntica,
e idênticos são os comentários 00
João Barbalho, quanto a reconhecer
ao congresso, o poder competente para dar a última palavra sôbre o <aSSunto, isto é, proferir a "resolução final".
I
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(Constituição Federal Bra<ileira, Comentários por Joã{) Barbalho U. C.,
página 111 , Rio de Janeiro, 1902).
Vê-se, assim, haver o Brasil ingre3sado na ' corrente dos paises queexi ..
gem o pronunciamento do Congresso,
para a aprovação dos tratado: e convenções.
9. A. Esmein, interpretando o direito constitucional francês, escreve..
na mesma ordem de idéias:
"En sens inverse existe une concepcion d'apres laquelle. Si le droit de
négocier les traités revient necessail'ement au pouvoir exécutif, celui de
les consentir définitivement ne ;Jeut
appartenir qu:au pouvoir législatif. Ce
sont des raisons de principES qUe l'on
fait ici valoir.
On dit dabord que
l' engagement '"que prend une nation
par un traité doit être considéré
ainsi quela loi elle-mêm€. c.;;mme
l' expressicn de la volGnté r!ationale:
c'est done au pOuvoir legislatil quil
apparfient de le oonsentir" (Elements
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de Droit Constitutionnel français et
cOlhpare, p. :94, Tome second: Recuei! Sirey, éd. Paris, 1928).
10. Nessas condiçõe". tornp.-se E:VIdente que não seria possível ao Chefe do Executivo bl'\l.Silei "o eXImir-se
ao dever con' titucionaJ de solici'ar ao
Congresso a aprovação da Con venção
de 29 ce dezembro de 1943 - pre "eit0
que. rigorosamente.. cumpriu, embora,
peja Exposição de Motivos do S?nhor
Mmistro de Esta·do elas Relações Exteriores. fôsse admissivel a hipóte,e
contrá:·ia . visto assim concluir:
"Parece-me, SenhOr Presidente, em
face do que acima ficou exposto que
a Convencão Ortográfica deva' ser
submetida à aprovação do ~cder Legislativo, de acõroo com o art 66
item 1, da constituição Federal, se
niEso Vossa Excelência concorda.r.
A não concordância Importaria manifesto atEntado contra a Constituição, que, como se disse. o Chefe do
Executivo respeitou.
Assim sendo, cama estranheza "dmitir a cláusula final do período
tmnscrito a possibilidade de depenüer
de um ato de volição do Presidente
da República o cumprimento de um
imperativo cÜ'nstitucional, cuja incbservância traria. como resultado,
mais outro motivo de nulidade da
Connnção e, consequentemente, a SU,t
inexequibilidade, - o que não estaria
no propósito do Govêrno.
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Eis, sõbre o assunto, como se ex.pri·
me Clóvis Bevilaqua:
"Ainda que a retificaçã{) seja a
solenidade que torna o t~ata
Obrigatório, pode ser dispens a
npor acõrdo das altas partes
trr.t.antes. Exemplo dis·o, nos dá
a convençãopostal ccncluída, en
o Brasil e a Grã Bretanha, no Rio
de Janeiro, a 16 de agõsto de 1875.
Nenhuma convenção internacional, porém, poderá, hoje, no Brasil, ser executória, sem a aprovação do Congresso" . (Op. cito tomo U , p. 21).

11. Cumpre não confundir ntificaÇ[lO cOm aprovação. A retificação cabe
ao Executivo; a a,prÜ'vação, ao Legi o 1ativo.
Si. na técnica con.stitucicnal. acei·
tásõemos Fel' ratificação a mesha COIsa que a.provação. poder-se-ift ftdmitir
ser esta dispensável. quando 'l.!'Sim o
entende'sem as altas parte" contról tantes.
Dirimindo tal c~nfusão as im s'C expressa Clóvis B8vilaqua:' "No Brasil,
compete a ratifkação ao P,esiden c
da República. depois que o Cong!'e2sÜ'
aprova o tratado ' . (Op. cit., p.
A~nda, no mesmo sentido: "Depois
de aprovado o tratado pelo Congres.~o.
o Presidente da R-epública o ratifica" .
E, a seguir. conclui: - "A lei de 29
de outubro de 1891 , art. 9°, a.pelida
ratificação o atD pf'lo qual o Congresso aprova o tratamento: mas ~Vl
dentemente. é incorreta a denominação" . (Op. cito pS. 18-19 Ver Moor~.
Digest , V. 749, apud C. Bevilaqua, op.
cit.) .
12. Está, portanto, patente a im·
possib~lida.cle de ser aprovada
pelo
Congresso a Convenção de Lisboa sõbre a questão ortográfica; entretant{). a CDnstituiçãc vigente não veda.
que. para ulterior aprovação. sugira
o Congresso ao Chefe do Executivo
uma medida conciliatória - a da modificação ou, mesmo. a da supressão
do art. IU, f< ~im de que se lhe canc·ele a inconstitucionalidade. Admissi_
vel, p{)rém, será a ad{)ção dêsse alvitre?
O assunto rem sido vel"Sado pelos
constitucionalistJas. assim
nacionais
como estrangeiros .
13. Carlos MaximilLano, em sua r:ita.da obra, escreve: "Pode o Congl'esso emendar a cç ve)lÇáo . t -
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aciona.!? Rigorosamente, não. Tratil-se de um contrato bilateral concluído pelo Presidente. que. no Bresil, não está obrigado. como nOlS Estados Unidos. a ouvir os conselhos,
a opinião prévia do Senado (advipe
and consent). Entret.anto o texto nao
se O;:lÕf a que. em vez de rejeitar pura
e 111mplesmente. o Congresso sugira
modificações que. levadas ao plenlpotendário estr~ngeiro e por êle aceitas determinariam uma
aprovaçã.o
definitiva
Basta lembrar que. nos
i:Stados Unidos. onde a Câmara dos
Deputados não tem voto sôbre o assunto. acham regular que ela lem!)re
aQ Executivo a oonver..lêncla de negOCiar um trat:Jado erro certo e determinado i;€ntldo". ' op. cit., uoI.
n ps. 161 e 162; e Beard. American
Government and Politics. 1915. p.329;
apud C. Maximiliano. op. clt.).
14 Na Franca admite-se a prática
da sugestão ao Chefe do Executivo.
oonforme se <lê em Eugêne Plerre:
"Lorsque l'une de Chambres délibêre sur un projet de lo! par lequel
le Gouvernement lui demande I' apprrobation d' un traité conclu avec
une puissance étraIllgéTe eIle ne peut
évidoemment ni votJer sur les articles
de ce traité nl amender le texte de
ces articles; le ne peut qu'inviter le
Gouvernement à négocier de nouveau
pO'llT obtenir la modiftcation eLes clauses qui lui paraíssent contraíres à I'
COntraíres à l'intêrêt
de
I' Etat" .
(Traité de DrOit POlitique électoral et
parlamentaire, 5 ieme ed., Paris, p.
1.010, n. 863).

E' es&a a solução única que nos parece cabível. a qual, preliminarmen.
tt:, sugerÍlllW.:...
11'. De me7itis, cumpre indagar si,
apro,'ada a Convenção de 29 de dezembro de .943, qual dOIS dois acôrdOIS ortográficos teria sido por ela
adotado: - o de 1943, constante do
Pequeno Vocabulário da Língua Portuguesa, organizado segundo as Instruções !liprovaclas unânimemente. em

c

c
....

sessão ele 1::' dl agõsto d) mesmo ano,
da Academia Brasileira de Letras; ou
de 10 de agooto de 1945?
Evictentemente, a Convoenção de 29
de dezemoc-o dE. 194". firmada
em
Lisboa. teria a.ljrovad~ o acôl'do de
1943. e não o di 1945 .
A demo!1Str. ção, a nosso ver,
é
simples. Vejamo-lo. O art. II da
CQnvenção está. assim redigido:
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" Art. II - M, Altas Partes Contratantes
o1:Jrigam-se a
respeitar,
como regime ortográfico da Ungua
portuguesa. o que resulta do sis·tema.
fixado pela Academia Brasileira de
Letras e Acadoemia das Ciências de
Lisboa. para organização do respectivo vocabulário entre as duas Academias" .
Como se vê. o que a Convenção estabelece. em seu citado artigo. é. o
regime ortográfl~ qu, resulta do SIStema fixado pela Academia Brasileira
e pela Academia das Ciências de Lisboa, e não o qUl resulte ou resultar
Ora. o regime, a que êsse artigo se
refere, é o fixado pelo Pequeno Vocabulário da Língua Portuguêsa. organizado segundo as Instruções unânimemente aprovadas.em sessão de
12 de agõsto de 1943; e. si a Convenção lhe é posterior . visto ha.ver sido
firmada a 29 de dezembro do mesmo
ano. é claro que só a êle se poderia
referir e não ao de 1945; pois. do
oontrário. teria, OOlIlO se dissoe. empregado resulte ou resultar.
E tanto é essa a exgese dêsse artigo, que o eminente filólogo JOISé de
Sé. Nunes, autoridade insuspeita
e
valiooa no assunto. assim jâ o afirmou em seu estudo "O problema Or_
tográfico no Brasil", publicado no C;uplemento Literário d' A Manhã, voI.
VI. edição de 5 de maio de 1944, págir.as 255-256:
"Num livro que estou preparando e
que se denominará Comentários
à
Reforma Ortográfica Brasileira,

es-

miuçarei t&das as criticas. objeç6es,
emendas e advertências que se fizerem à ortografia promUlgada
pelo
Decreto nO 44 .53::'. de 18 de janeiro
do corrente ant., - ortografia <repito> que está sistematizadá a exemplilicada nas Instruções e no Pequ8!n.O
Vocabulário Ortográfico da
portuguêsa" .

Língua

E. reiterando sua asserção, ainda,
ca tegóricamente, reafirma:
"O Vocabulário a que se rel ere o artigo II da Convenção Ol'l.ogrMica entre o Brasil e Portugal e o que resultou do szstema ortográfico fixado nas
Instruções e que a Acade1i.ia Brasililira de Let?'as el ~ 1J :; ru .• p Ol tlicumbén
cia do Senhor Presidente da Repúblzca
sendo editorado pela Imprp.nsa NactQnal que o expôs a venda como obra
of;eial. pois ostenta as armas da República dos Estados Unzdos do Brastl"
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Apesar da clareza resultante

dessas datas, há quem sustente na V8r
a Convenção de 1943 a.provado o acôrdo de 1945; e, isso, em face do que
Uls pôe o S€JU a rt . IV, ibt:
"Art. IV - A Acad Em:a Bl'asilel1'a
de Letras e a Aca dem Ia das CiêncIas
de Lisboa serão deci ara das órgãos
COnsUltlV06 d e seus Governo::: em matéria
or togr áfica , competindo- lhes,
expr essamente, estudar as qu ~stÔE'S
que se suscit arem na execução d esta
Convenção, e tudo o m ais que repu ·
tem útil para m a nter a unidade ortogr afica da lingua pOtl'tuesa " ,
Ora , o que aí se declara competir às
duas Academias é estudar as questões
que se suscitarem na execução
da
Convenção, qi,le , conforme se v,u. ado-

!"

t ou, no art. In o reg~lle Dl tog: áf lCo
de 12 de agõsto de 1943, e wdo o mais
que se repute út il pa ra mflnter a uni dade da lmgua PDl't,UgUe~l. Mas da r
compet..,nda para, como (rg;;'Qb COJlSU!tIVOS estuda.1' taIs questões.
não
sign ifica. explícita m ente, qUe por esse estudo. se pudesse estabelecer. de
modo claro. a adoção de um novo 1'eglf11e ortográfico e. muito menos. qUe
este. que é o dê 1245 f 06.5 e antecipadamen .e, apro1iacio \.lor uma Convenção óe 1943 .

a r egra: - ejus est legf.m mtcrpretan.
,-UluS est conder c.

Ora, no caso da Convençã.o de 29 d!'
dezembro u.' 1[ ..3. a ii\.;1;vrl'::ane com·
J;ctel1Le pa.ra """.,ellt.lil nu modo uê se
compreender em as suas clausu las é o
Congr esso N aClOn a i, ex-vz do a rt . 66,
'Item 1. da Constituiçã.o.
O Poder Legisi~ ti vo diria, assim, em
últim a a n álise. caso a Convenção de
43 não fosse, com o e, nu la - s ela
teria ap:'ovado o aCõl'do de 19-1 ou o
de 1943. Mas, dado , mesmo. q - chegasse a inte r preta-la
1lógic m e
acei taudo a prim eira hipôt ese.
ao.
aSS1!l1 s,ria in dispensável para eficl·
ência dessa in terpretação, a rClliílação
úe nova Convenção .
E' is~o o que. c~tPgórkamente. !'of' rm a ClOVIS BE1iilaqua. aj..;os ú pi:: rlOdu
fi!!9-1 do trecÍlo acima trau3crito .
.. Consequentsmellte . a i:l:crprctaçC.o
;::Lltêntic:l é Ul!l ato Ci plo; ; wU ,~() SilO·

Nessas condições . rar·se - la lmuma
nova Con vençã o .
Admitindo-se . entretanto para argumentar. que a Convcnçr,o de 1943 terIa
aprovado o acôrdo de 1945. uma coisa
resulta de tudo isso: a controvérsia
na in teTpretação da Convenção .
E qu al seria, nesse caso. o órgão
competente para reaHzar a interpretação? Vejamos. m ais uma vez. o que
sobre a maté,ia doutrina Clovis Bevilaqua. que. além de ser urro dos nosscs
maiores juristas-filosófos,
foi
Consultor Jurídico do Minis tério das
Relações Exteriores.
Diz ele, em sua citada obra , tomo rI
p. 25. § 173:
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"Os tratados são sllióceptíveis de 1nterpretaçã.o pelos próprios E5tados que
o~ celebram. A primeira, qUEstão a resolver, nesta matéria, é a competência
para interpretaOT. Sem dúvida. S(l mente os Estados contrata l1 t .es pedf'm
de comum acôrdo, interpl'e+ur os tratados .que, entre êles vigorem. Mas
dentro do Estcldn . qual ,j a autol'idade
competente iJara assentar no mela0 de
se compreendere as cláusulas do tono

1 -,e1 .}
')

metido às mesmas
lor)')/"Zidades da
celebração dos t rat ados, se o direito
con.stituicona, do pa:~ n~o dispus r d"

modo contrário , ..
A hipótese ult ima não ~e verihca:
logo m esmo que não fosse nula a
Convenção de 29 de dezembro de 1943
em face dos tel mos em que est.a redl'
gida. a sua SImples interpl'f'tacflo f-XIgiria a celebração de n01ia Convençàu.
18 - Pelos motivos o:p(l" to~ evidrn·
cia-se tratar-se de mr. tÉ'ria C'arflcteri~
ticarnente conot'itl:é:ormJ para fi CU31
Jul gamos vaJicw (' oportuno ::J P:'0l11111 '
('i amento da Com:ssão de Corutitu:c,>f)
e Jl~stiça . emoo!'(l, sn,lve melhor iUlzn .
julgucmos desde iá, ,l'con~"tu"i o' 'li
a Convenç1io de 29 de clezem ')1'1' r< r
!S43 cu ja aprovaçi'io p 2l n CO!1Pl'c; <n
in,r )l}rt.~J'la o canré'lamento 8" EI:;~ de
suas ind rclinávp:~ nrerrog:>.tiv os.
E' o nc6So parEcer .
Sala da t;i'mi<f~ O 1') d p outub:-o ae

p~€Scindível

,

ti ato? A i nda aqui deve l er aplicação

Beni Carvalhu .

P arecer d a Comissão d e Con stitui ção
e J usti ç a
O Presidente da República subm~
t.eu à aprovação do Congres,;;o Nacional o texto da Conveçã.o Ortográfica,
assinada, em Lisboa, entre Portugal
e o Bra.sil. a 29 de dezembro de 1943.
A Comissão de Diplom:1Ci,. ouvida
sôbre a matéria, opinou no sent,ido
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da aprovação daquele ato internacional oferecendo para êsse objetivo o
necessário projeto de decreto legislativo.
A Comissão d G Educaçã,) e Cultura
a que foi em seguida mandada a mellsagem presidencial, atendendo a uma
sugestão do relator designado para o
caso, o ilustre Deputado Beni Carvalho, consulta a Comissão de Constituição e Justiça sóbre a constitucionalidade do Artigo lI! da referida
.convenção Ortográfica. assim redigido:
"De harmonia com o tspírito
desta Convenção, nenhuma prcvidênCia legislativa ou regUlamentar, sóbre matéria ortográfica, deverá ser de futuro posta em
vigor, por qualquer d~s dois Governos, sem prévio acordo com o
outro, depois de ouvidas as duas
Academias" .
Duas são as dúvidas suscitadas a
propósito da cláusula -trans~rita,
Em primeiro lugar, entende o Deputado Bem Carvalho que, estabelecendo que de futuro nenhuma providência legislativa sõolle matéria ortográfica deverá ser posta em vigor por
qualquer dos dois governos sem préVIO acõrdo com o outro, a cláusula
proibe ao Congresso Nacional legislar sõbre ortografia, insto é, retiralhe uma das atribuições que lhe são
conf endas pela :'::ollstituição (art. 55,
n. IX, combinado com o art. 5. o. número XV, allnea d).
Não procede a dúvida.
A cláusula, simplesmente. estabelece um a condição, - a do prévio acõrdo entre os doIS governos, depois de
ouvidas as duas academias, a brasileira e a portuguesa, - para que sõbre
a orografia, matéria do comum lnterêsse cultural dos dois paises, e
cUJa unidade ~les preten1em manter através dos tempos. qualquer deles possa legislar.
Trata-se de uma limitação ao exerciCIO das faculdades da soberania, que
o pais livremente se impõe, em virtude de um contrato cOm nutro paiS,
limitação da qual poderá em qualquer
tempo libertar-se, por meio de denúncia, segundo e preceito de direito
internacional.
TOdo tratado ou convenção internacional é, por sua própria natureza,

uma limitação aos privilégio.s e atribUlÇÕes da soberania nacional: Mas
essa limitação, resultante que é do
consentimento, não fere , não supn'n ~. não mva 'i lh
(; l'oà er ooberano
aos estado.;,.
A prevalecer a doutrina contrária,
os contratos internaClonals se tornariam impraticáveIS. e o próprio direito int.ernaclOnal (I ·' ixana Ile existir.
Examinemos a segunda dúvida a
aue . na ComISsão de EducaçãJ e Cultura. deu lUgar o ArUgo IH da Convenção Ortográfica. Já Vlmos que a
cláusula determina que nenhum dos
dOIS governos pora em vigor providência legISlativa sôbre ortografia ;,E'm
prévio acórdo com o outro. Julga o
Deputado Beni Carvalho, por essa aeterminação , e o Presidente da Repú~
olica compelido a não executar .eI
Congresso. e portanto a vlOlar ( disposto no parágrafo único CiO al't, 83
da Constituição.
Tamoém aqui a dúvida não tem
procedência,
Guando no Artigo III da Convenção' Ortográfica se fala em govêrno,
é esta palavra empregada, não no seu
sentido restnto de poder executivo,
mas no sentido amplo de conjunto dos
dois poderes pol1ticos de um pais,
abrangendo, portanto, tanto o poder
executivo com o poder legislativo,
E. assim. o que se estaoelece. na
cláusula Impugnada, não é que o Presidente da República fica obrigado a
não executar t.al ou qual lei mas que
o Congresso Nacional é adstrito a n~o
fazê-la, não põ-Ia em vigor, senao
com observância das condições que as
partes contratantes entenderam ~e
estipular no interêsse comum dos doIS
paises.
A Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfica assmada em Lisbo~ em 1943, nenhuma lnconstituciomlidade, nem nenhum outro defeito .jurídico, que poosa
impedir a sua aprovação pelo Congresso Na.cional.
Sala Afrânio de Melo Franco, em
19 de janeiro de 1951. - Agamemnon
Magalhães, Presidente. Gustavo
Capanema, Relator. - Samuel Duarte. Carlos :Taldemar . Ernani
Satiro. - Aristide3 Largura . .- Gil
Soares, - Aj?nso Arinos. .- Caiado
de Godoy. - Flores da Cunha.
Plinio Barreto. - Adroaldo Costa. Domingos Vellasco.
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1. Tendo vindo a apreciação da Comissão de Educação e .cultura a Mensagem presidencial número 312, de 20
de julho de 1948, em que o Ohefe dO
Govêrno submetia à aprovação d0
Congresso Nacional o texto da Convenção celebrada entre o Brasil e portugal, destinada ao estabelecimento de
' um regime ortogràfico comum às duas
Nações, - solicitamos, em Parecer datado de 12 de outubro do mesmo ano,
e unânimemente aprovado, a audiê·ncia da Comissão de constitUIÇão e
Justiça, visto termos Julgado incolli>titucional o art. lI! da aludida Convenção, o qua.l se acha assim redigido:
" Art. III De harmoma com o
espírito desta Convenção, nenhl.ma providência legislativa ou regulamentar, sôbre matéria ortOgráfica, deverá ser, de futuro, po.sta em vigor, por qualquer dos dOiS
governos, em matéria ortográfica,
competindo-lhes,
expressame:lce,
estudar as questões que reputem
útll para manter a umdade ortográfica da língua portuguesa. A
presente Convenção entrará em
vigor, independentemente de ra~l.
ficação a 1. c de janeiro de 1944"
2. Não obStante a analise e a exegese exaustiva a que, do ponto de
vista do direito constitucional, submetemos o cita.do artIgo, a fim de justlficar o nosso pedido de audiência, a
nobre Comissão de Constituição e
Justiça, com a sabedoria habitual,
concluiu pela constitucionalidade da
Con venção, farendo-o nos têrmos seguintes :

.. A comissão de ConstItUição e
Justiça não vê na convenção ortográfica, assinada em LlSboa em
1943, nenhuma inconstltuClOnall_
rlade, nem nenhum outro defeito

jurídiCO que possa imp r a SUR
aprovação pelo Congresso NacÍ'Jnal" .
3 Em face do expôsto, a Comissã.o
de Educação e Cultura nada ma'
cumpre fazer senão acabar o vered! rum dos eminentes jurlStas dessa e·- t1dade tecn;ca, considerando vencIda
a questão preliminar.
4. A esta ComIssão, julgada constitucional a Convenção, como o fot,
não caberá pronunciar-se sôbre qual
d05 acordos ortográficos deverá fica.:
em vigor, se o de 1943, ou o de 1945
Pelo art. II da Convenção, datada
de 29 de dezembro de 1943, esta só
poderia ter aprovado o acôrdo ortográflco anterior, isto é, o de 12 de
agôs'to do mesmo ano, constante do
.. pequeno Vocabulário Ortográfico d'"
Língua Portuguesa; pOIS fôra absurdo
admitir-se haver aprovado, em 1943,
um acôrdo de 1945.
Entretanto, foi êste aprovado pelO
Decreto-lei nO 8.286, de 5 de dezembro de 1945, embora, até hoje, não hU~
ja entrado em vigor.
Ao govêrno, portanto, e não ao Legislativo, cumprirá dirimn a questão.
5. Conclumdo, ressalvando o nos.3O

ponto de vista sôbre a inconstitUCIOnalidade da Convenção ortográfica,
resultante do seu artigo In, - inconstitucionalidade que continuamos
a considerar evidente, - opinamos,
todavia, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo, formulado pela
Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo. E' êste o
no.sso parecer.
Sala da Comissão, em 25 de janeiro de 1951. - Eurico de Aguiar Salles, Presidente. - Beni Carvalho} Relator. - Aureliano Leite. - Alfredo
Sá, pela conclusão. - Darcy Gross.
- Carlos Medeiro$. . - Raut Pillg
WaljreàD --€futge . -
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RETO N.o 14.533 DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
Promulga a Convenção ortográfica entre o Brasil e pOrtugal,
assinada em Lisbôa. a 29 dede~~ mbTO de 1943.

O Presidente da República:
Havendo sido assinada. na cidade de
Lisbôa, a 29 de dezembro de 1943. uma
Convenção entre o Brasil e Portu~a1. esta.belecendo o mesmo regime
ortográfico da língua portugue~a; e
Havendo a mesma Convenção entrado em vigor no dia 1 ~o corrente mês,
independentemente de ratificação:
Decreta que a refe-rido Convenção
apensa por cópia ao presente Decreto'
seja executa.<!s e cumpri:ia vão inteiramente como mIa se contém.
Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de
1944. 123 t ' da Inde.pendêncla e 56. 0 da
República . GETULiO VARGAS - Osvaldo Aranha .
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turo posta em vigor por qualquer dos
dois Govêmos sem prévio acOrdo com
o outro depois de ouvidas as duas
Aca.. ~ Emias .
AI:TIG(l

IV

A Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãos C(}DSultivos .
de seus Govêrnos em mater:a ortográfica, (;ompctindo-!hêS, expressa.
mente
estudar as questões que se
suscitaram na exeçução desta ConvençãQ e tudo o mais que reputem
útil para manter a unidade artográ-'
fiCa da lingua portuguêsa. A pr:JSznpendentemente de retificação a L"
te Convenção entrará em Vl.gor. im:!eFeita em duplicata. em Lisboa, aos
de jan~iru de 1f'4~
29 de Dezembl'o de 194.3 - L.S, JoÃo NLVES DA FONTOURA . L. S . - ANTÔNIO DE OL~mIRA SALAZAR.

PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
I) A ilustre Comissão de DiplomaOONVENÇAO ORTOGRAFICA EN- cia,
da legislatura anterior, após merRE O BRASIL e PORTUGAL
<iitac1o estudo, aprovou o texto da
Convenção Ortográfica assinado pelo •
Sua Excf lêncla o Senhor Presidente
Brasil e Portugual em Lisboa a 29 de
da Rej}ública dos Estados Unido" do
dezembro de 1943 a ela encaminhado
Brasil e Sua Excelência o Senhor Prepela
Mensagem Presidencial de 2() de
sidem;; da Republ.:ca Portuguesa . com
julhO
de 1948, oferecendo, para êsse
o fim de assegurar 11 defesa, Expansão
Objetivo
o seguinte projeto:
e prestígio da l1ngua portuguêsa no
Art.
1
. o - Fica aprovado o texto
mundo e regula.r, por mútuo acôrdo
áa
Convenção
Ortográfica firmada
e modo estável o resoeçtivo sistema
entre o Brasil e Portugal em 29 de
ortográ.fico. resolveram'. por melo de
dezembro de 1943, em Lisboa.
seus Plenipotenciários assinar a preArt. 2. o - Revogam -se as disposis ente Conveção.
ções em contrário.
ARTIGo I
A velha aspiração de quantos falam
e escrevem a lingua portuguesa de
As Altas Partes Contratantes proestabelecer sua unidade ortográfica na
metem-se estreita colaboração em tuconstante de uma forma comum a
r!o quanto diga respelt<J a conservatodos os novos que a usam, fixada,
ção, defesa e expansão da língua poratrãvês da pesquisa e das conclusões
tuguêsa. comum aos dois pa!ses.
das su.premas entidades culturais esART~30 n
pecializadas no trato vivo e no estudo
da língua, quer no Brasil, quer em
As Alt86 Partes Contratantes obriPortugal, que são a Academia Brasigam- s ~ a estabe ~ecer : omo regime orleira de Letras e a Academia de Citográfico da. lingua portu$uêsa, o que
ências de Lisboa, encontrou, na iniresulta do s l~tema fixado pela Acade
ciativa oficial, sua fórmula resolutómia Brasileira de Letras e Academia
ria, A cristalização gráfica do idioma
da~ CiênCias de LisbOR para organizaaa do respect:vQ \'()('a!:>ulário por em regras resultantes da constância
de seu uso não implica, quer, no Braacôrdo entre as duas Aca,"lemlas .
sil
e quer em Portugal, na estagnaARTIG O UI
ção da livre e continua criação espontânea da linguagem, pois esta tem caD:) harmonia com " espíri to desta
ráter inelutável e fisiológico e obedece
C:onvençã(; nenhuma prOVidência leà necessidade de expressão de cada
gislativa ou regulamentar sôbre ma.
teria ortográfica. deverá s ~r de fu- povo. A Convenção, fixando regras
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ortográficas, a,penas disciplina e faCIlita o uso de sua escrita, tormando
uma consciência gráilca unitána, encerrando automáticamente controverSIM, eiln,;n.'[.dc, l!l<:.e:teza; e "olémicas, e, no carnpu eeonômlCo, de vez,
u problema da livro dlUatlcO não malS
exposto a oscilação dos múltIplos e
não raro arbitrários processos ortográficos preferidos saltuáriamente pelãs autonuactes do ensino por falta de
norma única e imperativa.
E' claro que tão dellCado aS3unto
deveria provocar, como provocou, cridtOáCes, qUã1ilttepBâ

tlC·as, polêmlCas e debates, quanuo os
eruditos, escalados para a fixação das
regras a serem oficializadas, LlVessem que, fatalmente. opt.ar por uma
em pl'e]UlZO d.e outra na necessflna
procura de um sIStema ortograflco que
contlVf'SSe !1 media conot,ante cnada
pela.~ autonC1aues do venaculO, pela
lógica ao proprio idioma e pelo consenso da povo
, Es~,-.. trabalho. aiém da atividade
criadora e ;:;oorcknadora dos d01LOS
lX.!en:Oros d.ns

dei0~~,;.õe3

luSQ-~jra.silei

ras deSIgnados pelos respectivos go_vernos para estabelecer as regras constal1tes do "Pequeno Vocabuláno Ortográfi~o da Língua Portuguesa" depois as aO Acórdo pústenol fOI precedido po rampla consulta de vários
~iiólGgos e especia Ii"ta.~
nadonalS e
portugueses. Cilegou-se assun, com
sahedúna, prudência e liberalidade a
condensar no AcôraCl o que sáblamentE- o pareceI da ComIssão de Diplomaela. relata rio opla autondade do Deputado RafúeJ Cincol'á, denominou ser:
. a expressão tnequívo~a rle unidade
da escrita luso-brasileira e, conseguintemente, de unir18de da língua".
Na Comissão de Cultura e Educação a Menss ~pm sofrf'lJ eXf1 ustivo pstudo por oarte do Deputado Beni Carvalho. Arguiu Ê'ste. no que foi acompanhado pela Comj~são que resolveu
solicitar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, ser inconstitucional a Convenção Ortop:rftfica por entender que seu artigo lU,
acordando que "nenhuma providência
legislativa ou regulamentar sôbre matéria ortográfica deverá ser de futuro posta em vigor por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro, depois de ouvictas as duas
Academias, feria o eSl'írito da Consti+u:ção. a) porque, émbora não vedasse explicitamente o Congresso Nacional de legislar sôbre matéria orProj. 1. 982-52

tográfica, ímplicitamen cont' a
sa proibição VIstO determinar que, de
1uturo, nenhuma prov\dência legislativa deveria ser posta em vigor sem
a.., cünCiçÔt3 lSt, ec.t:\.i las nu artigo
IH ua COllvençãu; lJ) porque ain
o referido artigo lU determina
Govêrno "não ueverá pôr em igor
qualquer providência legislativa" sem
prévio acôrdo entre os dois gover
,
o que parecia constituir formal violação do parágrafo único do artigo 83
da Constituição.
Não parece proceder a dúvida do
culto Deputado eni Carvalho. Em nenhuma rtpótese, diante da doutrina
e da letra expressa da Constituição
escaparia à análise e à aprovação do
Congresso Nadonal a essência do próprio Acõrdo, ou quaisquer modificações que posetriormente pudessem ser
feitas uma vez que compete exclusivamente ao Congre!::so "resolver definitivamente sôbre os tratados e convenções celebrauos com os Estados estrangeiros pelo Presidente da Republica (Art. 66-I) , Ensina Clóvis Bevilacqua (Direito Público Internacional, tomo lI, pág. 21) que "nenhuma
convenção internacional, porém, poderá, hoje, no Brasil, ser executória
sem a aprovação do Congresso. O
estabelecimento da Convenção não
implica, pois, numa diminuição de
qualquer prerrogativa do Congres1:o
Nacional como um dos órgãos do poder soberano da Nação, uma vez que,
conferindo-lhe a necessária consulta,
ao Poder Executivo o exame dos têrmos do Acõrdo para sua aprovação
ou não, imerge. a matéria que se tornará lei, na matriz criadora de um
direito que é especifnco do Congresso
qual seja o de legislar sõbre bases e
diretrizes da Educação, ex-vi o artigo 5.0 11. o XV, letra d da Constituição Federal. A restrição imposta pelo artigo III da Convenção, de não
ser posta em vigor qualquer nova providência legislativa sem prévio acôrdo
entre os dOis governos contratantes,
resulta do fato de s~r necessário o
consenso do outro govêrno para se
ultimar uma norma que passará a
vigorar concomitantemente nas duas
nações contratantes. Nem se pode
imaginar que o ato uni1ateral de um
Congresso pudesse tornar-se imperatiYO e onerante na área da soberania
de outra nação senão através de uma
Convenção cujos têrmos, fat.almente
e em quaisquer hipótese deveriam ser
Fls. 4
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submetidos à aprovação dos respectivos Congressos Nacionais. Segundo a
lição dos mestres, a iniciativa dos tratados incumbe ao Poder Executivo,
cabendo ao Legislativo consentir cu
não nos seus térmos, isto e, aprovalos ou não ficando, finalmente, a cargo dO Presidente da República a ratificação do mesmo.
Pela constitucionalidade do projeto
QJltou
uniãnimemente a Comissão de
.,
Constituição
e Justiça. Seu relator, o
.;
o
Deputado Gustavo Capanema, objeN
tou às dúvidas suscitadas pelo Depu11')
Q)
tado Beni Carvalho, referentes à pos~ _
slvel inconstitucionalidade do Convê(:;j--- nio, que o fato de uma providência
Q)
legislativa ficar, em tal caso, adstri~
ta
ao concurso da outra parte contra0>0
N Z
tante, decorre "de uma limitação ao
i -J
exercício das faculdades da soberania
.3 Q.
que o pais livremente se impõe em
virtude de contrato com outro pa:s
llmitação da qual poderá a qualquer
tempo libertar-se por meio de denúncia, segundo é preceito de direito internacional. Todo o tratado ou convenção internacional é, por sua próiPria natureza, uma limitação dos privilégios e atribuições da soberania
nacional, Mas essa limitação não fere
não suprime, não invalida a soberania dOS estados. A prevalecer doutrina contrária, os contratos internacionais se tornariam impraticáveis e o
próprio direito internacional deixaria
de existir".
O argumento é claro: sendo a limitação que o poder soberano impõe a
si mesmo um ato de vontade é, na
esua limitação, ou negação, ainda um
ato de soberania. ESta se exerce quer
quando cria uma faculdade, quer
quando a limita ou suprime.
A segunda dúvida levantada pelo
Deputado Beni Carvalho quanto à
constitucionalidade do acôrdo e decorrente aind da interpretação do artigo III da Convenção refere-se ao
fato de não poder "ser posta em vigor por qualquer dos Govêrnos sem
prévio acôrdo ocm o outro, depois de
ouvidas as duas Academias, nenhuma
providência "legislativa Ou regulamentar." Reza textualmente o citado
.
artigo IIl:
"De harmonia com o espírito desta
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Convenção, nenhuma providência lev
gislativa ou regulamentar sôbre a matéria ortográfica deverá ser de futuro posta em vigor, por qualquer dos
dois Govêrnos, sem prévio acôrdo com

o outro, depois de ouvidas as duas
Academias' .

Como se vê, não se trata de dar
especificamente ao Chefe do Executivo a fac~ctade c;e obstar o cl'mprimento de uma iniciativa CIO PodE.r Legislativo, mas do "govêrno" isto é
concomitantemente de ambos os' poderes, executivo e legislativo, cumpr.ir
as cláusulas de um tratado conrtaido
com nações estrangeiras cujos compromissos livremente acordados lhes
impõe respeitar.
lI) Justifica-se, portanto, a conc}usão a que chegou a Comissão de ConstItuição e Justiça ao assentar pela
u:nânimidade dos seus membros: "A
Comissão de Constituição e Justiça
não vê na Convenção Ortográfica assinada em Lisboa em 1943 inconstitucionalidade, nem nenhum outro defeito jurídico que possa
impedir sua
aprovação pelo Congresso Nacional.
II) Cabendo a esta Comissão espe-.
cíficamente a.preciar as Convenções
com um tratado internacional, que
nos parece oportuno e juridicamente
perfeito. cremos ser de bom aviso encaminhar à Comissão de Educação ~
Cultura o estudo da essência do mesmo, matéria que lhe étécnicamente
afeta, qual seja o da fixação das normas ortográficas convencionadas e da
conveniência que resulte, para o ensino da língua na organização escolar
brasileira, a ortogr'lfin u~ificada, bem
como a situação dos livros didáticos
programados nos vários cursos e que
representam um problema econômico
para as casas editaros brasileiras. A
srbedoria dessa douta Comissão elucidará tais. problemas.
Concluindo, em vista do exposto e
ouvida a Comissão de Educação e
Cultura somos pela aprovação da
Convenção Ortográfica assinada pelO
Brasil e Portugal em Lisboa a 29 de
deezmbro de 1943 nos termos do projeto apresentado por esta Comissão
na legislatura passada.
Sala Carlos Peixoto Filho em ..
de junho de 1951 - Menoti deZ Picchia. Relator.
A Comissão de Diplomacia. adotando os têrmos do Parecer e as conclusxes do Relator, aprova o Projeto n.
1.191 de 1950.
Sala Carlos Peixoto Filho - Em
28 de junho de 1951 - Lima Cavalcanti, Presidente - Menotti. deZ Picchia, Relator - Moura And.rade Fernando Ferrari -

Ovidio de Abreu
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- Alcides Carneiro - Hermes de Sou3a - Monteiro de Castro Flávio
Castrioto.

2. 0 PARECER DA COM1iSSAOO DE

•

EDUCAÇAO E CULTURA
O longo e erutiito parecer do nosso
eminente colega, Deputado Coelho de
. Souza, sôbl'e a Mensagem n. o 312, em
que o .t>oder lliI.ecutivo pede, ao Congresso Nacional, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre
o Brasil e Portugal, é, sem favor algum, um documento que atesta o zêlo
e a cultura cOm que o ilustr n representante do Partido Libertador se desincumbe das tarefas inerentes ao
mandato popular que, em boa hora,
lhe foi outorgado pelo povo do Rio
Grande do Sul.
Sôbre o encaminhamento da matéria, nesta ComlSsão, desejo fazer breves considerações, mas com o aspecto
, de questão de ordem, de que significando uma contradita ao patriótico
pronunciamento do Rc;latol'.
Tenho a impressão que a paixão
_ do debate travado em tõrno do acõrdo ortog.·á:ico de 1945, mesmo antes
que a Mensagem 312 chegasse à Câmara dos Deputados, fixou-se, de tal
modo, no espírito dos parlamentares,
que a análise da proposta do Poder
Executivo tem sido dirigida pela alergia ou pela afinidade do espírito crítico com o citado acõrdo. Examinase a Mensagem 312 com o sentido
de aplausu ou veto ao acõrdo de 1945.
~ verdade que o eminente Deputado
Coelho de Souza, düerentemente do
que fizeram na legis!atura passada os
nobres e brilhantes Deputados Aureliano Leite e Beni Carvalho, não
se definia pró ou contra o acõrdo
de 1945, limitando-se a registrar a
controvérsia e propor diligênCIas que
melhor instruissem o pronunciamento da Câmara. Mas, essa imparcialidade de S. Ex. a , no que tange à
excelência ou não do citado acõrdo,
incide na mesma critica que, data
vênia, eproduzo em relação ao Parecer que vamos discutir.
Entendo que a Convenção Ortográfica, celebrada entre Brasil e Portugal, e cuja aprovaçã<. nos pede o
Poder Executivo, não envolve o acõrdo firmado entre a Academia Brasilei de Letras e a Academia de Ciências
de Lisboa, seja em 1943, seja em 1945.
Teremos que distinguir êsses dois
atos da vida internacional.

Na Convenção, em que foram partes o Brasil e Portugal, se estabeleceu, digamos assim, uma norma substantiva, ao passo que o acõrdo, entre
as dua~ Academias, representa um
,recelLc· " C:]e ' ivc. clellj alteração da
Uonvençao, as Acallemlas celebrarão
os acordos ortográficos que forer
julgados julgados úteis ou necessá
rios.
Portanto, a Convenção naprova acordos.
A Convenção a
mite a sua celebração. Ao '-provarmos a Convenção não estamos, evidentenlente, aprovando êste Ot aquele acõrdo.
Estamos sendo chamados a resolver, dentro da competência exclusiva
estatuida no item I do artigo 66 da
Constituição Federal, sõbre a Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal.
Nessa Convenção, cujo
text0 i.ltegra o processado, não há
nenhuma norma de ortografla. mas,
preceito de que a Acaunicamente,
demla Brasileua de Letras : Acadenlla de Ciências de Lisboa traçarão,
por acõrdo. as normas de uma ortografia comum para os dois Estados.
Ap'l'ovando a Convenção estaremos
afírmando, unicamente, que a ortografia comum será a que result::t de
acõrdo entre as citadas Academias.
Os acordos de 1943 e de 1945 foram atos que precederam à vigência da Convenção, porque anteriores
à aprovação desta pelo poder competente que é o Congresso NaclOnal
(art. f6, 1, dar Constituição Ff'deral).
São essas as razões que m ' levam
a propor, à douta Comissão, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre Brasil e Portugal.
(Do ..Jeputado Eurico Sales)

°

CONUSSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A Comissão de Educação e Cultura,
por maioria de votos, opina pela aprovação do Projeto n. o 1.191, de 1950,
que aprova o texto da Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasll e
Portugal, em 29 de dezembro de 1943,
em Lisboa.
Sala Carlos Peixoto Filho, 4 de dezembro de 1951. - Eurico Sales, Presidente. Coelho de Souza. - Carlos
Valadares, (voto em separado).
Antonio Peixoto (vencido) Paulo
Maranhão. - Joel Presidio. - Otavio Lobo. - Nestor Jost (vencido).
Firman Neto. - Adahil Barreto
(vencido). - Lauro Cruz. - Pinheiro Chagas. - Jorge Lacerda. - Marrey Junior.

119

-

(J- 20

o
o

~

Oi

.)(;
()

('01

li)
(1)

-....

....

('01

CO

(1)

"'0

~z

E...I

.30.

~

t-

52-

VOTO DO SR COELHO DE SOUZA
Por motivos incompreensíveis aos ·
brasileiros. mas que muito depõem
contra a administração pública do
!Pais, lla~ GU<lS ú;Lim:,:s décadas, \ r,e gamos ao regime atual em que est1vesse, devidamente, disciplinada a matéria atinente à reforma ortográfica,
iniciada já em 1931.
Mercê dessa razão, logo depois de
promulgada a constituição vigente os
deputados Fernado Távora e Beni Carvalho apresentaram, em 8 de outubro
de 1946, a esta Casa um projeto, no
qual pediam a revogação do DecretoLei n.O 8.286, d e5 de dezembro de
1945, que aprovou a "ortografia unificada .. em obediência à Convenção assinada em Lis'xla, a 29 de dezembro
de 1934". O deputaco Jorge Amado
apresentou substitutivo a ésse projetA"
pleiteando uma :2~Cl'ma integral e
definitiva, a ser realizada pçor comissão de técnicos de comprovada .::apaCidade.
Contràriamente ao dito projeto e a
êsse substitutivo Ee pron:t~ciou o depu.
tado Raul Pila membr0 da Com:ssflo
dI' Edu::açãe e Cultura, opinando fa·
l,.,ràvelment~ à mam.:tenç1:o do .4,cÔTdI"' O~':.ogl ~fjco o julgando indispensável que se "ouvisse, preliminarmente,
a Academia Brasileira de Letras e a
Academia Brasileira de Filolog-ia" .
Outro substitutIVO foi apresentado pelo
deputado Aureliano Leite, que fOl
aprovado pela maioria: sustenta o
Acôrdo Ortográfico e propõe a nomeação de uma comissão especial que,
"valendo-se da colaboração da Academia Brasileira de Letras e instItutos de filologia do Pais", estudo "convenientemente o problema e apresente
à Câmara dos Deputados as bases para
a sua solução aefinitiva'.
Foi nessa situação que chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,
de 20 de julho de 1948, do Sr. Presidente da RepúbliCa, remetendo, em
cópia autenticada, o texto da Convenção Ortográfica, objeto de tão largos
debates; 8. Ex. R pede a aprovação do
convêno supramencionado, para que
seja satisfeito o disposto no art. 65, I,
da ~nstituição Federal, combinado
com o disposto no art. 87, VII, da
mesma Carta.
Iniciando os trâmites re gimentais,
foi a mensagem referida à Com!ssão
de Diplomacia, onde recebeu parecer
favorável do deputado Rafael Cineura.
que assim ooncluiu: "Somos de pare

cer que deve ser aprovado o texto da.
Convenção OrtogrMica assmado pelo
Brasil e portugal em LiSbOa, a 29 de
dezembro de 194.3, conforme o pro)ew
Of> decreto legislativo infra-transcritl>,
por C ()rrf;~T"'.)Uc.i::r
ao toe!l sc.!Ctldo de
intercâmblo CUltural e de umdad~ da
Ltngua, aos :m:lhores desejOS ~ à~
mais justas aspirações da!) duas grandes Nações.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica a prov'Ulo o texto da
Convenção Ortográfica, firmada entre
o Brasil e Portugal, em 29 de dezem·
bro de 194.3, em Lisboa.
Art 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Na COmissão de Educação e Cultura,
o relator, deputado Bení de Carvalho,
1'0lieitou, no Rel) primeiro parecer o
pronunciamento da Comissão de Constitmção e Justiça. 9s_sev~ndo - "Julgamos, desde Já, illconstituciçmal a
Convenção de ~9 de dezembro de J943,
cUJa aprovação pelo Congresso impor ,· •
t.ariao -ca ncelam:m to de uma di! suas
LrHieclinâ vei~ peTro~ativB.s".
Essa. porém, pelo voto aceito do
aejJutado Gustavo Capanema, .julgou
improcedente a dúvida lei"antada, fil"
mando qu e ":1, Comissão de Constituição e Justiça não vê na Conve:lçâ.o
Ortográfica, assinada em Lisboa em
1943, nenhuma inconstitucionalidade,
nem nenhum outro defeito juridico,
que possa impedir a sua aprovação
pelo Congresso Nacional' .
Voltando à Comissão de Educação e
Cultura, o citado relator ofereceu o
seu parecer definitivo, que remata assim: "Concluindo, ressalvado o nosso
ponto de vista sôbre a inconstitucionalldade da Convenção Ortográfica,
resultante do seu art. II! - inconntitucionalidade que continuamos a
considerar evidente - opinamos, to'lavia, pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla'ivo . formulado pela Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Todos êsses trabalhos honram a
cultura desta Casa.
Essas diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao iniciar··se •
a atual foi o processo desarqulvado e
reiniciou a sua marchil regulamentar.
De novo na Comissão de Diploma cia , alcançou brilhante parecer favorável do deputado e a{!adêmico Menotti
deI PicchIa, que pediu .. a aprovação
d
Convenção Ortográfica assinada
pelo Brasil e Portug'al, em Lisb-oa. a 29
de dezem bro de 1943 nos têl'mos do>
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projeto apresentadv por esta Comlssã·)
[la le21s1atura p"ssada".
E eleve, agora, receber novo pronun;::::at!1ento desta Comissão.
0umpre, li.:n~narmente, reconstituir,
com -;1I:;te~e. d [}1ar~ha da questão. no
tpmpc e "v esp'1,~o. par~ que se alcance, cl'l.ramel!te, o objetivo da mensagem 312 e decorrente projeto, formulado pela Comissão de Diplomacia
- que visam remediar a desordem
criada, no caso, pela incúria administ,rativa.
1

O histórico

,

Nêste passo, adotaremos com mediflcações e adapt>.lções secundári:J.s, um
trabalho de ordenação ela maténa. de
aut<H'la do nosso ilustre colega Ad.loal ..
do Cc" t ,\. f<.d' i; ldo C0m a penetraç:lo e
clar i,i.., ~

haL-ltua 1 'J.

P" ,,; .• 1'1. 1.' do Decreto n .O 20.W8
dI' '1; ir" junh('- de lnl. "ficou ari'Y'1..~~
+?rla '1RS rep'uriCÕ2~

públi:-Hs e nos es-

r ?" le(,Jr:n9nr ,:)~ d~ en~in~~o f\ Ol'tO qr~fla
''lI'''''Rdfl ;>e1a ilcarlem!,; Br~·ileirfl de

r ,:-

n
p"lfl ". "demj~ rje Clénci51s de
,x;"oa ' e pele> art. I o (lo De~rpto-L.ei
fi c' :?!i". (1 e'.:
dE' tp"",rPiro de 1938,
wr7/(,u-se onnqatorw o uso da orto~ra
t ll . i2SUl t dnte :':0 a{;ôrao a que se rel ~ :t t< o ' ;'i'Uet0 n ' 2". iOS, entre H'1UPl b O Atadf>mla,"
"no exnedientp 'das
re ~,artiçõel' P ,! ,li,~ S ;; :las pUblicações
of:",!'], de tndl'l "'li.. 'rem "01'1" pm

l.-Pr 3 <

t()~{)s.

n

p
0S
pst'l y...o1pc~rn.e";toc:
en ~ lPO,
m n rtl:-JOE nelí" C;: - )(' d'?re~ p,.,t't!1C(l~ ou Dor
êjPC t i~.r"·~j;79(l O~ · .
[)~ CO);',·, m!\' ~ de C'f'Tn flS "Tn~trll

apro vada& peia Academia Bra sileira de Letrs, na sessã ode 12 de
fl,\lÓsto de 194:> elaborou o Proff'ssor
José de Sá Nunes o "Pequeno Vocabulário da Língua Portu!!:uê o 3," , Dubilcad( pela comissão acadêmica a-!l d~
dezr:mbro do 'l1esmo ano - que se desinf'umbiu, dest arte, da missão que
r['('ebeu da presidência da Repújlica,
pelo, Decretos-Leis n.o ~2, de 23 de
fevereiro de 1938 e n.O 5.186, de 13 de
janeiro de 194~. que atribuiu caráter
oficial à elaboração do citado Voca·bul'iTlo .
E. por Portaria da Presidência da
República, de 1 de junho de 1944, foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementp.s. o Brasil e PortuO'aJ ,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
1943. "obrigaram-se a
dezembro de
observar como ree'ime ortóQ'ráfico da
língua portugu;>sa o que resulta do
ções '

.

si5tema fixado pela Academia Brasileira de Letras e Academia de Ciências
de Lisboa par~. organização do respectivo vocabulário, por uGõrdo entre
alo duas Academias".
Foi essa Cor.venção aprovada pelo
Decreto n.o 1~. 533 . de 18 de janeiro
de 1944, estando em 'Iigor a Carta
Constitucional de 10 de novembro de
1937, cujo art . 74, letra d , exigia a
aprovação pelo Poder Legislativo isto
é, pela Câmara dos Deputados e' :.leI
Conelho Federal, dos tratados e êon
venc.ões internacionai~ celebrados pelo
Prcsiden tp da República.
Como, porém, estivesse em recess(' o
Parlamento, exercia-lhe as funções,
cum'llativamentc, o Presidente da RepúbEca, com a expedição de decretosleis, de conformidade com o artigo 13
da Constituição outorgada.
COl:seqüentemente a convenção 01'·to gráfka de 29 ele dezembJ'o de 1943,
de\'eria ter ,ide aprovada por decreto·lei, o qUE' T!i'I.o a~onteceu. por inexplic!1vel descuido 10 Executivo . que a
apr0vou por simples decret.fl: \'ale
dizer, não foi ela aprovada, ue aCOl do
com a Carta Constitucional de Hl de
novembro de 1937 e, por isso, não está
até hoje em vigor - ti legalmente
hexistente.
E já que essa Convenção esti0ula,
no art. TV, que a Academia Bra'iileira
dI:' Letras e a Academia de Ciências
de Lisboa serão dechrados órgãos 'consult.ivos de seu~ Govêrnos. "m m'ttéria
ortográfica, competindo-lhes expr-cso,:tmpnte estud:l.T ai' C1Uçstõe~ qlle se suscitarem na exp-cuç5.o da Convenção e
tudo o mais que reputarem útil para
mar.ter a unidade ortográfica da lingua portCl[<'uêsa "para dirimir diver·
gências ainda persistentes" o Governo
Brasileirc em .945, enviou a Li~boa,
C0m rf'presentação oficial uma comissão de quatro TI mbros, "a fim de
fixar as bases definitivas da ortografia da língua, 1roporcionandc aos 'dois
países a possibilictflde de promO\'~Te:n
atos legislatJVos finais sôbre a matéria" resultando dessa C:onferência Inter-acadêmica o Acõrdo Ortogl':t1ico
de 10 de agôsto dt 1945.
O Decreto-Lei n.o 8 286, de 5 de
dezembro de 194'5 aprovou as "Inst.ruções" estabelecidas pelas duas Acndcmias para a ml1nutenção da unidade
ortográfica da lir_gua portuguêsa. esquecendo-se. por novo descuido . mais
uma vez, de ratificar a convencão Ortográfica de 2'9 de dpzembro de 1943,
:á 'lt'.e n0ntim'avl; em vigor a Carta
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aprovado pelo Decreto-Lei n.O 8.28S,.
de 5 de dezembro de 1945, ao passo
que aquela Con'l'enção, que o originou,
até hOJe não tem existência legal! ...
Para ter inteira e obrigatória apllcação, não lhe falta senão que o Congresso Nacio!':<tl a,rc':e a tio referida
COflvcnçlo de 19~j, a ç:la! virj, "gregar~se, naturalmente.
Não tem, pOlS, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
a()ordos, já citados, entrará em vigor ...

Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-Lei n.o 8.286, de 5 de dezembro de 1945, elaoorou o professor José
de Sá N41les o "Vocabulário Ortográfico Resumido da Llngua Portug1lêsa"
com 43. O().O voc'ab,llúf básiNS, eUI
substituição e complemento ao "Pequeno Vocabulário da L1ngua Portuguêsa".
/
Em 20 de julho de 1IH8, dirigiu ao
Congresso o Presidente da República
a cltada mensagem, em que Ih"! pede
a aprovação da Convenção Ortográfica de 29 de 'lezembro de 1943.
TI
"Estão, pois, noje, em vigor as' InsA questão filológica
truções'e v "Pequeno Vocabuláno da
Lingua Portugut;sp', aprovadas pela
O de;:mtado Rafael Cincurá abre o
Portana preSidencial de I de Junno de
seu valioso parecer com êstes concer1944, e, uma fez aprovada a "Cor.ventos: "O Acôrdo Ortográfico resultante
ção Ortográfica' de 29 de dezembro
da Convenção assinada entre o Brasil
de 1943, - o que pare(~e se dará em
e Portugal, a 28 de dezembro de 1943,
breve -, entrará em Vlgor, automàt\'"
em Lisboa, tem provocado fortes e
camente, o "Acórd Ortográfico" d.prcexa!tados de oa tes :1ftS associações de
vadú pelo Decreto-Lei n. O 8.286, ue 5 letras e filologia. na trlouna, na imde dezembro de 194,5, de cOnfol"rridaprensa, e no Congresso: debates de lede com o qua. ehoorou o Profepôor
trados, de estudiosos, );lrofessor"!s e
José de Sá Nunes o seI.. "Vocabulari0 cientistas, grama ticos " fIlólogos, acaOrtográf1u:. Resumido da Lingua Pordêmicos e juristas, jornalistas e par·
tuguêsa", conclui o deputado Adroaldo
lamentares. Uns defendem-no com seCosta.
gurança e convicção, consideralldo-o
Tanto a reconstituição histórica
oora notável e af:~mé'_ndc que "OS prc.como a posição legal da questão esta;)
ventos que aos escritores brasil~iros
aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
ficarão assegurados por êsse meio não
Justiça, com rifgorosa precisão
há economista nem SOCIólogo que ús
Na verdade, as "Instruções" e o deixem' de prever com maior ou menor
"Pequeno Vocabulário Ortográfico", de
preCIsão; e não scrãú ilomente prover ..
1943, estão em pleno vigor, por fôrça
tos materiais os qUe hão de auferir
de um ato de Direito Público Interno,
os nossos bons autores também prc..
embora de modesto aspecto formal _
ventos
superio:e8 de se tornarem coa Portaria de 1 de junho de 1944.
nhecidos,lidos
e admirados pelos poE' que o regime, então, vigente advos
de
aquém
e
de além-mar" (ProL
mitia essas simplificações ...
José
de
Sá
Nunes)
Outros, porém, o
Mas a Convenção firmada em 29 de
criticam com sarcasmo e com impip.dezembro de 1943. em Lisboa, pelo
dade, ass€'verar.do que, .. ao ser oôsto
eminente Embaixador do Brasil, João
em
prátIca, mostrou trazer grandes
Neves da Fontoura, e pelo Primeiro
pre
iuizos
ao en3i1.0. e os protestos e
Ministro de Portugal, Antônio de Oli- queixas são
presentes da parte d~
veira Salazar, deve receber a aprovaquase
todos
os
professores, prinCIpalção do Congresso Nacional para que se
mente
da
classe
"(Fernandes
torne executória, para que se converta Távora e Beni primária
de
Carvalho).
Há
em ato perfeito e obrigfatório de
quem
o
repudie
com
zombarias,
por
Direito Público Internacional.
considerá-lo Imposição dos port,uguêEssa aprovação, é manifesto, convases;
e há quem o aceite com entusiaslescerá todos os atos decorrentes da
mo,
por julgá.lo vantajoso para os
Convenção - particularmente o Acôr ..
brar.ileiros"
.
do Ortográfico de 19~5", firmado em
Lisboa em 10 de agôsto de 1945.
E o deputadO Vargas Neto, no seu
De resto, em relação a êsse último
brilhante voto, sustenta a conveniênacôrdo verifica-se uma situação esdrúcia da aprovação do Ato Inter"1aClOxula: sem embargo da sua condição
nal, de 1943, afirmando que 't,udo o
de~imple~ decorrência da Convenção
que se fizesse de ora avante fora dêsde 1M3, é um ato perfeito e acabado, te último seria em pura perda, porque

•

)

-

•

55-

as reclamações surgirão sempre "li> o só
da parte dos professores, como também dos filólogos que não forem 011vidas e dos que forem contrarli'lc.os'·.
Não obstante essas atemorJzblltes
verdades, abalançar-nos-emos a' apreciar o mérito da questão, já de esplrito preparado para ásperos revides!
Preliminarmente, releva comagnar
~qui duas declarações.
Não nos anima, nesta crítica, qualqu.er propósito, jacobino e lusitanótobo, de dificultar a obra de unificação
da escrita luso-brasileira.
Bem Uo
contrário: tõda a nossa modesta "·ida.
pÚblica, exercida no sul do PaiS, consagrou-se "à defesa, expansão e prestígio da língua portuguesa" e á preservação dos valores luso-braslleins,
em determinadas regiões de grande
fluxo imigrantista. Devemos, ent<lnto,
cumprir o nosso dever de represer.tante do povo, com isenção - Illesmo
porque não nos parece que tao altos
'-valores culturais estejam contidos no
acôrdo de dois filólogos, ainda que
eminentes.
Ao depOIS, por um Imperativo ele
Jrobidade intelectual declaramos que
esta relevante matéria foi estudada em
companhia de consagradas mestres,
pois seria indicio de ausência do senso
da responsabilidade a1'enturar-se alguém, desacompanhado, a enfren1lll.r
questões tão sérias.
Isso põsto, comecemos por consIgnar
que os filÓlogos brasileiros, que exercem funções no magistério oficial. em
sua quase totalidade. manifestaram-se
favoráveis à vigência do sistema de
escrita consubstanciado no Formulário
Ortográfico que acompanha o Pe(jlJe_
no Vocabulário ortográfico da Língua
Portuguêsa, publicado em 1943 pelo

Govêrno Federal, e, de conseguinte,
contrários à adoção do que preceItuam
at; Instruções que iniciam o Vocabulário Ortográfico Resumido da vngua
Portuguesa, organizado em conformi-

dade com o que decidiu a Conferenciá.
Interacadêmica de Lisbôa de 1945 e
pUblicado pela Academia Brasileira de
Letras em 1947 - manifestação essa
que leva em conta os mais altos interêsses da cultura do pais, e não discutíveis atitudes doutrinárias.
Ao filólogo, isto é, àquele que estuda uma língua no tempo e no espRço
e a llteratura dessa língua como seu
elemento formal. é, em principio, de
somenos importância a adoção ele tal
011 qual sistema ortográfico,já que,
pela própria natureza de sua especi,a_

lização, lhe é relativamente fácil adaptar-se a uma norma de escrita, por
mais complexa que seja. Não se tra_
ta; pois, no caso . de opção por um
sistema que mais convenha aos fIlólogos brasileiros, mas ao nosso p01'O,
principalmente às classes que. o.esconhecedoras dos arcanos fonétiCOS e
morfológicos do idioma, querem e devem escrever com acêrto a lingua que
lhes serve para expressar o pensamen
tc e as emoções.
Não é, portanto, exato que as crítl .....
cas que se fazem ao chamado "Acõrde' d_ 45" seJam provenientes de llugas
entre erudltos, como faz crer, também,
o ilustre Relator da Comissão ae f)',plomaci.a. Deputado Menotti deI Picchla. quando afirma:
"É claro que tão delicado assun_
to deveria provocar, como pro'/o_
cou, ~nticas, pOlêmicas e rieoates,
quando os eruditos, escalados para
a fixação das regras a serem oficializadas, ti1 essem que fatalmente, optar por uma em preJUlzo de
outra, na necessária procura ele
um sistema ortográfico que C' ;}l~tl
vesse a média constante crlada pelas autoridades do vernáculo pela
lógica do próprIO idioma <3 pelo
consenso do povo".
opinião que expende em referêneia no
"Acôrdo de 45" e ao "de 45", que considera complemento do primeiro, pois
diz:
":Il:sse trabalho. além da d,tjYldade criadora e coordenadora dos
doutos membros das delegaçóes lU_
so- brasileiras designadas pelos res_
pectivos govêrnos para estabelecer
as regras constantes do "Pequeno
Vocabulário Ortográfico da loingua
Portuguesa", depols as do Aco,du
posterior. foi precedido por ampla
consulta de vários filólogos e e"pecialistas nacionais e portugueses."
A quase unânime repulsa dos mdicados filÓlogos brasileiros ao "Acôrdo de
45" - e é de importância salientar
essa identidade de vistas no caso, pois
que raramente se consegue uma harmonia na interpretação dos fatos lingüísticos _ se prende, como veremos,
aos prejuízos que. se aprovado, acarretaria aos in terêsses nacionais.
A comissão que assino'] o Acôr'lo de
45" não considerou as seguintes prelimínares:
1. a) Que uma lei só pode vigorar se
fÔl exeqüível, se fundada numa ~eali
dade;
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2. 8 ) Que a unidade gráfica en.tre o
Brasil e Portugal não deve preJlldicar
a unidade gráfica interna dos dois
países isto é, que não pode optar uor
uma grafia, que correspondendo à rea_
lidade fonética em qualquer dêles, seja
lnfensa à do outro porque a uniformidade não será conseguida neste
As
ques lingüísticas pertencem ao âmito
dos fatos sociais e ficam, por conseguinte a salvo da ingerência indivIdual. Se não há receptividade no grupo para a inovação, nada a fará vigbrar. Simples decretos não reso 1vem
problemas dessa espécie, da 'nesUJ!lforma que não solucionam os de r,atureza econômica e religiosa. quantlo
contrariam as tendências natur:us da
coletividade;
3. 8 ) Que predomina nos dois pulselJ
de llngua portuguesa o númp.ro de
analfabetos e que dentre os indi:'ldu05
considerados alf!l!betizados a m9.iorla
escreve com grande dificuldade;
4. R) Que a tendência geral - c elogiável - para divulgar a instrução encontra um obstaculo insuporável num
sistema gráfico complexo:
5 8) Que os periódicos, prin(;lpa~
mente os jornais diários - !~itura
popular básica - só poderão Rdotnr,
por óbvias razões, um sistema de e~
crita prático e simples;
6. 8 ) Que a alteração de um sistema
ortográfico implica na perda irreme_
diável de riqueza acumulada, que pode
ter, conforme as épocas. gravtss:Inas
repercussões na economia de um pais.
7.°) Que se não é fácil sim'JllficRr
a ortografia de uma língua, complicála, com o emprêgo de letras que não
simbolizem fonemas. é impossível:
8. 8 ) Que, variando freqüentemente
o timbre vocálico das palavras no
Brasil e em Portugal, a uniformização
ortográfica só poderá realizar-se omltindo os acentos nos vocáulos de timbre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o 'Vocavulário oriundo do "Acõrdo de
45ü contraria a realidade lingüistwa elo
Brasil, e a solução mais razoável que
encontram no "Vocabulário de 43".
CONSOANTES MUDAS

O Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omissão das consoantes que
Sl: não proterem.
Lê-se no § 16 do Formulário Ortogrâf1co que o acompanha:
"Não se escrevem as consoantes que
se não proferem: asma, assinaturn. ct@cia, diretor, ginásio, inibir, movaçtlO,

oftcio, ótimo, salmo, e não asthma, o.ssignatura, sciencia, director, gymnaslO,
inhibzr, innovação, ol/icto,
opt1mo,
psalmo."
A única ressalva que admitiu foi pa-

ra as palavras de dupla pronúncIa, como aspecto e aspeto, contacto e contato. otimismo e optimismo, sinóUco e
sinópttco,

Nesses casos preceitua:
"Devem-se registrar os vocabulOs
cUjas consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primeIro lugar o de uso mais generalizado, c em
seguida o outro".
g essa a \lnlca solução razoável Da.
uma certa plasticidade ao sistema orto"ráfico possibilitando reprodu.m Da
es~rita pi'onúncias reàls e em tudél lrgítimas, pois tal divergência se observa geralmente em palavras de mtroch.lção reecnte no idioma e que, em determinadas regiões, ainda ocnservam a.
pronúncia erudita.
O "Acôrdo de 45" resolve, porém, a
questão de modo unilateral, prejudicando irremediàvelmente uma das Partes contratantes, por optar de forma.
inflexível por uma das grafias. ou
seja, a erudita.
Mas isso não é só, nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e
22, que as consoantes b dos grupos
bd e bt; p dos grupos pc, pç, pt, mpc,
mpç ·e mpt· c dos grupo,/l cc, cç, ct, cd,
etc, se esérevem quando invarià.velmente soam e quando o uso oscilar

entre o seu emudecimento e
prolação nos dois palses" nos obriga às grafias súbdito,
subtileza, ceptro, sumptuoso,
facto, amistia, indernne. etc.

a sua
.J

que

suMtl,
edtCto,

- as
"Illstruções para a organização do
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, aprovadas pela Conferência de 1945", ainda estipulam o :::eguinte, em relação às consoantes c e
p:
§ Z2 - As consoantes c e p ... conservam-se ... :
b) Quando embora não proferidas
em um dos 'dois países, figuram em
palavras que devem harmonlzar-re
gràf1camente com formas afins que
apreesntam as mesmas consoantes,
ainda que o c e o p se contenham
etimologicamente em x e ps: abjecto,
como abjecção; abstracto, como abs_
tracção; acta e acto, como acçao ou
activo; adopto: adoptas, etc. como
adaptar; eco
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C) Quando, depois das vogais a, e, conheçam do ponto de vista histórico,
o servem para indicar abertura delas seus estágios anteriores, as condições
em que certas pa:avras nê:e ingre~~a
ou, mesmo não tendo valor diacrít1i:o,
ram, o que e analogia, os processus de
não são invariàvelmente proferidas nos
dois paises: ab'jecção, acçào, ac!;wo, derivação ...
E o assunto reves.te importância sinaetor, ejectivo, etc."
Esses dOIS Itens sào os que enVGIYem gular no momento, quando o gm l'l'flO,
apear das dl~iculdadcs finan.'eiras,
prejuízo maior para o Brasil, e contra o que ai se dispõe se re!:>elaram procura incrementar as campanhas àe
todos os que se preocupam de alguma alf8,betização, por considerá-las obras
de salvação pública. E é contrlstador
forma com os interêsses naciomus, filólogps e não filólogos.
verifica.r que as verbas destinact<l~
S
Da execução Impossivel pelos brasi- tão nobre fim serão empregadas m
pura perda, porque não se pOde
er
leiros, por contrariar-lhes o sistema IQnético, tais dispositivos nem mesmo i:.'e- que analfabetos venham aprender li
neticIam os portugueses, os menos pre- sistema de escrita que as elites cultujudicados por êles, porque as Con30anrais do pais não pOdem dominar, que
tes que se querem conservar tambem
05 seus professõres dificilmente podem
·não soam em Portugal. Visa-se, com a
ensinar.
•
sua manutenção, indicar apenas a
Atingiriamos então o absurdo da
abertura da vogal pretôni.ca, que la se escrita ideográfica em que um ,ndiobserva, e que não se verifica no Bra- viduo sabe escrever mais palavras do
sil em virtude de pomieràyeis razões que outro. em que ninguém Rabe ~,." ..
de ordem fonética. Fenômeno ir'.ênti- far todos os vocábu1.os do idioma. No
co ocorre com os vccábulos ,"m que . Brasil, a escrita correta seria privl~
se deu a fusão de vogais idênticas légio de meia dúzia de filólogos, [ni(crase), como sadio, padeiro, esquecer, ciados nos mistérios fonéticos e evcnas quais a pretõnica se COllSel'"'a lutivos do idioma.
aberta em Portugal. Se aqui n8(; se
o EMPRÊGO DO ACENTO AGUDO
tornou necessário marcar na esc!'lta a
alternância de timbre, nada )llstctlca
O acento agudo. tradicionalment.e
que se faça a distinção em outros ca- sim bolo de abertura das vogais a, e
sos, màxime quando o expediente usa- e o, tanto em Portugal como no Brasil,
do acarretará forçosamente, para uma e assim considerado no "Acôrdo de
das partes, numerosos entraves que te- 45" como de emprêgo especifico quanrãu de culminar com a sua inexequibl- do coincidem as pronúncias brasileIra
lidade na prática.
e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ 1, passim
- Tais dispositivos, para serem cum- das "Instruções") sofre uma extensão
prIdos, exigem dos brasileiros um cc- de seu uso em prejuízo da primeira.
nhecimento profundo do fonet!~mo
Como há alternância de timbre enportuguês, conhecimento que falta até tre' a pronúncia brasileira e a portuà maioria de nossas pessoas ~ultas.
guesa de palavras como Antônio e
E não é só. Para manter a "harmo- prêmio (em Portugal: Ant6nio e prénia gráfica" com as formas afi.ns, o mio), a rigidez do sistema cede em
"Acôrdo de 45" manda acresce!ltar o beneficio da pronúncia pbrtuguêsa.
c e o p em palavras nas quais, sÕbre
Que o critério é unilateral, prova a
não soarem, também não indicam a solução razoável dada a casos semeabertura da vogal anterior. Amda lhantes,
maIs. Estabelece exceção para algumas
Faz~se a exceção prejudicial ao Brapalavras "em virtude das condições em sil, constante da Observação 4. a do
que entraram e se f1xaram no portu- Art. 31 das "Instruções":
guês, palavras como assunção (cf. as"O acento agudo no a, e, o, de prosl:mpcionista) , cativo (cf. ca'Otnra) , núncia não invariável no Brasil e em
Portugal serve apenas para indicar a
dicionário (cf. dicçãO) ... ", que não
eXIgem a consoante c ou p a fim de tonicidade, e não o timbre". E' o
se harmonizarem com as suas corre- caso de palavras como Antônio e prélatas ou afins.
mio.
Entretanto, a regra de acentuar a
Como se vê, além do perfeIto conhecimento do estágio atual da língua base dos ditongos tônicos éi, éu, ói,
portuguêsa de além-mar, pede-se aos apresenta a exceção:
"As terminações eia e eico, em que
cinqüenta milhões de brasileiros que
não
é invariável nos dois palses o
desejam aprender ou querem escrever
som
aberto do e, não levam acento
o seu idioma que, preliminarmente. o
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gUdo : assembléia, Crimeia, Doroteia,
Dulcineia, Eneias, geleía, ideia, Judeia,
melopeia, onomatopeia, plateia, dispneico, epopeico, morfeico, onomatopeico, prosopopeico, etc.
Em tõdas essas palavras o e é aberto
no Brasil e geralmente fechado em
Portt:gal. A u'1idadc só se poderia
manter, sem preJuizo para uma das
Partes do Acõrdo, pela supressão do
diacritico. Fei o que se fêz. talvez
porque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que não aplicar o mesmo princípio de supressão do diacrítico em
palavras como pl'émio, em que o e
não é invariável na pronúnCIa dos
dois países? Ou então permitir a distinção de timbre pelo emprêgo dos
acentos agudo (em Portugal) e cir··
cunflexo (no Brasil)?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo" Acôrdo de 45", uma técnica
de aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na observação ao § 13 do Art. 36
das Instruções, lê-se:
"Não se escrevem com inicial maiúscula as palavras monossilábicas, como
artigos definidos e contrações ou combinações de palavras ínflexivas com
êsses elementos, nem as palavras luflexivas. a não ser que figurem como
primeiro elemento do título mas escrevem-se com maiúscula inicial os
artigos indefinidos e as palavras fIexivas" .
O prof. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analíticas do Acõrdo Ortogr-áico de 1945", e, com a aprovação
destas o verdadeiro, autor do sistema
ortográfico de 45 - o que, aliás afirnou categoricamente o delegado brasileiro Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras textuais:
"Ninguém, mais do que eu está na
posição de avaliar a sua paciência e
resignação e a grande nobreza d::t sua
discreta, firme atitude, recusando-se,
por agora, antes de esclarecido bem
caso, a esmiuçar pela imprensa as
ntimidades da Conferência, - o que
seria muito facil para o meu A.mlgo,
que assim pOderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste acordo ortográfico foi o professor Rebêlo
Gonçalves. Nem mais". <Carta do Dr
Ribeiro Couto ao prof. RebêIo Gonçalves, por êste publicada em seu Tmtado

,

de Ortografia da Língua Portugu.e.sa,

Coimbra, 1947, pág. 150. do Suplementa), o prof. Rebêlo Gonç:1lves, dIzíamos, assim exempliflca a regn supra em seu citado Tratado:
Como Se Devem Ler os CláGSicos
(pág. 320)
Elucidário das Palavras, TeJ'l1'C>s e
Frases Que em Portugaí antigamentE'
se Usaram e Que hoje regularmente
Se Ignoram (]bid.)
Nem Tudo o Que Luz é Ouro Ipág.
321) .
O Romance de Um Rapaz Pobre
Ubid.)
Quando Se Amava assim (Ibid.)
Regras de Escrever a Ortografia da
Língua Portuguesa com Um DilUog{;
em defensão da Mesma Gbid.>
Castigador de Si Mesmo (pág 320).
Em demanda do Graal (Ibid.>
Era Uma Vez Um Menino I Ibid.>
Figuras de ontem e de hOl~ (Ibid.\
Bastam os dez exemplos ac:nw titulos de obras conhecidas. para .JO:,:U·
menta r a complexidade das l.il'>l'::tçôes
que se propõem no Acõrdo de b alterações contrárias à tradição t' aos SlS·
temas maIS usados em outros palses
na referência a pUblicações'
o TABÚ DO PADRÃO PORTUGUÊS
Parece que a comissão brasileira
aceitou, como principio, o argumento
de que o português 'padrão deve ser
o de Portugal. pois lá teve origem o
idioma que falamos. A nossa é uma
simples língua de emprêstimo. E' um
tabu, espalhado pela ignorância dos
fatos históricos e lingüísticos, o considerar o Português do Brasil deturpação do de Portugal Infelizmente,
essa crença está profundamente enraizada e a doutrina exposta na maioria de nossas gramáticas coopera para
vulgarizá-la. Nada, porém, mais eróneo. A língua é um organismo "tn
perpétua evolução e pertence igualmente a todos os que nela expressam seus pensamentos e sentimentos.
pressam seus pensamentos e sentimentos.
Vêm a propósito estas lúcidas palavras do grande
filólogo
Amado
Alonso:
"Esa idea de una lengua propia se
debe a una ofuscación. Los bienes
anotables en el registro de la propiedad son propios de uno cuando
no lo son de los demás: una casa,
um campo. y también este reloj y
este bastón. Para poder ser de mi
propledad tienen que no ser de la
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propiedad de los otros. pero ~l cnguaj e no eii de esta casta de ble I ,,~
sino. aI revés, de aquellos aue "<();:J
mayores cuanto más comunicad,,<"
como decian lor hombres deI Renacimiento Una lengua es propia de
una nc,ció:1 ~u1.pic ,'C la Q':2 l~" ni!õ.:--<
aprend~l1

•
..

,

•

d0

SUl.)

p.1Jl'CS,

!a Que

lS3

connacionales emplean en sua vida
d!,! relación y la que sus poetas y escritores elaboran y cultivan estéticamente para sus produccione~
de
alta cultura. Si asi es, la lengua de
un pais es bien propia, absolutamente propia de este pais, aunque
en
ottos paises aprencian a hablar eu la
misma lengua, y los hombres se entiendan con ella. y los escritores la
trabajen en SUB creaciones cultu:'ales .
Y si no se quiere atender a que una
lengua vive en perpetua forma ción,
por lo cual es pro!Jia Y es hechura de
cuantos la hahlan ~omo I~nl!\l'l n'1tural, y se auiere pemar (lue' los ingleses, portugueses y espafioles reciben
-de sus antepasados la lengua en propWdad, como por herencia legitima,
mientras que los americanos la reciben de manos ajenas como en mero
sufructo, también se yerra
Pl1es
la actual generación de ingleses ha
recebido su idioma de sus oadres v
por eSQ el inglés es idioma propio' de
IOf ingleses; y sus padres 10 reclbieror, de la generación anterior, V por
eso el inglês era su lengua propia y
naturRI y la generación anterior, de
la .más antigua. y asi sin posible so11;!c16n de continuidad; y lo mismo,
sm la menor ,ombra de diferencia,
han hecho los norteamericanos, hast'l. (lue Ilegan ingleses y norteamericanos a una generación l.c anteoasados que les es comum. De esa generación de Ingleses, que hab1aban el
inglés como su lengua propia. unos
se quedaron en Inglllterra y otro!' se
f~eron a América. Es que los cololllzadores perdieron la propiedad de
la 1engua por haberse expatriado?
O caso sus hijos, nacidos en tierra
americana, hablaban una lengua que,
slendo la de sus padres y la aue elJos
habián aprendido con la leché ele sus
madr~s, no les era propia porque su
propnedad la tuvieron registrada los
que se h.8:bían quedado en Inglaterra?
Y los hIJOS de los primeros criollos
no hab1aban tambien una lengua pro~
pIa, puesto que hablaban la lengua
de sus padres? Asi se !lega a la evidenCIa de que la generación actual
de amencanos el inglés ies es una lengua tan propia.
exactamente
tan

poria. sin más y sin menos. como a.
los ingleses". (Casvellano.
Esvanol,
!rlir-rna

Nacional.

História Espiritual

r!f '!'res Nombres, Buenos Aires 1938,
~p.

175-177).

O mesmo se deve dizer do idioma
que falamos, -['.O dos
p~rtu~uêses
como dos brasileiros Legítimas
as
duas pronúncias não é demasiado salientar que, em muitos casos, as diferenças que entre elas se observam são
geralmente criações, ou melhor, evo
luções modernas sofridas pela UngI
em Portugal Quanto mais se est
dam cientificamente
os
chamado
brasilerismos fonéticos
e sintáticos
tanto mais se :omprova o fato de
serem êSFE'S geralmente conserv:1ção
dE: estágios anteriores da Iingua portuguêsa Assim. o emprêgo da perífrase de estar - gerúndio, tão comum
entre nós, (tipo : estava oa:zté!nc/o) ,
única fórmula conhecida até fins rio
português médio para indic'1r a pr p ci~ão da ação verbal, hoje substituída
em Portugal por ~"tar- pl'epo<ição
- infinitivo (tipo: estava a cantar \ .
a auestão da ~olocf«;ão diversa
de
certas na1avras átonas. em especial
dos pronomes oblíquos átonos,
que
se orende ao ritmc de
enunciano.
mais rápIdo em Portug':\1. mai~ dol e\1te no Brasil. sendo de salientar que
o ritmo fraseoló~ico dos sérulo~ XVI
e XVII deveria apl'oxim'1r-se
mais
do oue caractel'iZfl .Q Portu'1'11ê,
do
Brasil Outros exemplos SE'~ilroS de
lin?';i',tico~
conservação de <,~tá~ios
a\1tenore8 Dodel'!amo~ "ítar. comI' a
manutençãô da pronúncia ei 10 ditongo escrito em hoie emitido áí em
POl'tugal. mas djspcn~.amo-nos disso
por consta rem de tod08 os trabalhos
escritos com seriedade sôbl'e o portugUês do Brasil
IH

o ASPECTO l!'INANCEIRO
Tornada oficial a grafia do "Acôrdo de 45". em virtude da aprovação
da Convenção de 43. o Govêrno Brasileiro deverá, obviamente, baixar decreto semelhante ao que a 8 de dezembro de 1945 referendou o Govêrno Português (Decreto n,O 35,228) ,
cujo teor é o seguinte:
"Al't. 1.0 Fica aprovado o acôrdo de
10 de agôsto ae ~945. resultante do
trabalho da Conferência Interacadêmica de Lisboa. para unidade ortográfica da lfngua português a, cUjos
instrumentos, elaborados em harmonia com a Convenção Luso-Brasileira
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de 29 de dezembro de 1943, são puem anexo ao presente decreto.
Art 2.° Em conformidade com os
votos expressos no protocolo de encerramento da Conferência Interacadêmica de Lisboa, de fi de outubro
de 1945, a Academ,a das
Ciên?ias
de Lisboa é incumbida de orgamzar
o Vocabulário ..>rtográfico Resumido
da Língua Portuguêsa, que será ao
mesmo tempo inventário das palavras
básicas do idioma e prontuário da ortografia consagrada pelo acôrdo de
10 de agôsto de 1945
Parágrafo único 1l:ste vocabulário
não carece, para ter caráter oficial,
da aprovação do Govêrno, mas o Ministro da Educação Nacional poderá,
na sua falta, aprovar por portaria
qualquer outro que atenda aos mesmos fins de ordem prática
Art. 3.° Deverão obedecer às normas do sistema ortográfico unificado
tôdas as publicações editadas em território portugUês
Parágrafo único. O Ministro
da
Educacão Nacional
autorizará por
portaria as puolicações que
podem
ser exceptuadas, taif como as que interessam à diplomático ou de índole
semelhante.
Art 4° O presente decreto entrará em vigor na data da publicação,
mas a sua observância, Quanto
ao
que fica previsto no artigo anterior,
só é exigível a partir do dia 1 de
janeiro de 1946
Art. 5.° O Ministro da Educação
Nacional fixará por portaria os prazos durante os quais poderão continuar a ser adotados no ensino O~ livros escolares Já publicados e aprovadoF à data do presente decreto
Publique-se e cumpra-se como nêle
s~ contém.
Paços do Govêrno da República, 8
dI' dezembro de 1945. - Antônio Oscar Fragoso Carmvna - Antônio de
Oliveira Salazar - José Caieiro da
Mata"
A ressalva que se contém no artigo 5 ° apenas atenua as graves conseqüências do disposto no - art 3.0
No Brasil, cO::lvém relembrar, em
menos de 8 anOf ~ Govêrno concorreu para o encarecimento do livro
didático. ocasionando com a reforma
de 43 a readartação de obras à nova
ortografia e a conseqüente perda dos
exemplares já impressos e das compos1ções estereotipadas,
A nova reforma provocaria, mais
uma vez, a perda irreparável dos li-
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VIOS impressos e de tôdas as composlcões conservadas, com um agravante'· o encarecimento
agora,
seria
muito maior do que o que se verificou em 43, por coincidir com a alta
do custo da mão de obra e do papel,
que che~ou a preços inimagináveis sendo considerado, quase, material de
guerra,
Tal fato viria obstar à difusão do
ensino, pois o próprio Govêl'no reconhece que o preço atual dos livros
didáticos é proibitivo.
Acresce sal1entar que outros 'fatôres já lembrados concorreriam também para elevar o seu custo A revisão, por exemplo, como fazê-Ia, se
o número dos miciados no no"c sistemi\ 5f'ria pelas razões que apontamos, extremamentt> eXlguo As editoras teriam de valer-se dos poucos entendidos, que, pela 'el da oferta e da
procura, exigiriam remuneração rela:,
tiva à escassez, vU atribuiriam a tarefa a antigos revisores, não nabilita dos nos mistÍ'l' .05 do novo ~lste
ma, e os seus êrroô viriaw somar-se
aoô dos originaiS. do que resultaria
uma deseducaçao geral. porque e conhecida a influência llle exerce sôbre
o leitor a letra impressa,
Estariamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas de
cinquenta cruzeiros para tirar-lhes o
trema; de substituir as apólices da
divida pública, os papéis oficiais e os
impressos em geral, quando o m~ço
atual do papel e as perspectivas flltUras nos aconselham a economizá-lo
de tôdas as formas?
Ora, como exigir do governAador u:n
sitema ortográfico que o Governo 'lao
adote?
Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pela alteração frequente do sistema ortográfico, que ,cabou
com a sanção social aos erros de grafia viria alcançar também as novas
ge;ações, que só agora se estão hfl.bitu ando aO sistema de 43. Abondonar
êste sistema por outro qualquer é desajustar o que com a maior C.ificu!dade vinha atingindo o estado .'aefflco, a relativa estabilidade presente,
pois, grossa modo, já se escr~e por
êle em todos os graus do ensmo, na
imprensa e nos Dapéis oficiais
E medite-se êste fato: o Acôrd
45 é um retrocesso Não é uma volta
ao chamado sistema misto - o que
poderia beneficiar algumas pessoas
que por êle aprenderam - mas 'lma
volta a algumas de suas práticas, um
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novo sistema, em suma, que teria de
ser estruturalmente aprendido!
Muitas das consequenclas nOClvas
de sua adoção poderiam ser amda
enumeradas, Basta lembrar, no entanto, I) complexo reajumame,lto de
um funcionalismo, todo seleciona<io
em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43; a 'eadaptaçâo dos jornais e 10s periódicos
às novas regras de escrita ~, finalmente, o reajustamento das entenas
de milhares de alfabetizados .essa
campanha grandiosa que o Govê:-no
vem empreendendo, com a possivel
ongem da dupla descrença: no ,msmo
que lhe deram e no Govêrno que o
patrocinou
Estas breves consideraçôes que, nos
capítulos IT e n, selecionam, apeJ,as,
as q\1cst.6es te capit.al lmportância, revelam qne, em smtese, o Acordo de 45
não nos serve e não é oportuno, ;JOrque:
aJ considerou a pronúncia portuguêsa con:o padrão, resolvendo gl'':'fic,:m~nte em seu lavor JS pontos em
que ú,sco"·Li.a da brasileira;
Ol .n2.o procurou, por conseguinte,
•
"-._ll.glr a média Ideal em que :_B_1l1Uma dJes partes fôsse prêJudic:::da;
CJ
se esqacceu de -iue a regra 3Ó
pode fundar-se no mais geral e lue,
assim, o f:J.tôr quantitativo é ele relevância;
d)
não considerou a inexequibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam uma realidade de pronúncia, ,em
os efeitos impreVisíveis da influência
de tais grafias aberrantes sôbre a pronúncia das palavras assim escritas;
eJ
se aprovado, traria grave repercussão na ordem econômica do
pais e acarretaria complexos prob:emas sociais, de solução diíicílima, para não diz2r impossível.
V
CONC'LUSÕES

Do exposto decorre, inelidível, que
o assunto. da maior relevância, no.o
pode ser resolvido, apenas, por filólogos e acadêmicos - 'linda que eminentes como são toclos O~ envolvidos
nas negociações - ,oi.s encerra problen}?,s rle natureza social e polít
cue interessam à coletivielade brasileira, especialmente aos responsávei~
pelo ensino da lingu~ em todos ~
F€US

gráus.

Mercê dessas circunsttL::ld::tS, somo.:;
ele parecer:

Que a Comissão de Educação
Cultura, antes de manifestar-~e sô,:e a aprovação do texto da Con, en"ao Ortograüca assmada peJo Br«sil
e Portugal em Llsbôa, a 29 de dez:;',.. l,~o dr! l~"~, e ::111')011 "bLre () ~.roJeto
-.te; _eJ L,,,reC.QI) [}tia C0:1115:;<;.0 d
Diplomacai e Tratados, com. êsse obje,o, ouça:
a)
o Deparatmento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professôres
de lingua portuguêsa do Colégio Peeira I! e ciJ Instituto de Educação
Pr"feitul'a do Distrito Federal; o Si dicato dos Pro.ft:ssõres; os Diretor
do Dep-lrt~.mento Nacional do Ensino,
da Di!etoria do Ensino Superior, da
Diretoria do Ensino Secundário e das
Divisôes do Ensino Comercial e Industrial do Ministério' da Educação e
Sajde, r;:uanto ao a.specto educac;onal
1) -

l'

da questão,
b) os Diretores do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa Nacional,
Lem como o presidente da Câmara do
Livro, e o do Sindicato dos Jornalistas Profissoinais, quanta ao aspecto

editorial.
c)
o Presidente da A,B,I. quanto
à praticabilidade na imprensa de nova
reforma ortográfioo, reacionária em

relação à vigente, e à repercussão no
pÚblico ledor.
d)
Diretor do D,A,S,P, s6bre a

°

possível congestão que traria aos ,serviços administrativos, quer do ponto

de vistll. funcional, quer do financeiro,
,'" o colhe a alegação de que ess"
diligência - justificável pela importâ::cia mesma da questão - viria retardar, indefinitivamente, a solução
que o caso está exigindo, com urgência, pois todos têm opinião, definitiva e arraigada sôbre a mesma: êste
p::trecer estará publicado no "Diário
do Congresso Nacional", dentn de 48
horas, e o Exmo. Sr, Presidente desta Casa pode assinar às pessoas a
". ~m se encaminhará essa cono
um prazo fatal de quinze dias. para a
resposta,
2) Se as respostas, na sua maioria, ratificarem, consoante esperamos,
as conclusões do capítulo UI, somos
de parecer que:
.
a,)
seja remetido a plenário, para
a devida a~rovação, o projeto de Decreto Legislativo, oriundo da Comissão de Diplomacia e Tratados, que
aprova a Q,flll,.V:~DÇ.ão Ortográfica de 29
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-62de dezembro d
irmada pelo
Embaixador Jq!o Nev da Fon.oura
e pelo Prime' o Mini ro Antônio ae
Ohveira Sal ar - . ando, destarte,
leg? 'z::. {)
defini vo, o arõrdo or-

~~~"s~~~~ô . "l~~~oC( ;~~~~~~CI~~~a~~~

.lário",

quêle an ,
missão redija um
Legislativo, idêntiapresent o pelos deputados
ndes Tá ra e 8eni Carvalho,
em de outubr de 1946, revogando o
D reto-lei n. .2e6, de 5 de dezemb
de 1945, ue aprovou o Acõrdo
rtográfico
1945 - para que "as
ivergências ainda persisten tes" , a
ue se refe
a mensagem presidencial sejam irimidas por uma nova
convenção ue consulte à realidade
brasileira
aos lU terêsses do nosso
povo caso ão l3eja Julgado bastante,
em face esta experiência, o Acôrdo
de 1943.
Esse é
nosso parecer.
Sala d Sessões, em 2 de agô'sto de
b)

1951. -

oelho de Souza.

VOTO
SEPARADO DO DBPUTA O CARLOS VALA~ARES
EXPOSIÇÃO

n - Lemos, de in1cio

co~

,nere-

c~da atenção, o bnlha~ e subtan-

parecer do emi ntf ::-telator,
Depu.tado Coelho de 80 za
Já mesmo nos hablt aIOs a .;aborear os frutos de sua p
que sati~I&Zern a gôstos di~r s, ,elo aspecto tríplice de seu s rito de educaaal' parlamentar
rnal1sta
O seu trabalho.
b
questão que
tanto tem agitado
J1lelO intelectual
pátriO e o do ve
Portugal, pôe,
mais uma vez, á
s a, o cabedal de
.sua cultura e ace u*<io senso de responsabilidade.
Além disso, co que carinho patriótico historia os f
e confronta p:incipios e regimes r;ográficos!
Mas, chegand ~ fim, recua cautelosamente e
~bstem de um pronunciamento d i itivo.
Conclui paI' l'bpõr :jue se c..uçam.
préviamente,
ntendidos e . atores
interessados
ssunto, para que, depois, a Comi sã . baseada nos resultados coihid s a consulta, dê a sua
palavra fina.
II) - Com cunesmo brilho e .:;egurança, embora lacônico e por outro
rumo, vem, em seguida, o ',oto de
CIOSO
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nc-so ilustre Presidente, I),tputado
h.'urico Sales.
Não se aprolunda no exa.lhe da- espécie, nem se estende em mUClas
Trás argumento novo que, de ~er-

;~ntrd~ ()de ~~z{~:;lG;~~g~~r~~u~~r ri~

nha livre à proposifaô do !Xecutivo.
Merece aqui tra~rito o tópico nu:
clear de ~eu pe
men to:
"A Convel áo nao aprova 8('õrdos. A Co enção admite a sua
celebração Ao aprovarmos a Convenção,
ão estamos, eviden.temente,
rovando êste ou 3.q:.têle
acôrdo" .
Com ês convite, quem não se mcUna de odo favorável à Convenção?
lI!)
Também susinto e digno de
registr é o voto escrito do talentoso
com
heiro de Comissão Nestor Jost.
N- segue o parecer do Relator. nem
aco panha o voto do Deputadó Euric Sales. Manifesta-se favorável ao
!UlÔrdo de 1943, mas rejeIta a Convtnção de que trata a Mensagem
•
"a fim de evitar que passe a igorar, de fato, o Acôrdo Or~rá
fico de 10 de agõsto de 1945:, visto
que a ratificação daquêle ajuste,
entre as duas nações a gas, fana retroagir seus '!fel s à data
da assinatura, valid~ odos os
atos praticados nêss interim
IVI - Aquela velj(a advertência
contida no "esto br~i.$ et place ia"
Çios romanos nos l,\ídpede (e
azemos com pêsar) Q.é ~ecer mda que
pela rama, mais cons'
açôes sôbre
outras peças de fi
lavor que enriquecem o prese te ;fJrocesso ou ao :IleSpor fortes braços de
mo ~elld
afinidade co o projeto.
Examinamos e Investigamos tudo,
com atençlo de garimpeiro, à cata de
subsidios para suprir e remediar a
exiguid&de de nossos conhecimentos.
Visando ponto jurídico que nos parece vulnerável e que mata, por assim
dizer, a questão, tivemos que recorrer
aos publicistas, não só à bôa prata
de casa, mas também ás ::ções de
comentaristas de fóra.
V) - Obscuro professõr de português, sem galões nem bordados de autoridade, não podemos, todavia, resistir ao impulso, mais afetivo do (I
~telectual, de entrar na l1ça ;:Jara'
bom combate.
Bem sabemos da relevância e da delicadeza da matéria. E' problema de

e'"

•

1

-

•,
•

alta indagação que desafia o exame e
a ciência de filólogos e publicist?'
Perdôe-se-nos, portanto, a ,emeridade,
O qUf' nos anima e no~ vence
a
bisonhic2 de p2erjament~r1oviço [ o
zêlo, êsse interêsse carinhoso qUe ~o 
dos votamos à lingua que Juvimos. rJo
lar e na escola, desde o .manhecer
da vida, e que serve de OfOC)rJO :nt;trumento de nossa ativedade
E não € só ISSO. Também lOS lmpele o espírito de fldelidadf., de 'J umprimento de àever no eX8rocio do
mandato que o povo nos ;onflou.
Assim, mãos à obra. Pedindü lirel~
ça para divergir dos doutos GO'eg't,·.
cUjo pensfulllenLo resumImos l1nhe'f
atrás, vamos, agora, arrotear o terreno, a nosso jeito, para, sôbre o me~
mo, lançar o nosso voto.
Medrará a semente?
Dilo-á esta douta Comissão.
VI) - Velha e revelha é a lição de
QUintilhano:
I
"que o sensato seria escre·ver a
palavra como ela sôa".
Leibuiz também sentenciara:
"Daí-me um bom alfabeto e eu
vos darei uma lingua bem feita",
A idéia de simplificação e unifcrmidade gráfica das linguas vem, port:mto, de longe.
A Espanha, a Itália, a Alemanha, a
França e a Noruega, já adotarat:1 ês~e
critério de dj~iplina ortográfica.
No meS>..'1lO sentido, várias tentativas se verificaram na Inglaterra e nos
Estados Unidos, relativame:l:e a<J inglês.
Tôdas, porém, frustadas pela dificuldade, talvez, de a escrita se harmonizar com a pronúncia, nessa língua.
Quanto ao português, tanto no Brasil como em Portugal, sómente no comêço dêste século se deram realmen
te os primeiros passos, à procura de
um caminho que irmanasse os dois
povos pelos laços de uma unidade ortográfica e extinguisse a confusão interna de cada um dos dois países, relativamente a êsse problema.
Antes, um e outro se divergiam,
adotando separadamente escritas consuetudinária.
Aprovada pela nossa Academia de
Letras, apareceu, no Brasil, em 190'7, a
reforma Medeiros e Albuquerque.
Também, em Portugal, onde, antes
mesmo de 1007, já se verificava acentuada tendência para a uniformidade,

63-

surgiu, em 1911, o sistema simplificado
de Gonçalvse Viana, que, do mesmo
modo, mereceu o beneplá<;ito da Academia das Ciências de Lisbôa.
Essas duas instituições culturai
passar!:'. m, e!ltão, a entender-se. Esses
entendimentos atraíram os Govêrnos
das duas nações amigas para uma solução que, firmada em contrato internacional, desse ao sistema a ser assentado o cunho de obrig'atoriedade
legal.
E isso se vreificou, constituindo
exemplo único no mundo, digno de ser
seguído pelos demais povos que falfulll
u'a mesma língua.
CONVENçõES E DECRETOS

Para ordenação da matéria no sentido de torná-la clara, quanto possível, salientemos, de passagem, na história dêsses atos internacionais, entre o Brasil e Portugal, a existência de
três convenções que constitUe m, digamos assim, os pontos de preferêncie..
necessários a bom entendimento de
tôda a nossa legislação fragmentária
que, até aqui, tem regulado o assunto.
a)
A primeira Convenção foi celebrada em Lisbôa, a 30 de abril de 1931,
tendo sido o seu instrumento solenemente assinado pelos dois embaixadores das partes contratantes e pelos
presidentes das duas Academias,
Aprovada pelo Decreto n. 20. 108, de
15 de junho do messmo ano, deu origem ao chamado "Vocabulál'io Ortográfico e Ortoépica da Lingua POl'tuguêsa.," organizado pela Acaderllia
Brasileira de Letras e publicado em
1932.

Reforçou a sua vigência o Decreto
n. 23.028 de 2 de agôsto de 1933. que
prOduziu seus efeitos até 1934, quando foi êsse sistema abolido por fôrça do artigo 26 das Disposiçôes Transitórias da Constituição promulgada
a 16 de jUlho daquêle ano.
Em vigor a Constituição de 1937,
houve por bem o Govêrno restabelecer
o regime ortográfico de 1931, o que
fez pelos Decretos-leis ns. 292, de
de fevereiro de 1938, e 5.186, de 13 de
janeiro de 1943.
b) A segunda Convenção, que é a
de que trata a Mensagem, ora em debate, foi também celebrada em Lisbôa. a 29 de dezembro de 1943.
O seú artigo quarto, in fine, dispõe
de modo claro e imperativo:
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ratificação. a 1.0 de janeiro de
"A presente Convenção entrará
em vigor, independentemente de
1944" .
Por Decreto n. 14.533 de 18 de janeiro di) Hi44, o Govêrno prv:nulgou
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o ato, "in ver.bis":
"Havendo a mesma Convençao
'ilntrado em vigor no dia 10 40 corrente mês, indépendenter:nsm.te de
ratificação: Decreta que a referida Convenção, apensa por cópia
ao presente decreto, seja executada e cumprida. tão inteiramente
como nela se contém".
Dessa Convenção resultou o denominado "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa". organizado pela Academia Brasileira de
Letras, de acõrdo com as inst,ruções
aprovadas na sessão de 12 de a.gôsto
de 1943, e isso, depois de também ouvida a Academia das Ciências de LisbOa, donde, portanto, se concluia que
seja êsse o sistema a que se refere o
artigo 2.° da Convenção e em vigor a
partir de 1.0 de janeiro de 1944.
c)
Finalmente, ainda em Lisbôa,
realizou-se a 3." Convenç5.o, auto-batizada de "Conferência Interacadêmica" que, instalada a 12 de julho de
1945, encerrou seus trabalhos a 6 de
outubro do mesmo ano.
Chamamos Convenção, porque as
duas Delegações, que a compuseram,
representavam, além da Academia
Braslleira de Letras e da Academia
das Ciências de Lisbôa, os Govêrnos
dos dois países contratantes.
Em última análise, porém, tal Convenção não passa de um acôrdo acessório ou decorrência executiva da
Convenção de 1943 que, nos seus artigos 2.° e 4.°, prevê a realização de
acôrdos de.:ssa natureza para dirimir
dúvidas e divergências, com o objetivo
de manter a harmonia e a unidade
gráfica da lingua.
E' o que, pelo menos, se deduz dos
têrmos de seu protocolo de encerramento.
Esse acôrdo foi aprovado no Brasil
pelo Decreot-lei n. 8 286. de 5 de dezembro de 194!5, e, em Portugal
de n. 35.228, de dia 8 dos mesmos
mês e ano.
Dal foi que nos veio o "Vocabulário
Ortográfico Resumido da Lingua Portuguêsa", publicado desde 1947, mas,

até hoje, não adotado.

Em resumo: hou~e 3 convenções.
cada uma com seu vocabulário próprIo.
Ai a exposição. Agora, o debate.
A CONVENÇÃO

E

ATO CONSUMADO

Note-3E: qu~ das trés ;:convenções, atrás mencionadas, o Executivo
propõe ao Congresso Nacional apenas
a aprovação da segunda. ou seja. a
celebrada em 1943.
Vamos por partes, arrumando, de
entrada, as premissass de nosso raciocínio.
Para que se fixe o âmbito do objetivo VIsado pela proposição do Executico. nos seja permitido aqui a inserção
de text.o integral da Mensagem e desua Exposição de Motivos.
"senhores Membros do Congresso Nacional:
De acôrdo com o preceito co~s
titucional, submeto à Vossa aprovação em cópia devidamnete autenticada e :lcompanhada de un'!a
Exposição de ~J:ot:vos do Ministétro de Est3do das Relaç::ei; Exteriores, o teJ:to da Convenção OrtográfiCa cntre o Brasil e Portul)

-

gal firmada. em Lis.:)ôa a 29 (],e dezembro de 1943.
Rio Je Janeiro, em 20 de julho
de 1948. - E!JI\ICO G. DUTRA.

Exposição de Motivos, em 20 de
julhO de 19'18. DAI-68-540. 22
(88) .
A Sua Excelência, o ~enhor
General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às
mãos de Vossa Excelência a anexa cópia autenticada da "Convenção Ortográfica entre o Brasil
e Portugal, firmada em Lisbôa,
a 29 de dezembro de 1943.
A celebração da referida Convenção obedeceu ao intuito de ordenar os trabalhos, ~de há muito
empreendidos, no sentido de estabelecer-se uma ortografia única
da lingua portuguêsa em todo o
mundo.
A aludida Convenção determinou a obrigação reciproca de observarem os dois paises "como regime ortográfico da lingua portuguêsa, o que resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia
das Ciências de Lisbôa, para QT-
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ganlzação do respectivo vocabuládemias" . Convencionou-se, aln
da, que nenhuma providência legislativa ou regulamentar, serIa
de futuro posta em vigor ];lO!
qualquer dos dois Govêrnos, sen'
prévio acõrdo com o outro, depoiE
de ouvidas as duas Academias
que seriam declaradas órgão E
consultivos de seus Govêrnos, em
matéria ortográfica, competindo.
lhes, expressamente, "estudar
questões que se suscitassem n ~
execução da Convenção, e tUd ,
. mais que reputassem útil pa.
manter a unidade ortográfica
lingua portuguêsa .
De conformidade com o dispôsto na COnvenção, e para (J
ainda. dúvidas persistentes, en .
viou o Govêrno brasileiro a Por.
tugal, em 1944, uma comissão ,
membros da Academia Brasilej .
ra de Letras, com "representa(
oficial, a fim de fixar as ba<
definitivas da ortografia da lingua, proporcionando aos dois
países a possibilidade de promoverem atos legislativos finais sôbre a ma téria.
O acôrdo resultante daquela
reunião foi ruprovado no Brasil
pelo Decreto-lei n. 8.286, de 5 de
dezembro de 1946.
Acontcee, porém, que a Constituição Federal de 1937 vigente na
época da assinatura da COnvenção Ortográfica exigia, em seu
a.rtigo 74, letra "d" a aprovação
pelo Poder Legislativo dos tratados e convenções internacional!;
celebrados pelo Presidente da República. Tal aprovação, entretanto, não se verüicou. Foi baixado
o Decreto n. 14.533 de 18 de janeiro de 1944, promulgando a
Convenção, quando se fazia nessária a efetiVação da ratificação por via de Decreto-lei do Presidente da RepÚblica, que, no momento, exercia cumulaJtivamente
o Poder Legislativo, já que não
estavam em funcionamento '<\
Câmara dos Deputados e o Conselho Federal.
Parece-me, Senhor Presidente,
em face do que acima ficou expôsto, que a Convenção Ortográfica deve ser submetida à aprovação do Poder Legislativo. de
acôrdo com o artigo 66, item 1. da
Proj. 1 982-52

,A,qui vão as primeiras obJeções.
Da leitura da Mensagem, em confronto com os dados preestabelecidos
em nossa exposição decorrem, sem
que precise o menor esfôrço mental,
os carolários que, abaixo, enumeramos e que, abalando a Mensagem,
demonstram a falta de segurança de
seus fundamentos. Vejamos:
a) E' o próprio Executivo que considera a formalidade da ratüica.çáo
como ato de aprovação do Legislativo;
b) a Mens~m fere frontalmente
o estipulado na própria Convenção
pelas partes contratantes, no que
tange à dispensa de ratificação;
c) a Mensagem pretende, depois de
cinco anos, intempestlva e excrescentemente, a homologação de um acôrdo que entrou em vigor, desde L o de
janeiro de 1944, e que continua produzindo, pelo menos até o momento,
seus efeitos jurídicos;
dl a promulgação, feita pelo Decreto n. O 14.003, de 18 de janeiro de
1944, sendo, na técnica da conclusão
do stratados, sempre ato posterior ft
aprovação, gera a presunção inilidível de que aí se encerrara o ciclo dos
requiSitos necessários à. inteira validade do VonV'ênio;
!?l as próprias palavras finais do
item 7 da Exposição de MotiVQs, provàvelmente sob a pressão de tais circunstâncias em conflito com os princípios inovadores da Carta de 1946,
retratam a dúvida e a indecisâo do
Executivo, quanto à suposta necessl(Jacte de ratificação do Convênio pelo
LE'gislaJtivo.
A impressão que se colhe, portanto, do primeiro cotejo dos atos pertinentes à espécie e vistos assim de
relance, nos leva a uma dúvida e, de
ilação a ilação, ao convencimento.
A Convenção se nos afÍlgura, dessarte, um ato juridico perfeito e acabado.
A sua aprovação pelo Congresso seria, data vênia, uma excrescência injustificável, e a proposição do Executivo poderia, por outro lado, arra.'jtal' o Legisl!j.tivo ao êrro perig $O de
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jeitar uma convenção, já de muito, nominação é manifestamente incoraprovada.
reta.
Vamos demoIlSt4-á-lo,
Poderíamos ver aí um cochilo do
Todos sabemos que o tratado ou mestre, incorrendo na sentença de
convenção é, oomo o oontrato no di- Horácio: "Quando que bônus dormireito privado, um ato jurídico bilatetat Homerus".
ral sujeito às mesmas condições de
Em verdade, não é assim, ou não
fundo para sua validade, sendo que é bem assim.
um fixa direitos e obrigações entre
Já o velho João Barbalho, autorios Estados, e o outro, entre pessoas zado comentarista de nossa Constinaturais ou jurídicas.
tuição de 1891, ministrava ensinamento opôsto, assim:
O chefe do Executivo é o órgão de
comunicação do Estado com os ou"Os tratadOs são uma troca de
paflSes, e, de regra, se faz repre- concessões e estabelecem reciprocidantar por elementos devidamente de de obrigações: ora, não é da al-'
. edenciados para negociação e assi- çada do poder executivo empenhar
natura dos tratados.
motu próprio a responsabilidade da
Verifica-se, a1 um vinculo de di- nação, criar-lhe compromissos, obrireito semelhante ao do mandato. Há, gá.-la, ainda que em permuta de vanJ)orêm, uma diferença, no que diz ta,gens, a ônus e encargos, Por iSSO,
respeito ao tratado; OS atos do man- ficou reservada ao Congresso Naciodatário dependem sempre de aprova- nal a ratificação dos ajustes, convenções e tratados feitos pelo Presidente
cão do mandante. Daí é que decorda RepÚblica, o que redunda em corrI' a ratificação.
A formação dos tratados tem assim retivo e garantia contra possíveis
- - duas fases distintas: a primeira vai abusos contra a má compreensão e
dos entendimentos iniciais li. assina- comprometimento dos altos interesses
nacionais". <Oomlentárlos à COrultitura, quando se reduz a instrumentuição
de 1891, 2, a Edição, pág. 149).
to o que tenha sido definitivamente
Pontos de Miranda manifesta (lpiassentado pelos encarregados da nenião idêntica.
gociação: a segunda oompreende ').<
atos pertinentes li. aprovação pejos
"A democracia conduziu os povos à competência do poder legis~tados contratantes e os que se torlativo para a ratificação. Tal tennem necessários à execução do tratado, como sejam a (Jromulgação e a
dência do direito constitucional
contemporâneo, iniciada há. mais
troca das ratificações por meio de
de um século, nada tem com o diinstrumentos chamados "cartas de
"Ratificação" ,
reito das ge~te", onde o seu influAi estão, todavia, noções ligeiras
xo não se poderia fazer sentir"
para conceituar o tratado e apontar
(Comentário á Constituição de
os diversos atos que o constituem.
1946. vol. n, pág. 126).
As regras de direito, pela razão
Temistócles Cavalcanti também:
mesma de serem regras, têm suas
"Os tratados e convenções inexceções.
t ernacionais são concluídos pelo
Cabe, então, aqui, uma pergunta:
Poder Executivo. através de seus
Pode a ratificação, como ato emanadelegados, embaixadores e órgãos
do do Executivo, ou do LegIslativo,
próprlos, mas a sua validade deou ainda conjuntamente de ambos,
pende precipuamente da aprovação
ser dispensada, na elaboração dos
pelo Congresso que só ~: !'8 êles retratados?
solverá definitivamente.
Para que se lhe dê resposta é preConsiste esta aprovação, na chaciso que se desça ao fundo da quesmada ratificação, admitindo-se
tão. Recorramos, pois, à lição dos
portanto, implicitamente que a
mestres.
conclusão do tratado ou convenO doutíssimo Olovis Bevilaqua deção não escapa à competência do
'iij
fine a ratificação como simples ato
outro poder". (Constituição Fedeo
~rativo pelo qual o Chefe do
ral Comendata, vol. !l, pag. 129).
N
Estado declara aceitar o tratado.
11)
Não se pode negar, e dizemo-lo por
O')
Acrescenta. que a lei de 29 de ou- espírito de correção, que outros autotubro de 1891, no seu artigo 9, deno- res pátrios esposam aquêle entendi~co
mina ratificação a aprovação do tramento de Clovis Bevilaqua, embora
O')
tado pelo Congresso, mas que tal de- não cheguem ao ponto de tachar de
l'
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r atificação a aprovação das conven ções pelo Congresso,
. O d!re;to r.lienigen ::t ofc~Ece a mesmR

ccit:'Q·~lCl·si::l.

Veja- se, vertl r;rc:tl:! , o a:-tigo :l, seção l U , capltUl,J IV , tItu,O lII , da
Constituição Francesa de 1791 :
"11 appartien au Roi d'arrêter
tous Ies traites "de daix, d'alliance et autres convenitions qu il
jugera necessaires au bien de
l' État, sau!
la ratijication du

'.
I

•

para a ratificação dos trat a os, entre
mo, no âmago da questão,
E:stava em vigor na data da assinat'lr:.l da C nve:1 ~50, ou seja, em 1943,
a CC!1stit ...!i7ão de 1937.

P:'.:'a dor ulTa id0ia da soma de poderes c::::1ferida ao Fr8sidcnte da República basta a leitura de dois dos
seus urtigos:
"73) O Presidente da República, aut oridade suprema do Est ado,' coordena
11 atividade dos órgãos representatiVt ;
de grau superior. diri"'e a política i Corpus L egislatij" ,
terna ou externa. promove ou on en
-l
:, p.~litica legislativa de interêsse na .
O professor Argentino Daniel Antoc1('n:11.
e
superintende
a
admmistra
'koletz. tr atando da ratificação, apont a alguns paises, onoe ela constltui ção do Pais:
leO) "Enquanto não se reunir o
atribuição do Legislativo . m verbls :
"En Suisa. para los trataOos de !":1rlarnento Nacions.l, o Presidente da.
una duraclOn mayor de quice ãnos, Pepublica terá o poder de expedIr dese necessita lll1 referendun. en lOS cretos-leIS sôbre tôdas as materias d:1
de mas casos basta la ratificacion competência Legislativa".
por la Asam blea Federal: en Eso rt'~,;dE'nh portanto. pod:a t~.!do.
tados Unidos, es el Senado quien
E os ~eus atos, com fundamento na hace la ratificaClOn, con fac uldad quela Constitulç".o. são amda intang! de intr oduclT enminendas; en la veis, consoante a velha regra "Tempus
Repu blica Argr~atUJa. la ratificaregit actum" que. trocada em mnido,
cion se hace por ambas Câmaraas
pUr:l. ap:Icação à hipótese debatida,
-dei Congresso (Derecho Inter na - cQrreSpol1de a e"ta regra paCifica da
cional Pu blico, Tomo lU - pg.
jurisprudêncIa internacional: A vali43 31 ,
dade dos tratados não esta SUjeita as
Plerra Frej mon, em sua excedente
mudanças constitucionais que os Esmooografia, observa :
tudas contratantes. acaso, venham a
"Beaucoup d'aute urs considêrent sefrer posteriormente.
que la ratification est une procé~,~ao .continuemos
..
_
dure de droit interne qui est reJ a VImos que _a ratIflcaçao compreglée par l' appr obation parlament aide des traités. Selon eux, le fmde a apr~vaçao do Congresso como
parlement ratifi e, lorsqu'il accep a ~ o. Executivo . E tanto e verdade que
t e traité CRatification des trait~ fOl esse o sentido dado pela Convenpg . 46) ,
'
ção à ratificaç9? que se estIp ulo u . que
O mesmo autor verificando a diverel a, a Com'ençao, en trarIa em vIgor,
sidade de legislaç';w constitucional red ~IS dias depois de sua assinatura,
lativamente à competência dos podeSao palavras te x tual~:
res para concluir os tratados distribuiu
"A presente Convenção entr ara
os regimes em três grupos:
em vigo r. ll1dependentemente de
a) Les régimes
qui autorisent le
ratificação, a 1.0 de janeiro de
Chefs d'Etat à conclurent sans appro1944"
bation des Chambres;
Veio. em segUida, a promUlgação
b) Les régimes ou le Legislatif s·eul que e. já o acentua mos, at o sempre
a la competence de conclure;
posterior à aprovação. e que, então . qe
C) Les Constitutions ou l'éxecutif efetivava por sImples decreto do Prepartage cette competence avec le Parsi-cl ente da República.
l ement (Ibidem, pag o 56).
Haja vista aos decretos ns . 1.361,
De tÕ"das essas citações, fôrça é con1. 396, 1. 397 1. 398 e 1 570, todos de
cluir que a atribuição de ratificar os promulgação de Convençâo em que o
tratados, varia de Estado para Estado, n osso Pais foi parte contratantE'
om compete ao Executivo, ora ao LePois bem , os os termos daquele degislativo e, às vêzes, a ambos os pode- ereto de promulgação. de n c 14 . 533,
res .
de 18 de janeiro de 1941, relativb ao
Assentado assim o pronunCiamento Convênio Ortográfico. sao de uma cladoutrinário relativo à compeWncia reza meridiana no sentido de dar ao
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Convênio o cunho de ato jurídico perfeito e acabaoo e de por a nu, sem
sombra de ouvida, que a aprovação ao
Govér' o JIt fõrp d'l,oa Q~ ,Illodo oeflDIL!'O . ,~ c.e:; mesr.iú da ass.natura da
Convenção.
Vale a pena repeti-los:
"O PresIdente da República, havendo sido a.ssinada na cidade de
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943,
uma Convenção entre o Brasil e
Ponugal, estabelecendo o mesmo
regime ortográfico da língua po tuguesa; e
"Havendo a mesma Convenção
entrado em vigor no dia 1.0 do
corrente mês, independentemente
de ratificação;
Decreta que a referida Convenç{;o apensa por cópia ao presente

decreto, seja executada e cumprid!1 tão inteiramente, como nela
se contém".
Vem a talho de foice a observação
de Charles Rousseau, que, referindo-se
ao antigo sistema da ccmpetência exclusiva do Chefe de Estado, na negociação e conclusão dos tratados, nota
que t:ll sistema tem sido revivido, na
época contemporânea, pelos regimes
autoritários.
Permi"a-se a transcriç8.0 na própria
língua do autor:
"Le sistême de la competence
exclusive de l'Êxecutif devait necessairement réapparaitre a l'époque contemporaine dans les regImes basés SUl' la primauté juridique et politique de l'Executif, c'est
adil'e dans les régimes autoritaires,
2(3) .

(Droit International", tomo I,
pag. 2(3).
Pierre Fraymon classifica o processo
dos tratados em clássico e simplificado
e chega a esclarecer que os acõrdos de
forma simplificada são frequentemente
concluidos pelos ministros da.s nações
participantes.
De novo em francês:
"Techniquemer.t, la procédure
en forme simplifié se distingue de
la procédure classifique en que celle-Iá
se passe le plus seivent de l'approbation parlamentaire. De plus, les
Recordes en forme simplifi€e sont
sonvent couclus par les ministres
intéressés sans la participation du
chef de l'Etat et la ratification
fait alors place dans cette procedure à une sim pIe approbation"

(La Ratification des Traités, pag.
24) "
TI: não é só. Sabemos que a ratificação, c:r::::Jra CJ:~sti~C!" Y2qt:iS:to que
torna o ~ratado c,ung"túno, pc,de ser
dispensada, quandO as partes contratantes assim acol'darem no proprío
instrumento do trataoo.
ClOVIS Bevilaqua mesmo cita como
exemplo a convenção postal, concluida
entre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
Rio de Janeiro, a 16 de agôsto de 1875.
E é preciso mais?
CONCI,USÃO .,'" ", .....
Aí estão as razões que servem de
fundamento ao nosso voto. A Conven-'
ção, repetimos, e ato jurídico perfeito
e acabado, pelas as suas condições de
fundo e forma.
Ainda assim, se désse entendimento
perdurara a dúvida resultante aa colisão com o sistema do acôrdo ortográfico de que trata o Decreto-leI numero 8.288, oe 5 Cle dezemoro ct~ Ul4b,
também não cabera ao Congresso a
miclativa d", fórmula hábil para solucionar as 01 vergénclas,
A competênCIa ,ena do Executivo
que encontra no p;-oprio texto da Convenção o cammho indicado para novos
entendimentos.
São palavras que merecem ser invocadas aqUl, as proferidas pela veneranda figura do PresIdente oa ConferênCIa InteracademlCa de 1945, Julio
Dantas. ao instalar solenemente os
trabalhos de que resultou o último
acôrdo:
"Eis o programa da Conferência: habilitar os dOIS govérnos
com os elementos mdispensáveis
para executar imediatamente a
Convenç'ão, quer dizer, para dar
expressão juridica, ao dogma da
unidade
Definitivamente? Não. Nenhuma questão linguistica e, por mawria de razões, nenhuma questão
linguistica de aspecto internaciode aspecto internacional, pOde em
qualquer tempo, considerar-se definitivamente resolvida.

Os acôrdos sôbre tão delicada
matéria não representam cristalizações imutáveis; são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo, cujo
interêsse não é, apena.s, gramatieal ou lexicográfico, mas políti-co"
(Da saudação de Júlio Dantas à.

.•
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Delegação do Brasil, em 12 de jUlho de 1945).
Por que, então, não irmos ao encontro da outra parte acordante, acolheT'no o convite de senticto duradouro
qu.: c ,.::".::.:::L..! (s . . r~::;r l,o!'tug:.res deixou em sua bela saudação?
Somos, pOi3, a,''lUlVamente da Mensagem, nos têrmos do Regimento Interno, artigo 39, § 2.°,
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 19;)1. -

Carlos Valadares,
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que confirma os altos títulos de inteLg~Dcia e cultura que ostenta a glori:::~a terra baiana.
lnvocando os melhores mestres do
Direito Internacional e os maJs desl.i·OS exe~etas da Comt:t,!ir:ão p:1tria; ,....,....-"'!:
utilizando urna segura clIaletlCa; lançando o ~eu tmbaJho em estilo terso
e escorreito de mestre da hngua opina pelo arquivamento da Mensagem que originou êste projeto, já que
no seu douto entender - "os têrmos
daquêle decreto de promulgação de
n.O 14.533 de 18 de Janeiro de 1944,
relativo ao Convênio Ortográfico são
de um3 clareza meridiana no sentido
de dar ao Convênio o cunho de ato
juridico perteito e acabado e de pôr
a nú, sem sombra de dúvida, que a
aprovação do Govêrno. já fôra dada
de modo definitIVO no ato mesmo da
assmatura da Convenção,
Vale a pena repetI-lo:
"O Presidente da R('pública havendo sido assinada na cidade de Lisboa, a 29 de dezembro de 1943. uma
Convenção entre o Brasil e Portugal,
estaLielecendc o mesmo regime ortQgráfi\:)o da língua portuguêsa; e "Hc-

Vão anexos, por cópia, todos os atos
oficiais do Brasil relativos à matéria:
i - Decreto n.o 20.108, de 15 de junho de H~31 com o texto da P Convenção,
Ir - Decreto n,O 23.028, de 2 ele
agôsto de 1933 que tornou obrigatório
o uso da ortografia resultante do primeiro acôrdo;
In - Artigo 26 das Disposições
TransitórIas da Constituição de 16 de
> julho de 1934:
IV - Decreto-lei n. U 252, de 23 de
fevereiro de 1938 que restabeleceu o
uso ela ortografia adotada em 1931;
V - Decreto-lei n.O 5.186, de 13 de
'janeiro de 1943 que pôs em vigor o
"Vcccbulário Ortográfico da Lingua
Portu::;i.1CSa; "
Vi- portaria Ministerial n.o ::59, de

9 de f,bril de 1943 que diSpôs sôbre a

ortogmfia dos IiVTOS didáticos;
VII - Decreto n.O 14.533, de 18 de
janeiro de 1944 que promulgou a Convençe.o Ortográfica entre o Brasil e
Portugal, assinada em Lisboa, a 29 de
dezem b;'o de 19·L3 com o texto da mesma Convenção;
\TIlI _ A viso do Ministér:o da Educa,ão e Saúde de 24 de abril de 1944;
IX - Comunicado d::! Scsretaria da
Presidência da República, em 30 de
m aio de 194.4;
X - Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de
dezembro de ~945 qUe aprovou o acôrdo rL'sultante da Conferência Interacadêmica, realizada em Li~boa de 12
{ie julho a 6 de outubro do mesmo
ano;
XI - Circular n.O 18-46, de 5 de
julho de 1946.
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares,
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA
O nobre deputado carlos Valadares ~mitiu, nêste projeto, um voto

•

vendo a mesma
Convenção entrado
em vigor no dia 1.0 do corrente mê3,
independentemente de ratificação;
Decreta que a referida Convenção
apensar por cópia ao presente decreto,

seja executada e cumprida tão inteiramente, como nela se contém".
Data vênia, sem embargo da autoridade do ilustre colega, permiti-me
discordar de sua conclusão, valendome de suas próprias razôes.
Reconhece S. Ex.·, citando Pontes
de Miranda, que "a democracia conduziu os povos à 'Competência de po':
der legislativo para a ratificação dos
tratados," embora ainda encontremos
"regimes que autOrIzam os Chefes de
Estado a conclui-los sem aprovação
das Câmaras". segundo Pierre Freymon, também citado no erúdito voto.
Ora, a Carta outorgada de 1937,
apesar de merecer todos os qualificativos menos o de democrata, inclu~a
entre as atribuiçôes do Conselho Federal: o exame dos tratados e convenções internacionais (art. 54. letra
"a"); reforça essa competência privativa no art. 74, letra "n", assim
redigido:
n) determinar que entrem provisOriamente em execução, antes de
aprovados pelo Parlamento. os tratados ou convenções internacionais,
se a isto o aconselharem os interêsses do país" .
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E' verdade que o art. 180, êste citado por S. Ex.a, estatuia:
"Art. 180. Enquanto não se reunir
o Parlamento Nacional, o Presidente
da Repúblilca terá o poder de expedir decretos-leis sôbre tôdas as matérias da competência legislativa da
União" .
Mas ali há exigência de decretosleis, idêntica à existente no artigo 13,
que provê sôbre a situação criada pelo
recesso Ou dissolução do Parlamento.
Entanto, o decreto 14.533, de 18 de
janeiro de 1944 que aprovou a convenção - ortográfica de 29 de dezembro de 1943 não consignava a condição de decreto-lei.
Questões de nonada, dir-se-á.
Talvês ...
Mas o eminente Carlos Maximiliano
ensina, em sua "Hermenêutica e Aplicação do Direito" que se interpretam
estritamente os dispositivos que instituem exceçóes às regras gerais firmadas pela Constituição - e o aue
se contém no citado art. 180 é des~a
natureza.
_
Foi, sem dúvida, por assim entender
que o preclaro jurista que é o Sr.
Raul Fernandes, que ao tempo ocupava o Ministério das Relações Exteriores julgou juridicamente inexistente a referida Convenção Ortográfica
de 1943 e imprescindível a sua remessa ao Congresso; foi, de certo. por
aceitar a lição de Maximiliano que os
ilustres deputados Adroaldo Mesquita
da Costa e Nestor Jost, o primeiro em
comentário de jornal e o segundo no
seu voto, sustentaram brilhantemente
a tese que adotei.
Não quero. porém, insistir em assunto tão debatido também desejo
ser beneficiado com o brocardo evocado pelo deputado Carlos Valadares:
"esto brevis et placébis". A douta
Comissão escolherá entre o meu modesto parecer e o valioso voto de Sua
Excia.
Senhor Presidente: Encerrei meu
parecer com as seguintes conclusões:
"Do exposto, decorre, inilidivel, que
o assunto. da maior relevância, não
pode ser resolvido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como são todos os' envolvidos
nas negociações - pois encerra problemas de natureza social e politica
que interessam à coletividade brasileira, especialmente aos responsáveis
pelo ensino da lingua em todos os seus
gráus.
Mercê dessas circunstâncias, somos
de parecer:

1) Que a Comissão de Educação eCultura, antes de manifestar-se sôbre a aprovação do texto da Convenção Ortográfica assinada pelo Brasil
e Portugual em Lisboa. a 29 de dezembro de 1943. e também sôbre o
Projeto de Lei oferocido pela Comissão de Diplomacia e Tratados com
êsse objetivo, ouça:
a) o Departamento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os profes~ô
res de língua portuguêsa do Colégio
Pedro H e do Instituto de Educação
da Prefeitura do Distrito Federal; o
Sindicato dos Professõres; os Diretores do Departamento Nacional do Ensino, da Diretoria do Ensino Superior,
da Diretoria do Ensino Secundário e
das Divisões do Ensino Comercial e
Industrial do Ministério da Educação
e Saúde, quanto ao aspecto educacio-

nal da questão.
b) Os Diretores do Instituto Naciocional do Livro e da Imprensa Nacional, bem como o Presidente da
Câmara do Livro, quando ao aspecto

.editorial.

•

c) o Presidente da A. B. I. e o do
Sindi'cato dos Jornalistas Profissionais quanto à praticabilidade na imprensa de nova reforma

ortográfi~

reacionária em relação à vigente, e a
repercussão no público ledor.
d) O Diretor do D. A. S. P. 3Ó-

bre a possível congestão que traria
aos serviços administrativos, quer do
ponto de vista funcional, que do fi-

nanceiro.
2) Se as respostas na sua maioria,
ratificarem, consoante esperamos, as
conclusões do capitulo IH somos de
parecer que:
a) seja remetido a plenário, para a
devida aprovação o projeto de decreto legislativo, oriundo da Comissão
de Diplomacia e Tratados, que aprova
a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943 firmada pelo Embaixador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Antônio de Oliveira Salazar - ficando, dessarte, legalizado, em definitivo o acôrdo ortográfitco de 1943, consubstanciado nas
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário" daquêle ano;
b) que esta Comissão redija um
projeto de decreto legislativo, idêntico ao apresentado pelos deputados
Fernandes Távora e Beni de Carvalho, em 8 de outubro de 1946, revogando o Decreto-lei n. o 8.286, de 5
de dezembro de 1945, que aprovou (}
Acôrdo Ortográfico de 1945 - para
que "as divergências ainda per.sis~n-

e-

"

-71tes", a que se refere a mensagem presidencial sejam dirimidas por uma
nova convenção que consulte a realIdade brasileira e aos interêsses do
nosso povo, caso não seja julgado
bastante em face desta experiencia o
Acôrdo de 1943".
O voto do ilustre deputado Carlo,~
Valadares é pelo arqUlv,tn~entl) cio
ProJeto, consoante vimos. por consIderar atos consumados a Convençâo
de 1943 e o Acôrdo Interacadêmitco de
1945.

·e

•

De conseguinte, as duas opiniões
levam à aplicação imediata do Acôrdo
Ortográfico de 1945 - tão nocivo aos
interêsses nacionais.
A diligência que requer:, vale dize:-,
audiência de institutos educaciona!s e
órgãos de administração, r.ão foi re:.<lizada.
Não importa: o pronunciamento
verificou-se espontaneamente.
• D;vulgado o parecer, nâo por sua
vaIJa mas pela orlentaç:'to ah assentadél. recebi o generoso apôio - de
tôda a imprensa metropolitana e dos
,Estados, sem discrepância: de inúmeros mestres da l:ngua: de congreg8cões de colegios oficiais: da Academia Carioca de Letra~: da Câmara
do LIvro: do IV Congresso da A. B.
D, E,: do r. B. G. E,: de lI1úmeros
escritores cumprindo destacar o pronuncIamento na tribuna da Câmara
do~ Deputados do Acadêmico Osvaldo
Orico,
80 se manifestou, em sentido contI'ano, um dos representantes do
Brasil na Conferência Interacadêmica de 1945 - com a compree-nslvel
irritação de quem trabalha pró domo
sua.
Em face dêsses pronunciamentos,
deSisto da diligência requerida e encaminho a V. Ex. a um projeto de revogaçro do Decreto-lei n,O 8,286 de 5
de dezembro de 1945, que aprovou o
danoso Alcôrdo Interacadêmico, daquêle ano - para que prevaleça, até
novo entendimento luso-brasileiro, a
Convenção de 1943.
Renovando, com fundamento no
art. 72 da Constituição, o projeto
apresentado, em 1946, pelos ilustres
deputados Beni de Carvalho e Fernandes Távora, embora certo de que
êste projeto terá o destino da iniciativa daquêles ex-representantes da
Nação - impulsiona-me, apenas, o
desejo de atender aos interêsses brasileiros, tão prejudicados na Conferência Interacadêmica.
Não solicitei nem desejava relatar
esta Mensagem, a mim distribuída

por V, Ex,a - mas, já que entrei 110
a~sunto com razão, não
sairei dêle
l:.em luta.
Sala Carlos Peixoto Coelho, 4 de
dezembro de 1951.
- Coelho de
Sousa ,

VOTO DO SR, OTAVIO LOBO
O nobre Depu;;ado Carlo,> Vaiada,res afirma, em sua erudi~a exposição
(Mensagem n, o 312 - Projeto número 1.191-50, Voto do Deputado Carlos
Valadares. Exposição)
Diím.o do
Congresso Nacional. 1-12-51), que a
Convenção de 1943 é "um ato jurídiCO
pe7 feito e acabado constituindo uma
excrescência injustificável a ma aprovação pelo Congresso Nacwnal.
--

,,<ão posso concordar, l.ata vênia,
com a opinião do culto colega .
Vejamos: A parte final do art, 4. o
C. -. Convenção está b.ssim redigida :
"A presen te Con vençáo ê!'JtI'Hrá em
vigor independcnteme'1 te te ratHjca ..
ção a 1 de janeh'o de 1944' ,
Não se contesta ser possível, em
pnncipio, entrar em vigor uma Convenção independentemente ti" ratificação, mesmo admitindo-.::ie, como ratifkação, n.io o ato do Coagrei:>so, mas
do próprio executivo, Entretant.Q,
atualmente , no Brasil não e posslvel
tOl":1ar-Se executór ' uma Convenção
sem aprovação do Congres&"). Quem o
afirma é Clóvis Bevilacqua:
"Ainda que a ratificação seja a solenidade que torna o tratadc obrigatório, pode ser dispem,ada por acõrdo das altas partes ,~ontratalltes.
Exemplo disso nos dá a convenção
p<lstal concluída en.tre o Bra~il e a
Grã Bretanha, no Rio de J!llleil'o , a
16 de março de 1875". Mas a seguir,
!Wrescenta C1óvis: "Nenh'mla convençãc Lternacional, porém, poderá,
hoje. no Brasil, ser executória sem
aprovação do Congresso, Todos os
ajustes internacionais ':)m Í<1.Cf' da
constituição Brasileira (refere-se à de
37) como já ficou exposto, são celebrados pelo poder executivo ad referendum do Congresso" Direito Público Internacional, tomo II pág, 21.
Rio, 1939 Ed. Livraria Freitas Bastos) .
E a Constituição vigente é mais categórica:
"Art. 66. E' da comnetência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sôbre
os 1;r,a tados e convenções eelebrados
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-72com os Estad,os estrangeiro" pelo Presidente da República"
Assim sendo, o Decreto Executivo
n. o 14 533 de 18 de janeiro de 1944.
promulgando a Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal, assinada em Lisboa a 29 de rtezembro de
1943. não poderia, de modo nenhum,
cancelar o art. 74 alínea d, da Conso qual estabelece,
tituição 1937
como valIdade da celebração de convenções e tratados int.·rnac:onais,
feitos pelo Presidente da República,
ficarem os mesmos sujeitdi''' ao ad
referendum do Poder Le>(ls:3tivo .
"A promulgação, feita pelo Decreto
n.O 14.583 de 18 de janelro de 1944,
sendo, na té<:nica da ·'lnr.:usRo rios
tratados, sempre ato post,"rior a aprovacão, gera a presunção imludível de
que ai se encerrara o ciCIa dos reqUIsitos necessário~ à inteira validade do
Convênio" escreve o nobre Deputado
Carlos Valadares.
Estaria de pleno acôrdo com a proposição do nobre deputado se, realmente. o Decreto n.o 14.583, de 18 de
Janeiro de 1944 fôsse um decreto-lei e
não um simples decreto t'xecutivo pois. o decreto-lei, no tempo, preencheria o imperativo ~,{)nst,itucional.
(art. 74 alínea d, combinados com os
arts. 12 e 13 - Constituição 37).
Assim sendo, a promulgaçil,o da convenção feita pelo Decreto Executivo
n. a 14 539, de 18 de janpir~ de 1944
não gerou a presunção inil'lldível de
que se encerrara o ciclo dos requisitos
à inteira validade do I"onvénio.
E, pois, ante tais
considerações,
voto contra o arquivamento da Mensagem n. O 312.
Sala "Carlos Peixoto Filho', 4 de
dezembro de1951. - Otóvio Lobo.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO NESTOR JOST
Depois de longa trajetória. de' mais
de três anos. tendo recebido diversos
pareceres das Comissões de Educação de Diplomacia e de Justiça, na
legislatura passada e d&. de Diplomacia. nesta sessão le'ltsJli.tiva ret{)rna a esta Comissão onde dsitribulda
a{) ilustre Deputado Coelho de Sousa,
sofre brilhante aprecia,;ã,o a Mensagem Governamental gue objetiva a
aprovação da Convenção:> Ortográfica
firmada pelos representantes, autorizados. de Portugal e do Brasil, em
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943.

Tomando conhecimenvJ do assunto
através a polêmica travüd:l. por eminentes filólogos, dêste ;:>aB nos grandes órgãos da imprens'\ met.ropo'itana, não nos era estranlla a matéri~
em seu aspecto técnico quando:> ouvimos o bem elaborado pareeer do emlnente relator.
Inclinamo-nos, desde logo, a votár
pela rejeIção da Conve~\Ção, a fim de
evitar que passasse a v1?:oraj' de fato,
:l !\('ôrdo Ortog-ráfico ete 1(\ de agôst,l' de 1945, aprovado pelo Dec!"et<>-lei
n. o 8 286. de 5 de' dezembro de 197.15,
que está pràticamente cO'lsubstanciado ne Vocabulário Orto:>gráfico Re~umido da L1ngua Portuguêsa, por se
lias afigurar evidentemente prejudiCIal aos interêsses nacion!fis ,
Com a proposta de fls . do pobre
Deputado Eurico Sales ilustrissimo
PreRidente. desta Comissã:) (lUf distin- •
!ruiu, perfeitamente, a Convenção, de
Que tratamos. do Acôrdo firmado entre as Academias quiz S Ex, a separar os efeitos de um e outr<, Ato. alegando que a aprovaçãr, do primeiro'
não Implicava na homotog'lçã::J do seglmdo .
Entretanto, estamos na oonvicção
de que a simples aprovacão da í'onvenção virá dar eficácia internacional
ao Acõrdo de 1945, visto que a ntificacào déste ajuste. entr~ R.< duas nações
amigas, faria retroagir s.)us efeitos à
data da assinatura. \'RlidR!lOO todos
os atos praticados nes~e interim.
Especialmente. se levarmos em conta que o Govêrno Brasileiro ao enviar
seu:; emissários a Lisbo'l fê-lo na ~u
l)flslCão de e~tar devidamente sacramentado o Ato InternHl'ional que
fôra 'lprovado por simples decrpto
executivo quando dever;lj e poderia
ter sido ratificado por decreto-lei. à
época, aliás. da comne~B'1da comulatIVa da mesma autoridade.
Ora, o que se não pode t)ô - em dúvida é que. legalmentE' . des:'le a expedição do decreto-lei Que o 'I provou. está
em vigor o Acôrdo I)rwgr<tfico de 10
d ... agôsto de 1945. em /"lOSSO país. independendo, portanto da aprovação
da Convenção.
Se não está aendo E''feeutado ê pc'r(lue nã() correspondeu às 'xigências
da realidade brasileira, mas. muito
pelo contrário, sofreu ~ria ~epulsa de
importantes e respeitá l1 els setores da
opinião pública. espec ' almente dos
responsáveis pelo desenvolviment{) de

•
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Jiossa ,vida cultural, que viram no
Acôrdo uma ÜiPosição às tendências
naturais de evolução e simplificação
de nossa língua, acelerada pela grande reforma de 1931 que tomou corpo
definitivo com a aprovação pela Academia Brasi lei;"<l, de Letras, em 19,43,
do Pequen J V C" c a 'J u~ t rio Ortot;ráfico
da Lingua Fortuguês;].,
iEntendo, pois, resumindo, que o
Acôrdo inter-Acadêmico está vigoran0,0 internamente e que a aprovação
da Convenção viria lhe dar eficácia
internacional dificultando, posterior,mente, qualquer alteração que viesse
tornó.-~o
menos inconvenientes aos
brasileiros,
Em conseqüência, só me inclinaria
a aprovar a Convenção se antes fôsse revogado o Decreto-lei n,o 8,286,
que a,provou o Acôrdo de que divergimos [lrofundamente, - Nesto)' J ost.
Sala das Sessões da Comissão de
Educaçi<o, em 26-11-51.

Comissão de Educação
e Cultura
Parecer do Deputado Coelho de
SOusa ao projeto n, 1,191-50 (convocação)
oriundo da Mensaqem
n, 312 que submete ao Congresso,
em cópia devidamente autenticada, o texto da Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal,
firmada em LIsboa, a 29 de dezembro de 1943,

•

Por motivos incomlPreensírveis aos
brasileiros, mas que muito depõem
contra a administração pública do
Pais, nas iuas últimas décadas, chegamos ao regime atual sem que estivesse, devidamente , disciplinada a
matéria atinente à reforma ortográfiica, iniciada já em 1931.
Mercê dessa razão, logo depois de
promulgada a Constituição vig<mte.
os deputados Fernandes rávor~ e
Beni 'Carvalho all'resentaram, em 8
de outubro de 1946 a esta Casa um
projeto, no qual pediam a revo'g ação
do decreto-lei n , 8,286, de 5 de dezembro de 1945, que aprovou a "ortografia unificada, em
obediência à
Convenção assinada em Lisboa, ~ 2Ç;
de dezembro de 1943". O deputado
Jorge Amado apre~entou substitutivo
a êsse projeto, pleiteando uma reforma integral e difinitiva, a ser realizada por comissão de técnicos de -comprovada capacidade,
Contràriamente ao dito projeto e a
êsse substitutivo se
oronunciou o
deputado Raul pilla, mêmbro da Co-

mlssao de Educação e cultura, opinando favoràvelmente à manutenção
do Acôrdo Ortográfico e julgando indispensáv,el que se "ouvisse, preliminarmente, !li Academia Brasileira de
Letra~ e a Academia Brasileira de Filologia". Outro s~l1:; : titu~ ivo fOI apresentado pelo dep c;t:.t':J L u;'"liano Leite, qt.:e foi aprovaco pela maioria:
sustenta o Acôrdo Ortográfico e propõe a nomeação de uma comissão especial que, "valendo-se da colaboração da Academia Brasileira de Letras
e institutos de filologia do país", estude "convenientemente o problema e
apresente à Câmara dos Deputados as
baf:es para a sua solução definitiva".
Foi nessa situação que chegou ao
COl1i7resso Nacional a mensagem 3~
de 2-0 de julho de 1948, do sr, Pre dente da República, remetendo,
cópia autenticada, o texto da COTIve ção Ortográfica, objeto de tio largos
debates; S, Ex," pede a aprovação
do convênio su oromencionado, Dara
que sej a satisfeito o disposto no art ,
66, I, da constituição Federal, combinado com o disposto no art. 87. Vil,
da me~ma Carta,
Iniciando os trâmites regimentais,
foi a mensagem rE'ferida à Comissão
de Diplomacia, onde recebeu pare~er
favorável do deputado Rafael C111curá, que assim conclui: "Somos de
parecer que deve ser aprovado o texto
da convenção Ortográfica ~s s inado
nelo Brasil e portugal em LIsboa, a
29 de dezembro de 1943, conforme o
proieto leO'islativo infra-transcrito,
por' corresponder no ~eu senti~o ele intercâmbio cultural e de umdade da
Lingua, ao" melhores dese,los e às
mais justas aspiraçõe .. das duas grandes Nações.
PROJETO

DE

DECRETO

LEGISLATIVO

Art 10 - Fica aprovado o texto da
Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa.
Art 2,0 ___ Revogam-se as dis:}osições em contrário,
Na comissão de Educação e Cultura, o relator, deputado BeI,li ~e Carvalho, solicitou, ,no ~eu pnmeuo. p~
recer, o pronuncÚimento da COffilssao
de constituição e Justi~a , ,assever.ando - "Julgamos. desde ,iá, lllconstltucional a convenção de 2~ de de~m
bro de 1943, cuja aprovaçao pelo (;(.111"resso importaria o cancelamento Ge
~ma de suas indeclináveis prerrogativas" •
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Essa, porém, pelo voto aceito do
deputado Gustavo Capanema, julgou
improcedente li dúVida levantada, firm.ando que "a Comissão de Constituição e Justiça não vê na. Convenção
Ortográfica, assinada em Lisboa <illl
1943, nenhuma inconstitucionalidade,
nem nenhum outro defeito jurídico,
:l
que J;ossa unpedir a sua a.provação
'i;
,pelo congresso Nacional".
oN
Voltando à Oomissão de Educação e
li)
Cultura, o citado relator ofereceu o
~
seu parecer definitivo, que remata asN 11) sun; "Concluindo, ressalvado o nosso
00 CIO ,ponto de vista sôbre a inconstitucio~
nalid-ade que continuamos a conside'" o
rar evidente
opinamos, todavla,
N Z
pela aprovação do Projeto do Dei ..J
ereto Legislativo, formulado pela Co.30..
missão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Todos êsses trabalhos honram a cultura desta Casa.
'" '1.
Esl:as
diligências consumiram o
}.. '1: ,l'empo da legislatura - e ao miciarse a atual fOI o processo desarquiva<10 e remiciou a sua marcha regulamentar.
De novo na Comissão de Diplomac~a, alcançou brilhante ;>arecer favoravel do deputado e acadêmico Menot~i deI Picchia, Que pediu "a aprovaçao da Convenção Ortográfica assinada pelo Brasil e Portugal, em Lis!boa, a 29 de dezembro de 19-13 n05 têr.
mos do projeto apresentado por esta
Comissão na legislatura passada".
. E deve, agora, receber novo pronunCIamento desta Comissão.
Cumpre, liminarmente. reconstituir,
com síntese, a marcha da questão, no
tempo e no espaço, para que se alcance, claramente, o objetivo da mensagem 312 e decorrente projeto, formulado pela Comissão de Diplomacia
- que visam remediar a desordem
criada, no caso, r:ela incúria administrativa.
•

'2

I

o HISTÓRICO
Nêste passo, adotaremos com modliicações e adaptações s'ecundárias,
u?ll trabalho de ordenação da matena, de autoria do nosso ilustre colega
.Adroaldo Costa, redigido com a penetração e clareza habituais
Pelo art. 1.0 do Decreto n:O 20.108,
de 15 de junho de 1931, "ficou admitida nas repartições oúblicas e nos
estabelecimentos de ensino a ortoO'rafia aprovada pela Academia BrasileIra de Letras e pela Academia de Cii\n-

cias de Lisboa", e pelo art. l,O do Decreto-lei n.O 292, de 23 de feVereiro fle
1933, tornou-se obrigatório o uso da
ortografia resultante do acôrdo a que
Se referiu o Decreto n.o 20.108, entre
aquelas Academias, "no expediente
das rep.artições públicas e nas publicações ofkiais de todo país, Oem como
ém todos 03 estabelecime!1tos de ensino, mantido!> pelos poderes públicos
ou por êles fiscalizados".
De conformidade com as "Instruções" aprovadas pela Academiia Bra1Jileira de Letras na sessão de 12 de
agôsto de 1943, elaborou o Professor .
José de Sá Nunes o "Pequeno Vocabulário da Língua Portguêsa, publicado pela comissão acadêmica a 8
de dezembro do mesmo ano - que
se desincumbiu, àessarte, da missão
que recebeu da Presidência da República, pelos decretos-leis n. O 292, de
23 de fevereiro de 1938 e n.O 5.186,
de 13 de janeiro de 1943, que atribuiu
cará.ter oficial à elaboração do citado Vocabulário.
E, por Portaria da Presidência da
República, de 1.0 de junho de 1941,
foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
E..'1trementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de 1943, "obrigaram-se a
observar com<> regime ortográfico da
língua portuguêsa I) que resulta do
sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras e Academia de Ciências de Lisboa para organização do
respectivo vocabUlárIO, por acôrdo entre as duas Academias".
Foi essa Convenção aprovada pelo
Decreto n.O 14.533, de 18 de janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional de 10 de novembro de
1937, cujo art. 74, letra d exigia a
aprovação pelo Poder Legisíativo, isto
é, pela Câmara dos Deputados e pelo
Conselho Federal, dos tratados e convenções internacionais celebrados pelo
Presidente da República,
Como, porém, estivesse em recesso
o Parlamento, exercia-lhe as funções,
cumulativamente, o Presidente da República, com a expedição de decretos
- leIs, de conformidade com o artigo
13 da ConstitUição outorgada .
Conseqüentemente a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943.
deveria ter sido aprovada por Decreto-lei, Q que não aconteceu, por inexpliCável descuido do Executivo, que
a aprovou por simples decreto: vale
dizer, não foi ela aprovada, de acôr-
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-75 do com a Carta Constitucional de 10
de llJvembro de 1937 e, por isso, na.)
está ate hOJe em vigor - e iegaJmeu te inexisten te,
!!: )R que essa Convencão e"r,l::;UI<l
no Ar'. IV, que a Academia Brasl!eIra ,i;:> Letras \) a Academla úe ('11~1I
CÜLi (l-~

.L!."'iXa

~.crr.1 ce~lel'a(los I.~·;!n.(-~

CQllS;.'UJVUb dl~ ~(;US (1,J\ ~l'nli3. f'ni lllt:

•

tél'h orto3ráfica, competido-lhes txpreE:~,l::-.ente estudar as questõel' q lle
f C Gl ::;citarem na \)xecuç~.o da Convençáo e tudo o mais que reputarem
ú!;l }laTa lnai1ter a unidade orto~rá
fica da )jngua portuguêsa, "para div')rgéncias ainda persistentes" o 00vêrno Brasileiro, em 1945, envIOu a
LIsboa, com representação oficial, uma
comü;:;üo de quatro membros, "a fim
de fixar as bases definitivas LIa O!'U)
gra1in. da lingua, proporcionand.o hOS
dOI~ paises a possibilidade de prorno' verem atos legislativos finais :;ôbTe
a n',;:t:r,a", result:mdo de:;sa Conferênc a J:nteracadémicu o AcôrdJ Ortogl'f'.l ,( o de W cle agôsto de HH5.
• O Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de
dez,,;nb,o de l!J45 aprovou as .. InstJ'uçõ ~:.."
estabelecidas pelas duas Acaucr.lÍ~5 para fl manutenção da unidade ortográfica da Jingu~l portuguêsa, esquecendo-se, por novo uescui<.lo,
mai, uma vez, de ratificar a COJlvençüo Ortográfica de 29 de dezembro de 1943, já que continuava em
vig r a Carta Constitucional de 10
de no':embi'o de 19::l7.
Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-lei n.O 8,286, de 5 de dezemoro de 1945, elaborou o profess0r Jose
de Sa Nunes o "Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portuguêsa"
com 43.000 vocábulos básicos, em
SUbstituição e complemento ao "Pcqueilo Vocabulário da Língua Portuguesa" .
Em 20 de julho de 1948, dirigiu ao
Congresso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhe pede
a aprovação da Convenção Ortográlica de 2~ de dezembro de 1943.
"Estão, pois, hoje, em vigor as
"In~truções" e o "Pequeno Vocabulário da Língua Portl.1çuêsa " aprovados pela Portaria presidencial de 1. t
de junho de 1944, e, uma vez aprú·
vad:1 a "Convenção Ortográfica" de
29 de dezemero de 1943 - o que parece se dará em breve, - entrará em
vigor, automàticamente, o "Acôrdo
Ortográfico" aprovado pelo Decretolei n.O 8.286, de 5 de dezembro de
1945, de conformidade com o qual ela-

borou o Professor José da Sá Nunes
o seu "Vocabulário Ortográfico Resumido da Llngua Portugucsa", conclui
o deputado Adroaldo Costa.
Tanto a reconstituição histórica como a posição Jog<:.! da questão estão aqui tratadas, pelo ex-Ministro
li.a JU3Lc:l

r.~m

ribOl'O~.:t

precisão.

Na ve:dade, ~s "I:1struções" e o
"Pequeno Vocabul:irio Ortográfico",
de 1943, cRtão em pleno vigor, por
fôrça de um ato de Direito Público
Interno, embora de n~orte;;t,o a~peclO
formal - a Portaria de 1.0 de junhO
de 1e44.
r;' 4"" o regime, então, vigente ad,1.' .... c~~"-:; simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
cú1ilK,'l~ 'mbaíxador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo pnmeiro
Ministro de portugal, Antônio de OlIveira Sa1azar, c1e"e !'('ccbcr :' ,-pr',
vação do COl1;;re '50 Nacional :an, '," ~
se torne executória, ]Jara que se c')"'
verta em ato pErfeito e o::'i""tór
de D~rcito públi_o Interi1ac:onal
Essa aprovação, é manifesto, convalescera todos os atos de::orrcntes dJ.
Convenção
particularmente o
" Acõrdo Ortográfico de 1945'. firmado em LislJôa em 10 de agôsto
de 1545.
De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situação esdrúxula: sem embargo da sua condição de simples decorrência da Co.nvenção de 1943, e um ato perfeIto
e acabado aprovado pelo Decreto-lei
n. O 8.286, 'de 5 de dezembro de 1945,
ao passo que aquela convenção, que
o originou, até hoje não tem existência legal... Para ter inteira e
obrigatória aplicação, não Ih... falta
senão que o Congresso Nacional aprove a tão referida convenção de 1943,
à qual virá agregar-se, naturalmente.
Não tem, pois, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
acordos. já citados, entrará em vigor ...

n
AQUE3TÃÔ nLOLÓGIO

O deputado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes conceitos: "O Acôrdo OrtográfiCO resultante da Convenção assinada entre o
Brasil e Portugal, a 29 de dezembro
de 1943, em Lisboa, tem provocado
fortes e exaltados debates nas asso-
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ciações de letras e filologia, na tribuna' na imprensa e no Congresso:
debates de letrados, de e5tudicsos,
professores e cientistas, gram:1tjco;:l e
filólogos, acadêmicos c juristas, lOr~
nalistas e parlamentares. Uns defendem-no com segurança e convicção,
consk~ e ra;lct')-') olJ:"l l1ot!\vcl e afirmando que "cs pro 'lentos que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio não há economista
nem sociólogo que os deixem de prever com maior ou menor precisão;
e não serão somente proventos materiais os que hão de auferir os nossos
bons autores: também proventos superiores de se tornarem conhecidos,
lidos e admirados pelos povos e aquém
e de além-mar" (Prof. JOSé de Sá
Nunes). Outros, porém, o criticam com
sarcasmo e com impiedade, asseverando que, "ao ser pôsto em prática,
mostrou trazer grandes prejuízos ao
ensino, e os protestos e queixas são
/presentes da parte de quase todos
os pl'ofessôres , principalmente da
classe primária'
(Ferna.ndes Tavora e Beni de Carvalho). Há quem
o repudie com zombaJ'la, por ~onsi
derá-lo imposição d05 ílQrtllguê;if."S; e
há quem o acei' e ('om €n~\Isiasmo,
por julgá-lo vantajoso para 05 brasileiros" .
E o deputado Vargas Nero), no seu
brilhante voto, sustenta fi convrtliência da aprovação do Ato Internacional, de 1943, afirmanrln que "tudo o
que se fizesse de ora avante fora dêste
último seria em pura perda, porque
as reclamações surgirão sempre não
só da parte dos professôres, como também dos filólogos que não forem 0uvidos e dos que forem cODtmdiados·'.
Não obstante essas atemorizantes
verdades, abalançarnos-emos a apreciar o mérito da questão jl\ cte espírito preparado para ásperos revides!
Preliminarmente. releva consignar
aqui duas declarações.
Não nos anima, nesta crític.'l, qualquer propósito, jaCObino e lusitanófobo, de dificultar a obra de unificação
da escrita luso-brasileira. Bem ao
contrário: tôda a nossa modesta vida
pública, exercida no sul do Pais, consagrou-se "à defesa, expansão e prestígio da língua portuguêi>a" e à )Jreservação dos valores luso-brasileiros,
em determinadas regiões de grande
fluxo imigrantista. Devemos, entanto,
cumprIr o nosso dever de !'epl'P~ientan
te do povo, com isenção - mesmo porque não nos parece que tão altos va-

lo:,:?s culturais estejam contidos na
ac ô ~do de dois filólogos, ainda que
CJ1'1 inentes.
Acs depois, por um imperativo de
pl'o ~idade intelectual, declaramos que
esta relevante maté1'ia foi estud~da
Ci..:1 ~rT -:~"' '"'. 'hiR CP ,-:0 Y ("'~ ~f 'T1,(1"\[; mestl.·e3, peis t:ria inc.:iciü d e

ausenc~a

do

senso da respomabilidade avenr1 u'm;se alguém, desacompanhado, a enfrentar questões t.ão sérias.
Isso pôsto, comecemos por consignar que os filólogos brasileiros, que
pxercem funções no magistéri0 cficial,
em sua quase totalidade, manifestaram-se favoráveis à vig&ncia tIo sistema de escrita consubst'lnciado no
Formulário Ortográfico que ltcompanha o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa , publicadO
em 1943 pelo Govêrno Federal. e, de
comeguinte, contrários à adoçãe: do.
que preceituam ai> Ins' ruções que iniciam o Vocabulário Ortográfico Resumido da LinQua Portuguêsa, Q1'ganizado em conformidade com o que
decidiu a Conferência Interacactêmlca'
de Lisboa de 1945 e pUblicado pela
Academia Brasileira de Lp'ra.s em
1947 manifestação e ~ sa que leva
em cantil. os mais altos interê~s"s da
cultura do nals. e não discuLlveis atitudes doutrinárias.
Ao filólogo, isto é. àquele que estuda uma língua no tempo e no espaço
e a literatura dessa lfnc::ua r:omo seu
elemento formal. é. em princ!ui0. de
somenos importância e adocãú de tal
ou qual sistema orto€,ráflco .iá que,
pela própria natureza de sua pspecmllzação, lhe é relativamente fac!1 adaptar-se a uma norma de es,"nta. por
mais complexa que seja. Não se trata, ;pois, no caso, de opção !por ~
sistema que mais convenha aos fllóloR'os brasileiros, mas ao nosso 'Povo,
'Orin~LTlalmente, às classes que. desconhecedoras dos arcanos fonéticos e
morfológicos do idioma, querem e
devem escrever com acêrto a lingua
que lhes serve para_ expressar o pensamento e as emoçoes.
.
Não é, portanto, exato aue as crIticas aue Sp fazem ao chamado "Acôrdo de 45" sejam provemcntes de
nugas entre eruditos. "orno faz .cl'~r,
também. o ilustre Relator da Com~s,a()
de Diplomacia, Dpputado Menl't+l deI
Picchia, quando afirma:
uÉ claro que tão delicado assunto deveria provocar. como provocou, críticas, polêmicas e de-
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-77bates, quando os erudi~os, esca19dos para a fixação das regras a
serem oficializadas, tivessem que,
fatalmente, optar por uma em urejl'ízo de outra, na necessárIa procura de um sistema orTogrãnrél
que contivesse ft médift constante
criada PP' 0.3 ;"' 1~~n '1r::1(ip,,; ~"l 'er ·
náculo, pela lógica do próprio idioma e pelo consenso do POV0",
opjp!ão que eXDende em referência ao
"Acôrdo de 43" e ao "de 45". que
considera complemento do primeiro,
pois diz:
"1l:.sse trabalho, além da ati"idade criadora e coordêr.adon dos
doutos membros das delegacões
luso-brasileiras designadas p e lo s
respectivos govêrnos para p,,' abelecer as regras constantes do "Pecueno Vocphul:'trin Orto'1T2.fico da
J)rl~T fl Pnr:u9-U0S::l" depois r: s do

-e

A ('('»'(10 7)osferior. foi vrecedinn 'lJor

amDla cO"'~1Jlta de vários filólOgos
e popecialis' as nacionais e portu"
guêses" .

•

A O]1~Op u:Jânim~ repUlsa dús indicados filé10gos brasileiros ao "Acôrdo
de ~5" - e é de importância salientar c~m idenr'.dade de vistas no Cl'SO.
poj~ Que raramC"nte SI" consegl1(' uma
harmonia na int.erpretl1('ão do~ fato')
lingüísticos - se prende. como "cremn~. R0S preiu;zos oue. se ap~0"ado,
aCllrl'crlU'ja aos interêsses nacionais.
A romip,ão CJue assinou o "Acôrdo
de 45" niío cO!l.'iic1erou as seguintes
preliminares:
1 Ri Que uma Ipi só pode vlgrlntr
ff.' fôr exeqüível, se fundada numa realidade;
2. Q) Que fi unidade gráficR ent-re
o Brasil e Portuqal não dev~ prejudicar a unidade gráfica interna rios dois
paíse~. isto é. que não se '-'flele optar
por uma grafia. que, correspondend.o ~"
realidade fonética em qualquer dêles,
.!'e.i a infensa à do ou'ro. porque a uniformidade não será conseguida neste.
As questões linguístkas pertencem ao
âmbito dos fatos sociais e ficam, por
conseguinte. a salvo da ingerilnch individual. Se não há receptiv!d?odi: n')
grupo parh a inovacão. nada a fará
vigorar. Simples decretos não resolvem prOblemas dessa espécie. da mesma forma que não solucionam os de
naturez::t econômica e religiosa. quan• do contrariam as tendências nattu"ais
da coletividade;

2. ai Que predomina nos doi" países
c:e h"qua portuguêsa o número de
analfabetos e que dentre os indivíduos
considerados alfabetizados a maioria
escreve com grande dificuldade;
4. a) Que a tendência geral - e
elogiável - 1"'a,[\ di"l1~8'nl' a ins' rução
encontra um obr.tácv!o insuperável
num sistema gráfico complexo;
5. R) Que os periódicos, principalmente os jornais diários - leitura
popular básica - só poderão adotar, por óbvias razões, um sistema de
escrita prático e simples;

fi a) Que a alteração de um sjst~ma
ortográfico implica na perda irr mediável de riqueza acumulada. que
de ter,- conforme as épocas, gravíssimas repc!"cussões na economia de
um país;
7. a) Que se não é fácil simnlificar
a ortop;rafia de uma Iíng-ua, complid,-la. com o emprê!"o de letras que
não simbolizem fonemas, é impossivel;
8. a) Que, variando freqüentemente
o timbre vocálico das palavras no
Brasil e em Portugal. a uniformização ortográfica só poderá rf'alizul'-se
omitindo os acentos nos vocábulos de
timbre aJternante.
Vejamos agora os pontos em que
o Vocabulário oriundo do "Acôrdo de
45" cont.raria a realidade ligüistÍ('a do
-Brasil, e a solucão mais razoável que
encontram no <'Vocabulário de 43".

I.

<:t

5

CONSOANTES MUDAS

O Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omissão das consoantes
que se não proferem.
L€>-se no ~ 16 do Formulário Ortográfko que o acompanha:
"Não se escrevem as consoantes que
se não proferem: asma, assina'ttra,
ciência. diretor, ginásio. inibir inovação, ofício, 6timo, salmo. e não asthma, assignatura sciencia. di1"ector.
gymnasio, inhibir, in novação, officio,
optimo. psalmo".

A única ressalva que admitiu foi
para as palavras de dupla pronú:ncia,
como aspecto e aspeto. contacb e
contato otimismo
tico e sin6ptico.

e optimismo, sin6-

Nes.oes casos preceitua:
"Devem-se registrar os vocábulos
cujas consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primeirO
lugar o de uso mais generalizado, e
em seguida o outro".

------.,.,....
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-78lt essa a única solução razoável. Dá
uma certa plasticidade ao sistema ortográfico, possibilitando reproduzir na
escrita pronúncias reais e em tudo legítimas, pois tal divergência se observa geralmente em palavras de introdução recente no idioma e que, em
determinadas regiões, ainda eonservam a pronúncia erudita.

o "Acôrdo de 45" resolve, porém,
a questão de modo unilateral, prejudicando irremediavelmente uma das
Partes contratantes, por <(ptar de
forma inflexivel por uma das graitas,
ou seja, a erudita.
Mas isso não é só, nem é o mats
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e 22,
dos grupos bà c

~ (~ue as consoantes b
'.± ht; P dos grupos pc,

pç, pt mpc, mpç

e mpt; c dos grupos cc, cç, ct, cd, etc.
se escrevem quando invariávelmente
soam e quando o uso oscilar entre (J
seu emudecimento e a sua prolação
nos dOIs países" - o que nos obriga
às r:rafias súbdi"o, subtil, subtiliza
ceptro, sumptuoso, edicto, facto, amnistia, indemne, etc. - as "Instruçõcs
para a organização do Vocabulário Or-

'"'0
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tográfico da Língua Portuguesa, aprovadas pela Conferência de 1945" ainda estipulam o seguinte, em relação às
consoantes c e p:
~ 22 - As consoantes c e p '"
servam-se ... :

con-

b) Quando, embora não proferidas
em um dos dois paises, figuram em
palavras que devem harmonizar-se
gráficamente com formas afins que
apresentam as mesmas consoantes
ainda qUe o c e o p se contenham eti:
mológica~eI~te em x e ps: objecto,
como obleçao; abstracto, como abstra~ção, acta e acto como acção ou
actzvo; adopto, adoptas, etc. como
adoptar; etc ..
c) Quando, depois das vogais a, e, o
.servem

-

-

para

indicar

abertura

delas

.

ou, mesmo .não .tendo valor diacrítico
nao s~o InvarIávelmente proferidas
n.os dOIS paises: abjecção acção, actIVO, actor, afectivo, etc".
11: esses dois ítens são os que envolvem preju1zo maior para o Brasil, e
cOntra o que aI se dispõe se rebelaram todos os que se preocupam de alguma forma com os interêsses nacionais, filÓlogos e não filólogos.
. ~a execução impossivel pelos braSIleIrOS, por contrariar-lhes o sistema fonético, tais dispositivos nem

mesmo beneficiam os portuguêses, os
mesmos prejUdicados por êles, porqu~
as consoantes que se querem conservar também não soam em Portugal.

Visa-se, com a sua manutenção, indicar apenas a abertura da vogal pretônica, que lá se observa, e não se
verifica no Brasil em virtude de llonderáveis razões de ordem fonética.
Fenômeno idêntico ocorre com os vocábulos em que se deu a fusão de vogais idênticas (erase), como sadio, padeiro, esquecer, nas quais a pretônica
se conserva aberta em Portugal. Se
aqui não se tornou necessário marcar
na escrita a alternância de timbre,
nada justifica que se faça a distincão em outros casos, máxime ql,lando
ó expediente usado acarretará forçosamente, para uma das partes, numerosos entraves que terão de culminar
com a sua inexequibilidade na prática.
Tais dispositivos, para serem cumnridos, €xigem dos brasileiros um conhecimento profundO do fonetisnlO
português, conhecimento que falta até
à maioria de nossas pessoas cultas .
E não é s6. Para manter a "harmonia gráfica" com as fOrInas afins, o
"Acôrdo de 45" manda acrescentar o
c e o p em palavras nas quais, sôbre
não soarem, também não indicaI? a
al;lertura da vogal anterior. Amda
mais. Estabelece exceção para algu.mas palavras "em virtude das condIções em que entraram e se fixara~n
no português, palavras como assttn~ao
(ef. assumpcionista) , cativo (cf. r:aptura) , dicionário (ef. dicção). .. ", q~e
não exigem a consoante c ou p a flm

de se harmonizarem com as suas correlatas ou afins.
Como se vê, além do perfeito ?onhecimento do estágio atual da língua portuguêsa de além-mar, p~d~-se
aos cinqüenta milhões de brasIlerros
que desejam aprender ou que~e~ escrever o seu idioma que, prel1ml!~ar
mente o conheçam do ponto de vlst a
histórico, seus estágios anteriores, .R3
condições em que certas pa.lavras nele
ingressam, () que é analogIa, os processos de derivação ...
E o assunto reveste importâncIa. singular no momento, quando? governo,
apesar das dificuldades fmancell'as,
procura incrementar as campanhas
de alfabetização, por considerá-Ias
obras de salvação pública E é contristador verificar que ~ verb_as dp,stinacas a tão nobre fun serao em-
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pregada,s em pura perda, porque nii.n
se pode crer que analfabetos venham
aprender um sistema de escrita Que
as elites culturais do pais nã.o podem
dominar, que os seus professõres difi. cilmente podem ensinar.
Atingiríamos entã.o o absurdo da escrita ideográfic"a em que um individuo
sabe escrever mais palavras do que outro, em que ninguém sabe grafar todos
os vocábulos do idioma. No Brasil, a
escrita correta seria privilégio de meia
dúzia de filólogos, iniciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idioma.
o EMPRÊGO DO ACENTO AGUDO
O acento agudo, tradicionalmente
símbolo de abertura das vogais A, E e
O, tanto em Portugal como no Brasil,
e assim considerado no "Acôrdo de
45" como de emprêgo especifico quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuíw da primeira.
Como há alternância de timbre
entre a pronúncia brasileira e a portuguêsa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal: António e prêmio), a rigidez do sistema cede em
benefício da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, constante da Observaçã.o 4.& do
Art. 31 das "Instruções":
"O acento agudo no A, E e O de
pronúncia não invariável no Brasil, e
em Portugal serve apenas para indicar a tonicidade, e não o timbre". :É
o caso de palavras como António e

Por que nM aplicar o mesmo principio de supressão do diacrítico em palavras como prémio em que o E não é
invHiivel na prol1únci:1 dos dois países? Ou então permitir a distinção de
timbre pelo emprê 50 dos acentos agudo (em Portugal) e circunflexo (no
Brasil) ?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo "Acõrdo de 45", uma técnica
de aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na Observacão ao § 13 do Art~
3
das Instruçôes, lê-se:
11
"Não se escrevem com inicial
ai~ r;
úsculas as palavras
monossiláb as
li
como artigos definidos e contrações
combinaIÇões de palavras
inflexivas
com êsses elementos. nem as palavras
inflexiveis. a não ser que figurem como primeiro elemento do título, mas
escrevem-se com maiúscula inicial os
artigo'S indefinidos e as palavras
flexíveis" .
O prof. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analíticas do Acõrdo Ortográfico de 1945", e, com a aprovação destas, o verdadeiro autor do sistema ortográfico de 45 - o que, aliás, afirmou
categóriacmente o delegado brasileiro
Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras
textuais:
"Ninguém, mais do que eu,. ~stá na
posição de avaliar a sua paclencla e
reSignação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusando-se,
por agora, antes de esclarecido bem o
caso, a esmiuçar pela imprensa as mprêmio.
timidades da Conferência - o que seEntretanto, a regra de acentuar a ria muito fácil para o meu Amigo, que
base dos ditongos tônicos :Éi, :Éu, 6i, assim poderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste acôrdo
apresenta a exceção :
"As terminações Eia e Eico, em que ortográfico foi o profesor Rebelo Gonnão é invariável nos dois países o çalves. Nem mais".
som aberto do E, não levam acento
(Carta do Dr. Ribeiro Couto ao
agudo: Assembleia, crimeia, Doroteia, prof. Rebelo Gonçalves, por êste pt~
Dulcineia, Eneias, geleia, ideia, Ju- blicada em seu Tratado de Ortografta
deia, melopeia, onornatopeia, plateia, da Língua Portuguêsa, Coimbra, 1947,
dispneico, epopeico, morfeico, onomapág. 150, do Suplemento) - ~ protopeico, prosopopeico, etc.
fessor Rebelo Gonçalves, dizlamos.
assim exemplifica a regra supra em
Em tõdas essas palavras o E é aberto no Brasil e geralmente fechado em seu citado Tratado:
Como se Devem Lêr os Clássicos (páPortugal. A unidade só se poderia
gina 3W) .
manter, sem prejuízo para uma das
Elucidário das Palavras, Têrmos e
Partes do Acõrdo, pela supressão do
Frases
Que em portugal antigamendiacrítico. Foi o que se fêz, talvez
te
Usaram
e Que hoje regularmente
porque no caso seria Portugal o preSe
Ignoram
(Ibld).
judicado.
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Nem Tudo o Que Luz é Ouro (página 321) ,
O Romance de Um Rapaz Pobre
<Ibid) ,
Quando se Amava assim (Ibid).
Regras de Escrever a Ortografia da
L1ngua Portuguêsa com Um Diálogo em defensão da Mesma (Ibid).
Castigador de Si Mesmo (pág. 320).
Em demanda do Graal (Ibid),
Era uma vez Um Menino (Ibid).
Figuras de ontem e de hoje (Ibid),
Bastam os dez exemplos, acima, títulos de obras conhecidas, . para documentar a complexidade das alterações que se propõem no Acôrdo de 45,
alterações contrárias à tradição e aos
sistemas mais usados em o~tros paises na referência a publicações:
O TABU DO PADRAO PORTUGU~S
Parece que a comissão brasileira
aceitou, como princípio, o argumento
de que o português padrâo deve ser o
de Portugal, pOís lá teve origem o idioma que falamos. A nossa é uma simples llngua de empréstimo. ~ um tabú,
espalhado pela ignorância dos fatos
históricos e linguisticos, o considerar o
PortugUês do Brasil deturpação do de
Portugal. Infelizmente, essa crença
está profundamente enraiZada, e a doutrina exposta na maioria de nossas gramáticas coopera para vulgarizá-la. Nada porém, mais errôneo. A língua é
um organismo em perpétua evolução e
pertence igualmente a todos os que
nela expressam seus pensamentos e
sentimentos.
Vêm a propósitos estas lúcidas palavras do grande filólogo Amado
Alonso:

14 8

-

"'0

"'z

.!..J
30..

"Esa idea de una lengua propia se
debe a una ofuscación. Los bienes
anotables en el registro de la proprledad son propios de uno cuando 00 lo
son de los demás: una casa, um campo, y también este rfeloj y este bastón. Para poder ser de mi propriedari
tienen que no ser de la propriedad de
los otros. pero el lenguaje no es de
esta casta de bienes, sino, aI revé3, de
aquellos que "son mayores cuanto más
comunicados", como decian los hombres deI Renacinllento. Una lengua es
propia de una nación cu ando eo> 1ft
que nos nifios aprenden de sus padres,
la que los connacionales emplean en
sua vida de relación y la que ~us poetas y escritores elaboran y t::1l1tivan
estéticamente para sus prodUCCIOUP.S
de alta cultura. Si asi es, la lengua

de un pais es bien propia, absoluta.mente propIa de este pais, aunqU9 en
otros paises aprendan a hablar eu la
misma len6ua, y los hombres ~e e!ltiendan con ella, y los escritores la
trabajen en sus creaciones culturales.
Y si no se quiere atender a que U'la
lengua vive en perpetua formacio;,'1,
por lo cual es pro pia y es hechura de
cuantos la hablan como lengua natural, y se quiere pensar que los inglezes, portugueses y espafioles redben
de sus antepasados la lengua en propiedad, como por herencia legitIma,
mientras que los americanos la reciben de manos aJenas como en mero
usufructo, también se yerra. Pues la
actual generaclOn de inglezes ha recebido su idioma de sus padres, y por
esc el ingles es idioma propio ,1<3 lOS
inglezes; y sus padres lo recibieron dp
la generación anterior, y por ~SO el
inglés era su lengua propia y natural
y la generación anterior, de la ~nas
antigua, y aSI sin posible solución de
continuidad; y lO mismo, sin la meno:'
sombra de diferencia, han haCho los
norteamerican'·s, hasta que llegan ingwses y norteameI'icanos a una generación de antepasados que les es comuno De esa generacIon de ing-leses,
que hablaban el inglês como 5'; lengua
propia, unos se q'ledaron en Irlglater
ra y otros se fueron a Amérh!'l Es
que los colonizadores
perdiero~ ia
propriedaa de la lengua por haberse
expatrIado? O acaso sus hijos, nacldos
en tierra amerIcana, hablaban una
lengua que, siendo la de sus padres
y la que ellos nabián aprendido con
la leche de sus maares, no les era propia porque su proprIedad la tuvleron
reaistrada los que se habian quedado
en° Inglaterra? Y los hijos de los ~rI
meros criollos, no hablaban tamblen
una lengua propia, puesto que naolaban la lengua de sus padres? Asi se
llega a la evidencia de que la generación actual de americanos el inglés les
es una lengua tan propia, exactamente tan propia, sin más y sin me:lOS,
como a los ingleses." (Castellano Espanol, Idioma NaCional. Historia. Espiritual de Tres Nombres,
Buenos
Aires, 1938, pp. 175-177).

O mesmo se deve dizer do idioma
que falamos, tão dos portuguêses como
dos brasileiros. Legitimas as duas pronúncias não é demasiado salientar
que, e~ muitos casos, as d!ferenças
que entre elas se ·cbservam sao 5er~l
mente criações, ou mel~or" evo1Ul(oes
modernas sofridas pela lmgua em Portugal. Quanto mais se estudam Clen-
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tlficamente os chamados brasileirhmos fonéticos e sintáticos, tanto malS
se comprova o fato de serem êsse'; ~e
ralmente conservação de estágios anteriores da l!llgua po:tuguêsa, ASSim.
o em;)régo da perill'ase de estar gerúndio, tão comum entre nós, (tipo:
estava contando), única fórmula conhecida até fins do português médio
para indicar a precisa0 da açao verbal, hoje substituída em Portugal porestar preposIção infinitivo (tipo : estava a cantar); a questão da colocação diversa de certas palavras 3 ':onas,
em especial dos pronomes Obhqu0.3
átonos, que se prende ao ntma de
ellunciado, mais rápido em Portugal,
maIs dolente no Brasil, sendo de :;alientar Que o ritmo fraseológico dos
séculos XVI e XVII deveria itI/oximar- ~e maIS do que caracteriza o Portugues de. Brasil. Outros exemplo,> seguros de conservação de estágios linguisticos anterIores podel'lamos {;ltar
• como a manutenção da pronúncIa êi
do ditongo escrito em, hoje emitido at
em Portugal, mas dispensamo-nos .115so por constarem de todos os traba ·
lhos escritos com .3eriedade sôbre o
português do Brasil.
III
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ASPETO FINANCEIRO

Tornada oficial a grafia do "A.::jrdo de 45' , em virtude da aprovação
da Convenção de 43. o Govêrno Bra ..
sileiro deverá, óbviamente, baixar decreto semelhante ao que a 8 de dezembro ce 1945 referendou o Govét'no Portugues (Decreto n. 35,28), cujo
teor é o seguinte:
"Art, 1. Fica aprovado o acôrdo
de 10 de agôsto de 1945, resultante ao
trabalho da Conferência Interacadémica dE: Lisboa, para unidade ortográfica da lmgua portuguêsa, :;UJOS
instrumentos, eütborados em harmo··
nia com a convenção Luso-Brasileirit
de 29 de dezembro de 1943, são pU01icados em anexo ao presente decre1,G.
Art. 2. Em conformidade CO!TI o:;
votos expressos no protocolo de encerramento da Conferência Intracadêmica Lisooa, de 6 de outubro de 1945, a
Academia das Ciências de Lisboa é
incumbida de organizar o Vocabulário
Ortográfico Resull1!do da Língua portuguêsa, que será ao mesmo tempo inventário das j,lalavras básicas do tdlOma e protuário da ortografia c01lsagrada pelo acôrdo de la de a,gsôto de
1945,

Pal'ágrctfo único .
não carece, para oer carater ofiClal,
ela aprJvação do Governo, mas ) Mimstro aa Educação NaCIOnal poaera,
l;.a sua ,alta,
aprovar por [l·.lI'taria
l[ualquer outro qUe aLeuda aos filc,mos
lme Cle ordem prática,
Art. 3 , Deverão obedecer as normas do sistema ortografico 1I.-, .1.1I f~ ado
todas as pUblIcações editadas em terntono pOl'tugues ,
Parágrafo unico, O Mil1lsr,~ o da
Educaçao NacIOnal autorizara por p0rt::.na as pUi:>ll<;ações que pod~ ;n spr
excetuadas, tais como as que lllteressam a diplumático ou de llldole semelnallte.
Art. 4,0 O presente decreto entrará
em vIgor na JaLa da publlcaçá.; mil~
a sua observância, quanto ao ,] ue Ilca
prevIsto no artigo antenor , so e exi ~ l
vel a partIr do dia 1 de Jd üe1l0 (,le
1946,
.
Art. 5.0 O Ministro da Educação
N aCIOnaI fixara por portaria os ;Jrazll
durante os quaIs poderão continuitr a
ser adotados no ensino os livros escolares já publicados e aprovados à data
ao presente decreLC,
Publique-se e ,'umpra-se como llele
se contem.
Paços do Govêrno da República, 8
de dezembro de 1945. - Antómo Oscar Fragoso Carmona. - António de
Oliveim salazar. - José caieiro da
Mata" .

A resalva que St; contém no art 5, o
apenas atenua as graves consequenClaS do disposto no Art. 3. o.
No Brasil, convém relembrar, em
menos de 8 ano" c Govêrno concon'Cll
para o enearecimento do livro didati ..
co, ocasionando com a reforma üe 43
a readaptação de obras à nova Jrw ..
grafia e a conseqüente
perda dos
exemplares já impressos e das composiçôes estereotipadas.
A nova reforma provocaria, mais
uma vez, a perda irreparável ::los livros impressos e de tôdas as composições conservadas, com uma ,gravante: o encarecimento, agora, .serla
muito maior do que o que se verificou
em 43, por coincidir com a alta do
custo da mão de obra e do papel, que
cr1egou a pleços inimaginávl-"s - sendo considerado, quase, material de
guerra,
s. 6 -

Proj. 1. 982-52

-

/'

49

-

Ta fato viria obstar à difusão do
ensino, pois o próprio Govêrno n00nhece que o prêço atual dos livros didáticos é proibitivo.
Acresce salientar que outros fatores já lembrados concorreriam tambem para elevar o seu custo. P, revisão, pOI exemplo, como fazê-lo. se o
número dos iniciados no novo slf;tema
sena, pelas razões que aponta'llos, extremamente exíguo? As editoras teriam de valer-se dos poucos entendidos, que pela lei da oferta e ttu procura, exigiriam remuneração ",)lativa
a escassez, ou atrIbuiriam a tarefa a
an.tigos revisores, não habilitado~ nos
mistérios do novo sistema, e o~ seus
êrros viriam sO'llar-se dOS dos o!'lginals, do que resultaria uma Oeseduc&.ção geral. porque é conhecida a in1";J {\fluência que exerce sôbre o leitor a
i1; ,'letra Impressa
Estaríamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas de cinqüenta cruzeiros para tirar-lhes" trema; de substituir as apólices da divida pública, os papéis oficiais e os Impressos em geral, quando o preço atual
do papel e as perspectivas futuras nos
aconselham a economizá-lo de tôdas
as formas?!
Ora, como exigir do governado um
sistema ortográfico que o Govêr:lo
não adote?
Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pela alteração freqüente do SIstema ortográfico, que acabou
com a sanção social aos erros de grafia. viria alcançar também as novas
gerações, que só agora se estão h!\bituando ao sistema de 43. Abandonar
~!'te sistema por OUtro qualquer P oesaj.ustar o que com a maior dificuldade vinha atingindú o estado pacl!1:0
a relativa estabilidade presente pOIS,
grosso modo, jã se escreve por êle em
todos os graus do ensino, na imprensa e nos papéis oficiais.
E medite-se sõbre êste fato: o Acôrdo de 45 é um retrocesso. Não é uma
volta ao chamado sistema misto - o
que poderia beneficiar algumas pessoas 1ut por êle aprenderam - mas
uma volta a algumas de suas Dráti~as,
um novo sistema, em suma, Que teria
de ser estruturalmente aprendido!
Muitas das conseqüências nocivas de
sua adoção poderiam ser ainda enumeradas. Basta lembrar, no entanto,
cn
o complexo reajustamento de um funCO
cionalismo, todo selecionado em pro-
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vas nas quais se exigia o conhecimen•
to do sistema de 43; a readaptayão
dos jornais e dos periódicos às novas
regras de escrita e, finalmente, o reaprendlZado das centenas de milhares
de alfabetizados nessa campanha.
grandiosa que o Govêrno vem empre~
endendo, com a poss1vel origem da
dupla descrença: no ensino que lhe
deram e no Govêrno que o patrfJdnou
Estas breves considerações que, nos
capítulos II e UI, selecionam, apen8,s,
a,s questões de capital importâr\cia,
revelam que, em síntese, o Acôrdo de
45 não nos serve e não é O\Xlrtur,o,
portue:
a) considerou a pronúncia
portuguêsa como padrão, resolvendo gràficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira;
,
b) não procurou, por consegumte,
atin!;:; a media ideal em que nenhuma
das partes fôsse prejudicada ;
c) se esqueceu de que a regra só pode
fundar·se no mais geral e que, assim, •
o fator quantitativo é de suma relevã.'1cia;
d) não considerou a inexeqüibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam uma realidade de pronúncia., nem
t
efeitos imprevisíveis da influência
de tais grafias aberrantes sôbre a pro: :mcia da8 palavras assim escritas;
, ) se aprovado, traria grave repercussão na ordem econômica do pais e
Larretaria complexos problemas sociais, de solução dificílima, para não
dizer impossível.
IV
CONCLUSÕES
Do exposto decorre, inilidível, q~e
o assunto, da maior relevância, nao
pode ser resolvido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como são todos os envolvidos
nas negOCiações - pois encerra problemas de natureza social e pol1tica
que interessam t coletividade braslleira, especialmente aos ref"lonsáveis
pelo ensino da lingua em todos os seus
gráus.
Mercê dessas circunstâncias, somos
dt parecer:
1) Que a Comissão de Educação e
Cultura, antes de manifestar-se sôbre
a aprovação do texto da Convenção
Ortográfica assinada pelo Brasil e
Portugal em Lisboa, a 29 de dezembro
de 1943, e também sôbre o Projeto de
Lei oferecido pela Comissão de Di~
plomacia e Tratados CO!"1 êsse objetivo, ouça:

)

•

e.

•
)

-

,I
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a) o
partamento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professôres
de lingua portuguêsa do Colégio Pedro II e do Instituto de Educação da
Prefeitura do Distrito Federal; o Sindicato dos Professôres; os Diretores do
Departamento Nacional do Ensino, da
Diretoria do Ensino Superior, da Diretoria do Ensino Secundário e das
, Divisõ:~ do Ensino Comercial e Industrial do Ministério da Educação. e
Saúde. quanto ao aspecto educacional

da questão,

:s Diretores do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa Nacional,
bem como o presidente da Câmara do
Livro, quanto ao aspecto edUONal:' ,
C) o Presidente da. A,B,I. e o do
Sindicato dos Jornalistas 'Profissionais
b)

••

quanto à praticabilidade na imprensa
de nova reforma ortográfica. reaci:oná-

Casa pode :1.:.sinar às pessoas a quem
se encamillhaní. essa consulta um
pra30 fata, de quinze dias, para a resposta.
2) Se as respostas, na sua maioria,
ratificarem, consoantes esperamos, as
conclusões do capítulo In, somos de
parecer que:
a) seja remetido a plenário, para a
devida aprovação, o projeto de decre,w
legislativo, oriundo da Comissão de dipl oma:::la e Tratados, que aprov?C
--0onvenção Ortográfica de 29 de
,:~ml.l:..'_ de 1943, firmada pelo Em ixadb'h"João Neves da Fontoura e p
PnrfIeiro Ministro Antônio de Oliyeira Salazar - ficando, dessarte, leg1rlizado, em definitivo, o acôrdo ortogrMico de 1943, consubstanciado nas
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário" , daquele ano;

ria em relaçâo à vigente, e à repercussão no público ledor,
d) c Diretor do D.A.S.P. sôbre a
possível congestão que traria aos serviços administrativos, quer do ponto de

vista funcional, quer do financeiro.
Não colhe a alegação de que essa
diligência - justificável pela importância mesma da questão - viria retarda:, indefinidamente, a solução que
o caso e8tá exigindo, com urgência.
pois todos têm opinião definitiva e
arraigada sôbre a mesma: êste pareC3r estará publ~cado no "Diário do
Congresso Nacional", dentro de 48 horas, e o Exmo, Sr, Presidente desta

. bl que esta Comissão redija um proJeto de decreto legislativo, idêntico ao
ap:'c3entado pelos deputados Fernandes Távora e Bení Carvalho, em 8 de
vt:tu bro ae 1946, revogando o DecretolU n." 8. 286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo OrtoL,'áfico de
1945 - para que "as
divergência~
a inda persistentes", a que se refere a
mensagem presidencial seja dirimidas
por uma nova convenção que consulte
à realidade brasileiro e aos interêsses
do nosso povo, caso não . ja julgado
bastante, em face desta experiência,
o Acôrdo de 1943.
:Gsse é o nosso parecer,

•

..

I
,"
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LEI N9 2.623 de 21/10/1955

e

,
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CClm~rI'!.r(l:0 : .C GtmS'l'I'J'~l'IVO DO l;! ~C'JDTC 1T Q
pE le DEP. I,CJ:10 CCl!."LHO.

.

1.978/52 ,· pr€[cntr-c':

Of' .Ofici:-.if 1.(;minic. "t:r::-tiv:t· E I:} i. cJ:itll.r~ri:;E c:: Imp:[t: ele Rend i:'
pr(JL. . dic!"'de~ ;?elc GubetiL:tív:
a: ~)l:j Éte
n Q 1.978/52.• 01")I'€f'(nt~d:
')C'"
A
•
•
le Dep. Lqj: CCErl1~, vem, ne. pl:EEE:rV :-- ÇL':: de HUE direit:s, l.:,nç ar um
~

fEja 21tEr ~ d: 2~:€ le SubLtitutivc, em faCE d8E
f: e ~:. €I mi tem a p r € s € n t ar :

eptl:: L n: eentid: de
c b j E çC € (

c~ L1 E

q~E

a,) Diz. ': rrt. lQ c1c Sube-tit l.: tivo:qQ'"€, integrç1J:ãe [l c êr reira de
f.'GEnte Fíf'c:. l C: Imp5'Et: de Renda ::E. Ccntaà:rEf' € Ofici a i[ f.,dr,1ÍniEtrotiv:e C.~11€ e~tivErem cu t~nhGm E.id:: dE~igno.cJcE pera CE Hrviç:E de fic·,

c a li0açec de uti1€nci ·: n8.àc tributc ff :u q. . € €XEIce:r€m cu t€i1ham €.x€ ~ cidc
.'"
...
c z rgcE Em J,c:mlEE&O
cu fUnçO€E
gratlficadsE n~E. meem2E repv.rtiç:EE.
Ora,
p:I motivol:: indEpendentes de sua vcntade ferom E.xcluidce fl1.1lcisnáric:::
çu~ integra. as carreiras citadas no. iniéiol, pel::: Ei~lH: f Qt e dE n5c
terem particip a dc de "exames de E~critart. Ee:::a exclueac, t:::dav{e, tem-~ '
verificedc p~r fSrça do c D rát~r arbitrá,ric:-df;!. di~tribuiçã:: d':::f IEferid:

e.

e:XNJES.
Emb ·::~a

.: decrete na 24.239 de 22 de de2r:mb:rc de 1947 em rE I.-'. a,: rti '
ge 14c, ~ 2 Q determine <;r'..€ éJ deEi 5nnçã: de funci:::n~ri~E pe.ra Cf- Iefe~idcs exr €L ~E f8~a mediante rcdlzic. tel n:rOB nac tEm cid: ct~elv~dr
nal) EE pcderia, c::n-cudc, aT[l.~mEntar tiUE €Efe ...?l:cedimentc tenha. per
EcoSpe tlressalvar o interÊssE da. J~,dminiE. traçacll cem: rE2·a a parte fin e:
C:;c pé'rá[!::Lêfc citcclc, o.cnEiderendc q\"~€ Cf: funci:ná.Ii:E prejuciccd~s ~'ri··
mexam E€!imrE pela maie EE'.trita. :::ts€J.vâncio. o diEciplin2 Lmci::n21 E
integridade dE cià ~ d50s braE:l1EirCE, dU-mi?Enhonde c r. da <; L12 1 f unção de
~ell'vc naE GECÇ:Ef:. em '-j l'.E ttm EYErcidIJ.
>

~

.,
,I

•

Iteleva n:t ó' :C, tcdavía., Cjl"'.E n::f; últimcE- tempof. D diftribulç8c dE
"examEE dE EEclita" tE~ EidQ vedada ~ tcdoe :e elemEntcE de Eexc femi-

·ui no.
b) O art. 4 Q • c~r,1~

f .: ..'

cedE nc 81't.

t i c i param c1 e 11 E;; :' me E d E e s c x i -C a tf.
tári~ d: parágrafo 3º dE [, ta ~?r~Ci 3 ç2C.

não

1;) e r

Exclni illf.'criturá:rio6
(.UE
,
fazer aqUI ~ metmo comenc~:c~~ira'de AGEnt~

c) O
Fif.'cal de I.
~cr q l\E

e

V~,
a 'b E

Int~rnce-

a inclusão d( uma

clae~~

•

alheia ao Iml.)tEtc dE

~lEnda.,C1u~))

do nEm E1ÇJuer EE lhES exi€f€, c~r,1 ': dCE: atu~if; servidcres E funci:::nárioE,
ÇUE p~Eencbem oe rEqui~itos de art. 1 2 , itto i, que tenbam perticiv cdo
da f1~cali2, Ç1-çãc do .. diz. aquele a:rti~o - ttw.ep.ti.c.n.e.d.o~' ..tr.i.t.u.:t.Q.If, cu qUE
EXE:rce~Em cu tenham E:XE':Lci~o c~:i:gce em ccmiséQ.O. EtC., na~ Ilm,E . e.m.~é..r.E."
'p_a!.t,.i .Ç.Of.}3!!,.?

d) O § 2Q de a.t. 4Q aeEegura 19uelmEnt~ o'oprovEitamento àc[
"~t~.mA i. s_.~E.t}~ iAO. ~~. ~ _E. 6~t áv.e...1_~ )la;.~ •.c_C};Q i~ cr e.L;. .9..2.._ª-~_h .l:!.:

_

- DE6eguraí-lhee um d1xeito medlênte ccn~
pelo REgulE.mente, qual ~Eja a partic1paçac

Cc~c ~-p€rgunta-~E
qUE nae ~~o PI€ViEtaE

diçoee
em " Exames de eEcrita" ?
•

•

•

.'

•
•
Pcrql:.E, entã:, para. C; l~ E EE n5'o emprEguem d~ie pÊe.o.e E 'dua,é""
IDedidaê nãc incluír todCE os sE:cvid:~es ÇUL~ . ~mb~ra av t o2 € idênG~ê
l1?C lc.,grfl,rem participeI' dE tai s C;DYJ,, == ?

•

o .• •

nd a t s e E p a.:;: ágr af o c c nc E; d e o d i r € i to d e in t e gr t.r a 1 e f €! i da
carreira aos pCl'tadcíEs de piplomas dE contador ou contabilifta que
venham sErvindo na TI.I ,R" suar: D.R. ,Seccicna.is e Inspetor ias há ma.1s
dE cinoo anos ..
E) .A i

-

<

...
PorquE destes L cJa admieeac independeu mesmo de prova de babilitaçao, cu ccncurso nao SE exige, ccmo dos demai s, qUE tEnham paxticip 2do d € "~xamE s dE - e eC'r i ta" ?

o

a.rt. 70 -do Substitutivo acreecenta ao art. 4Q do projeto ql..le
visa altera:r Gue, a apostila de títulos dos funcionários atinttidos por
€ s tal e 1 ' 6 e f ar á. n .nl.€.d i,a.n.t_6. ln.d.i.c.a .g~c ...d9. p'"i.r.E~t.o_r. .d.a. }?l.v.i_~_ã..o.. .d,o, .I .m'p_ô.E_~.Q.
.à-.,.e REnda."

-----_.--

Não ~. Er!a maie coerente com o eSpll-ito de democracia conservar-SE
a forma primitiva apresentada no § 4Q do projeto n Q 1978/52?
'"
Resumindo suas mais altas e justas rEinvindiceçoes
Eclioita] ae
classEs reolamantes :

lQ - Seja

E~t€ndida aoe Ofioiais Adminlstiativoe

e EEcritur61ioe

a possitillidade de integr...arem o quadl:o de A. F. a fEl: criado, indelL~n·~
dentfmente da pal'tioipaçao e~ "Exames de Esorita" ~ atendendo, principalmente q~e, se tal abstençao SE dera, fci em virtude de abs c luto ESpírito de disoiplina dos ditos funcionários qUE, não que:rendo inverter
a ordem ~stabelecida pelO Régulanento ÇUE os rege jamaie .E.q,li,c.it.a.r.?~m__
ttexamee", l1ma VEZ que o art. 140, ~ 20 do citado RE Gulamento determina.
que teie ExamES sejam d. iJ?J_rJ):~l:lJ_d~cts• .m~.<!.i.~~n..:t.E_. .o.r"d.~.~ .§..u'p.El·i .O.I.,,_
2Q - Não ::~ admita PEssoal Estranho

Divis$o do ImpêE."c c de R€ n~
d a . suas De16gacias Re(~tonale € Seccioneis e Inspetorias na carxeil' a
a ser criada enc;u,;-,nto nao SE dEr o a'prcveite.m~;nto total dE t~do o
pe~soal apto e cem Efetivo Exero!cio na D.I,R, e depend€nci 8s citadas,
ate 30 de ~br1l de 1952.

:Fi.na.lmente

~u~

à

-

~
naa
seja fEita relataçao na ,D.I.R.

€

E;- UêE-

d€p€n'-

dtncia~, enquanto nao estiver sancionada a lei qUE cria. a QDn: el:l.a UE
Agen 'í:r; Fif'c 21 d O Imp~sto de Renda e integrados 05 :ref:pectivcE qúaà:;:cé ,
a fi m de ef;}.lvagLl.~d ar suas persp€ctivnf: dE d.ireito já Exie t€nt ~E-.

- ....... --_ .... _--"""
,

li'

/. -

7

•

o Dep. Lopo Coelho apresentou e foi aprovado o seguinte substitutivo : -

= ~UBSTITUTIVO

AO PROJÉTO N2.

10978/52

=

Art. lQ. - Os cargos d as carreiras de Contador e Oficial ,Administrativo dos Quadros Permanente e §uplementar do Ministe rio da Fazenda, lotados na Divisão do Imposto de Renda e suas Delegacias Regionais e Seccionais e Inspetoria, ocupados por funci2
nários que até a data desta lei, est~verem ou tenham sido desig nedos para os serviços de f1sc Alizaçap do mencionJdo tributo, .ou
que exercerem ou tenham exercido cargos em comissao ou
funçoes
gratificadas nas mesmas repartições passam a constitu~ na forma
da Tabela I, anexa, a carreira doe Agente Fi~cal do Imposto de Re.n
d!, do QUadro Fermanente dOAreferidoÂMinisterio,~para a fiscalizâ
çao permanente do mesmo imposto em todo o terri torio nacional.
,

,

A

... Paragrafo unico - Os cargos de Que trata este artigo continuarao providos pelos seus ocupantes a data destaAlei, sem preju.!
z2 dos venS(imentos que atualmente percebem, nos termos da legis1.§.
çao em vigor.
Art. 22. - são alterados na forma da Tabela I, anexa,as cSl:
reiras de Contador e Ofici91 Administrativo dos QUadros Permanente e Suplementar do Ministerio da Fazend a.

,

,

Paragrafo unico - Ficam extintos no Quadro Permanente
os
cargos vagos de Qontador ... e Oficial Administrativo de preenchimento condicionado a extinçao de cargos correspondentes do Quadro ~
plementar, transfetidos para a carreira de Agente Fiscal do Imp0.i
to de Renda, por força desta leio
Art. 3 Q• - Fica asse~urado o direit2 de inclusao na carreira de Agente Fiscal do Imposto de Renda desde que o requeiram d~
tro de 30 dias, aos Contadores que, aprovados em concurso ,nos te,I
mos do decreto-lei n2. 10168 de 22 de março de 19~9, foram nomeados para o Serviço Extern2 de Fiscalização do Imposto de ~enda e,
q~e, na data desta lei, nao se encontrem lotados na Divisa0 do 1m
posto de Rend a e Delegacias Regionais e Seccionais e Inspetorias • ..

..

Art. 42. - Fica assegurada a inclusão l nas vagas da classe
inicial da c9l'reira de Agente Fiscal do Imposto de Renda, os atu'"
ais Escriturarios que satisfaçam as exigencias contidas no artigo
12. desta lei.

,

...

Paragrafo 12. - Fica igualmente assegurada a inclusao", nas
vagas da classe inicial d a carreira de Agente Fiscal do Impos
to de Rema dos Fiscais Auxiliares de Impostos Internos,cujos car
gos foram criados pela lei nQ. 1$325 de 1951$

--

,

Paragrafo 22. - Fica assegurado o aproveitament<,h nas vagas
da classe inicial da carreira de Agente Fiscal do Imposto de Renda, dos demais servidores estáveis, nas condições do artigo 12,OU
que possuidore~ de dip12mas de contador ou contabilista venham se.r
vindo na Divisa0 do Imposto de Ren<ja e suas Delegacias Regio
_
nais e Seccionais e Inspetorias, ha mais de cinco anos •

...

Art. 52. - A inclus89 ou o aproveitamento a que se refe
_
rem o artigo 4g e seu~ paragrafos far-se-à mediante ato do Poder "
Executivo, que baixara instruções, dentro de 30 dias.
Parágrafo unico - Não pod erá haver nomeação, em caráter 1n~

•

•

--

-

? '-

terino para os cargos criados por esta lei, enquanto houver servidores amparados pelo artigo anteriore
'
A

N

Art. 6Q~ - As despesas com a 'criaçao da carreira de Agente
Fiscal do Imposto de Renda serão ~tendidas pelos recursos da cOJl
ta corrente dos Quadros do Ministerio da FàZendao
Art. 7Q • - Os decretos de nomeação dos funcionários atingi
dos por esta lei ~erão apostilados pelo Diretor do.Serviço
do
Pessoal do Ministerio da Fazenda, mediante indicaçao do Dire
tor da Divisão do Impôsto de Renda"

,

...

..

- Os atos de admissao dos servidores a que
se refere o parasrafo 2Q do artigo 4Q serão substituidos por decretos de nomeaçaoo
Paragrafo~unico

A

Art. 8Q " - Os cargos da carreira de Agente Fiscal do Impoj!
to de Renda"serão lotados nas Delegacias Reg~onais e 8ec210
n§1s do Imposto de Rendat observado, quanto a moviMentaçao,o di~
posto no artigo 19 da Lel nQ. 154, de 25 de novembro de 1947..

,

,

..

,

Paragrafo unico - Dentro do pr~o de 30..dias da publ1caçao
~esta Lei, o Poder Executivo aprovara a lotaçao a que se refere
este artigo o
•

"
..
A;t. 9Q~ - Os Agentes Fiscais do Imposto
..de Renda perceberao, alem dos seus vencimentos anuais, que serao pagos integralmente, uma perc BntagemAproporcional, ate o limite dos respeçt1 vos vencimentos, de acordo co~ a Tabela 11 - anexa, que sera baseada no aumento da arrecadaç~ mensal,verificado em confron
to com a de igual mês do exercicio anterior o
,

A

'

Paragrafo lQo - ,A percentagem previst ~ neste artigo
sera
d!stribuiqa e paga, mensalmente, em p~oporç ao aos vencimentos, e
nao pOdera exceder, para cada funcionario o limite fixado.

,

,
P ar agr afo 2 Q c '; O excedente mensal do limite fixado n2 paragrafo ant~rior ~era adicionado, 'p~a efeito de "distribu1çao ,~o
mesmo exercicio, a percentagem dos meses em que esse limite nao
haj a sido atingido o

,
"
,
Paragrafo
3~e - A percentagem de que trata este artigo sera computada no calculo dos proventos de aposentadoria, tomandose por base a vencida no ano anterioro
,

,

Paragraí'o ~Q () - ~ percentagem referida no art1go e paragr,ã
fos anteriores nao sera distribui~a e nem paga quando o ~ervidor
estiver afastado do cargo 9u funçao que exerça no Ministerio da
Fazenda, salvo quando em ferias, licença especial ou licença para tratamento de saudeo
Art. 10Q~ - Os ~ervidores lotados e com efetivo exerc!
cio na Divisão do Imposto de Renda e Delegacias R~giona1s e Seocionais e In~p e torias, não abrangid0s pelos beneficios do artigo
9Q , perceb9rao concomitantemente com os respectivos venc!men tos ou salarios mensais, uma percentagem pro~orcional a~e o 11m!
te de 50% dos respectivos v9ncimentos ou salarios de acordo com
a ... Tabela 11, anexa, que sera baseada no aumento da ~recada
çao mensal, verifi2ado em confronto c2m a de igual mes do exerci
cio anterior,de acordo com a legis1açao do tributo o

--~~===-~-----------------------------

--

/'
•

= :3 =
•

Parágrafo un1co - são aElic~veis aos benef!9ios previs
tos nêste artigo, as disposiçoes contidas nos paragrafos 19 a 5Q
do artigo 9º •
. Art. 112. - Sio criadas 21 funções gratificadas de lnspe tor Regional do Imposto de Renda, com o si~bo10 F.G.-21 e 2 runÇg es gratificadas de Inspetor Geral do Impos~o de Renda, com o
SLmbolo F.G.-l, ficando os titulare~ destas ~ltimas diretamen te subordinado~ ao Diretor da Divisa0 do Imposto de Renda a quem
compete designa-los.
,
,
...,.,
Paragrafo unico - O Diretor da Divisa0 do Im~osto de Renda,
mediante proposta dosADelegados Regionais designara, entre os"Agentes Fiscais do Imposto de Renda, os que devam exercer funçoes
de Inspetores Regionais.

.

Art. l2º. - Fica o Poder Execu~ivo autorizado a expedir,de
a~ordo com esta Lei, o Regularnent2 sobre as atribuiçoes e competencia dos Agentes Fiscais do Imposto de Renda e dos Inspetores.
A

~tt l3 Q •

-

As despê~as resultan~es da eJJecução desta lei
correrao a A conta d as do~açoes orçamentarlas propr1as do orç~en
to da despesa do Mlnisterl0 da FSlzenda para o corrente exercicio,
abrindo-se, 9portunamente, os craditos suplementares que se tornarem necessarios.
Art. 142 0

-

Revogam"se as disposições em contrário.
========******========

Rio, em 13 / X/52.
(a) -

LOPO COELHO o

= PROJETO

DE LEI

NQo

=

1978/52

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO LOPO
COELHO
Art."'G" Redija-se o artigo lQ da seguinte maneira:
" Os cargos das carreiras de Contador e Oficial Administrati,
~, dos QUadros Permanente e Suplementar do Ministerio da Fazen da, lotados na Divisão do Impôsto de Renda e suas Delegacias Rég!
onais e Seccionais e Inspetoria, passam a constituir na forma da
Tabela I, anexa, a carreira de Agente Fiscal do Imposto de Renda,
,
,
do Quadro Permanente do referido Ministerio, para a fiscaliza
..,
" , . ,
çao permanente do mesmo imposto em todo o territorio nacional.
A

,

,

_

.

Paragrafo unico - Mantenha-se a redaçao que lhe foi dada.

***

Justificação - Impõe-se a eliminação feita naquela emenda excluindo as palavras relativas a designação para os serviços de fi.i
calização, porque essa designação, em lugar de ser feita mediante
rod{zio, segundo preceitúa o respectivo regUlamento, na realidade
foi efetuad a de forma diversa, de maneira que exigir-se que os f.!;!
turo s agentes f Jscais tenham realizado " exame de escrita fi, nao
sera, forma apropriada de seleçaoo

-

------*****---------------,
,

Arto ••••• Fica suprimido o paragrafo unico do artigo 22.

***

Justificação - ~sse par~rafo unico que se lê no substitu
to está redigido de forma tão obscura que só poderá dar margem,em
...
sua aplicaçao, a irregularidades.,
======*****======
Art~"'.G Redija-se o artigo 42 da seguinte forma:
tt Fica assegurada a inclusão, nas vagas da classe inicial
da
"
carreira de Agent e Fiscal do Imposto
de Renda aos atuais escritu,
rarios
da respect iva DiviSa0, Delegacias Regionais e Seccionais e
Inspetorias.

-

,

...

Paragrafo unico - E' igualmente assegurado o aproveitamento ,
nas vagas
, da classo inicial da dita carreira, dos demais servidores estaveis~

***

Justificação - Impõe-se seja suprimida~ no corpo desse artigo
A'"
,.
a referencia. as " exigencias contidas no artigo 12 ", uma vez
tal COusa não se justifica, em face do que já foi exposto, ao

=2 =
se justificar a alteração do artigo lQ do substitutivo.
,
O paragrafo lQ deve ser suprimido, por dizer respeito a Fiscais Auxiliares de Imposto Interno que nad a tem a ver com o impôsto de ~enda.
,
,O paragraf'o segundo deve, por isso ser convertido em paragr~
08
to unico, suprimida, ademais, sua parte final, uma vez que
contadores e contabilistas a! mencionados nao sao estaveis, nem
prestaram concurso.
A

A

,

I

, . , . .

,

.

I

------****---------------Art •••••• Fica assim redigido o artigo 7Q:
,
" Os decretos de nomeaçao dos funcionarios
atingidos por es·
ta lei serão apostilados pelo Diretor do Serviço do Pessoal, do
,
Ministerio da Fazenda. "

-

,. ,. *
Justificação - E' imprescind!yel que ao artigo 7Q do substiA
tutivo se lhe restitua a redaçao anterior, que se le no arti
, go 4g do projeto inicial, de iniciativa daPresidencia da Repu blica.
•
Nada justifica que, atribuindo-se direitos a determinados Íl!l
,
.
cionarios especificados no projeto, se subordine, entretanto, o
;
reconhecimento desse direito a exdruxula
" indicaçao do Dire
tor da Divisa0 do Imposto de Renda", clausula que foi adicionada ao primitivo artigo 4g do projeto inicial, convertido em
7Q
do substitutivo.
,

N

-

N

tA

,

------****----------------

.

,

,
C6pia da mensagem de Ministro ae Presidente da Rep&bllca
Proj€to NQ 1.978 de 1952 .

Dispoe B~r€ a carreirn d~ Agente Fiscal do I mposto dE
Renda e dF. oU.trne plovide"nc1 us.

ART. lQ - Os cargos d::-..e cnrreirC'.s de Cont!'.dor E Oficlrl Adm:'..·
nl:trr-..tivo, 'exErcidos Em or. rntcr c;f€t1vo, por funcion:hios do E!C~
mo.sculino,doB qur.droe,..1?c:rmnnt:ntE c SuplnnEntnr do Mini~t,rio dn Fr.~Endn lctndoe nn Divicno do Impoeto de R~ndn c euns DE1cgnoi~t Rc:glonr.ia e Scccionr.ic, pr.~s~m r. con~tituirt nn form~ d~ T~bc1c I
e.ncxl'., r" cr-.rrcire de: .Agente F1soC'.1 do Impocto de licndt'. de Qut"..dro Permr\ncnte do rctE'xicb lliniatério, p".rc i.'., fiGor.1izrçco pc rmr.nc;ntc do

,
\

mencicnr.da tributa em tcdo o tE'xritério nncionn1. lnstituidn pela de creto-lei n Q 1.168, de a2 d€ ll'lC'..rça dE 1939 c elir:cip1inc.dr-. peles dccrctcE-lc i~ n Q 4.178, de 13 de rt"J ['.rçe de 194·2 c 5.844 dE 23 de setembro d€ 1933 e Lc i na 154 dd 2) de novembro de 19~·7, concc1idC'.doE
pele Re g ulrmcnte ". que c;c referE: c Decrete na 24 . 239 de 22 de dezembro de 1947.

•

P~x~~r~o únicc - Os c~..rgoc de ~U( tx~tn cc-te ~rtigo, ocnt inuarr.c prcvid os pc les ccue co llp~ntt G n dt,tq. de 31 de mt'.rçc êl c
19~2, r.recgurr.dco r.ec m(~mela e l:; vcno1mentce que t.tut'.lr.l(nt e p€rccbcm~
..,

ART. 2Q - Sno ('1.1 te rF'.d r'..e, nr.1a f c xmr.o d l"'. TI;. b (1('. I r.me xC'., t'.c

or'..xrcirne de C:ntr.dcr ( Oficinl
tE E

Adminittt~tivc

doe

~u~drcc Perm~ncn

SuplEmentnr de Mini ::: tlric de. Fzendt'.•

ART. 30 - Ar:. dC;~pE~(.".C C2.,::m ~ crit'.çnc d ."- cnrxEirn de .Agcnt~
Yleo~l de Imposte de Rendn eErnc ~t€ndid~e pclcc rccUÍcco dn ccntn
ccrrente do Q.undrc PExmr.ncnte de lUn~1:; tlx ic clr. Fz( nel r..
Os d€cI(tcs de n~mEnç~e doe funoi:nlrios ntingidoe por ee:tt". l~i, s(xnc ::"pc[;tl1~dc~ 'p~lc Diretor de Serviçc de J?EI3ec~l de Mini&;;tex ie dn Fc.zendn.

ART. 42 -

- Oe cnrgce dn onrrE1rn de Agente Fiecn1 ele Iropceto
dE REnde atrce lctndce nr..s Delegnci~e Re gicnnic e Scccicnnie de lmpCl:to de R(n<1r. de nccrde cem 1". TnbclF'. II r .l1Exr. • cbcErvr.de, qur-..ntQ
~ meviment~9nc. c jiEpt~te nc Art. 19 d~ LEi n Q 154 dE 25 dE neVEmART.~g

A

bro dE 1947.

ART. 60 - O~ AgentEs Fiec~i~ de Imp:~t: dE Rcnd~ pErCEb'r~e r1lm dçs e~Uf vencim~ntcs nnun is, qU€ ~erne p~cs 1ntEgrnlmenE,
um~ pErcEnt~g€m prepcrcionr1, ntl : limitE de ~ reepectlveB v(nolmentes t dE l"'.cer~c c em n. Tr.b€ 1n III ('I.n(!~", qUE EEr~.bq.DE~.j a no numc:nte dr.. r..rrECf'.Cnçr-.c menst'.l vErific r.dc ~m c~nfrcntc c:m <.. CC igu:-l
mtE de EXErcícic ~ ntErier.

-

P~.rf...gr"'.fc 10 - I. 'pereenti.'.,gem Pl"cviatC'. n: stc r.rtigc tGr~.
dlstrlbuidu € p~gn. m€nE~lmEntE, Em prcp~rç~c nCê vencimentc~ E nr.'.e
pCdc:rêc (xcc:c.1€r p;"lrr. or.dt'. func1cn~lc, c limite; fixnc1c.
PlI.;ngrr-.fc 20 - O Excedente mcmer.l de limit~ fix r-.de nc pt".r~
grnfc r.ntGxicr EEé r'L icicnndc p ~rn ~t(1to d~ dictribuiç~c fi pero(ntt".gcm deu mtsEG em qUE cese limitf nE\.C hnjt'. e;idc ntingi c1 c ••
~

pnrr~rl"'~O

3Q

-

A pErcentagem dE qUE trntn

A "

Eet~

c~t1ge

SErn

ccmputna~ n~ c~loulc d~~ prcv€ntes de ~pce~ntnàcrint tom~ndc-eE p~ r
b~cc

~

vEncidc ne

~no

nnt€xicro

'.

PHOJETC

}TQ

1 .. 978 d€ 1952 (c~ntinnr'·crnc)

;
I

O Dire tel: c1 n Di vh. ~c c.1, Imp:c te d~ R<: n~l r;. t IDEdi~ntc prcp:~t~ ~~e DElcg~ci~D n~ gi~n~ls € Bccci:n~is. pC'd Err. ú c;. ~ie:n{'.r C1TTê ss .t,gcnt~f;. Fisc ;.-iz: d: Iml,):l:~ tc de Rcndr:. ce q uc; (.1 c v <: m
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"Restabelece o sistema ortogrãfico do IIPequeno Vocabulãrio da
Lingua Portuguesa", e revoga o Decreto-lei nQ 8 286, de 5
de dezembro de 1945
Autor: Comissão de Educação e Cultura
Data: 20.maio.1952
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EM URGÊNCI
PROJETO
N.O 1. 982-C -

1952

Redação para segunda discussão do Projeto n,· 1. 928-B, de 1952, que
revoga o Decreto-Lei n.o 8.286, de 5-12-1945, que apro,v ou o acôrdo
ortogrãfico de 1945

o

•

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E' restabelecido o sisma ortográfico do "Pequeno Vocabulrio Otográfimo da Lingua Portudesa.
organizado em 1943 pela Academia
Brasileira de Letras.
Art. 2.° O sistema, referido on artigo anterior, vigorará até que seja
dado cumprimento ao Artigo li, da
Convenção Ortográfica, assinada, em
Lisboa. pelo Brasil e Portugal, a 29
"de dezembro de 1943.
Art. 3.° E' revogado o Decretolei 'n. ° 8.286, de 5 de dezembro de
1945.

~,

,,,"

Art. 4.° Esta Lei entrará em vida data da sua publicação.

2'0.

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor
!:a data da sua publicação.

Sala HCarlos Peixoto Filho" em 26
de novembro de 1952. - Eurico Sles,
Presidi!nte. - Coelho de Sousa, Relator - Carlos Valadares. Atábio
Lóbo. Alcides Caneiro. - Paulo
Lauro. - Alberto Deodato. - Paulo
Maranhão. Nélson Omegna.Pinheiro Chagas e Lauro Cruz. . . ...

/

,"

Departamento de Imprensa Nacional - Rio de Janeiro -

Brasil - 1952
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PROJETO NQ

·~---_ ..Emenda
y

-

Ao art. 12 -

.982-0/1952.

(21 discussã

-

o qualificativo -"Pequeno" na de
~
nominaçao do "Vocabu1ario ortografico da. Lingua Portuguesa."
or
ganizado em 1943 pela Academia Brasileira de Let~as.
Supr1m.~se

-

-

Sala das Sesaoes, 28 de novembro de 195?-_

GaJ.dino do Valle

JUSTIFICA!

,

~

O volume desse Vocabulario existente em nossa Blbliote
ca tem as segu1nte ~ proporções : 24/19 e 8,5 centímetros de
altura ou espessura.
Tem 1342 paginas e pesa 2.700 quilos. Ha ed1tftçao em
formato ainda maior.
,
A menos que o novo voc abular io pretenda, alem de modificar profundamente a grafia das palavras, alterar-lhes o sisn:i
ficado ettmãoglco e tradicional, nao se compreende que um volume de tais porporçoes possa ser considerado "pequeno".
Poderá ser tudo - soôrio, erudito, notavel e, si qulze
,
,
-,
rem, precioso e utl1, pequeno e que nao e.

-

-

-

-

-

Galdino do Valle
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Emenlla oferecida ao Projeto n.O 1.982-A, de 1952,
quando em primeira discussão. para ser encaminhad0' à3 Comissões de Educação e Cultura e de Finanç~s.
~NDA

OFERECIDA AO PROJE-

TO N.o 1.982-A DE 1952, QUANDO

_

_

EM PRIMEIRA DISCUSSAO PARA
SER ENCAMINHADA AS COMIS-

SOES DE EDUCAÇAO E CULTU-RA.; E DE FINANÇAS.

Substitua-se o têxto do projeto pelo
.~o#tcguinte :

'-

O Congresso Nacional decreta:
,.J\rt. 1. o E' restabelecido c sistema
or1 Jgráfico do Pequeno Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguêsa",
organizado em 1943 pela Academia
Brusileira de Letras.
Art. 2. 0 O sistema, seferic.o no artigo !Ulterior, vigorará até que seja
dado. cumprimento ao Artigo li da

Convenção Ortogrã.fic!f, assinada, em
Lis'boa, pelo Brasil e Portugal, a 29
de dezembro de 1943.
Art. 3. o O Poder Executivo fará
reeditar o "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Llngua Portguêsa", para
o que é autorizado a abrir, pelo Mi·
nistério da Educação e Saúde, um
crédito especial de iIm>ortã.ncia não
excedente a Cr$ 3.000.000.00 (três milhões de cruzeiros).
Art. 4. 0 E' revogado o Decreto·lei
n. o 8.286, de 5 de dezembro de 1945 .
Art. 5. o Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação.
Palácio Tiradentes. 5 de novembro
de 1952. - Gustavo Capanema .

,
Departamento de Imprensa N&cional -

Rio de JaneJ.ro -

Brasil -

1952
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PROJETO

N.O 1. 982-A - 1952
Revoga o Decreto-lei n.· 8 286, de 5 de dezembro de 19~5, _que apz:ovou
o acônlo ortográfico de 1945; tendo parecer da Comlssao de Fmanças com emenda supressiva ao art. 4.· do projeto, com voto vencid~ do Sz:. Carmelo d' Agostino.

(Da Comissão de Educação e Cu nur a)

"PROJETO N.o 1 982-1952 A QUE SE
REFERE O PARECER
O Congresso Nacional decreta:
_ Art. 1.0 - É revogado o Decreto-lei
n.O 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Ac6rdo Ortográfico
de 1945, firmado em Lisbôa, em 10
de ag6sto daquele ano.
.
Art. 2." - Restabelece-se o sistema
orLou;rfl,ficc de 1943, consubstanciado
r!os -" Inst ruçÓ3s ' aprovadas pela Academia Brasileira de Letras, aos 12 de
agó to de '8~:: e no "Peq~eno Vocabulário Ortográfico da Lmgua Portugueza" .
Art J c - É o Poder Executivo autorizado 9. l'eedítar o "Pequeno VocaJ' u.:1no .19. LLigua Portugueza".
Art. '-.0 -- . ara ocorrer às despemO. :Jre\i: t2 0 !lo art. 3.° é ~ Poder
E-r'('utivo atli orizado a ab1'lr, pelo
M', 'ré,o
Educação ~ Saúde, o
ar .1' o _ ...~ , de Cr$ 3.000 .000,00
!t,
I'n' 0-, de cruzeiros).
. "·t.;) ... C:ta lel entrará em viga,' na -:l,; d2 sua publicação. ~evo
ga1.ls, J,.i:c}slções em contrárlO.
J ust íficação
Q'.ld"C,'-' U' examina, ,1esta Comissi:to j,'
,.
,.ú e Cultura. a Mensagem c t '{U J Poder Executivo ped i'.1 a a ,,)1, ::'0 do Congresso Nar !o~ a. [lo • a' Convenção Ortográfica

celebrada entre o Brasii e Portugal
em 23 de dezembro de 1943, o deputado Coelho de SQusa, ao votar favorà velmente a soficitação do 30vêrno,
ressalvou o seu ponto de vista de
promover a revogação do decreto-lei
r; o 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
com o sentido de evitar que, em decorrência da aprovação da Mensagem
viesse o acôrdo de 194'5 a disciplinar ,
entre nós, a ortografia da Iingua portugueza.
Uniformizados os votos dos mtegrantes desta Comissão, na base da
revogação do decreto-lei n,o 8 286, o
Cle~utado Coelho de Sousa apresentou
um ante projeto que foi motivo de
acurado!' estudos pelo deputado Antônio Peixoto, cujo trabalho foi aprovado na Sessão de 8 de maIO dêste
ano.
A Comissão de Educação e Cultura
ao submeter ao exame do plenário
da Câmara dos Deputados o seu proJeto de revogação do decreto-lei número 8.286 adota, como justificação,
G estudo feito pelo deputado Antônio
Peixoto, que abaixo transcreve:
"Antes da promulgação do DecretI) lei n." 8 2'86, que não tal executado por óbvias razões, estava em VIgor, em todo o pais, o sistema ortográfico consubstanciado nas "Instruções" aprovadas pela Academia Bra-

- 2-

sileira de Letras, na sessão de 12 de
agosto de 1943, e no Pequeno Vocabulário da Lmgua Portugueza elaborado de conformidade com aquelas
"Instruções' . Não só as "Instruções"
como o "Pequeno Vocabulário", foram adotados, oficialmente, por Portaria da Presidencia da RepÚblica
de 30 de maio de 1944, nestes têrmos:
. .. resolveu o Sr. Presidente da
República recomendar a adoção ofiClal das . Instruções" aprovadas pela
Academia Brasileira de Letras, na
&essão de 12 de agosto de 1943 e do
seu "Pequeno Vocabuláno Ortográfico da Língua Portuguesa" etc.
As "Instruções", como as provas
tipográficas do Vocatmlário" tinham
lIido, anteriormente enviadas a Academia de CiênCias de L1sbôa, que as
aprovou, sem reserva, tendo o Presidente Júlio Dantas comunicado este
lato a Academia Brasileira de Letra"
Que as .. Instruções" p.ram consideradas pela Academia de Lisbôa.

8
~

ioi
'i

"

I)

N

11)
CJ)

-.... ..........

....
N

co
CJ)

~Z
J!l...J

;la..

N

.. como expressão do
perfeito
acôrdo existente entre as duas
naçôes e as duas Academias no
sentido da unidade esplendor e
prestigio do idioma comum".

A elaoof&ção das "Instruções" e do
"Pequeno Vocabulário da Língua Portuguesa' fOi o remetente da série de
Decretos. Portariab. Decretos-leis e
Circulares que, desde 1931, vinham
sendo expedidos com· relação a ortografia ~implificada no Brasil.
Niio obstante surgiu o Decreto-lei
Il o 8 286
Que aprovou o acôrdo resultante dos trabalhos da Conferência
Interacadêmica de Lisbôa, de 10 de
agósto de 1945, revogando consequentemente Q sistema ortográfico em viI:or nc pais, pela Portaria do Govêrno
ditatorial de 30 de maio de 1944.
Nesta oportunidade não é licito
deixaI' de mencionar a Circular da Secretaria da Presidência da RepúOliea, n ° 18-46, em 5 de julho de 1946,
expeoida pouco mais de 2 meses antp, de ~ntrar em vigor a Constituição daquele ano.
Esta Circular mandava observar,
depOis do Decreto-lei n.O 8.286. de 5
de dezembro de 1945. nas informarôes
parecere!' ou despacho e na correspondência, o seguinte:
gl ortografia consubstanciada nas
Instruções aprovadas pela Academia
de Letras, na sessão de 12 de agõsto
de 1943 e o "Pequeno Vocabulário
Ortográfico da Lingua Portuguesa,
mandados adotar pelo govêrno".

Nos regimes políticos autoritários,
em que tudo é improvisado e simplifICado ao extremo, a elaboração das
leiS sofre mais de perto as consequencl:t~ dessa
improvisação. A ,eglslação perde a consistência decor,ente de .::ua laboriOsa formação. E
uma portaria vale por uma lei '"
A circul~r r.cllna mencionada fez
cessar em parte a vigência do Decreto-lei n.o 8.286. Quantv a ortografia
a ser adotada nos atos oficiais, manDOU Que se observasse a do acOrdo
de 1943, No mais, a do de 1945
Destarte, cada vez mais, penetra o
sistema ortográfico na desordem e
no cãos.
ASSim, dois regimes ortográficos se
defrontam e foram desde logo denominados - o de 1943 e o de 1945 contando aquele com a opinião generalizada dos filólogos e da população
alfaretizaua do Pais
Vai trjunfando a tendência do esplrh o par:1 a precisão simplicidade e
concisão no expressar-se a despeito
do que ensinava Caldas Aulete "que
a ortografia fonica apresenta o esqueleto da palavra, a Jrtografia erudita mostra-nos o verbum tal quat'
êle viveu no vigor e brilho da sua.
eXl~téncla. A ortografia sábia fala a
mteligência e ao coração, a fõnica se
.,
dJrige ao sentido de audição".
Mas, os dois acordos, dir-se-á são
pela ortografia simplificada lt exato
E::ttretanto o de 1945, restabelece slfIais gráficos abolidos da escrita, há
mais de vinte anos. e faz voltar ao
uso as chamadas mudas. consoantes
ja esquecid3s por igual tempo. A base
do sistema é a simplificação pela
convenção
Já advertia em 1931, o escritor Medeiros de Albuquerque "assim. positivamente, não há e nunca houve em
língua alguma ortografia cientifica,
A grafia de qualquer ,ingua é um
sistema de convenções e mais nada".
Nesta altura, em que pese a douta
0p,nião dos Que entendem que o povo
e que opera a evolução do idioma".
não tem ~abida pareceres opinativos
na adoção de ~i~temas ortográficos
no Brasil O nosse está. escolhido é
c da ortografia simplificada: é o do
acôrde de lD43.
Sôbre o acôrdo de 1945 pode-se repetir o que afirmava o Minis·ro Costa
;\I[:mso quando a Constituição de
, P.36 mandou adotar no pais a ortografia
de 1891 "muita~ crianças
aprenderam a e<crever <e'l'u'ld" as
regras do acôrdo luso-brasileiro, Inú-

,.
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país, ou por neprofessores e os
OU por tendên,infensa a complicações
ao uso das menciona~. A sl:np!ificação e, pois,
especJe de dIreito adquirido ..
por exemplo, se fosse forçado a
dobrar letras, empregar consoantes
inuteis, praticar, enfim, a ortografia
de 1891.. ficaria exposto a imensas
àificuldade~ ... (Rev. Forense, vol
72-54) .

e
~

".

....
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Quer quanto ao emprego de consoantes mudas .ou do acento agudo ou
da~ maiusculuas, o acôrdo de 1945
contraria profundamente a realidade
linguistica do Brasil, levando ao espírito de todos as "imensas dificuldades' de que nos fala o ministro
Costa Manso.
Repercute, por outro lado, com profundidade nas finanças do pais, a
aplicação do Acôrdo Ortográfico de
1945. A reforma ocasionaria a readaptação dE' obras a nova ortografia
e a perda do material já impresso
inclusive composições estiriotipadas.
provocando, destarte, justificooo panico entre os editores em face da alta
do preço do papel e da mão de
obra.
E nem se diga que o fenomeno
apontado é transitório. Só se concebe num pais novo como o rasil, a
marc:! ascendente em busca de um
padrão de vida estável. E este nos
países subdesenvolvidos é sempre ascrndente.
O ilustre autor do projeto resume
ma[!istralmente. em cinco itens, as
proc,,"dentes razõ3s de ordem filológica pconõmica e social para impugnar
o acôrdo de 1945, as quais, a sua vez
ju~tifjcam ex-abundantia. a revogação do Decreto-lei n.o 8.286.
O Acôrdc de 45 não nOS serve e
não p oportuno, diz êle por que:
a' considerou a pronuncia portuguesa como padrão, resolvendo graficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira:
b) não procurou. por conseguinte,
atingir a média ideal em que nenhuma das partes fosse prejudicada;
c) se esqueceu de que a regra só
pode fundar-se no mais geral, e que
assim, o fator quantitativo é de relevância;
d) não considerou a inexequibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas r acentos que não simbolizam
uma realidade de pronuncia, nem os
efeitos imprevisiveis da influência de

tais grafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras assim escritas:
d) se aprovado, traria grave repercususão na ordem econômica do pa1s
e acarretarIa complexos sociais, de
solução áificilima para não dizer impossivel.
Propondo, pois, a revogação do De·
ereto ·lei TI.o 8.286. andou inspirado o
ilustre Deputado Coelho de Sousa, em
rujo acêrvo de serviços prestados ao
país se mclui mais este de alta significação patriótica.
II - Assaltou-nos o espírito, ao redigirmos a primeira parte deste parecer, o aspecto juridico do projeto.
Embora o asunto seja da competên··
cia do órgão técnico da Câmara A Comissão de Constituição e Justiça
_ não podemos nos eximir de apreciá-lo, decorrente que é de convenio
COm finalidade cultural.
A Câmara dos DeputadOS, na sessão de 14 de dezembro do ano próxin10 findo, aprovou a Convenção
Ortográfica de 1943, dependendo agora do pronunciamento do Senado
para onde foi enviada a mensagem
do Executivo.
Aprovada a Convenção na Câmara
cessou a discussão brilhantemente
travada nas suas comissões técnicas
sôbre a necessidade de sua <provação pelo Congresso. Dois eram os
fundamentos que levaram o nobre
Deputad0 Car!o~ Valadares, no seu
brilhante voto em separado. a concluir pelo arquivamento da mensagem do Poder Executivo, de 29 de
dezembro de 1948.
1) A retificaçào foi dispensada no
próprio texto da Convenção: e
2) a competênCia, nos regimes autoritários. é exclusivamente do Chefe
de Estado.
A exposição de motivos do entãu
Ministre' das Relações Exteriores, Dr.
Raul Fernandes. desenvolvida pelo
relator Deputado Coelho de Sousa,
firmava-se na necessidade de suau
aprovação pelo Congresso, porque "a
Constituição Federal de 1937, vigente
na época da assinatura da Convenção Ortográfica exigia em seu artigo
74, letra d, a aprovação pelo Poder
Legislativo dOE tr"tados e convencões
internacionais celebrados pelo PreSidente da República. Tal aprovação,
entretanto. não se verificou. Foi baixado o Decreto n ° 14 533. de 18 de
ianeiro de 1944, promulgando a Convenção. quando se fazia necessária a
efetivação da ratificação por via do
Decreto-lei do Presidente da Repú-
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bUca, que. no momento, exercia
e~
cumulativamente o Poder Legislativo
já que não estavam em funcionata.
ment" a Câ.mara dos Deputados e o
Conselho Federal".
O Senado vai opinar. Ou aprova
a. Convenção ou a declara já aprovaa
da segundo a legislação vigente ao
él
tempo em que foi ce'ebrada. Ou pode
(o
ainda lhe recusar aprovação.
O at
Em qua:quer das hipóteses acima
decorre,
Ílgul'ada~ nenhum obstáculo se opõe
tos, os l
a revogação de Decreto-lei nO 8.286
govêrnos
A revogação nãc implica uma pa- por SI
rada nfA evolução da lingua: não imAcademia
pede novos exames de "um problema
Academia
permaJ~~ntemente em estudo": e nem
_ ..cordos;·
A Convel
proibe que as Partes Contratantes,
consagrou o
..... entendimenpor suas Academias. elevadas a ca..e Contratantes para
to entre as
tegoria de órgãos consultivos das duas
unificar a I1ngua comum, quanto à
Naçõe~ interessadas. celebrem novos
ortografia.
acõrdos, uma vez que concluidos, seA nosso vêr, não se tem dado aos
jHm submetidos a aprovação do Convocábulos - Convenção e Acôrdo, gl'esf'O Nacional, a quem a Constituia sigYlificação que lhes dá o Direito
ção atribui competência para legislar
Público Internacional.
sObre base e diretrizes da educação
"A Convenção em nada difere do
nacional (art. 65- X com referência ao
tratado quanto à sua estrutura e poart. 5-XV letra d. da Cons'i'uiç8o.
de ser empregada como sinônimo dêsO que, em sintese, pretende o pro
te. Houve época em que s6 se deva
jetc e elidir a eficácia do acOrdo oraquela denominação a compromISSOS
tográfico de 1945, revogando-se o Dede valor restrito ou referentes a obJe- ~
creto-lei que o aprovou. E isto é patos de natureza pconômica, comercial
cifico e de rotina na prática do Diou administrativa; reservando-se a
reito Constitucional uma lei revoga-se
de tratado para os ajustes mais Impor outra lei.
portantes ou sôbre assuntos de natu- - .
reza poUtica. Hoje, porém as duas
Objetar-se-á que a revegacão vai
expressões são usadas indiferentemeninfringir a Convenção, ato de Direito
te, sem distinção apreciável entre uma
Internacional. Admitamos a objeção
e outra. O convêmo, o acõrdo e o
por amor a controvérsia. Na prática
ajuste, ora se empregam como têrmoB
moderna do Direito Público Internagenericos.
ora para designar comprocional .
distinguem-se
nitidamente
ou
obrigações
internacionais de
missos
duas manifestações de vontade na
importância
restrita
IH. Accioly elaboração dos tratados. Ensim BalTratado
de
Direito
Público
Internaladore pa lJieri, Profesor da Faculdacional.
vol.
II
-39U)
.
de de Direito da Universidade Católica rle Milão, no seu curso sObre "La
"Conforme tais encontros de vonformation des traités dans la pratique
tades
se fazem. ou não. com certas
Internationale Contemporalne:
solenidades,
chamam-lhes sim p I e s
"Surtout il y a à distinguer enacOrdos"
<Grande Enciclopédia
tre les manifestations de volonté
Portuguêsa
e
Brasileira - palavra
que COIlcourent à la forma'ion du
Convençao)
traité et celles qUi donnet 'leu a
Convenção. pois, no sentido exato
d 'autres actes juridiques, ~éparés
do
Direito InternaciOnal, só houve
du premier bien qu'ayant une InUl"la
a de 194;J.
fluence parfols décisive sur ceA
revogação,
portanto, não fere a.
lui-ci" (Recuei! des Cours. Vol.
Convenção:
elide
a vigência de um
1-477) .
atD
decorrente
o
acôrdo de 1945.
Para ilustrar sua opinião. invoca
Portugal,
mesmo,
por portaria, Já
Palberi exemplo do direito privado,
revogou
parcialmente
o AcOrdo de
como a celebração do casamento, em
1931.
que há. de um lado, em certa hipótese,
"Três semanas mais tarde. portugal
o consentimento dos pais, ato prelianulava
em parte o convencionado.
minar, de natureza e função especiPor
portaria
de 27 de maio de 1931,
ficas, e do outro lado, o ato do casa-

.~

....

•

-5-

I

l

•

cancelava as recomendações do acõrdo
luso-brasileiro que determinaram a
adoção das grafias ação e diretor,
mar:dando escrever acção e director" .
(M Paulo Filho Acôrdos e Desacôrdos - no Correio da Manhã de 3
de fevereiro de 1952).
Que êste acôrdo não teve as características de uma Con venção basta que
se leia o comunicadú da Secretaria
da Presidência da República, de 30 de
junho de 1944, distribuido pela Agência Nacional: ao "enviar a Portugal
delegados autorizados da Academia
Brasi'eira de Letras, que promoverá
e ultimará, em entendimentos com a
Academia das Ciências de Lisbôa, a
elaboração das bases definitivas da
ortografia da língua, de acôrdo com
o texto e o espírito da Convenção (de
1943) para que possam os dois governos promover os necessários e finais atos legislativos referentes à matéria" E mais adiante acrescenta:
"espera o Govêrno que com essa providência que resolveu tomar para a
qual conta com o apoio da Academia
Brasileira de Letras no credenciar e
designar os seus representantes" etc.
,. A n d a r a m acertados os delegadas
quando deram à reunião o nome de
"Conferência Interacadêmica", como
intera.cadêmico foi o entendimento de

_.. 1931.

A iniciativa do Deputado Coelho de
Souza se ajusta às normas do Direito
Constitucional e corresponde aos anseios da Nação por uma elaboração
austera de suas leis, evitando a multiplicidade legislativa através de decretos contraditórios.
Sala "Carlos Peixoto Filho", em 20
de maio de 1952. - Eurico de Aguiar,
Sales . Presidente - Antonio Peixoto,
Relator. - Lauro da Cruz . - Otavio

,

Lobo. Carlos Valadares _ Joel
Presidia. - Jorge Lacerda. - Nestor
Jost - Coelho de Souza. - Nelson
Omegna.

LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N° 8.286, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aprova o Acõrdo Ortográfico para a
unidade da língua portuguesa

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Acôrdo
para a unidade ortográfica da llngua
portuguesa, resultante dos trabalhos
da Conferência Inter-acadêmica de

Lisboa, e publicado em anexo ao presente Decreto-lei
Art . 2.0 Em cumprimento das condições do Acôrdo ortográfico. incumbir-se-á a Academia Brasileira de Letras de adaptar às normas nêle fixadas as Instruções para a publitação
do Vocabulário da L~ngu a Portuguesa.
Art. 3.° A Acadamia Brasideira de
Letras encarregar-se-a, Igualmente, da
elaboração de um Vocabulário Ortográfico Resumido exemplificativo das
normas estabelecidas no Acôrdo, e de
nova 'edição, conseqüentemente retundida, de seu Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa
Art. 4.( Terão caráter oficial. servindo de padrão à escrita vernácula,
assim para o ensino no pais. como
para as repartições públicas. e lndependenmente de nova aprovação do
Govêrno os Vocabulários organizados
pela Academia Braslleira de Letras,
nos têrmos das instruções a que se
refere o art. 2."
Art. 5.° O Ministério da Educaçào
e Saúde oaixará oportunamente portaria em que consigne a obrigatoriedade, nas escolas. da ortogratla regulada pelo Acõrdo Inter-acadêmico,
tendo em vista as conveniências do
ensino. a suficiente difusão dos Vocabulários acadêmicos e os prazos que
forem razoáveis para a adaptação
dos livros didáticos, sem preJulzo de
autores e editores .
Art. 6.° O presente Decreto-lei en·trará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as dispOSIções
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro Oc
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LINHARES
A. de Sampaio Dorta
Jorge Dodsworth Marttns
Canrobert Pereira da Costa
P. Leão Veloso
J. Pires do Rio
MauriciO Joppert da Silva
Theodureto de Camargo
Raul Leitão da Cunha
R. Carneiro de Mendonça
Armando F. Trompowsky

PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO
DA CONFERtNCIA ORTOGRAFICA
DE LISBOA
As Delegações Brasileira e Portuguesa, ao encerrar os seus trabalhos,
tendo em consideração que o obJe-
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tivo da Oonferência se restringia à
eliminação, por mútuo acõrdo, das divergências existentes entre os Vocabulários ortográficos das duas Academias de 1940 e de 1943; mas atendendo. outrossim, a que as circunstâncias lhes ofereceram o ensejo <1e
l'eaHzar em comum a.õ ..ms atos cumplementares, no sentido de facilitar
as operações acadêmicas conducentes
à execução. nos dois Países de llngua portuguesa, do estipulado na
Convenção de 29 de dezembro de 1943,
resolvem:
1.0 submeter aOS respectIvos Governos, para os efeitos que forem julgados convenientes, os seguintes QOcumentos. dos quais consta que o ODjetivo da Conferência foi plenamente
atingido, adotando-se critério unitário, mediante ajustamentos e concessões recíprocas, em todos os pontos de divergência verificados:
a) instrumento do Acõrdo Ortogràfico de 10 de agõsto ultimo (doc. D;)
b) Instrumento complementar, de 211
de setembro findo, que contém o desenvolvimento anal!tico de cada uma
das 51 bases do Acõrdo, para ma18
perfeita compreensão e exempliflca·
ção dos casos examinados e resolvIdos (doc, lI);
2. 0 encaminhar às duas Academia:.
as "Instruções" para elaboração dos
VocabuláriOS decorrentes do Acõrdo,
apresentadas pela Delegação brasileIra, já examinadas,' discutidas e apruvadas pela Conferência em sessão <1e
2 do corrente I doc . rIll, afim de que
as doutas Corporações, como é de
sua competência. se pronuncIem Sôbre a matéria, sem prejuizo do que
foi preceituado no instrumento de lO
de agõsto de 1945 e nas respectivas
bases analíticas de 25 de setembro
(docs. I e rI);
3.° recomendar às duas Academias
no!! têrlno~ da resolução adotadà
pela Conferência em sessão de 2 do
corrente, a organização. com a possível breVIdade. do Vocabulário Ortográfico Resumido a que se referem
os art!gos I e II da primeira parte
do Acordo de 10 de agõsto último a
um tempo inventário das palavi·as
básicas da língua e prontuário das
alterações agora introduzidas na escrIta portuguesa umficada com o fim
de prover com urgência às necessidades do ensino, da Imprensa e das
Repartições oficiais de ambos os Pa1ses. até que as Academias dêem à
estampa os seus Vocabulários completos;

4.0 manifestar à Academia Brasi-

np I ,pt,.~~ o 1eRejo expresso pela
Delegação Portuguesa, de que aquela
Corporação tome a iniciativa dos tra.Ij",... v, ~.
ÍI (A;Gtoulano Resumido, com
a colaboração da Academia das Ciências de Lisboa, mediante permuta de
provas tipográfica5 atendendo a que
" Delegação Brasileira, durante a sua
permanência em LIsboa, elaoorou la
um proJeto do referido Vocabulário,
de que foram ore Rentes à Conferencia algumas fõlhas;
5. 0 expressar o seu voto no sentIdo
de que o mstrumento do acõrdo e as
respectivas bases analíticas (does. I
e II), cuja entrega se fará diretamente aos dois Governos, sejam publicadas ao mesmo tempo em Portugal
e no Brasl1;
6.° sugerir as vantagens da reuni!1o,
na cidade do Rio de Janeiro e na pr1meira oportunidade. de um Congresso
da Língua Portuguesa;
7.° preconizar o prossegu1mento aa
colaboração íntima, permanente e
diuturna das duas AcademIas em
tudo quanto diga respeito à unidade
ortográfica, ao esplendor literário e á
política de expans:o.o e prestigio do
Idioma.
lp;~~

Lisboa e Palácio da AcademIa, em,
6 de outubro de 194~.

o

PRESIDENT!:

Julio Dantas
A DELEGAÇÃO BRASILEIRA
Pedro Calmon
Olegario Martanno
José de Sá Nunes.
A DELEGAÇÃO PORTUGUESI\
Gustal'o Cordeiro R.amos
Jose Maria de Queiro~ VeZloso
Luiz da Cunha Gonçalvel
Fra nCISCo da Luz Rebelo Gonçalves.

CONF ERtNCIA INTERACADtl\UCA
DE LISBOA PARA A UNIFICAÇÃO
ORTOGRAFICA DA LíNGUA
PORTUGUESA
Conclusões complementares
do Acôrdo de 1931RELATÓRIO

Em cumprimento do que ficou resolvido em 6 de agôsto corrente, na
nona sessão conjunta das duas delegações à Conferência Interacadêmlca
de Lisboa, a comis,ão de redação'
abaixo assi::1:J.da, apresenta o seu re~

,
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-7latório, em que se define a orientaçã{)
a que obedeceram os trabalhos e se
resumem as conclusões unânímemente
aprovadas pelas duas delegações, a
' fim de se eliminarem as divergências
verificadas entre os vocabulários das
respectivas Academias, resultantes do
Acôrdo de 3C de abril de 1931 e publicados em 1940 e 1943 .
PARTE PRIMEIRA

I

Para que o Acôrdo interacadêmico
de 1945 tenha imediata expressão prática e exemplificativa, as duas Academias promoverão a publicação conjunta de um "Vocabulário Ortográfico
esumido da Língua Portuguesa" qUti
consigne, tanto quanto possível, sômente as palavras indispensá veis cuja
grafia possa servir de modêlo às derivadas, afins ou similares,

s.

II

~.

Na elaboração das "Instruções" que
devem preceder o "Vocabulário Orto ·
gráfico Resumido da Lingua Portuguesa", a matéria será ordenada, em
suas linhas gerais, de conformidade
com as "Instruções para a Organiza_ ção do Vocabulário Ortográfico da
Lingua Portuguesa"
elaboradas em
1943 pela Academia Brasileira de Le·
tras.

In

Não se consentem grafias duplas ou
facultativas. Cada palavra da língua
portuguesa terá uma grafia única .
Não se consideram grafias duplas a~
variantes fonéticas e morfológicas de
uma mesma palavra.
IV
Existem no léxico da lingua portuguesa inúmeros vocábulos de uso lImitado ora a Portugal, ora ao Brasil,
chamados "lusismos" e "brasileirismos ". Podendo embora tais vocábul05
não figurar nos pequenos ou grandes
vocabulários das respéctivas Academias. deverão êles obedecer às regras
ortográficas unificadas, em obediência ao principio, aqui consagrado, de
que tôdas as palavras da Língua !?ertencem a um só sistema ortográfIco.
V

Reconheceu-se que as principais divergênCIaS que se observam nos vocabulários de 1940 e 1943 provém, sobretudo, de fenômenos fonéticos, peculiares, como e natural. não só a cada
um dos dois países, mas até a determinadas regiões de um ou do outro.

Sendo propósito dos dois Governos
e das duas Academias de Portugal e
do Brasil a unidade ortográfica em
harmonia com o espírito e a letra da
Convenção Luso-Brasileira de 29 de
dezembro de 1943 , foi preciso transigir, de parte a parte:
a) quanto a determinadas consoan~
tes que, na pronúncia respectiva dos
dois países. ora são mudas, ora são
sonoras
ou ligeiramente
sonoras
(exemplos: fato, facto; adoção adopção;

espetacular , espectacular . etc,) ,

tanto mais que, mesmo em cada um
dos dois países, não é invariável, em
tôdas as regiões, o uso de tais consoantes;
b) quanto à acentuação gráfica, ora
modificada, ora 'ibolida, de modo que
as mesmas palavras nunca sejam escritas diferentemente, sendo isso, até
certo ponto, uma consequência da doutrina anterior;
c) e, de modo geral, quanto ao
princípio, até então observado, de que
tudo quanto se diferença na fala se
diferença na escrita, porquanto, obedecendo a l1ngua portuguesa, em cada
um dos continentes onde é falada. a
tendências fonéticas variáveis, nunca
se poderia chegar à desejada unidade
ortográfica, se se obedecesse rigorosamente a tal principio.
VI
Cada uma das duas deelgações apresentou, no início dos trabalhos, uma
lista de observações sôbre as divergências verificadas na aplicação do
Acôrdo de 1931 e constantes dos vocabulários de 1940 e de 1943.
Do exame a que se procedeu de cada
uma de tais divergências, assim como
do estudo de algumas questões pendentes ou omissas que convinha eSClarecer. tudo em proveito da unidade
da ortografia comum aos dois palses,
resultaram as resoluções, unânimemente aprovadas, que constam da
parte a seguir.
Comprendiando embora êste relatório tôdas a.s soluções aprovadas, e
firmando desde logo o compromisso
das duas Academias no tocante á sua
observância, a Conferência prOVIdenciará para a elaboraçâo imediata de
um texto que contenha, analiticamente, as bases ortográficas do presente Acôrdo e dos ajustamentos que
o completarem.
Dessarte, ter-se-ão atingido plenamente os fins do Acôrdo interacadêmico de 1931 e da Convenção Luso-

-8

Brasileira de 2 9de dezembro de 1943;
a unidade ortográfica da lingua portuguesa.

Emprego do h em dosição InIcial por
fôrça da etimologia, da tradição escrita ou de certas adoções convencIOnais.

Regularização do emprego (elim1nação ou conservação) de consoantes de
outros grupos ou sequências: s da sequência XS, quando após êle vem outra consoante; b da sequência bd; b
da sequência bt; c da sequência cd; (I
da sequência gd; g da sequência (Im;
9 da sequência gn; m da sequêncIa
mn; p do grupo inicial ps; ph do
grupo ou sequência de origem grega
phth; th <ta sequência de origem
grega thm. A eliminação dessas consoantes dependerá de serem invariavelmente mudas; a sua conservaçã(J
(Ou substituição. como no caso de ph
mudado em I, ou th mudado em t)
dependerá de serem invariàvelmente
pronunciadas ou de oscilar o seu \lSQ
entre a prolação e o emudecimento.

IV

VIII

Regularização do emprego dos 01gramas ch, ph e th no final de formas
onomásticas da tradição bíblica, levando-se em consideraçao o uso comum.

Regularização do emprego das consoantes finais b. c, d, 9 e t em antropónimos e topónimos, tomando-se em
consideração o uso comum.

V

Regularização do emprego de e e
de t, assim como de o e u, em sílaba
átona, conforme o critério que se
adotou no "Vocabulário" de 1943.

PARTE SEGUNDA

I

Manutenção do k. do w e do y em
derivados vernál::!ulos de nomes próprios estrangeiros.
II

Manutenção, também, em oerlvados
vernáculos de nomes próprios estrangeiros, de combinações gráficas que
não sejam peculiares da nOSSa escrita.
III

Regularização do emprego aas consoantes homófonas: ch e x; g palatal
e. j; sibilantes surdas s ss, c, ç e x; s
final de sílaba e x e z idênticos; s final de palavra e x e z idênticos' sibilantes sonC!ras. interiores s, x e' z, segundo o CrItérlO adotado no "Vocabulário" de 1943.
VI
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VII

Regularização do emprego oas consoantes c e p na.s sequências cc, cç,
'Ct, pc, pç e pt;
1.0 Eliminam-se nos casos em que
a consoante é invariàvelmente muda
na pronúncia dos dois palses;
_2.° Conseryam-se nos casos em que
sao pronunCIadas num dos dois palses
ou em parte de um dêles;
3. 0 Conservam-se após as vogaIS a.
e, e o, nos casos em que não é Invariável a sua pronúncia e ocorrem em
seu favor outras razões como a tradição ortográfica, a sÚnilaridade eto
português com as demais línguas românicas e a possibilidade de, num oos
dois palses, exercerem influência no
timbre das vogais anteriores;
4.° Conservam-se também quando
sendo embora mudas, aparecerem eI~
palavras ou flexões que devam harmo!jizar-se gràficamente com palavras
du flexões afins em que essas consoantes se mantenham .

I

••

IX

X

Emprego

exclusivo de perguntar,
escrita corrente,
podendo, todavia, as formas preguntar •.,
e preguntar, etc., meras representantes de variações fonéticas, ser consignadas em vocabulários e dicionários,
. para se atender aos casos em que se
queira reproduzir determinado tipo de
linguagem local.
pergunta, etc., na

XI

Emprego exclusivo das formas quer
e requer na escrita corrente, em vez
das formas quere e requere , que, entretanto, serão legítimas, quando se
ligarem ao pronome complemento o
ou a qualquer das suas flexões:
quere-o, quere-a,
re-as.

requere-os,

reque-

•
XII

Regularização da escrita das vogais
nasais. matéria sôbre a qual os dois
vCJICabulários (1940 e 1943) são conformes, mas em cuja prática se têm verific&do iregularidades.
XIII

Regularização da escrita dos ditonorais e nasais nas mesmas circunstâncias e pela mesma razão do artigo
anterior.
go~

•

-9XIV

Omissão do acento agudo nas vogais tônicas i e u . quando são foneticamente distint'as de uma vogal ano
terior e estão em sílaba terminada
por I, m , n , r ou Z, ou são seguidas de
nh. (Exemplos: adail COlmbm constituinte, demiurgo . JUiz, rainha).

XV

Omissão do acento agudo no i e li
de palavras paroxitonas, quando precedidos de ditongo; nos ditongos iu e ut tônicos precedidos de vogal; e no u tônico de palavras paroxitonas, quando precedido de i e seguido de s e outra consoante. (Exemplos. bazuca, bocaiuva, cauila; atraiu,
tÔllico~

f

pauis; semiusto).

XVI

.<

Omissão do acento agudo na terminação eia (ideia assembleia, epopeia) ,
na termina-çã{) eico I epopeico, onomatopeico) e no ditongo oi de algumas
palavras cuja pronúncia não é unifo.rme nos dois países (comboio, dezoito) .

"

•

VXII
Emprégo do acento agudo na termmaçao ámos da primeira pessôa do
plural do pretérito perfeito do indIcativo dos verbos da primeira conjugação < Observe-se que, nêste caso, em
que as pronúncias de Portugal e do
Brasil divergem, o acento agudo não
serve para indicar o timbre, mas
apenas para distinguir essa forma da
sua correspondente no presente do indicativo. em benefício da clareza do
discurso .
XVIII
Eroprêgo do acento agudo em palavras cuja vogal tónica é aberta e que
estão em homografia com palavras
sem acentuação própria. Exemplos:
pêlo, do verbo pelar p{)r haver pelo,
a ghtinação de per e lo; pára do verbo
parar, pm haver para, prescrição.
XIX
Emprêgo do acento circunflexo nas
vogais n e e o tónicas dos vocábulos
pro;.;aroxitúnos, quando elas sãq segUldaE dE' sílaba iniCIada por consoantf n,< "'lJ f são inval'là velmpnte fecha·
~r.s l'a pronuncia d<~ Portugal e do

E.r:l~ll.

(~xem_"!os:

temea, comoro).

câmara,

pânico,

Emprêgo do acento agudo em .vez do circunflexo, quan··
do não se da essa invariabilidade de

timbre. (Exemplos: académico. edénico anatómico. demónio l • O mesmo se
observara em relação aos paroxítonos
que precisando de az:entuação graflCa,
estejam
em
idênticas
condiyes.
(Exemplos: Amen, fémur , Vênus, abdomen . bÓnus).

Obsene-,e q~'e o acento agudo nos
sobredito!: caéiOS c:e pronúnCia não invariável serve apenas para indicar a
tonicicade, e não o timb!'e.
XX
Emprêgo do acento cincunflexo nas
formas oa terceIra pessôa do plural
tê111 vêm contêm, convêm etc., gràficamente dIstintas da~ terceiras pessoas
do singular correspondente - tem,
vem, contêm) convêm, etc. Esas forrr,as terão emprêgo exclusivo na escrita corrente, preterindo aSSIm as flexôes têem, vêem, contêem, convéem,
etc. que se consideram como dialectais.
XXI
Eroprêgo do acento circunflexo nas
formas verbais que têm o hiate ee,
com e tónico fechado: creem, déem,
leem, vêem (do verbo ver); e omissão do mesmo acento nas formas verbais e nominais que têm o hiato 00;
abençoo voo, Aqueloo, Eoo .

XXII
EliminaQão do acento circunflexo em
homógratos heterofónicos (como cerca, substantivo, com e fechado , e cerca verbo. com e aberto; força, substantivo, com o fechado, e torça . verbO , com () aberto)
E'Xceptuarn-se os
casos de homógrafos heterofónicos que
representam flexões da mesma palavra
I pôde e pOde.. dêmos e demos)
e os
cafm de pala vra~ com vogal cónica
fe<'hada que são hom:lgrafas de outras
sem . acentuação própria (pêlo, substantIVO. _ pelo. aglutma~ão de De? e
Lo; pór verbo , e por , preposição).
Ainda que no caso de démos e demo!
r~ão se \f'rifique sempre a distmçâo de
tlm ore entre a vogal tónica da forma
conjuntiva ~ a do pretérito per~eito do
mdicativo, pois a s<zgunda pode tambem soaI' com e fechado a clareza do
discurso recomenda que' e!as se diferencem gràfkamente, tal como sucede
nas formas em amos e ámos do número XVII.
'
XXIII
. Emprêgo do acento grave nos advérblOS fom mente que provêm de formas

Iv adjetivas marcadas com acento agullO e nos' derivados em que entram suf~os precedidos do infixo z e CUjas
formas oaslcas são marcadas com tl
mesmo acento. (Exemplos: benej1ca-

outros análogos elementos de origem
grega, de confornudade, em ~uas linhas gerais, com as "Instruçoes" de
1943.

mente, agradàvelmente, dtstraidarnente herótCamente, mamente. somente;
làbioztnhO,
pétalazinha,
débilz'!nhu,
7ófazinhu, orfaozmho, aneizmhos, at>Ozinha, cafezinho , cajézeiro,chapeuzzto,
chàzada, màzinha, vintenzinho).

Emprêgo do h1fen em palavras for~
madas com sufixos de ongem mgig0aram, c.ue
re pl'eSénLam
tormas
adJetIvas, como açu, guaçu e mlrzm,
quando o primeIro elemento acaba em
vogal ac-entuada
graflcamente
ou
quando a pronúncia e.nge a distinção
gráfica dos dois elementos.

XXIV
Emprêgo do acento grave nas contraçeõs de palavras inflexivas com as
formas do artigo ou pronome _cmonstrativo ", a, os, as, Oem como nas contráções da preposição a com as formas p r o n o m i n a i s demonstrativas
aquele, uquela, aqueles, aquelas, aquilo,
aqueloutro, aqueloutra,
aqueloutros,
aqueloutras.

XXV
SUpresão do acento grave em Goiana e seus derivados.
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Al:;oli;ão do acento grave em homógrafos. salvo quando importa diferençar por melO dêste a<centc. . ..ormalmente mdicativo de aoertura vO·;á.ica, certas for mas que estão em homogran a com outras que Iheb são etlmológica.nente paralelas . Deste modo se
distinguem : agora, interjeIção de uso
dialectal :Norte de Portugal ) , e agOra,
adverblO, conj unção e interjeição; a,
a, os, ás. formas arcalCas do artigo definido, e o, a, os, as.

XXVII
Supressão total do emprêgo do trema em palavras portuguêsas e aportuguesadas.
XXVIII
~imi ta~ão do emprêgo de hífen. de
acordo com o uso traclClOnal e corrente, em compostos do vocar;ulário onomástico formados por justaposição de
pala vra!; ("ila Real, Bele Hor izonte,
SantCJ 1'lr so, RlO de Ja neIro porém

Montemenor-o - Novo, Gra - Breta'l'!ha
Austria-Hungrza.
Sargento-MoTl: ~

emprego do mesmo sinal nol' der! vados
d.e . compostos onoma~tlCo~ desse tipo
(mla-rea ense, belo-horizont i no .
tro-húngaro ) .
.

aus-

XXIX
Regu 1arizeção

do emprêgo de hífen
em ,lalavr,," formadas ram prefixos
de orlr.:en grega ou latina ou com

.xxX

XXXI

Emprêgo do hUen nas ligações da.
prepOSIção de com as formas monossálabas do presente do mdicatlvo do
verbo haver (he1-de, hás-de, há-de,

)

heis-de, hão-de).

XXXII
Emprêgo do h1fen em combinaçõ~s
ocaSlOnalS de formas diversas que nao
constituem própriamente palavras,
mas encadeamentos v o c a Ou 1 a r e s.
(Exemplo; A estrada Rio de JunetroPetropolls; o d,esafio de xadrez Portugal-França, etc) .

XXXIII
Supressão do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com as
formas do artigo ou pronome demonstrativo 0, a, os, as, com formas pronominaIS diversas e com formas adverOlais ; e, como coroláriO. regulariza"ão dos casos em que essas preposiçôes se fundem gràficamente com
tais formas e daquêles em que se escrevem separadamente,

••

•

XXXIV

Abolição do a póstrofo nas dissoluções grá ticas de combinação da pr~po
sição de com tormas do artigo defInido, prono mes e adver blos, q "ando
uma.
estas formas estão ligadas ~
constru ;ào d·z infinitivo. (Exem plo:
Em virtude de os nossos pais serem
bondosos) .

XXXV
Emprêgo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração
res~)ectlvlJ pertence proprIamente
a
um conjunto vocabular imediato. ;:>adendo. porém, ser empregada a preposição in!i:gra .
(Exemplos: d"'Os
Lusíadas", n"'Os Sertões", ou de " Os
L usíadas", em "Os Sertões") .

e

.,

-11.XXXVI

Emprêgo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutina:;áo vaca··
bular; quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e
se lhe quer dar realce por meio de micial maiúe.cu!a: d' Ele. n' E~e d' .4.quele,
m'O , t'O Ih'O la segunda t}arte referente a Deus, a Jesus. etc.): d.'EI(t,
n'Ela, d' Aquela, m' A, t' A. Ih ,A (a segunda parte referente à Mãe de Jesus) .
XXXVII

•

Emprêgo do apóstrofo quando, no
interior de uma palavra composta se
faz invariàvelmente, ao Brasil e em
Portugal. a el1são do e da preposição
de: copo-dágua <planta) mãe-d'água,
pau-d'alho, pau-d'arco. etc . Dispensa
do apóstrofo quando essa elisão e estranha li. pronúncia orasileira, embora seja normal na
portluguêsa:
maçã-de-adão.

XXXVIII

do apóstrofo nas ligações
santo e santa a nomes do
quando se dá a elisão da
daquelas formas: Sant'
Ana, Sant' Iago (como em Calçada de
Ordem

de

Elmprgo da maiúscula inicial nos
nomes dos pontos cardeais e colaterais, quandO designem regiões.
XLII

Emprégo da maiúscula inicial em
palavras que designam altos conceitos
politicos, nacionais ou rellglosos, auando elas
se usam
sintéticamente.
(Exemplos: a Nação, o Estado. a Raça, a Lmgua, a Igreja, a Religião).

XLIII

Emprêgo de maiúscula inicial nos
nomes de ciências, ramos cientificas e
artes, quando propriamente deslgnam
disciplinas escolares ou quadros de estudos pedagogicamente organizados.
Regularização do emprêgo de maiúscula inicial nos títulos e subtitulos de
livros, l>ublicações periódicas e prodUções artísticas.
XLV.

Sant'Iag() .

Quando. porém, tais ligaçõeb, operada
a ~esma elisão. constituem perfeitas
umdades mórficas dev·om aglutmar-se
os dois elementos: Manuel de Santa~,

Santana do Parnaíba, ilha de Santzago .

..

XLI

XLIV

Emprêgo
das formas
hagiológIO,
vogal final
Sant' Ana.

antroDÓnimos: Fulano Sicrano, Beltrano;' emprêgo, porém, da inicial minúscula nessas mesmas palavras,
quandO elas valem por smónimos de
indivídua. tipo, sujeito, etc.

Elm paral~lo com êsse caso; emprega-se tambem o apóstrofo na ligação
de duas formas antroponlmlcas quando se elide um o f I nanaI ue~e nene
do se elIde Um o final na primeira'
Ny,n'.Alvares, Pedr' Alvares. etc ., v q u~
nao Impede que se escreva igualmente
N!,lno Alvares, Pedro Alvares quando
nao há elisão.
'
XXXIX

Emprêgo de maiuscula nos nomes
étmcos de qualque~ natureza nos nomes do _calendário (COm exceção das
deslgnaçoes .vernáculas do~ dias da seman~, tradICIOnalmente escritas com
~nu&culas) e nos nomes de festas públ!cas tradicionais.
XL

Emprego da maiúscula lmClal nas
palavras que nomeiam indetermmadamente pessoas. fazendo aé vzes de

Emprêgo de maiúscula inicial nas
formas pronominais que se referem a
entidades sagradas, sempre que
se
queira dar-lhes realce. e na reprodução de formas pronommais de que
usam pe&soas de alta hierarquia política ou religiosa, quando se refiram a
si mesmas (Eu, Nós).
XLVI

Emprego de maiúscula Inicial, f. não
maiúscula, nos nomes de cargos. rostos ou dIgnidades. e nas palavras designativa~ de
quaisquer ' titulas.
(Exemplos: el-rez, o marquês de .. ,
preszdente da República I Ressalvamse os casos em que a maiúscula e exigida por hábitos oficiais ou por preceltDs de outra ordem , já estabelecidos
nos vocabulários das d u a~ Acadenllas.
(Exemplos:
aprovado pela Portaria

°

n."- do Mimstro da Marinha;
Sua
Ex. a ~ 87. Freszdente da República; A
Sobnnha do Marquês (titulo de lIvro

etc. ) .

'

XLVII

Emprêgo da minúscula inicial em
v·ez da n:aiús~llla. nas palavras ql;e li-

o
o

~

Oi)(

.;

o
N

11)
CJ)

-..... ....
N
00

CJ)

.....

~
~

gam membros de compostos onomásticos ou elementos de locu;ões onomásticas desde que se.Jam:
a) formas do artigo definido:
b) palavras inflex;vas. simplf'~ ou
combinaaas com as mesmas for:nas:
c 1 ~ocuções referente~ a qualquer categorIa de palavra.< inflex!vas e combinadas ou não de modo tdêntico.
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XLVIII

_~ularização das normao da divisa0 sllábH:a. de conformidade, nas linhas gerais, com o "Vocábulário" de
1943.
XLIX
Aboli~ão. das formas invertidas do
ponto c\e _Interrogação e do ponto de
exclamaçao. os quais serão apenas
(? e !). para assinalar o fim de interrogaçoes ou exclamações.
L

Conservação, para ressalva de direitos, da grafia dos nomes próprios
adotada pelos seus possuidores n~s
resp~tivB:S . assinaturas bem como da
gra.fla ongmal de firmas comerciais.
socIedades, marcas e títulos, inscritos
em registro público.
LI

Substituiçá<J dos topónlmos de lbguas estrangeiras por formas vernácuIas equivalentes. sempre que estas
sejam antigas na Língua ou entrem
no uso corrente.
Sendo de importância - à margem
da matéri~ propriamente ortográfica
- que se fixem normas para a adocão
da mesma ttcruca lexicc;gráfica. - as
duas delegaçoes de-cidiram também
regularizar casos morfológicoB de diversa .nat~reza, cujo trat.amento possa!D mf1mr na unidade ortográfica,
taIs como, entre outros:
a)
a conjugação dos verbos mais
usador em ear e iar. especialmente no
presente do indicatIVO, no todo ou em
parte'
bl as grafias dos vocábulos sincréti~s e dos que apresentam uma ou
maIs variantes. tendo-se em vista o
étimo e a história .:Ia Lírgua:
C l a estrutura de vocàbnk" da noment'latura científica 011 erudita, como
os terminados em ita. ite e ito na designariio de, re~n?"tivamente' mineraili fósseis e rochas:
'
d) particularidades relativas a flexãn de gêneros e de número.
Lisboa 10 de agôs(Q de 1915. A Comissão de REdação: Ruy Ribeiro

12
C()l;fO

-- JOS.6

de Sá Nunes

-

Frun-

ciscc d<z Luz Rebelo Goncalves.

Aprovado por unanimidade na décima sessão da Conferência Interacadêmica de Lisboa para a unlficação
ortográfica da língua portuguêsa .
Em l() de agôsto de Ul45 - Júlio
Dantas. Presirif'nte. - Pedro Calmon.
- Gustatlo Cordeiro Ramos. - José
Maria de Queiroz Velloso. - Olegário
Mariona. Luiz da Cunha Gonçlaves .
O k, o w e o y mantêm-se nos vo-

cábulos derivados eruditamente de
nomes próprios estrangeiros que se
escrevam com essas letras: frankli-

niano, kantismo; darwinismo. wagneriano; byroniano, taylorista Não é

•

lícito, portanto, em t.ais derivados,
que o k o w e oy sejam substituídos
por letras vernáculas eqll;valent~s:
cantis mo daruinismo, baironiano, etc.
BASE II

Em congruência com a base. anterior, mantêm-se nos vocábulos derivados eruditamente de nomes próprios
estrangeiros. não tolerando substituição, quaisquer Combinações gráficas
não peculiares à nossa escrita qUe figurem nesses nomes: comtista de
C o m t e; garrettiano, de Garretti;
jejfersônia, de Jefferson; mülleriano,
de Müller; shakespeariano, de Sha-

kespeare.

...

BASE III

O h inicial emprega-se: 1.0) por
fôrça da etimologia: haver, hélice,
hera. hoje. hora humano; 2.°) em
virtude de tradição gráfica muito longa com origem no próprio latim e
com paralelo em linguas româtnlcas:
húmido. humor' 3 O) em virtude de
adoção convencional: há?, hem
hum! Admite-se, contudo a sua supressão. apesar da etimologia. quando
ela está inteiramente consagrada pelo
uso: erva em ve? de he1 vo,' e, portanto. ervacal, ervonário. ervaso (em
contraste com herbáceo herbanário.
herboso, formas de origem erudita).
Se um h inicial passa a interior, por
via de composição e o elemento em
que fi!!,ura se aglutina ao preci'dente,

sup!'im€-<~e: anarm6nico
btebdomaâ
dário desarmonia. des'lrnano. exausrir i~áb;l lobisomem reabilttar reaver transumar. Igualmpnte se suprime 1'9S formas d" verba haver que

entram. com nronomes intercalados,
em conjUgarÕPR de futuro e de 90ndi:
donal: ama- 10-ei. ama-lO-la. d'r-sea,
dirse-ia
falar-nas-emas
ía.mos
1unta r -se-lhe-áo,

talar-nosjuntar-s e-

...

-

Mantémse, no entanto,
quando, numa palavra composta, pertence a um elemento que está ligado
ao anterior por meio de hifen: antilhe-iam.

higiênico contra-haste,
sobre-humano.

pré-história,

BASE IV

OS diagramas finais de origem hebraica clt, ph e th conservam-se integros, em formas Ol1omasticas
da
tradição bíblica, quando ~oam Ch=c,
ph=t, th=t) e o uso não aconselha
a sua sUbstituição: Baruch, Loth, Moloch. Ziph. Se, porém, qualquel ::lestes
digramas. em formas do mesmo tipO,
e invanávelmente mudo, elimina-se:
José, Nawre, em vez de Joseph, Nazareth; e se algum dêles. por fôrça
do (;SO, permite adaptaçào. substituise, receb~ndo uma adição vocálica;
Judite, em vez de Jlldith.
BASE V

~

-

a

Dada a homofonia eXl~tente entre
certas consoantes, torna-se necessário
diferen;ar os seus empregos gráficos,
que fundamentalmente
se regulam
pela etimOlogia e pela história das palavras. É certo que a vanedade das
condições em que se fixam na escrita
as conso:wtes homófonas nem sempre
permite fácil di1erencl!l.ção de tndos
os casos em que se deve empre!Sar
uma consoante e daquêles em que
diversamer'te, se deve emprgar ou~
ra, ou auras, do msmo oom: mas é
ipdispensável. apesar disso. ter presente a noção t eórIca dos vários tipos
d.e consoantes homófonas e fixar pl'àtlCamente, até onde fôr possivel os
seus csos gráficos, que nos casos' especiais ou dificultosos a prática do
IdlOma e a consu ta do v02abulár:o
ou do dicionário irão ensinando.
~es.ta corformidade. importa notar,
pnnclpall,-ente, os se;suint-es casos:
1.0 Distinção entre ch e x: achar,
(l;~JlOte. b-_:cha,
capacho,
capllcho,
Ctl;.,!t~r, clwve. ChICO. chite, churar:

COi.caao colchete, endecha,
estrebu~
cha:. facho ficha, flecha.
frincha.
gancho,. inchar, macho, mancha mtlr~
char n'~h el. pachorra, pecha , pechincha,. penach?, rachar, sachar. tacho;
a11le~xa.annxzm, baixei , baixo, bexiga.
bru1Q coaxar. COXIa, debllxo dei.Tar,
ez:z:o, el ir enxofre faixa. feixe. mad~!Xa, mexer, oxalá, praxe, puar rouxmol, 1':rte (interjeição), vexar: xadrez, xarope, xenofobia xerife
xícara.
"

132.° Distinção

entre g platal c

1:

adágio, alfageme, álgebra, algema, algeToz, Alges, algibebe, algibeira. rUgido, almarflem, Alvorge, krgel, estrangeiro, falange, ferrugem, frigir, gelosia. geng1Va pcrgelim . geringonça, Gibraltar. mete, ginJa. gira/a, gí1'ia, t:.erege, relógio, sege, Tâl'/,ger.
virgem.;
adjectiv0, ajeitar, a)eru (nome
de
planta mdiana e de uma especie de
pa/Dagaio), camerê, canjica, enJeitar,
granjwr. hoje, intru)ice, jecoral, jejum, jeira, jeito, jelada . Jeova . 1eni1Japo, jeqlliri, jequitwa, JeremIas. Jericó, jenmum, Jerónimo, Jesus,
jibóia, jiquipanga, jiqulro, jiquita!a jirau, jinti, 7itirana, laranjeira lojista, ma}f:stade, nw)estoso, man)enco,
manjerona, mucujê , pajé, pega)wto,
rejeitar, sujeito, trejeito.

3.° Distinção entre as sibilantes
surdas s. ss, c, ç, e x: ânsia. ascensão,
aspersão, cansar, conversão. esconso,
farsa, ganso, imenso, mansâo. mansarda. manso, pretensão. rerrumso,
seara, SEda, Sela, sertã, Sernancelhe.
serralehiro. Singapura, Sintra
sl~a,
tarso terso, valsa' abadessa acossar,
amassar, arremessar, asseiceira,
asseio, atravessar, benesse. Cassílda, codesso
lidênticamente, Codessal ou
Codassal, Co desse da. Codessoso etc),
crasso, devassar, dossel, egresso. endossar, escasso fosso, gesso, mOlosso,
mossa, obcessão pêssego,
possesso,
presságio remessa. sobresselente. sossegar; «cém. aCêrvo, alicerce, cebOla,
cereal Cernache, cetim. Cintães. Escócia. Múcedo. obcecar, perceveJo; açafate, açarda açlicar, almaço. atencão,
berço, Buçaco, caçanJe, c(.;cula, caràça,
dançar, Eça, enguiço, Goncalvc
inserção, linguiça. maçada. Macôo, maçar, Mo,ambiqne, Mo('âmedes.
Monção, muçulmano. murça. negaça. pança,
peca,
quiçaba,
quzeaça,
quiçama (/ilzçamea. Seiça (grafia
que
pretere as er1'óneas Ceiça e Ceissa,),
Seiçal. Sut-:;a terço; auxílio, Maximilia no. !'VI axim mo,
má:r.imo.
proi17to
. t axc ."I, ['1'0 <'lsito deve observar-se:'
sm,
a)
Em principio de palavra :-:unca
se em~reQa ç que se substitui inval'iàvelmente por s' safio, sapato. S"t/,magre em vez das antigas escritas

çafio, ç((pato. cumaqre,
b) ~uando um prefixo se junta a

um elemento qlle começava outrora
por ç. não r-aparece esta letra: mantém-se Q s. q\'e encontrar!do-se entre
vogais, se dO!:',ra ' a.ssaloiado de saloio (ant. çaloioQ, e não aça/olado.
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4.0 Distinção entre s de fim d.e _s1laba, inicial ou interior, e x e z Identicos: adestrai. Caltsto. escusar,. esdrúxulo, esgotar, esplanada esplendtdo, espremer, esquisito, estender, Estremadura. Estremoi!:. inesgotavel; extensao, explwar, extraordmanO. tnextrioavel, mexperto, sextante,
texttl;
capazmente, infelizmente~ . ve!ozrnente. De acõrdo com esta dlsómçao, con-

vêm notar dois casos:
aJ Em final de sílaba que não seja
final de palavra, o x=s muda para s
sempre que está precedido de j ou u:
1ustapo" , Justalinear, misto,
sisti~
(clt. Capela Sistt'l1a) , Sisto, em vez ae
juxtapor, juxtalinear, mixto, sixtíno,
Sixto.
b) Só nos advérbios em mente se

admite z= s em final de sílaba seguida de outra. De contrário. o s toma
sempre o lugar do z: Biscaia, e não

Bizcaia

5. 0 Distir.ção entre s final de palavra e x e z idênticos: aguarras, aliás,
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anis, após, atrás, através. Avis. Brás.
Dinis . Garcês, gás, Gerês, Ines, ITtS,
Jesus' JUs, lápis, LUis, país português,
Queirós. quís, retrós, resvés. revés. 7'0?r.ás, Valdês; cálix, Félix, fenix, flux;
assaz, '.Lrroz, avestruz, dez. diz.
fez
(substantivo e forma do verbo fazer),
fi, Forjaz, Galaaz, giz, jaez,
mattz,
petiz, Queluz,
Romariz. lArcos de)
Valdevez, Vazo A propósito, deve ob-

servar-se que é inadmISSível z final
equivalente a s em palavra não 01<1tona: Cádis, e não Cádiz.
6. 0 DistL."l«âo entre as sibilantes sonoras interiores s, x " z: aceso, anali-

sar, anestesia, artesáo. asa. asilO, Baltasar, besouro, besuntar. blusa, brasa,
brasão, Brasil, brisa (Marco de) Canaveses, coliseu, defesa, áuquesa, Ellsa,
empresa. Ermesinde, Esposende , frenesi ou trenesim, frzsar, guisa, gUisar,
improviso, jusante, liso. lousa, Lousá,
Luso (nome de lugar
homómmo
de Luso, nome mitológico).
Matosinhos (povoação de P o r t u g a 1> ,
Meneses,
Narciso,
Nisa
obséQ"úO
ousar, pesqUisa, portuguesa, presa,
raso,
represa,
Resende.
sacerao-tisa, Sesimbra, Sousa, surpresa,
tisana; t1'Qnse, trânsito, vaso;
exalar
exemplo exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; abalizado. alfazema, ,lrcozelo. ~utorlZar azar, ' azedo. azo. azorrague. baliza ha?at 'Jeleza, buzina, búzio, comezinho. deslizar,. deslize, Ezequiel, Frazão, fuzileiro,
Galzza, {JUIZO , helenizar. lambuzar, lezíria, Mouzinho, proeza, Salazar, sa-

~a-o , ur~e
",

~

vazar, Veneza, Vizela, Vou-

zela.

BASE VI

O c gutural das sequências interiores cc (segundo c sibilante. cç e cc,
e o p das sequências interior~s pc (e
sibilante), pç e pt, ora se elInuna-m,
ora se conservam. Assim:
1.0 Eliminam-se nos casos em que
são invariàvelmente mudos, quer ~a
pronúncla portuguesa, quer na brasIleira e em que não possuem qualquer' valOl particular: ajliçá?. aflit?,

autor r.ondução, condutor, dlclOnárw,
distrÚo, ditame, equinócw, etinção , extinto, função, funcionar. instint?, pra ticar, prod·'ção . produto, restrl~ao, restrito, satisfação, vítima, mtorla. em
vez de aflição , aplicto, auctor, conaucçáo, cOl1ductor. dicCiOn~T'.O; dzstnptCl,
dictame equinóccio, extlnçao, exttnctú, fun~ção,
funccwnar,
instincto,
practícar. producção . prodjLcto, . r2$triccão, restricto , satlsfacçao vwt1ma,
victÓria; abSOrção, absorcionista, a~
sorção, assunção assunto (.substantlvo), catIVar, cativo descriçao . de~cn·
tivo, desC1'ito, excerto, inscultor m·scultura. presunção presuntivo. ,n-ontl- ~
dão, pronto. prontuáriO, redenção r3dentor. transunto. em vez de p,bsorpçáo, absorpcionista, ads~rpçáo,
assumpção assumpto, captwar , captlVo,
desct'ipçâo, descriptivo d f scripto, ex- cerpto, insulptor. insculptura
vr!isumpção. presumptivo.
promptíàáo,
prompto. promptuário, redempçao, redemptor , transumpto;

2. 0 Conservam-se não apenas nos
casos em que são
in"anàvelmente
proferidoF (com pacto , c;)l1viccao ~on
victo ficção. fricção. fr:cciOnar pacto,
pictural ; adepto, apto. iiptico eru1lcao,
eucalipto inepto núpcias. rapto, etc.).

ma stambém naquêles em que so ~e
proferem em Portugal ou só no Brasil,
quer "'era.. qu
restritamente; ·êuCtO
(c interior geralmente profendo no
Brasil e mudo em Port "gall CQ1'urteres (c Interior em condicões IdêntIcas), coaretar rontacto. di.cção . facro
(C geraln,entp nrofprido em PortUgal f'
mudo no BrAsil1. 1acto perfunctório,
revindicta tnctear tacto. tecto fC por
v-ezes oroferido no Brasil): assumptivelo as<um.,.,tivo cento.
~071.~lImp\~110 .
consumvfível. conslJ.mptivo cormpc{lo.
corruptela , corrupto, rorruptor
peremvtóriv ('I') interior gf'ralmente pro-

ferido no Brasil. mas predominantemente mudo em Portugal), sumptuârio, sumptuoso;

7
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3." Conservam-se, após as vogais a.
e e o, nos casos em que não i~ Invariável o seu valor fonético e ocorrem
em seu favor outras razões, como a
tradição ortográfica . a similaridade do
português com as demais línguas românicas e a possibilidade de, num 10s
dois países, exercerem influência no
timbre das referidas vogais: acção
activo, actor, afectuoso, arquitectura,
colecção, colectivo, contracção correcção defectivo, dialectal, didactismo,
tilrecção director, eclectismo, electricidade , espectáculo, espectral, facção ,
paccioso , flectir , fracção traccionárío,
jractura, hecticidade, insectí ~ ida inspeção inspector intelectual, 'leccionar,
lectivo nocturno , objecção, ob1ectivo,
Octaviano, Octavio protecção protector, secção, seccionar, sectário, sector ,
seleção, seleccionar selectivo . suçtracção. tracção, tractor, transsacção,
transaccionar; a c e p ç ã o fldopção,
adoptar adoptivo, anabaptista, baptismo, Baptista, baptistério baptizar,
cepticismo, concepção, conceptaculo,
conceptivo conceptual, decepção excepção excepcional, exeptuar imperceptivel, intercepção, interceptação
interceptar, interceptor Neptuno neptunino, opticidade , optimate, optimismo optimista, percepção perceptivel
perceptivo, preceptor, recepção , receptação, receptáculo receptador receptivo receptor _ septenário , se'Otenvlro,
septlforme. septissílabo septuagenárzo,
septuagésimo, septuplicar sub-rept:cio, susceptibilidade, susceptível;

..

4, o Conservam-se Quando. sendo
embora mudos, ocorrem em formas
que devem harmonizar-se gràricamen··
te com formas afins em que um c ou
um p se mantêm , de acôrdo com um
dos dois números anteriores, ou em
que essas consoantes estão contidas,
respectivamente num x ou numa ~e
qüência 'Os. Escreve-se por isso: abjecto como abjecção; abstra rto, como
abstrucção; aeta e acto, como aeção
ou activo; adopto, adoptas , etc. como
ado'Otar: ateeto, como
efeetivo ou
afectuoso; "trctico e antárt co como
Arcturo , arquitecto como arquitectura; eaquéetico como caque.T ia; carácter .. como caracteres; colecta, ~omo
colectar; eontraeto (diferente de contrato acto de contratar) como contração ou contractivo; correeto, como
correção ou eorrectivo; dialecto. como
dialeetal; didactwo como didctismo;
dileeto , como dilecção; dil'ecto, como
direcção ou director; eclético como
eclectismo; Egipto, como egípcio; eléc-

trico , como electricidade; epiléptico.
como epilepsia; espectro, como espectral; exacto, como evactidão; excepto
como excepção ou exceptuar;; flectes,
flecte, flectem, come tlectir; héctico,
como hectlcldaàl'; obtecto . como ob1ecãão ou 001ec t, vo ; o/Jac to, como 01facção ou olfactivo; óptico como opticidade; óptimo, como optimis-mo,'
predilecto, como predilecção; projecto,

como pr01ecção ou pr01ector,' prospeoto, como prospecção ou prosspectivo;
recto , como rectidão; rellectes rellecte. rejlectem, como rellectir; rellicto,
rellicta, reflictas
re/lictamos , etc.
como rellectes reflectir, etc.: selecta
e selecto, como selecção ou selectivo;
séptu,plo , como septuplicar; sintáct1co,
como sintaxe AX=SS., mas etimolàgicamente es); táctica e táctico, como
tacticografia,' etc.
Prescinde-se da congruência gráfica
referida no último número, quando
determinadas palavras embora afins.
divergem nas condições em C'ue p.ntraram e se fixaram no português.
Não há, por isso, que harmonizar assunção com assumptivo; assunto, su bstantivo, com asumpto. ad1etivo; cativo co~ captor ou captura; diCionário
com dicção; vitória com victr ice; etc.
BASE VII

Independentemente do c gatural das
seqüência interiores cc cç e ct, e do p
das seqüências nnteriores pc, pç e pt,
eliminam-se consoantes várias de 'JUtras seqüências. sempre que são invariàvelmente mudas. quer na pronúncia portuguêsa, quer na brasileira . AS
mesmas consoantes porém se conservam (ou se substituem por outras equivalentes .dentro das n.ormas da escrita
simplificada) . no caso deserem invari1velmerite proferidas ou de oscilarem
entre a prolação e o emudecimento .
Assim:
1. O) b da seqüência bd; mantéém-sp,
apesar de nem sempre soar, no adjetivo e suustantivo súbdito;
2. 0 ) b da secüência bt: mantém-se.
por não ser geral o seu emudecimento ,
em subtil e derivados;
3. O) c da seqüência cd: elimina-se,
por ser sempre mudo, em anedota e
respectivos derivados ou compostos,
assim como erro senédoque;
4. o g da seqüência gd: elimina-se,
por ser sempre mundo em Emfdio e
Madalena ao passo quese mantém. ;:>or
nem sempre ser mudo, em am' gdala e
respectivos derivadJs ou compostos;

-

5. O) g da seqüência gm; elimina-se
em aumentar, fleuma, etc .. mas conserva-se em tôda~ as palavras em que
invariàvelmente se profere. como apolegma diajragma, fragmento;
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fundamentalmente pela etimologia e
por particularidades da hlstóna das
pala vras . Assim se estabelecem variad;simas grafias.
a) com e et: ameaça, amealhar,

antecipar arrep lUr, balnear boreal,
6. O) g da seqüência gn; conserva-se
campeão, cardeal <prelado ave, planem Agnelo, desIgnar, etc., mas elita' diferente de cardial - "relativo a
mina-se em tôdas as palavras em que
cÚdia") , Ceará, côdea enseada, ené invariàvelmente mudo, como assinateado, FloreaI . janeanes lê zdea, Leotura. Ináci o Inês , sinal;
nardo Leonel, Leonor . eLopoldo Leo7. O) m da seqüência mn: mantémte linear, meâo, melhor . nomear . pease embora nem sempre soe em amnha quase (em vez de quásil . real seniStia, amnistiar , tndemne indemnizamear , sem elhante, várzea; ameixial,
ção, indemntzar ominimodo omntpoAmeixieira, amtal amteiro, arneiro,
tente, mas eliminar-se em condenar,
artilharia , capitânlU, cordial (adjetivo
dano ginásio . ônibus, solene, sono,
e substantivo ) corriola, crânio, criar,
S o' p da secüência inicial ps: condiante, diminutr Dinis ferregial Fiqua'nto geralmente se mantenha elilinto Felipe (e idênticamente Fili pa,
mina-se excepcionalmente, em s~lmo e
Filipinas etc . ) , treixial giesta, I danha,
salmodia , assim como nosdenvados
igual, im iscuir-se tntgualável lampiãO
destas palavras;
. .
limiar Lum!ar lumieiro pátio, pior ,
9. O) s da seqüência xs: elimma-se .
tigela ' tijolo Vim1eiro, Vimioso Virgilio
por ser invariàvelmente mudo. em
(em vez de V ir gílio);
exangue , e nas palavras em que es_ta
b) com o e u : abolir Alpendorada,
seguido de outro consoante: exputçao,
assolar, borboleta, cobiça , consoada,
extipuláceo extipulado (paT~n!mO de
consoar cost ume . d!scolo êmbolo enestipulada) em vez de exsputÇao, exsgolir epíst ola, esbatoTtr-se .. esooroar,
tipuláceo , exstipulado;
jarândola temoral Freuoe zra, girân10. O) ph da seqüência de origem gredoia, goelÍz . JOcoso, magoa né1:oa n6ga phth: ao passo que perdura sob a.
dia, óbolo Páscoa , Pascoal. Pascoela,
forma de f , tal como o th seguinte
polir Rodol/o, távoa . tavoada, támla,
. , sob
a forma de t, tal como OStç P
tômbola , veio (subst antivo e forma do
a form a de t em grande número de
verbo vir ): água aluvião, arcuense,
palavras como afta difteria, flártic?,
assumir
bulir
camândulas curtir,
fli riase, flóTico oftalmolof/ta etc. '. ~ll
curt umé embutir entuptr f émur f 'smina-se em apotegma, dttongo, t stCO,
tula gldndula. íngua iucundo légua,
t isiologia etc.:
Luarnta lucu bração, 19ar, mangual,
11. o) th da seqüência de origem gre1I1anuel, míngua Nicarágua pontual,
ga thm perdura sob a forma de t, emr égua, t ábua, tabuada tabuleta, trégua
bora nem sempre seja proferido em
e vitualha.
ari tmética e aritmético , mas elimin:1Sen do muito var iada as condiçóê3
se em asma e derivados .
etimológica!' e fonético- históricas em
quese fixam gràficamente e e I ou o
BASE vm
e u em sílaba átona e ev' dente que
As consoantes finais b, c, d, g e t
so a consulta dos vocabul!irios ou diciomantêm-se quer seja mudas quer
nários pode indicar m:l;ta. vr z s 3 3
profe ridas. nas forma~ onomásticas em
deve e mpregar - ~e e ou I se o ou u .
que o uso as consagrou nomeadamenHá. todavia alguns 'a<'lS "m :, ue o
te antropón imos e topónimos da trauso dessas vogr'~ pode ~er fàcllme:'õe
dição olbllca: Jacob, Job, Moab; Issac;
sistematizado Gonvl'm fixar 0S S~ David , Gad; Goy, Magog; Bensabat .
guin tes:
_
Josafat .
1. c E.."Crevem-Sf CO'I1 e. e nao CJ ~
i an tes da ~lhba tónic'l 0< , UbstallLl Integr am-se também nesta normavos e ad j etivos CJue prr·rrdem d e SUbSo antropónimo Cid em oue o d é semtantivos
termil'ados fI" "F. e ela. vu
pre pronu rlciado: os topÓnimos Madrid
com
êles
está" em "aç'io d~rec ta ,
e Va lhadolid em que o d ora. é proAssim
se
:egulam'
a1de"u aldeola . :],[nur..ciado. ora não: e o topónimo Cadeota
por
aldpia;
avea/. l ' ateta;
lecut ou Calicut. em que o t se enconbaleal.
por
balela;
bolpezro
p r bolcla;
tra nas mesmas condições.
cadeado, por -:ade;a; al1dieiro, por
BASE IX
candeia; centeeíra e cente iro
pJr
centeiO;
colm
eal
e
colmeezro,
po.
colO (mp. ;~o do c e do i, assim como
meia', correada co rrea me por correta.
do o e do u, em sílaba âtona., regula-se
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2. () Escrevem-se igualmente com e,
antes de vogal ou ditongo da sílaba
tónica , os derivados de palavras que,
terminam em e acentuado
(o c:uaj
pode representar um antigo hiato: e~,
eel: galeão, galeota, galeote de gale;
guineense, de Guiné; poleame e poleiro, de polé.
3. o Escrevem-se com I, e não com

e. antes da sílaba tónica os abjetivos
e substantivos derivados em que- entram os sufixos mistos de formaçá'l
vernácula iano e iense, os quais, são
o resultado da combinação dos sufixos
ano e ense com um i de origem analógica (baseado em palavras onde a.no
e ense estão precedidos de i, pertencente ao tema; horaciano, italiano,
duriense Ilaviense. etc. ) açorzano,
cabo-verdiano,

camoniano,

goisiano

(relativo a Damião de Góis"). solocliano. torriano ("de Torres Vedras")
siniense
("deSines') . torriense ("de
povoação chamada Torres").
4. 0 Uniformizam-se com asterminações io e ia (átonas) em vez de eo e
ea, os substantivos que constituem variações. obtidas por ampliação de outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular) ( de cume; hástia,
de haste; réstia, do antigo reste; véstia de veste.
5. o Os verbos em ear podem distinguir-se pràticamente, grande número
- de v-êzes. dos verbos em iar, quer ilela
formação ao mesmo tempo. Estão no
primeiro caso todos os verbos que se
prendem a substantivos em eio ou e,a
(sejam formados em português ou ve ,
nham já do latim); assim se regulam:
aldear, por aldeia: alhear. por a.lhelO;
cear, por ceia; encadear. por cadeza:
idear, por ideia; pear por peia, etcL
Estão no segundo caso todos os verbos
quetêm normalmente flexos rizotónicas em eio, eias, etc., desde qeu não
se liguem a substantivos com as terminações átonas ia ou io (cemo ansiar ou odiar; clarear, delinear d~
vanear, falsear, granjear , guerrear,
hastear nomear semear. etc.
6, o Não é lícito o emprego de u fi-

nal átono em palavras de origem latina. Escrever-se por isso: moto . em
vez de mtou (por exemplo. na expressão de moto próprio) ; tribo, em vez de
tribu.
7. o Os verbos em oar distinguem-se
pràticamente dos verbos em uar pela

sua conjugação nas formas rizotonicas,
que têm sempre o na sílaba acentuada: abençoar. com o como abençoa,
abençoas, etc.: destoar, com o, com')
ck~ _00, destoas, etc .

BA.'lE X

O verbo perguntar não admite na

escrita corrente a mudança da sílaba
per el" pte OJ""Jun tar. E o mesmo
se dá por conseguinte. com , ualsq'.H'r
palavras dele formadas: perguLta . perguntador. perguntante pergUnta0 Teperguntar . e não pregunta preguntador, preguntante, preguntão reprel/untar. Contudo, as formas
prequntnr.
1Jregunta, etc. allsim como ) U1.l'as
(preguntar, pregunta, etc.) todas elas

meras representantes de varlações fonéticas. podem ser registradas em vocabulários e dicionários para informação dialectológica ou histórica-líTIguistica.
I
BASE XI

Consideram-se normais na escrita
corrente as formas quer e requer dl1s
verbos querer e requerer . em vez de
quere e requeres ele quer. ele o quer,
ela requer ela o requer quer dizer e
não ele quere, ele o quere . ela requere,
ela o requel'e, quere dizer. São legitimas entretanto as formas com e fi-

nal, quando se combinam com o pronome enclítico o ou qualquer das suas
flexões: quere-o, quere-os, requere-a,
requere-as.
A forma quer transmite a sua grafia i conjunção a qeu deu orürem e

mantém-na. além disso em todas as
palavras compostas e locuçõe.s e.m que
figura: quer... que; bemame-quer ,
malmequer; onde quer que, quem quer
que.
BASE XII

Na representação dos vogais nasaalS
devem observar-se além de outros suficientemente conhecidos, os seguin·
tes preceitos:
1. o Quando uma vogal nasal tem outra vogal depois dela a nasalidade é
expressa pelo til: datá desealmado,
êarcada, lúa (antigo e dialectall, da
(antigo e dialactall .
2. o Quando uma vogal nasal xorre em fim de palavra ou em fim de
elemento seguido de hífen, representase a nasalidadepelo til se essa voga) é
de timbre a; por m se posui qualquer
outro timbre e termina a palavra : p
por n, se é de timbre diverso de a e
está ;:ieguido dess a,á grã nríi-Bre·tanha lã. órqã . sã-braseiro (forma dialectal; o mesmo que são-braspnse "de S Braz dE' Alportel") : clarim tom ,
vacum; flautins semitons, zunzuns
3 o Os vocábulos terminados ~m ã

transmitem esta representação d'lQ
nasal aos advérbios em mente que deles se fOrnlem, assim como a derivadas

-- 18 -

em que entrem sufixos preçedidoo do
infixo z: cristámente, irmámente, sã-

..

mente, jázudo, maçãzita, manhãzinha,
romãzeira .
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Em complemento dos preceitos de
representa,ção das vogais nasais importa notar que nas combinações d~s
prefixos in (tanto o que exprime interioridade como o que exprime negação) e en (diferente do elemento eh,
resultante da proposição ems em/im,
enquanto) com elementos começados
porm ou n, não se admitem, quanto á
escrita normal as seqüêncIas mm e nn,
as quais se reduzem, respectivamente,
a m e a n: imergir, inovação, inato

quer no sentido de "congênito" . quer
no de "não n.ascido"), e não immergiro inovação, innato; emagrecer, emodurar enegrecer, enobrecer e não emmagrecer. emmoldurar, ennegrecer, ennobrecer.

Os ditongos orais que em parte tanto podem ser tónicos .como átonos, dl"tribuiem-se por dois grupos principais
consoantes a subjuntiva soa i ou u: ai,
ei, éi (apenas tônico) ei (apenas átono) ,oi 6i (apenas tónico). Ói (apenas
átono) ui; anu, eu éu (apenas tónico),
eu (apenas átono), iu ou (ditongo
antigo e ainda dialectal, nivelado na
pronúncia normal com o feçhado):
braçais , catxote. devets eirado, tarnéis,
farnéizinhos goivo goivar lenç6is lençóizinhos. ta tUtS , uivar; cacau cacaueiro. deu, endeusar ilhéu ilhéuzito mediu
passou regougar. Admitem-se todavia,

excepcionalmente. à parte dêstes dois
grupos. os ditongos deA=âi ou aiQ e ao
(= éiu ou au): o primeiro representado nos antropónimos Caetano e Caetana, assim como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha são-caetano .etc I : o segundo. representado nas
com binações da preposição a com as
formas masculinas do artigo ou prenome demonstrativo o, ou sejam ao e
aos.

Cumpre fixar . a propósito dos ditongos orais os seguintes preçeitos partIculares .
1. o E o ditongo UI e não a seqüência
vocálica ue r ue seemprega nas forma..0 de 2 a e 3 a pessoa do singular do
presente do indicativo e igualmente
na de 2 a pessoa do singular do imperativo dos verbos em uir: constituis,
infllli . retribUI Harmonizam-se. por
tanto essas formas com todos os caso~ de ditongoui de sílaba final ou
fim de palavra (azuis . fui. Guarda/ui,
Rui. etc I: e ficam assim em paralelO
gráfico-fonético com as formas de 2. 8

e 3. a pessoa do singular do presente
do indicativo e de 2. a pessoa do singular do imperativo dos verbos ~m air
e em oer; atrais cai, sai, móis, remói,
sôt.
2. o E' o ditongout que representa

sempre em palavras de origem latina,
a união de um u a um ! átono seguinte. Não divergem, portanto, formas
como fuido de formas como gratuito.
E isso não impede que nos derivados
de formas daquele tipo as vogais u ei
se separem; fluido, fluidez lu-i).
3. o Além dos ditongos orais propria-

mente ditos os quais são todos decrescentes. admite-se como é sabido, a
existência de ditongos crescentes. Podem considerar-sE: no número deles os
encontros vocálicos poetÓnicos. tais os
que se representam gnficamente pOr
ea, eo ia, ic, io oa, ua ue ou; áurea
áureo, colúnia, espécte, eximio, mágoa,
míngua, ténué . tríduo.

Os ditingos casais, que na sua maio~
ria tanto podem ser tónicos como
átonos pertencem gràficamente a 10ill
tipos fundamentais: ditongos constituídos por vogal com til e SUbjuntiva
vocálica: ditongos constituídos por vogal e consoante nasal. tendo esta o
valor de ressonãncia. Eis a indicação
de uns e outros:
1. o Os ditongos constituídos por vogal com til e sujuntiva vocál1ca são
quatro, considerando-se apenas a lin-

..
•

"

guagem normal contemporâneas: de

(usado em vocábulos oxiton: s e derivtl- dos) . ãi (usados em vocábulos anoxitonos e de:ivados) .ão eõe. Exemplo:
cães, Guimarães .. mãe, mãezinha cãi-

,;

bas, cãibeiro cãibra zãibo; mão mãozinha nâo, quão (não quam) . sótão , s6tãoz,inho, tão (não tam); Camões. orações, oraçõezznhas . põe,
repões. Ao

lado de tais ditongos pode p8r exemplo. colocar-se o ditongo uí; mas este,
embora se exemplifir ue numa forma
popular como TU!, = ruim, representapopUlar como fui . = ru!m representa-se sem o til nas formas muito e
mut, por obediência à trad iç&o
2. o Os ditongos constituídos por vo gal e consoante nasal equiva lente a
ressonância são dois: am e em . Dlvergem. porém. nos seus empregos:
aI am (sempre átono) só se emprega em flexões verbaís. onde nunca
é lícito substitui-lo por âos amam . devíam, escreveram. puseram;
b) em (tónico ou átono e nivelado

por vêzes. tanto em Portugal como no
Brasil. com a nassalado) emprega-se
em palavras de categorias morfológi-

..

_
..
Ao
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cas diversas, incluind6 flexões vrebais,
e pode apresentar variantes gráficas,
determinadas pela posição pela acentuação ou 3imultâneamente pela posição e pela acentuação; bem Bembom
(topónimo) Bemposta . cem, devem .
nem, quer::. S('I·~. tf7n v:t[Jcín ; B en can-

ta Benfeiw Hennca, benquisto, bens,
enfim, enquanto, homenzarrão homenzinho
nuvenzinha, tens, virgens;
amém (variação de ámenQ, armazem,
convém, mantém, ninguém , porém
Santarém, também; convêm, mantêm,
têm (3. 8S pessoas do plural>; Armazéns, desdéus, convéns reténs; Belen_
zada . vintênzinho.
BASE XIV

Prescinde-se do acento agudo nas
vogais tónicas e eu de vocábulos oxitonos ou paraxitonos. quando precedidas de vogal que com elas não tor mam ditongo. são seguidas de L m.
n, r ou z finais de sílaba ou ent§ o
Ide nh: adaíl, hiulco paul: Caim ,
Coimbra, ruzm; constituinte, saindo,
triunfo; demiurgo ,' influir, sairdes:
aboiz juiz, raiz; fuinha, mOinho,
rainha.
BASE

xv

• Dispensa-se o acento agudo nas vugais tónicas z e u de palavras paraxitonas quando elas são precedidas
de ditor"go; nos ditongos tónicos iu
e ui. quando precedidos de vogal; e
-na vogal tónica u quando, numa palavra paraxitona está precedida de
i e seguida de s e outra consoante.
Exemplos dos três casos: baiuca, bocaiuva. cauila, tauismo; atraiu
bluiu. paus; semiusto.

in-

Quando as vogais tónicas i e u estão precedidas de ditongo. mas pertencem a palavras oxitonas e são [1 nais ou seguidas de s. levam acento
agudo: Piauí, teíu, tuiuiú, teiús

tuiuiús.

BASE XVI

'.

O ditongo el da terminação eia,
mesmo que possa soar éi nunca leva
acento agudo em virtude das divergências que neste caso existem não
apenas entre a pronúncia portuguesa
e a brasileira. mas também entre as
pronúncias de regiões portuguesas
Escreve-se.
portanto:
assembleia,.
ateia !feminino de ateu) bOlela. Cri-

meia . Enetas. Galileia, geleia hebreia,
ideia nemeia patuleia plateia do
mesmo modo que aldeia baleia, cadeia, cheia, lampreía, sereia , etc.

Por idêntica falta de pronúncia
uniforme dispensa-se tam:tém o
acento agudo no ditongo ei da terminação eico e no ditongo oi de algumas palavras paroxitonas: coreíco
epopeio. onomatopelco; comboio (tcC9;;d'>r (;, COlrJU fl ~x;,o de combOlaTJ. dezoIto.

C'.;).\"a

BASE XVII

Assinala-se com o acento agudo,
nos verbos regulares da primeIra
~conjugação a terminaçao da primelfa
pessoa do plural do pretérito perfeito
do indicativo: amámaos, louvámos,
etc ..
Serve aqui o acento agUdo, não
para indicar o timbre da vogal tónica,
visto a pronúncia desta carecer de
uniform:dade mem sempre aberta 'em
Portugal. nem sempre fechada no
Brasil) , mas apenas para distingulr
das corerspondentes formas do pl'.:"
sente do indicativo (amamos, louvamos, etc.), em beneficio da clareza
do discurso as formas pretéritas com
aquela terminação.
xvnI
Emprega-se o asunto agudo nas
palavras que, tendo vogal tónica
aberta sejam homógrafas, de palavras sem acentuaçãe. própria. Assim
se diferençam; pára, flexão de parar .
e para, preposição; péla, substantivo e flexão de pelar, e pelas , combinação de per elas; pélo, também
flexão de pelar, e pelo, combinação
de per e lo: pólo, substantivo, e pala,
combinação rie por e lo; pólos, plural
de pólo, e palas, combinação de por
e los; etc.
BASE

BASEXIX

As vogais tónicas a, e e o de vocá bulos propa roxitonos levam acento
circunsflexo quando são seguidas de
s!la ba iniciada por consoante nasal e
so&.m invariàvelmente fechadas nas
pr on úncias normais de Portugal e do
Brasil; câmara. pltnico, pirltmide;
f êmea, sâmea, sêmola; câmara . Mas
levam . diversamente. acento agudo
que nesse caso serve apenas para indi car a tonicidade, sempre que, encontrando-se na mesma posição, não
soam todavia. com timbre invariável: Dánae , endémico, género, proémio; fenômeno. macedónio trinômio .

Regulam-se por um ou outro destes
dois emprego~ os vocábulos paroxitonos que precisando de acentuação
gr áfica. se encontrem em condições
idênticas.
Assim. ânus. certâmen .
tentâmen; mas Amon, bónus, Vénus ,

-2GBASE XX

As formas monossilátJ.icas da' ~er
ceira pessoa do plural do presente
do indivativo dos verbos ter e vir
têm e vêm, marca.da.s com acento'
circunflexo para se distingUIrem ·:1",S
corre.spondentes da terceira pessoa
do smguiar, tem evem, são de emprego exclusivo na escrita corrente
preterindo assim as forma.s jlss!la~
bica.s téem e vêem, que se consideram como dialectais.
De moJo análogo também só devem e~crever-se correntemente as
formas con,posta.s contêm convêm
mantêm, provêm. etc., diierençada;
pelo acento circunsflexo das terceiras
pessoa.s do singular contém convém
mantém, provém etc. e por isso sé
prescinde das formas composta.s de

têem

e têem.

BASE XXI

. Ao passo que se emprega o acnto
nas forma.s vrbais paroXI tonas em que urr. e tánico fechado
faz hiato com outro e pertencente a
iermmaçáo em . prescind&-se desse
acento nas formas veroaÍE e nominais paroxitonas em que um o táDICa fechado taz hiato com Dutra tJ
fi~.al ou seguld<o de 8. Exemplos: '
creem . de em leem, vêem Idos verOos
crer, dar, ler, ven. e do mesmo modo
c~cunflxc

descrêem

desdêem,

relêem,

revêem

(dos verbos descrer, desdar , reler, re'Der), mas, sem acento circunllexo.
abençoa condoo-me, enJoa, moa . retnoOVoos.

Com as formas do segundo tipo nJvelam-se na escrita, tal como na
pronúncia, várias formas onomásticas
de origem, grec-Iatina: Aqueloo ' EOO ,
ete .
BASE
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O emprego do acento circunflexo.
para distinguir formas paroxitonas uU
oxitonas das suas 110mágrafas heterofónicas. faz-se apenas em dois ca80S: 1. O) quando uma palavra ~om
vogal tónica fechada e homágrafa de
uma palavra sem acentuação própria;
2. o ) quando uma flexão de deterIDlnada palavra, também com vogal LáDica fechada, e homógrafa de outra
flexão da mesma palavra em que a
vogal tÓl1lca soa aberta. Assun se diferençam . no primlero caso Iem que
não se lllclui a forma veroal como p~
crita tal qual a partlcula como. ;.>or
esta poder ter acenuação :JropriaJ:
côa, flexão de coar. ecoa, combins<'i\o
de com e a (do mesmo modo COO,

topónimo); côas também flexão de
coar e coas, combinação de com e
as: .pêlo, substantivo, e, pelo, combinaçao de per e to; pelos pural de
pêlo, = pelos, combinação de per e los;
pêra. substantivo, e pera, preposição
arcaIca (mas o plural,
peras, sem
acento) ; pêro, substantivo, e pera,
conjunção arcaica
(mas o plural,
peras tamtJ.ém sem acento); Pêra,
antropónimo (com acentuação própria, embora de origem proclitica>. e
a mesma conjunção pera; pôlo, substantivo
e polo, combinação de por
elo; pôlos, plural de
pôlo, e polos,
combinação de por e los; pôr, verbo,
e por preposição; etc.
E assim também se diferençam no
segundo caso: pôde, forma do pretérito perfeito do indicativo do verbO
poder. e pode, forma do presente d')
indicativo do mesmo verbo: dêmos,
forma do presente do conjuntivo ao
verbo dar, e demos forma do pretérito perfeito do indicativo do mesmo verbo (embora nesta última flexão nem sempre seja aberta a vogal
tónica) .
Peit!? esta limitação. prescinde-se
do acento circunflexo em grande nu-'
mero de palavras com vogal tónica
fechada que são homografas de outras
com vogal \'.omca aberta. Quer dizer:
cC'nquanto se dlstmgam na pronun- .,
Cla. não se dIstinguem na escrita formas como: acerto <ê>, suostantlvo, e
acerto ( é) flexão d e acertar.. açores
({I) , plural de açor Ido mesmo modo
o topónimo .4.çores) . e açores ló), flexao de açorar; aquele lê), ·pronome.
e aquele lél flexão de aquelar; aqueles (ê) plural de aquele, e aqueles
(é), também t'lexão de aquelar; cerr::a
(ê), substantlvo, advért:'lo e elemento
da 10clliÇao prepositiva cerca de, e cere Ié) , flexão de cercar; colher (ê),
verbo, e colher lé) . substantIvo. cor
(ô), substantivo . e cor lál. elemento
de locação adverbial de cor; doutores
lê ) , plural de aoutor. e doutores 'Ól,
flexão de doutorar; ele lê). pronome,
e ele lê) . nome da letra 1: eles lê) .
plural de ele lê). e eles lél, plUral
de ele (t: I: esse lê) . pronome, e esse
(tI
nome da letra s: eSses lê), plUral de esse lê) e esses (é) . plural ele
e,ose (e): este lê) pronome. e este
(é). substantlvá: esteve rê). flexao de
ebtar, e esteve (é), flexão de estevar'
fez (ê), substantivo e flexão de faze;,
e/ei? lé) . SUbstantivo; f aTa 'ê). tlexao
de ser e tr . e tora ró) advérblO !I1terjelcao e substantIVO; tosse <Ô). tam-

•
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bém flexão de ser e ir, e fosse (Ó),
flexão de fossar; zngleses (ê), plural
c: cznglês, e zngleses (ê), flexão de znglesar; meta (ê) , flexão de meter, e
meta (é) substantivo; nele <ê), combu.ação de em e eLe, e nele (e), substantIvo' 9ca 'ô), femm1l1o de oco, e
oca lÓ>', substantivo; pIloto (Ô), substl>-ntivo, e piloto (O). flexão de pilotar; portuguesa (ê), femmino d~ por .uguêS, e portuguesa (ê), flexao de
portuguesar; rogo (ô), substantIvo,. e
rogo (Ó), flexão de rogar; seres (e I .
flexão de ser (ê), e Seres (é), nome
de povo; transtorno (ô), substantIvo,
e transtorno (Ó), flexáo de transtornar; vezes (ê), plural de vez e vezes
(é), flexão de vezar; etc.
BASE XXIII

Escrevem-se com acento grave, na
parte antenor ao sufixo, os advérbios
em mente qu eprovêm de form d.s murcadas com acento agudo: benéflca'mente, contiguamente. diàrwmente;
agradàvelmente , dIstraidamente, genuznamente, nerolcamente, mlúdamente; màme1.te somente,

Do mesmo modo escrevem-se com
-acento grave, na parte antenor a terminação . os denvados em que entram
sufixo:: procedidos do mflxo < e CUjas
formas básICas são tambem marcadas
com acente agudo: chàvenazznna, ta-

•

- b?Ozi.nho. nódoazzta; boiazznha, raulnazzta, màrtizznho, orfãzznha, reptplZZWS; anélzznnos, avózznha, caezez1'0 chapeuzinho, chàzada, herolzm/w,
màzon,., pézito. pezorro, pézudo, santa- fézal, sozinho, vznténzito.
BASE XXIV

Serundo o modelo das formas a e
às, resultames da contracção da prepo-

.

.e

sição a com as flexões femininas do
artIgo defillldo ou pronome demonstr<>t.vo o, emprega-se o acento grave
noutras contracçôes da mesma preposição com formas do mesmo artigo ou
pronome. e bem assim em contracções
idêntlCas em que o pnmeiro elemento
e uma palavra inflexiva acabada em Q.
Exemplos: o e os, contracçôes da dita
pr, pOSIção (correspondentes às combma.çôes normais ao e aos) com as
fOrInas o e os; pro, prà . prós e pràs,
contracçôes de pra. redução da preposiçãc, para, com as quatro formas o,
a . os e as,
Anàlo!:,amente, faz-se uso do acento
gra'
n8S contracções da preposição
" com as formas pronominais demons-

erat \ as aquele, aquela, aqueles, aquetas, aquilo e com as compostas aquewutro. aqueloutra, aqueloutros e aqueloutras' àauele àquela, àqueles, àquelas, dquiio, àqueloutro, aqueloutra,
àauelourtos. (!,que/outral;, Mas, se tais
~ormas, em vez de se contrall'em com
essa preposIção, se contraem com uma
palavra inflcxiva acabada em a, por
exemplo pm , já o acento grave não
tem cabimento. porque as duas partes se escrevem distmtas. apesar de
tonéticamente unidas: pra aquele. pra
aquela, pra 'Uquilo. etc. <a+ a abertO), tal como para aquele, para aquela,
para atiuilo, etc.
BASE XXV

O to::ónim:> Guiana e os seus de!'ivados, êomo guianense e guianês, posto
que o u se ja foneticamente distinto
do g a!1terior, formando ditongo com
o i seguinte dispensam, por simplificação ortográfica, o acento grave
com que poderia assinalar-se tal dlstinçàc, .
Segue o modelo de Guiana, dispensando Igual emprego do acento grave,
a forma Gmena, aportuguesamento do
topónimo francês Guyenne,
BASE XXVI

Independentemente das. contracções
crmo à, àquele àquela, àquilo, àqueloutro, etc .. , que o acento grave diferen."a de a, aquele. aquela, aquilo
aqueloutro, etc. (veja-se a c,ase XXIV) •
apenaE num caso se emprega este
acento para dIstinguir uma palavra da
sua homógrafa heterofómca: quando
uma forma com vogal aberta em silaDa átona está em homografia com outra que lhe é etlmologlCamente paralela e em que a mesma vogal e surda, pele menos na pronuncia portuguesa, ASSIm se diferençam: agora,
interJelçao usada no Norte de Portugal, e agora, adverbio, conjunção e interJeIção: Ó, à os, às. formas arcalCas
de artigo definido ou pronome de:.lOllstrativo e o. a, os, as; préguntar,
;l:ebelsmo eqUivalente à forma normal
perguntar I veja-se a base X). e pre!'juntar; etc
Em virtude desta limitação, dispensam o acento grave muitas palavras
com vogal átona aberta que são ho':og rl>-fa~ de outras em que a vogal
correspondente pelo menos em Portugal, é normalmente surda. Nivelam-se, portanto, na escrita sem
em~argo da sua dHerenclação ·na pronuncia, formas como as seguintes:

-22 ê). advérbio e elemento
da locução prepositiva acêrca de. e
acerca, flexão de acercar; aparte (à),
su~tantivo, t' aparte, flexão de apar<:'7 .. asinha là) diminutivo de asa. e
aSinha, advérbio; ave (é), interjeição
(consequentemente, ave-maria. e não
a~e··maria), e ave, substantivo; molhada AO). substantivo, e molhada,
flexao de molhar; pregar (é), verbo,
e prefar, também verbo; salve (ê). interjeição, e sltlve, flexão de salvar; etc.
BASE xxvn
O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portugt.esas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo
que haja separação de duas vogais
que normalmente formam ditongo:
saudade, e não saüdade, ainda que tetrassUabo; saudar, e não saüdar, ainda
que trissUabo; etc.
Em virtude desta supressão, abstraise de sinal especial, quer para distinguir, em sUaba átona, um i ou u de
uma vogal da sUaba anterior, quer
para distmguir, também em sílaba átona, um i ou u de um ditongo precedente, quer para distinguir. em sílaba
ttnica ou átona, o u de gu ou qu de
um e ou • seguintes: arruinar, consacerca (á '"

....

tituiria, depoimento, eSmiuçar, faiscar,
taulhar, oleicultura, paraibano, reunião, abaiucado, auiqui, caiuml1, cauixi,
pia,uiense; aguentar, anguiforme, arguit. . bilingue. lingueta, linguista, linguístaco; apropinque (com a variação
apronpinqueQ, cinquenta, delínquem
(com a variação delinqàem) , equestre, frequentar, tranquilo, ubiquidade.
BASE XXVIII

Emprega-se o hifen nos compostos
eu que entram, fonéticamente distin"s (e, portanto, com acentos gráficos,
se os têm a parte), dOls ou mais substantivos, ligados ou não por preposlr;.
ou outro elemento, um substantivo
e um adjectivo, um adJectivo e um
substantivo, dois adjectivos ou um
ad,]ectivo e um substantivo com valor
actjectivo, uma forma verbal e um
substantivo, duas formas verbais. ou
ainda outras combinações de palavras,
e em qUt o conjunto dos elementos,
ma.ltida a noção da composição, forma um sentido úmco ou uma aderênria de sentidos. Exemplos: água-decotónia, arco-da-velha . bispo-conde,
brí: cos-de-pnncesa . cor-de-rosa (adJe-ctivo e substantivo invariável) , decl'eto· let, erva-de-santa-maria, médi-

b

co-cirurgtao, rainlu;z-cláudia, Tosa-do1apão, tio-avô; alcaide-mor, amOTperfeito . cabra-cega , criado-mudo, cTistãn-novo. fogo-fátuo guarda-nocturno,
homem-bom, lugar-comum, obra-prima, sangue-frio, alto-relevo, baixo-relevo . belas-letras boa-nova (insecto),
grande-oficial. qrão-duque, má-criação. primeiro-mimstro, primetro-sargento. quota-parte; rico-homem, Çegunda-jeira, segundo-sargenti, amarelo-claro , azul-escuro. azul-ferrete, azultopáziO. castanho-eScuro, verde-claro,
verde-esnteralda, verde-baio, verdenegro, esmeralda, verde-gaio, verd~
negro. verde-rubro . conta-gotas, detta-gatos, finca-pé , guarda-chuva, pára-quedas, porta-bandeIra, quebra-luz,
torna-viagem, troca-trmtas; puxa-puxa ruge-ruge. assim-assim (advérbio
dt' modo) , bem-me-quer. bem-te-vi,
c.h o v e- não-molha, diz-que-diz-que,
mais-Que-perfeito, maria-já-é-dia, menos-mal (= "sofrivelmente"), ntenosmau (= "sofrível"). Se, porém, no

cOTlJunto dos elementos de um composto, esta perdlda a noção da comP0S1Ção, faz-se a aglutinação comple-.
ta: gIrassol, madrepérola, madressilva,
pontape.

De acôr10 com a sespécies de compostos que flCam indicadas, devenam,
em prmcíplo. exigir o uso do hífen todas as espécies de compostos do vocabuHulO onomástico que estivessem em
iaeLticas condições morfológicas e
semânticas Contudo. por simplificação ortográfica, esse uSo limita-se
apenas a alguns casos, tendo-se em
conslderação as práticas corrente.
Ex€mplos:
a) nomes em que dois elementos se
ligam ' por uma forma de artigo:
Albergaria-a-Velha, M ontemor-o-Novo,
Trás-as-Montes;
b) nomts em que entram os elementos grão e grã; Grã-Bretanha,
Grão-Pará;
C) nomes em que se combmam s1métricamente formas onomásticas (tal
como en. bzspo-conde , médico-cirurgião, etc.): Austria-Hungria, Croácia-

Eslavónia;
d) nomes que principiam por um
elemento verbal: Passa-Quatro, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, TrincaFortes;
e) nomes que assentam ou correspondem diretamente a compostos de
vocabulário comum em que há hifen:
r"~ ; + ~'~ Mnr como capitão-mor; Nor~mericanos, como norte-americano;

-
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-23PeleS-Vermelhas , como pele-vermelha;
Sul-Africanos , como sul-africano; Todo-Poderoso, como tOdo-poderoso.

Limitado assim .') uso do hifen em
cmposto~
onomásticos formados por
justaposição de vocábulos são variadl.s.simo se" compo'S tos do mesmo tipo
que pres,cinQzm desse sinal: e apenas
se admite que u mau outro o tenha
em parte, 3e o exigir a analogia com
algum dos casos supracitados ou se
entrar na sua formação um vocábulo
escrito com hifen: A dos Francos (pOv(\ação de Portugal \ , Belo Horizonte,
Castelo Branco Itopónimo e antropónimo; com a variação Castelo Bran-

<

co), Entre Ambos-as-Rios . Figueira
da Foz, Foz Tua Freixo d.e Espada á
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques. Minas Gerai~ Nova uelândia,
Ouro Preto , Ponte de Lima, Porto Alegre Rio de Janeiro, Santa Rita do
Passa-Quatro São (Ou S,) Mamede
de Ribatua, Torre de Dona (Ou D )
Chama, Vila Nova de Foz Céa, Entre-

•

tanto ,os derivados directos dos com· postos onomásticos em referência, tanto dos que requerem como dos que
dispensam o uso do hifen, exigem este
sinal, à maneira do que sucede com
os derivados directos de compostos si- mil ares do vocabulário comum . Quer
dizer: do mesmo modo que se escreve,
por exemplo, bem-me-querzinho, grande-oficialato grão-mestrado guardamoria, pára-quedista, santa-fezal em
harmonia com bem-me-quer , grandeoficial grão-mestre guarda-mor páraquedas, santa-fé, deve escrever-se: be10-horizonti1w,
de Belo Horizonte;
castelo-vidense . de Castelo de Vide;
el. pírito-santense
de Espírito Santo;
ju'''!-forano, de Juiz de Fora; pontelimense, de Ponte de Lima; portoulegrenSe, de Porto Alegre; são-tomense, de São (ou S,) Tomé; vilarealense , de Vila Real.

Convém observar . a propósito, que
as locuções onomásticas (as quais diferem dos compostos onomásticos como quaisquer locuções diferem de
quaisquer compostos, isto é, por não
constituirem unidades semânticas ou
aderências de sentidos, mas conjuntos
vocabulares em que os respectivos
componentes, apesar da associação que
formam, têm os seus sentidos individualizados' dispensam, sejam de que
espécL forem , o uso do hifen, sem
pnj uízo de este se manter em algum
c0mponente que já de si o possua:
rimerica do Sul, Beira Litoral, Gália

Cisalpina Irlanda do Norte; Coração
de Leão, Demónio do Meio-Dia, Príncipe Perfeito Rainha Santa; etc, Es-

trIO assim em condições iguais às de
todas as locuções do vocabulário comum, as quais, a não ser que algum
dos seus componentes tenha hifen (ao
deus-dcea, Q queima-Toupa. etc.), inteiramente dispensam êstz sinaL como
se pode ver em exemplos de várias espécies:
a) locuções substantivas: alma de
cântaro, cabeça de motim, cão de
guaTda, criado de quarto, moço de recados, sala de visitas;
b) locuções adjetivas: cor de açafrão. cor de café com leite , cor de
vinho (casos diferentes de com-deros!', que não é locução, mas verdadei-

ro composto, por se ter tornado unidade semãntica);
c) locuções pronominais: cada um
êle próprio, nós mesmos, nós outros,
quem quer que seja, uns aos outros;
d) locuções adverbiais: à parte
(Dote-se o substantivo aparte) de mais
(locução a que se contrapõe de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, etc,), depois de amanhã, em cima, por certo, por isso;
e) locuçlJes prepositivas: abaixo de,
acerca de , acima de. a fim de. a par
de, á parte de, apesar de, aquando
de, debaixo de, enquanto a, por baixo
de, por cima de, quanto a;
t) locuções conjunclonais: a fim de
que, ao passo que, contanto que, logo
que, por conseguinte v,sto coma.
BASE XXIX

Emprega-se o hifen em palavras
formadas com prefixos de origem grega ou latina, ou com outros elementos
análogos de origem grega (primitivamente adjectivas), quando convém não
os aglutinar aos elementos imediatos, por motivo de clareza ou expresshidade gráfica, por ser preCiso evitar má leitura, ou por tal ou tal prefixo se- acentuado gràficamente. Assim o dOoCumentam os seguintes casos:
1. O) compostos formados com os prefixo: contra, extra (exceptuando-se
extraordinàrioQ, infra, mtra supra e
ultra, quando o segundo elemento tem
vida à ~arte e começa por vogal, h,
r ou S: contra-almirante, contra-harmOnlCO , contra-regra . contra-senha;
ex tra-axilar extra-humano, extra-regulamentar, extra-secular, infra-axilar, infra-hepático, infra-renal , infrasom, intra-hepático, intra-ocular, in-
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tra-raquidiano; sup7a-axilar, suprahepático, supra-renal. supra-sensível;
ultra-humap.o, ultra-oceânico, ultraromânttco ultra-som;

2 o) compostos formados com os elementos de ongem grega auto, neo,
proto e pseudo quando o segundo
elemento tem vida à parte e começa
por vogal, It, r ou s: auto-educaçáo,
auto-retrato auto-sugeStáo; neo-eScoInsttcO, neo-helémco, neo-republicano,
neo-soctaltsta; proto-ánco proto-histónco proto-românttco. proto-sul/ureto; pseudo-apóstolo. pseudo-revelaçáo
pseudo-sábto;
3 o) compostos formados com os
prefixos antI arqu! e semt, quando o

segundo elemento tem vIda à parte e
começa por h, t, r ou s: anti-higiénico, anti-iberico, anti-religiOSO, antisemzta. arqut-'hipérbole. arqUl-irmandade. arqui-rabino, arqui-secular, semi-homem, semi-interno, semi-recta,
semt-selvagem;
4. O) compostos formados com os prefixos ante, entre e ~obre quando o se-

gtmdo elemento tem vida à parte e
começa por /7,:. ante-/7,istórico, entrehostil, Sobre-humano;

compostos formados com os
pr 'fixos fnper mter e super. quando o
seg-undo elemento tem vida à parte
e começa por fi, ou por um r que não
se liga foneticamente ao r anterior'
5

O)

hiper-humano, inter-helénico. inter:
reszstente, super-homem, super-requintado:
al do, da, doS, das, dele. dela deleS, delas; deste, desta, destes. déstas
disto; desse. dessa. desses' dessas'
disso; daquele. daquela daq~eles da;
que/as. daquilo; destoutro, destr;utra.
dcstroutros
destroutras'
dessoutro
dessoutra, dessoutros. de~soutras' da~
queloutr,-, daqueloutra, daquelóutros
daqueloutras: daqui; da!; dali; dacolá,:
donde; dantes (= "antigamente"):
b) nO. na, nos, nas; nele, 1Ll:/a
neles. nelas. neste. nesta. nestes, nes:
tas, nisto. nesse. nessa, nesses nessas,
msso, naquele naquela naqueles naquelaS, naquilo. nestroutro, nestoutra.
n~,qtoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra. nessoutros. nessoutras, naqueloutro. naqueloutra, naqueloutros. naqueloutras num numa nuns. numas,
noutro, noutra, noutros, noutraS. noutrem. nalgum. nalguma. nalguns nalgumas, nalgUém. nalgo'
'
2 o

.

,

. 1 por uma ou duas formas vacabulares, senão constituem, de modo
fIXO. uniões perfeitas (apesar de se-

L

rE:m correntes com r.sta feição na pronúncia portuguesa): de um, de uma.
nf' uns de umas. JU dum, duma. duns,
di' (/,tq!J,m, de algumas, de alQUi;'o, de algumas, de alguém, de algo,
de algures, de alhureS, ou dalgum,
dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém,
clalgo dalgures. dalhures, de outro, de
outra, de outros. de outras, de outrem,
de outrora, ou doutro. doutra, doutros,
doutras, doutrem, doutrora, de aquém
ou daquém, de além ou dalém, de entre ou dentre.
D- acõrdo com os exemplos deste
",,/)i.;I ..\

último tipo. tanto se admite o uso da
locução adverbial de ora avante como
do advérbio que representa a contracç",o dos seus três elementos: dm'avante.

Relativamente às combinações da
pro ",osição em com formas articulares
e pronominais. observe-se que legltimamente coexistem com elas, abonadas pela tradição da Lmgua, construções em que essa preposição se não
combma com tais formas: em o
no. em um = num, em algum
= nalgum, 3m outro = noutro, etc.
BASE XXXIV

Quando a preposlçao de se combin com as formas artIculadas ou pronon_mais u, a, os e as ou com quaisquer pronomeó ou advébios começados
por vogal. mas acontece estarem essas •
palavras integradas em construções de
infImtlvo. não se emprega o apostrofo, nem Sl funde a prepOSIção com a
forma Imedlata escrevendo-se estas
duas separadamente: a fim de ele
compreender, apesar de náo o ter visto; em virtude de os noSsos pats serem
bor.ciosos; por causa de aqw estares.

xxxv
Faz-se uso do apostrofo para cindir graficamente um&. contracção ou
a:;,lutinação vocabular, quando um
elemento ou fracção respectIva pertence propriamente a um conjunto
vocabular dIstinto: d' "Os Lustadas",
BASE

d' "Os Sertões"; n' "Os Lustadas",
n' "Os Sertões", pel' "Os LUStadas",
pel' "Os Sertões". Nada obsta, con-

tudo,. a que estas escritas sejam
substltUldas por empregos de preposições integr:J.s. se o exigIr razão espeCIal de clareza. expressividade ou ênfase: de "Os Lusíadas" em "Os Lusíadas, por "Os Lustadas", etc .
As cisões mdicadaE são análogas as
dissoluções gráficas que se fazem. em-

\

e.
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compostos formados com os
p:efixos ab , aa e ob , quando o segun~o
elemento começa por um r que nao
se liga fonetICamente ao b ou d anterior: ab-rogar, ad-renal, ob-repti6.°)

cio,
1. o compostos formados com o prefixo sub, ou com o seu paralelo sob,

quando o segundo elemento começa
por b, por h (salvo se não tem VIda
autónoma: subastar . em vez de subhastan ou por um r que não se liga
tOrlp.tlCamente ao b anterior: sub-bibliotecarw, sub-hepatwo,
sob-roda, sob-roJar;

sub-rogar;

compostos formados com os
prefixos c/rcum, quando o segundo
elemento começa por vogal, h , m ou
8.°)

n: czrcum-ambiente, czrcum-hospztalar,
circum-murado, czrcum-navegação;

9. o) compostos formadOS com o preflxo co, quando êste tem o sentido de
"a par" e o segundO elemento tem
vIda autOnoma: co-autor cO-dialecto,
co-herdezro , co-proprzetarzo;

10 . o) compostos 10rmados com os
prefIxos com e maL . quando o segundo qlemento começa por vogal ou h:
com-aLuno; mal-aventurado, mal-humorado;
.. _ . 0) compostos formads cm o elemento de orIgem grega pan, quandO
o segundo elemento tem vida à parte,
e começa por vogal ou h; pan-ame-

rzcano , pan-amerzcanzSmo; pan-helénico, pan-helenzSmo;

•

12.°) compostos formados com o
prefIXO bem, quando o segundo elerr.ento começa por vpgal ou h , ou então quando começa por consoante, mas
está em perteIta ev!dencla de sentido: bem-aventurada , oem-aventuranda, bem-humoraao; bem-crzaao, bemfadado , bem-tazente, oem-tazer , bemquerente bem-queTer, bem-vzndo;

13 . o) compostos formados com o
pre!Jxo sem, quando este mantem a
pronúncia pl'Opna e o segundo elemento tem Vida á parte: sem-cerimóni a, sem-número, sem-razão;

14. 0 ) compostos for mados com o
prefiXO ex. quando este tem o sentido
de cessament.o ou estado anterior: exdi rector, ex-przmeiro-minzstro, rei;

15. O) compostos formados com os
pre:;.xos vice e vizo (salvo se o segun7
do elemento não tem vida à parte:
vice-dómzno) , ou com os prefixos 6oto
e sota quando sinonimos desses: vicealmirante, vzce-cônsul. vice-primeirommlstro; vizo-rei, vizo-reinado, vizo-

r einar; sotacapitão, sota -patrão, sotapiloto;
16.°) compostos formados com os

prefixos que têm acentos gráficos, com_ além, aquem, pós (paralelo de pos) ,
pré (par:11elo de pre) , pró (com o sentido de "a favor de"), recém: a~em.
Atlantico, além-mar; aquém-Atlan~r
aquén.-frontezras; pós-glaciano,
pis-socrático; pré- hiStórico, pr~-socrá
tico; pro-britnico, pró-germântco; recém-casado, recém -nasczdo,

co

BASE

xxx

Emprega-se o hifen nos vocàbulos
terminados por sufixos de origem tUPlguaram que representam formas adjectlvas, como açu, guaçu e mlnm,
qUL ldo o primeiro elemento acaba
em vogal acentuada gráfIcamente ou
qt'.ando a pronúncia eXige a distinçã.o
Q:ráfica dos dois elementos: amoreguaçu, anata-mzrzm, andá-açu,
pim-açu, Ceará- Mrim.

ca-

BASE XXXI

Emprega-se o nI1en nas li gaçõ~s. ~a
preposição de àS formas monossIlablca: do presente do indicativo do verbo haver: hei-de , hás-de, há-de, hei sde, hão-de .
E ' o mten que se emprega, e não

o travessão, para ligar duas ou mais
pala vras que ocasionalmente se combin!.m . formando não próprIamente
vocábUlOS compostos, mas encadeamentos vocabulares: a divzsa Liberdade- [gualdad e- Fraternzdade; a estrada
Rio de Janezro-Petrópolzs; o desafio de
xadrez Inglaterra-França; o percurso
Lísboa-Coimbra-Porto,
BASE XXXIII

E' inadmissivel o uso do apóstrofo
nas combmações das preposições de e

em com as formas do artigo defimdo, com form as pronommalS diVE.rsa, e co mtormas adverbiaiS (exceptuado u que se estabelece nas bases XXXV ~ XXXVI). Tais combinações são representadas :
1. o) pOI uma s6 torma vocabular,
se constituem, de modo fixo, uniões
perfeitas :
bm"l sem emprego do apóstrofo, em
combmaçôes da preposição a com pal? vras pertencer.tes a conjuntos voca LU ares Imechatos; a "A Reliquia" ,
a "Os Luszadas" (exemplos : expressões zmportaaas a "A Relíquza"; recorro a "Os Lusiada S "). Em tais ca-

-·26-

sos, come é óbvio, entende-se que a
dissolução gráflca nunca lmpede na
Ip:tura a .:ombmação fonétlca; a A=
d, a Os = aos, etc.
BASE XXXVI

Pode cindir-se por meio do apóstrofo umE.. contracção ou aglutinação
vocabular, quando um elemento ou
fraçâc respectlva é forma pronominal e se lhe quer dar realce com o
uso da malúscUla l veja-se a base
d' Ele n' Ele, d' Aquele, n' Aquele.
d'O, r'O, pel'O. m'O, t'O, lh'O, ca-

XLV);

sos em que a segunda parte, forma
masculma. é apliCável a Deus, a
Jesus, etc.; d'Ela, n'Ela, d'Aquela,
n'Ac,uela, d'A, .,'A. pel'A, m'A, t'A,
Ih' A. casos em que a segunda parte,
f0rma feminma, é apllcável à Mãe

de Jesus. li. Providêncla, etc. Exemplos frásicos; confiamos n'O que nos
salVOU;
esse milagre revelou-m'O,
está n'Ela a nosSa esperança; pugnemos pel' A que é nossa padroeiraL
A semelhança das cisões indicadas,

pode dissolver-se gràficamente, posto
que Sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma
forma pronominal realçada pela
maiuscula; a O, a Aquele, a A, a
Aquela <etelldendo-se que a dissolução
gráfica nunca impede na leitura a
combinação fonética; a O = ao, a
Aquele = àquele, etc.) Exemplos frásicos; a O que tudo pode; a Aquela
que nos protege.
BASE XXXVII

•

Sempre que, no interior de uma
palavra composta, se dá invariàvelmente, tanto em Portugal como no
Brasil, a elisão do e da preposição
de, emprega-se o apóstrofo: cbrad'água, copo-d'água (planta, etc.),
galinha-d'água, mãe-d'água, pau-d'água, pau-d'alho, pau-d'arco. Dando-

se porém, o caso de essa elisão ser
estranha à pronúncia brasileira e s6
se verificar na portuguesa, o apóstrofo,
é dispensado, escrevendo-se a preposição em forma Integra; alfinete-de-
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ama, . maçã-de-adão, mãO-de-obra, péde-alferes.
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Observe-se que no primeiro caso
(elisão invariável) o emprego do
apóstrofo dISpensa o hifen entre a
prepoSição e o elemento imediato.
BASE XXXVIII

Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a no-

..

mes do hagiológio, quando importa
representar a elisão das vogais finais
o es Sant'Ana, Sant'lago, etc. E'
POlS, correto escrever; Calcada de
Sant' Ana.

Rua

de

Sant' Anã;

culto

de Sant'lago, Ordem de Sant'lago .
M~, se as ligações deste género
cemo é o caso destas mesmas
Sant'Ana e Sant'lago,
se tornam
perfeitas unidades mórficas, soldamse os dois elememos: Fulano de Santana, ilhéu de Santana, Santana do
Parnaíba; FulawJ d" Santiago, ilha
de Santiago. Santiago de Cacém.
Em paralelo com u grafia Sant' Ana

e congéneres, emprega-se também o
apÓ6trofo nas ligações de duas formas antroponimicass. quando é necessário incHcar qUe r.a primeira se
elicte um o final; Nun' Alvares, Pe-

dr' Alvares, pedr' Eanes.

Note-se ql.<e n,s casos referidos as
escritas com apóstrOfo, indicativas de
elisão. não impedem, de modo algum,
as escritlts sem após rofo; Santa Ana,
Nuno Alvares, Pedro Alvares, ek.
BASE XXXIX

OS nomes de raç,as, povos ou populações qualquer que seja a sua
modalidade. os nomes pertencentes ao
calendáno, COm excepção das designações dos dias da semana. escritas sempre cem minúscula. e os nome.s de festa públicas tra,dicior.ais, seja qual fõr
o povo a que se refi.ram, escrevem-se
todos com maiúscula inicial. por constituírem verdadeiras formas onomásti-cas. Exemplos; os A çonanos , os
Americanos os Brasileiros, Os Cariocas os Hispanos. os Lisboetas, es Louletanos, os Marcianos Os Mato-Grossenses, os Minhotos. os Murtoseiros,
os Negrr;s. os Portugueses, os Tuptnambás; Abril Brumário, Elafebólion,
Nissá ou Nissão, Outono. Primavera,
Rumadã ou Ramc1ão. Xebate; Carnaval (também nome do calendáriO),
Elafebólias, Lupercais, Saturnais, Tesmotórias.

RelativamenLe a 'od{'s estes nO!l1JE;;5,
note-se que {' importante distinguir
deles as formas qUe codem corresponder-lhes como nomes comuns e que,
como taiS. eX1!t.em o empregoda mI·
núscula inicial. muitos americano~,
quaisquer 'Dortugueses todos os brasileiros; feVereIro (TIon:e de \)J(]a ave,
outonos (cerE-alS que se "emelllm no
Outono), p,irnavel'a <llC'lTi e doe plan-

tas) .
.
Note--~e a in.da que os nomes de raça.>, povos ou p r,pulações mantem a

•

'.

...

-- :l7

maiúscula inicial, qU3.ndo empre"a,dos,
por metonímia, no singular:. o Bras!'-

leiTo = os Brasileiros. o l1fineiro = Os
Mineiros. o Minhoto ~ os Minhotos.
o Negro' = os Negros, o Português
os PCI-tu.gneses. o Tupinambá = os
Tupinambá~ ,
P:'. 33
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Escreve:n-se com maiúscula in1cial
08 vo·cábu)05 que nomeiam peSsoas de
maneira vaga, fazenà:~ as vêzes de an,
tropónimos, como F'; üano,
Sicrano,
Beltrano e respec:tivos
femininos:

ermo estes: doutorou-se em Direito;
é aluno de Filolof]ia Portuguesa. estâ
matriculado em Clinica Médica; frequenta as aulas de Geografia Eco·
nômica; obt6ve d~sttnçâ.o lt cadeira
de Fisica; terminO'!l o curso de Pintura.
BASE

XLIV

Escrevem-s,e c'()m maiúsculas in!dais, nas citações, (s títulos e subtitulos de l!vros, de pUblicações periódicas e de produções artisticás: O Pri-

Fulano 1e tal, Fulano de
disse uma coisa. Fulo.na
Zano, Sicrano e Beltrano
mes1Tl.o modo.
Quando,

mo Basílio - ESPlsóii'J Domestica Os
Sertões. Serões Gramaticais; A oN'ite
(nome de iornal) ' Diário Oficial Revtsta Lus!tàna; O Desten'adfJ f estét!1~
de S0a.res dos Reis I, O G 'uara"' l '01""ra de Carlos Gome,). Transt~q1.lraçáo

femiminas
correspondentes, constituindo assim verdadeiro substantiv!
comum, Já se nã~ escreve cOm maiúscula, mas COm minús~ ula: esse fulano,

crevem-s~e com maiúsculas iniclais( ou

tal, Fulano
outr"; Fu·'Pensam do
porém, um
destes vocábulos é sinónimo de zndit'íduo. sujeito, tipo, elA::. , ou de formas

aquela fulana;

um fulano quai.quer.
BASE XLI

nomes dos p<:crltos cardeais e do:>
pontos cola-·erais. que geralm~l1Jte se
escrevem com minúscula inicial, rec·ebem, por excepção, a maiúscula, quando designam reg'1ões: o Norte do Brasil; os mares do SuZ; os povos do
Oriente; as terras do Levante, o OC!OS

dente europeu; o Noroeste africano,
a Zinguagl!rn do Nordeste.
BASE

XLI!

Escrevem-se com maiús·cula inicial
os substantivos que designam altcs
conceitos poli icos, nacionais Ou religiosos . qua,ndü &e empregam sintêt1·
oamente, Isto é-. com dispensa de
quai&quer qua.lificativ0s: o Estado, o
Império, a Nação; a Língua, a Pátria,
a Raça; o Fe, a Igreja .. a Religião.
Exemplo~ frásicos:
beneficiou o Es·
tado; foi grande culter da Lingua;
propagou a Fé.
BASE XLIII

Escrevem-s'e com maiúscula mlClal
cs nomes eLe ciências ramos de ciências e artes, quando em especial designam d:sciplil!as es :olares ou quadros de estudos pedagogicamente orga.nizados. Quer dizer: embora ta.:&
nomes se grafem g,eralmente com ml'
nú ~·cula
(anatomia, arquitetura: direito ec.nonic;o, economia Dolitica, e~
cultura, ti/.ogia românica. física gel'aZ, tenétzca histórica. eografia glotoZagia. luinguistica, medicina, música,
pintura, químICa orgânica, teologia,

elA::.) , recebem a maiúscula em casos,

(quadro de Rafa.el). No entall'to. cs-

minúscula exclusiva, se unilíteros) ,
sem prejuizo de nav,er sempre maiúscula na primeira palavra , os segumtes componentes de ti ' uk s e subtitulos deste gênero 1 o) formas do a.rtlgo
definido ou do pronome demonstra(preposições, ad vérbios, etc.), simples
tlVO afim' 2.0, palavras inflexivru;
(preposições. advérbios. etc.). simples
ou combinadas co mas mesmasformas; 3. 0 ) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas
e combinadas ~u não de modo idêntico. Exemplos dos três casos: Contra
CJ MilittXrismo, Sór01 Mariana, a Freira Portuguesa; A Morgadinha dos Canaviais - Cronica da Aldeida, Mil e
Seiscentas Léguas
pelo
AtUl.ntico,
Oração aos Moços. Reflexões sôbre a
Língua Portuguesa, Voltare-is, o Cristo?; Algumas Palavras a respeito de
Púcaros em portugal. A propÓSito de
Pasteur, Viagem à roda da Parvónia,

BASE XLV

As formlls pronominais referidas a
entida..d€s sagradas (Deus. Jesus, Maria, etC'.)
podem
escrever-se com
maiúscula inicial (ou maiúscula exclusiva, 88 uniliteras), quando há intuito de lhes da!' esp,ecial relevo
(veja-s.e a bast' XXXV!): de-:licam-

Lhe culto fervoroso; É Ela a nossa
protetira; invocamo-Lo muitas vezes;
venen~rnos O que nos salvou.

Por sua vez, devem conservar a
maIúscula. quando tr:mscritas, as formas pro-ncminais que pessoas de alta
hiera.rquia referem a si mesmas e !'I.
que dão, segundo us:)s 0 G.a .., .:l.b1 u.U'V -:; ,
esse realce gráfico; Eu, ?i Ó.:., 1\ 0':;"O, ~ w,

~8

.

BASE XLVI
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OS nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, sejam quais forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam titulas,
qualquer que seja a importância destes, escrevem-se em regra, com minúscula inicial, ressalvada. claro está,
a possibilidade de emprego da maiuscula em complementos que OS especifiquem: o arceblspo de Braga, o conselheiro F., o duque de Caxlas, o imperador, o marquês de pombal, o patriarca das tndias, o presidente da
República, o rei de Inglaterra, o reitor
da Universidade. Sem embargo . usa-se
a maiúscula em qualquer vocábulos
deste gênero, se assim o exigem práticas oficiais (Correspondência de funcionários com superiores hierárqUicos,
a~sinatura de documentos por certas
altas personalidades, etc.), ou se eles
se encontram abrangidos por preceitos
ortográficos especiais, como nos casos
seguinte: Ao insigne Reitor da Universidade de... (inicio de uma dedicatória: Reitor, em vez de reitor, por
deferência); Dom [ou DJ, Abade
(Abade, com maiúscula, por atracção
gráfica da forma de t r a t a m e n t o
(Dom); Senhor [ou SrJ; Professor
[ou prof.] (Professor, com maiúscula,
por atracção gráfica de Senhor>; Sua
Excelência [ou S. Ex. a ] o Presidente
da República (Presidente, com maiúscula, por atracção gráfica de Sua Excelência) .

Os títulos universitários bacharel,
doutor, licenciado e mestre, este último aplicado aos antigos graduados em
Artes, escrevem-se. em atenção ao uso,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados e antepostos a nomes de
pessoas (ao modo do que acontece com
a abreviatura de padre: pe Antônio
Vieira); o Bel . Antô~io de Azevedo, o
Dr. Francisco de Castro, o Ldo. João
Franco Barreto. M Andre de Resende.
O mesmo se aplica, como é óbvio, as

abreviaturas das flexões respectivas:

a Dr.a "., a Lda."., os Drs .... , os
Ldas .. .. , as Dras . . .. , as Ldas . .. Res-

salva-se, no entanto, a possibilidade
de todas estas formas. mesmo escritas
par extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particulares: Caro Doutor <numa carta),
caso em que a maiúscula resulta de
deferência; Senhor [ou Sr.] Doutor,
Senhor [ou Sr.J Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
gráfica da forma de tratamento Senhor

-

(nottlm-se as grafias com abreviação
integral: Sr Dr., Sr. Ldo.); Museu
EtnOlógico do Doutor Lelte de Vasconcelos, caso em que a maiúscula e de-

terminada pela natureza da combinação vocabuJar (nome de uma instituição oficialJ .
As formas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos
de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (OU minúscula
exclusiva, se uniliteras), desde que
sejam: 1.0) formas do artigo definido;
2.°) palavras inflexivas simples ou
combinadas com as mesmas formas;
3.°) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.
Exemplos dos três casos: Entre-as-Rios
(povoação de Portugal), Montemor-oNovo, Trás-as-Montes; América do
Norte, Entre DOUTO e Minha, Freixo
de Espada à Cinta, Santo Andre da
Borda do Campo, Rio Grande do Sul;
Rossio ao sul do Tejo, Viana de a par
de Alvito (OU Viana a par de Alvito) .

Esta norma é extensiva a quaisquer
combinações de palavras que se escrevam com maiúsculas iniciais (veja-se o que ficou expresso na base
XLIV, a propósito de títulos a subtítulos de livros) Exemplos: Festa da
Raça; Instituto para.a Alta Cultura;
RepÚblica dos Estados Unidos do Brasil; Rua do Ouvidor.
BASE XLVIII

A divisão silábica, que em regra se
faz pela soletração (a-ba-de, bru-me,

•

ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, máxi-mo, ó-xi-do, ro-xo, tme-se, e na

qual por isso, se não tem de atender
aos elementos constitutivos dos vocábulos segunda a etImologia w-ba-ll-e-

nar, bi-sa-vÓ. de-sa-pa-re-cer. di-súri-co, e-xà-ni-me, hl-pe-ra-cú-sl-co,
i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-lar su-perá-cz-do). obedece a vários preceitos

particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer
em fim de linha , mediante o emprego
do hífen, a participação de uma palavra:
1. o São indivisiveis no interior de
palavra, tal como inicialmente, e formam. portanto, sílaba para a frente
as sucessões de duas consoantes que
constituem perfeitos grupos, ou sejam
(com excepçã() apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em b
ou d: .ab- : Iligação, ad- I\ ligar sub- ll lunar etc., em vez de a- !blegação, a- li
diligar, SU- II blunar, et.c.) aque!as su-

,
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ce:Sl:ões em que a primeira consoante e
u:na labial, uma gutural, uma dental
ou uma labiodental e a segunda um
1 ou um r; a- Il blução, cele-lIbrar, dU-11
plicação, re- Il primir; a-I clamar, de-li
creto. de- il alutição, re- I,grado; a- Il tlé1

tico, cáte- Il dra, perime- Il tro; a-l l/luir,
a- :I/ricano, ne- Ivrose.
2. 0 São divisíveis no interior de pa-

lavra as sucessões de duas consoantes
que não constituem propriameIlte
grupos (ainda que uma delas se não
prenuncie I e igualmente as sucessões
de uma ressonância nasal e uma consoante: ab- Il dicar, adop-Iltar, amtg-II
dalite, Ed- i Igardo, fac- I/ to op-I ltar,
sec- Il tor, sub- Il por, ab- I soluto, aC- 11
ção ad- lietwo, adop-Ilção, al-I lta,
bet- ll samita, ip- llsilon, ob-Ilviar, des-II
cer, dis-I lciplina, tlores-I cer, nas- Il cer,
reS- ll cisão; aCl lne, ad- Il mirável, DaI- li
ne, dia/rag- Il ma. drac- li ma ét- Il nico,
rit- Il mo, sub-I lmter, am-Ilnésico, inteTam- Inense; bir-Ilreme, cor-Ilroer,
pror-lITogar; as-I 1segurar, bis-l lsecular,
sos-llsegar; bissex-I lto, conteX-llto,
eX- ll cltar; atroz-Ilmente, capaz-Ilmente, infeliz- Imente; am-Ilbição, desen-' ganar, en-Ilxame, man-Ilchu,
Mân- I: lio; etc.
3. 0 As sucessões de mais de duas

consoantes OU de uma resonância nasal e duas ou mais consoantes são
divlsiveis por um de dois modos: se
nelas entra um dos grupos que são
indivisíveis (de acõrdo com o preceito
1.0), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas a sílaba anterior ; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se
sempre antes da última consoante,
quer sejam todas pronunciadas, quer
haja alguma que não soe. Exemplos
dos dois casos: cam- Il braia, eC-lltlipse,
em- li blema , eX-IIP I i c a r, in-Ilcluir,
ins- Il criçâo. subs- ! Icrever, trans-I igredir; abs-I ltençâo, antárc-Iltico, arc-II
t Ó p o de , dis p-I lnéia, inters-I lcelar,
lamb- I dacisrno, sols-llticial, Terp-II
sícore, tungs- II ténio.
4. 0 As vogais consecutivas que não

pertencem a ditongos decrescentes (as
que pertencem a ditongos des te tipo
nunca se separam: ai- ! Iroso, cadet-I lra,
insti- II tui, ora- Ileão, sacris-II tães, traves- IIsões) podem, se a primeira delas
não é u precedido de 9 ou q, e mesmo que ~ejam iguais, separar-se na
escrita: ala-I lúde, áre- I as, ca- Il apeba,
cO- llordenar , do- lier, tlu- Il idez, perdo- li as, vo- Il os. O mesmo se aplica
aos casos de contiguidade de ditongos

i::p,,:, ou diferentes, ou de ditongos e
vo;!~us: cai-ilais, cai- I leis, ensai-Ilos,
J11I- :;u.

5. 0 As combinações gu e qu, em que
o u se pronuncia. nunca se separam
na H;~R.I CU d t·=," .. , ·r::('di·:tl) do mesmo mod:) que os digramas gu e qu
(ne-Igue, ne- llguei, pe-Ilque, pe-II
quei) , em que o u se não pronuncia:
á- ll gua, ambi-l lguo, averi-llgueis; longin-Ilquos, lO- l! quaz, quais- Il quer.
6. Quando se tem de partir uma

palavra composta ou uma combinação
de palavras em que há um hífen, ou
mais, e a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros,
pode, por clareza gráfica, repetir-se o
hífen no início da linha imediata:
eX- II -alleres, mão-I ,-de-obra, ou mão-

de- I -obra, serená- ,-los-emos ou serená-los- !! -emos, sub-li-rogar, vice-li-alm irant e.
BASE XLIX

O ponto de interrogação e o ponto
de exclamação apenas se empregam
nas suas formas normais (? e !) , comuns à escrita de grande número de
idiomas. Não se faz uso, portanto,
das suas formas invertidas
para assinalar o inicio de uma interrogação ou de uma exclamação sejam quais forem as dimensões destas.
BASE L

Para ressalva de direitos, cada qual
poderá manter a escrita que, por costume, adopte na assinatura do seu
nome.
Com o mesmo fim, pode manter-se
a grafia original de quaisquer firmas
comerciais, nomes de sociedades marcas e titulos que estejam inscritos em
registo público .
BASE LI

Recomenda-se que os topónimos de
lfnguas estrangeiras se substituam,
tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando estas sejam antigas
em português ou quando entrem . ou
possam entrar, no uso corrente Exemplos: Anvers substituído por Antuérp ia : Berne por Berna; Canterbury
por Cantuária; CherbOurg, por Cherburgo; Garonne . por Garona; Helsinki,
por Hclsínquia; Jutland, por Jutlândia; Louvain. por Lovaina; Mainz. por
Mogúncia; Montpel/ier, por Monpilher ; München. por Munique; Zürich,
por Zurique; etc.
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Lisbõa, 25 de setembro de 1945. O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. A Delegação Brasileira:
Pedro Calmon, Presidente. - Ruy Ribeiro Couto. - Olegano Mariano. JoSé de Sá Nunes, Reiator. - A Delegação Portuguêsa: Gustavo Cordeiro
Ramos, Presidente. - Jose Mana de
Queiroz Velloso. - Luiz da Cunha
Gonçalves. Francisco da Luz. Rebelo Gonçalves, Relator.
De conformidade COm o que votou em

1907, e examinando as mOdijicetções
e ampliações que, em 1911, constituíram a ortografia oficial portuguesa, a Academia Brasileira de Letras l'esolveu aceitar o Acõrdo que
se segue, dentro das novas alterações constantes das bases juntas e
dêle fazendo parte integrante - 30
de abril de 1931.
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A Academia das Ciências de Lisboa,
pelo seu represetnante, Sua Excelência o Senhor Embaixador Duarte Le1te ,e a Academia Brasileira de Letras,
pelo seu Presjdente. Fernando Magalhães, firmam o acõrdo ortográfico
nos seguintes têrmos:
1.0 - A Academia Brasileira a-::eita
a ortografia oficialmente adotada em
Portugal com as modificações por ela
propostas e constantes das bases juntas. que dêste acõrdo fazem parte
integrante;
2. ° - A Academia das Ciências de
Lisboa aceita as modificações propostas pela Academia Brasileira de Letras e constantes das referidas bases;
3.° - As duas Academias examinarão em comum as dúvidas qUe de futuro se suscitarem quanto à ortografia da língua portuguesa;
4.° - As duas Academias obrigamse a empregar eoforços junto aos respectivos QQvêrnos. a fim de. em harmonia com os têrmos do presente
acõrdo, ser decretada nos dois países
a ortografia nacional.
DECRETO N.o 20 108. DE 15 DE
JUNHO DE 1931
O chefe do Govêno Provisório da
República dos Estad;Js Unidos do Brasil:
Considerando a vantagem de dar
uniformidade à escrita do idioma nacional, a qual somente poderá ser alcançada por um sistema de simplificação ortográfica que respeite a história, a etimologia e as t"ndências da
língua, resolve:

Art. 1.0 Fica admitida nas repartiçoes públicas e nos estabelecimentos
de ensino a ortografil\ aprovada pda
Academia de Letras e pela Academia
de Ciên~ias de Lisboa.
Art 2. ~o" Oláno Oficial" e nas
demais publicações ofiCiais será adotada a referida ortografia.
Art 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO N.O 23.028 - DE 2 DE
1933
Torne obrigatÓriO o uso da ortografia
resultante do acôrdo entre a Academia Brasilezra de Letras e a Acade·mia das Ciências de Lisboa.
AGÓSTO DE

O Chefe do QQvêrno Provisório da
República dos Estados Umdos do
Brfasil:
Considerando que o acõrdo ortográfino celebrado entre a Academia BrasUe Ira de Letras e a Academia das
Ciências de Lisboa, foi aprovado pelo
Decreto n.O 20.108, de 15 de junho de

1931;

Considerando que iá está publicado
o vocabulário oficial da Academia
Brasileira de Letras organizado segundo o sistema ort.ográfico decorrente do acõrdo. e que. portanto. fá~il
se torna a prática de um Sistema gráfico que uniformize definitivamente a
escrita do idioma nacional;
Usando das atribuições contidas nO
art. 1.°. § único, do Decreto número
19.398, de 11 de novembro de 1930;
Decreta:
Art. V Fica obrigatório o u~o tia
ortografia resultante do a':'õrdo entre
a Academia Bra~ileira de Letras e a
Academia das Ciências de LiSboa, a
que E{'! refere o Decr-eto n e 20 108 de
15 de junho de 19931. no expediente e
pllbl;caçõe~ dos órgãos do Poder púb1i~o, l"a~ Universidades. nos colé'),Íos
0'1 gi"á,i::J3 nas escola, pTlmánas e
demais e"tab?lecimentos de ensino.
públicos ou fis"alizados.
Art. 2.° Será tambem exigido o uso
deEsa ortografia em todos 03 requerimento, e documentos submetido' à
r.dministração pública e no expediente
e publjca~õ~s de emprê,as. companhias
ou sociedades que gozem de favor oficial
Art. 3.° A partir do dia 1 de janeiro de 1935 não serão a'imitidos .,os
estabelecimentos dl' eml-:o os livros
didáticos e~('ritos em div"f$l:ência com
o sistema a que s erefere -o presente
decreto .

,,
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Art. 4.° As dúvidas e as lacunas
verificadas no formulário ortográfico,
aceito pelas duas Academias signatárias do acôrdo, serão fixadas por portaria do Min ist ér io da Educação e
Saúde P úb li ~ a median te proposta da
Academia Bl'as ileira de Letras, em
conformidade com a Academia das Ciências de Lisboa.
Art, 5,° Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de J aneiro, 2 de agôsto de 193:3,
112.° da Independência e 45.° da República , - G et úlio Vargas. - Washington F. Pire.s. - Francisco Antunes
Maciel , - Protogenes Guimarcleli. __
José Améri co de Almeida. - Juarez
do Nascimento Fernandes Tavora. _
A tLgusto lnacio do Espirito santo Cardoso. - Oswaldo Aranha. - A. de
M ello Franco , - Joaquim Pedro Salgaco Fi lho.

DECRETO-LEI N.o 292 - DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1938
O Presid en te da Re j:ública, usando

•

da a tribu ição que lhe confere o artigo 180 da Const ituição, decreta:
Art . 1 ° E' obrigatório o uso da
ortografia r esulta nt e do acôrdo a que
se refere o Decreto n o 20 108, de 15
• de junho de 1931 entre a A ~ ademia
Brasileira de Let ras e a Academia das
Ciências de Lisboa no expediente da!:;
r eportições públicas e na s publicações
oficiais de todo c pais bem como em
todos os eôtabe'ecimen tos de ensino
ma ntidos pelos poderes públicos ou
por êles fisca lizados.
Parágrafo úm co A acentuação ~'f á
fi ~a , nos têrmm. da, bases do acôrdo
de que trata êH< artigo fica fixada
nas regras que acom panh am ês.te deereto-lei ,
Art . 2,° Será publicado pelo Ministér io da Ed u~ac §.0 e Sa úde e terá
H<O obriO'''l tórifl "n< ,,1'rmo< do artigo 1.0, dêste decreto-lei, um , vocabul!iri::l ortográ:h
a li'lgua naC IOnal,
no qual ~er ão t'fs olvidos os casos espedais da grafia r ão c.on st antes do
acôrdo en tre a A"8demia Brasileira
de Letras e a Acad emia das Ciências
de Lisboa.
Art , 3.° A partir de 1 de junho d~
1939 não serão ad mitido< nos estabele"imentos do e'l <ino oficiais ou reconh ecidos oficia ' men t e livrm didáticos escritos em ortografia diferente
da referi da no artigc 1.0 dsête decreto-lei.
:'

Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
R:c de Janeiro, 23 de fevereiro de
1938 117,° da Inclependência e 50 ,· da

República, - G etú l io Vargas. - Gustavo Capanema, - Francisco Campos. - A rthur de Souza Costa. _
João de 1J.1 endonça lAma. - Eurico
G. Dutra. - Henrique A, Guilhem.
- M . de Pimentel Brandão. - Fernando Costa. Waldemar Falcão,
DECRETO-LEI N.o 292 FEVEREIRO DE 1938

DE

23

DE

................... ...................
Regra s para a acentuação gráfica

1. Usar-se-ão o acento agudo, o
acento cicrunflexo e o acento gra\'e,
Não será usado o trema.
2. Levam o acento conveniente,
agud o ou circunflexo as palavras exdrúx:llas: pássaro . pêssego
acento conveniente,
3, Levam
agudo ou circunflexo, as formas verbais agudas ou monossilá bicas tônicas, que ficam terminadas em vogal
por t er caido a consoante final: di-lo,
pô-lo, di-Io-ei,

°

°

4, Levam
acento competente,
agudo ou circunflexo, os oxítonos termin ados em a , e i. o, u tônicos, seguidos ou não, de s: tupi, tUpi8
5, Tomam . acento agudo as palavras cuja vogal tônica é e ou o abertos dos ditongos éi. éu, éi: fiéis, chapéu, sóis, jibóia idéia.
6. Tem acento agUdo o i tônico da
sequência vocálica aia: saia. baía,
caía.
7, Levam o a.cento con venien te ,
agudo ou circunflexo , os monossílaboOs
tônkos termina.dos nas \'Ügais a, e, o,
seguidas. ou não, de s: pá Brás .
8. Leva o acento cir,cunfl exo o o
t ônico fechado, segUido de o ou os:
perdôo, vôos.
99 9 Usa-se o acento grave na contracão da preposição a com o art!go
definido ou pronome d",mon str atlvo
fem inino átono a, e com os demonstrativos aquele , aquela, aquilo .
Gustavo caponema.

DECRETO-LEI

N ,O

5. 186 1943

DE

13

DE

JANEIRO DE

Regula

o

uso da ortografia em
todo o vaís

Presidente da República , usando
da atribuição que lhe confer€' o art.igo 180 da Constituiçã:o, decreta:
O

-s:Art. 1.0 Até que seja adotado em
definitivo o vocabulário oficial em elaboração . que consubstancie, de modo
seguro o acõrdo celebrado em 1931,
en ter a Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ci ~nc ias de Lisboa,
vigorará, em t{)ào o pais, como formulário ortográfico. o do "Vocabulário Ortográfi~o e Ortoéplco da Língua Portuguesa organizado pela Academia Brasileira de Letras de acõrdo
com a Academia das CiênCIas de Lisboa" publicado em 1932.
Art. 2." O Ministro da Educação e
Saúde fixará os prazos de obrigatoriedade relativos à ortografia dos livros
didáticos e, bem accim. resolverá, por
instruções, t6da a matéri~ atinente à
ortografia.
Art . 3.° Fica revogado o parágrafo
úni 'o do art. 1.° do Decreto-lei número 292. de 23 de fevereiro de 1938,
e outras disposições que contrariem o
presente decerto-lei.
RIO de JaneIro 13 de janeiro de
1943. 122.° da Independência e 55.° da
República . - Getúlio vargas. - Gustavo Capanema. - Alexandre Marcondes Filho. - A. de Souza Costa.
- Eurico G . Dutra. - Hennque A.
Guilhem - João de Mendonça Lima.
- Osvaldo Aranha . - Apolônio Sales . - J P. Salgado Filho.
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CONVENÇAO ORTOGRAnCA
ENTRE O BRASIL E PORTUGAL
Sua Excelência o Senhor Presidente da R:: pública dos Estados Unido~
do Brasil e Sua Excelência o Senhor
PreSIdente da Repúbii ~ a Portuguesa
com o fim de assegurar a defesa. expamão e prestigio da língua portuguesa no mundo e regular, por mútuo
acõrdo e modo estável, o respectivo
sist ema ortográfico resolveram por
meio de seus Plenipotenciários assinar a presente Convenção
Art. I - As · Altas Partes Contratantes prometem-se extrema colaboração em tudo quanto diga respeito
à conservação . defesa e expansão da
língua portuguesa comum nos dois
países .
Art. Il - As Altas Partes Contratantes obrigam-s ea estabelecer como
rel!'l me ortográfico da língua portuguesa o que re,ulta do SIstema fixado
pela Af'ademia Brasileira de U: tras
e I\caC!.f> m18 das Ciên rJa< de Lisboa.
P?" ~ ~" ~ q "17,~ f'~n dr> rpsDectivo vocabulArl0 por acôrdo entre as duas A::a demIas.

Art. IH - De harmonia com o espirito desta Convenção nenhuma provIdênc18 legislativa ou regulamentar,
sõbre mat-érIa ortográfica. deverá ser
de futuro posta em vigor por qualquer
dos dois Gover:lOs sem o prévio acôrdo com o outro, depois de ouvidas as
C::.:_2.~

A ~~c:.c:r: :as.

ArtIgo IV - A Acadenua Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
d~ LiSboa serão
declaradas órgãos
consultivos de seus Governos, em matéria ortográfica, competindo-lhes. expressamente estudar as questões que
se suscitarem na execução desta COnvencão e tudo o mais que reputem
útil 'para manter a unidade ortográfica
da língua portuguesa. A presente
COnvenção entrará em vigor, independentemente de ratificação. a 1 de
ianeiro de 1944.
., Feita em dupli~ ata, em Lisboa. aos
L. S. João Neves da Fontoura.
L. S. Antônio de Oliveira Salazar".
DECRETO N.o 14.533 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
Promulo-a a Convençã() Ortográfica
entre o Brasil e portugal. assinada_
em Lisbôa, a 29 de dezembro de 1943
O Presidente da República, havendo sido assinada, na cidade de Liscôa,
a 29 de dezembro de 1943. uma C()nvenção entre o Brasil e portugal. estabelecend() o mesmo regime ortográfico da lirngua portuguesa: e
Havendo a mesma Convenção entrado em vigor no dia 1 do corrente
mês, independentemente de ratifica-,
çã():
Decreto que a referida Convençã o.
apensa por cópia ao presente _de?ret<:>,
seja executada e cumprIda tao rnteIramente como nela se contém.
RIO de Janeiro. 18 de janeiro de
1944, 123.° da Independência e 56.°
da República. - Getúlio Vargas Osvaldo Aranha ma.

Gustavo Capane-

PORTARIA MINISTERIAL N° 259.
DE 9 DE ABRIL DE 1943
Dispôe sôbre a ortografia dos
livros didáticos e dá outras providências.

O Ministério de Estado da Educação e SRúde, u-sando da atribuição que
leh conl ere o art . 2.° d.,., Decreto-lei
n.O 5. 186, de 13 de janeiro de 1943,
resolve:

•
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Art. 1.0 - Observar-se-á desde logo
a ortografia prescrita pelo art. 1. 0
do Decreto-lei n. O 5.186, de 13 de Janeiro de 1943, nos livros didáticos que
devem ser usados em Lodo.> os estabelecim entos de ensino do país.
§ 1. 0 Os livros didáticos ora em
circulação e os que venham a ser publicados até três meses depois de expedida a present~ portaria ministerial
não deixarã() de ser usados pelo fato
de não adotarem a ortografia prescrita pelo Decreto-lei n. O 5.186, de 13
de janeiro de 1943.
§ 2. 0 Os livros didáticos lmp;:essos no pais até que entre em vigor
a definitiva ortografia de cuja definição ora trata a Acadamia Brasileira de Letras, não terã.o, por êsse fato,
o seu uso vedado.
Art. 2. 0 - No ensino da língua portUlguesa, e bem assim nos exercícios
e provas escritas referentes às demais
dlsclplians. em todos os cursos mil1lstrados nos estabelecimento.> de ensino dop ais, é ObrigatÓria a observância das regras de ortografia c.:onst:m tes do formulário de que trata o De_ creto-lei citado no artigo antenor.
Art. 3. 0 - O formulário ortográfico de que trata o Decreto-leI ,1Úil1trO
5.186, de 13 de janeiro de 1943, será
publicado pelos órgãos oficlais dos governos estaduais, e adotado nas publicações oficiais.
Art, 4. 0 - As regras do formulário
ortográfico referido no artlgo anterior aplicam-se, em todos os caws,
aos nomes próprios,
Rio de Janeiro, 9 ";e abril de 1943
-

Gustavo Capanema.

Cópla extraida do Diário Oficial, Seção
I - 29-4-1944 - Pág 7-701
MINIS'rnRIO DA EDUCAÇAO E
SAúDE
GABINETE DO MINISTRO

Ao Diretor da Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do Serviço Públicv, enviou o
Sr , Ministro da Educação e Saúde o
seguinte aVIso:
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944.
Sr, Diretor;
Tomando conhecLmento de sua consulta sôbre a matéria o,.to,gráfica dirigida ao chefe de meu gabinptt' ve"ho
prestar-lhe as seguintes intorma,çóes:

_.

1, Está firmada
entre o Brasil e
PortU!g-al uma convenção ortográfica
ql:e impõe aos dois Jovêrnos a obrigatoriedade de adoção de um mesmo
sistema ortográfico.
2, A ortografia ora vigente em nosso país é rigorosamente a que decorre d,!) acôrdo firmado em 1931 entre a
Acad.emia Brasileira,. de Letras e a
Academia das Ciências de Lisboa, e
que está consubstllinciada no vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Lingua Portuguesa, pl:blicado em 1932
pela Academia BJ'asileira de Letras,
3, A obrigatoriedade da ortografia
indicada no número anterior resulta do Decreto-lei n,O 5,186, de 13 de
janeiro de 1943 , O formulário ortográfico obrigatório de acôrdo .:om o
citado Decreto-lei, está publicado no
Diário Oficial de 4 de ~,:li( d. 1943,
com retificação no de 17 de junho do
mesmo ano. Posso inf'lrmar-lhe que
existe edição moderna, feita por casa
editora particular, do vocabulário de
1932, da Aca'demia Brasileira de Letras,
4 últimamente a Academi'a Brasileira de Letras publicou Um novo vocabulário ortográfico com a d·enomlnação de Pequeno Vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa, tl:sse
vocabulário represent& valiosa contnbuição para o estudo da reforma or·t ográfica que os dois governos ,d~ve
rão realizar para que se aperfeIçoe .o
sistema de 1941, ora em vigor nos dOIS
pode ser adotado como sistema da ortografia do mesmo modo que em Pu:-tugal não se está adotando como SIStema de ortografia oficial o Vocablllário Ortográfico da Língua PorttH!uêsa,
publicado em 1940 pela Academ:a df.s
Ciências de Lisboa,
Apresento-lhe os meus protestos de
elevada estima e consideração, - Gustavo Capanema,

PRESID'tl:NCIA DA REPúBLICA
Comunicado da Secretaria da Presidência da República distribui do pela
Agência Nacional;
"Por fõrça da Convenção Ortográfica 'assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943, entre o Brasil e Portugal, obrigaram -se os dois palses ao
esta belecimenot de um mesmo ~el!,ime
ortográfico da lfngua portu!l'uesa Que
seria "o que resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras
e pela Academia da, Ciências de Lisboa para organização do respectivo
vocabulário por acôrdo entre as duas
Academias" ,
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Anteriormente a essa Convenção, a
Academia Brasileira de Letras aprovou unânimemente, na sessão de 12
de agôsto de 1943, as instruções para
a orgamzaçâo do vocabulirio ortografico da lingua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organizado um vocabulário que denominou "Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa" .
Existem, entretanto, embora em número limitado, divergências de sistema !l acordar entre as Academias, e
que em virtude da Convenção. devem
ser solucionadas entre as duas tnstituições, de modo que se consiga integrai uniformidade da grafia da lingua.
Tendo em vista estas considerações,
resolveu o Sr. Presidente da RepubEca recomendar a adoção oficial das
instruções aprovadas pela Academia
Brasilelra de Letras, na sessão de 12
de agôsto de 1943, e do seu Pequeno
VocabuláriQ Ortográfico da Língua
Portuguêsa, ate qUe a detinitiva solução da matéria, depois de mútuo entendimento das duas Academias, possa ser estabelecida.
Tendo ainda em vista que, por fôrça da citada COl!1venção é a Academia
Brasileira de Letras órgãos consultivo
do Go,:,êrno em matéria ortográfica,
competmdo-Ihe estudar as questões
que se suscitarem na execução da
Convenção, resolveu o Sr. Presidente
da República enviar a Portugal, com
representação especial do Govêrno
uma com!ssão de acadêmicos, delega~
dos autorlzados da Academia Brasileira de Letras, que promoverá e ultimará. em entendimentos com a Academia das Ciências de Lisboa a elaboração das bases definitivas' da ortogr~fia da lingua.:, a fim de que, de
acordo ~om o texto e o espírito da
Convençao, possam os dois Govêrnos
promover os rlecessários e finais atos
legislativos referentes à matérias
Espera o Govêrno que com essa
providência que resolveu tomar e para
a qual conta com o aaôio da Acadeia Brasileira de Letras no credencla~ e deSigna ros seus representantes,
terao, em breve, os dois países de comum acôrdo, estabelecido ofic'ialmente, par~ uso dos dois povos, um mesmo regime ortográfico do qual possam
d~correr vocabulários sem discrepâncias"

n:

(De

30-5-1944 1 .

Cópir: extraída do Diário Oficial _
Seçao I - 8-7-1946 - página 9.990

PRESID1l:NOIA DA REPúBLICA
SECRETARIA

Circular n. o 18-46 - em 5 de julho de
1946
34. Na informação, parecer, ou
despacho e na corespondência observar-se-á o seguinte:
a)
Clareza, precisão e sobriedade
da linguagem, isenção de acrimônia e
parcialidade;
bJ Concisão na elucidação do assunto;
c) Legibilidade, adotando-se, preferentemente, o uso da datilografia;
dl Transcrição dos dispoistivos da
legislação, citados na informação. parecer, despacho e na correspondência;
eJ
Autenticação das cópias, relações ou outros elementos anexados
para ilustrar a informação, parecer
ou corespondência;
/l Margem, de acôrdo com as fórmulas padrooizadas;
g)
Ortografia consubstanciada nas
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de 12
de agõsto de 1943 e o "Pequeno Vocabulário OrtográfiCO da Língua Portuguêsa": mandados adotar pelo Go- vêrno;
hl Numeração e rubrica, à tinta,
nos casos de reorganização de processos, cancelada a paginação anterior e ..
consignadas, expressamente, no processo essas providêcncias;
jl As informações, pareceres e
despachos serão dados seguidamente,
sem desperdício de papel, inutilizadas
as folhas ou os espaços em branco,
nos casos de juntada de cópias, relações ou outros elementos, e
1> Ressalva expressa, no fêcho da
informação, parecer ou despacho, de
qualquer entrelinha. emenda ou rasura, bem como cancelamento de expressões.
ANTEPROJETO DE LEI
Revoga o decreto-lei n. O 8.286, de 5
de dezembro de 1945.
Artigo 1.0 _ Fica revogado o Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de dezembro
de 1945, que aprovou o Acórdo Ortográfico de 1945, firmado em Lisboa,
em 10 de agôsto daquele ano.
Artigo 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, dezembro de 1951.
Justificação

O Acórdo Ortográfico de 1945, firmado em 10 de agôsto daquele ano,

«

.

,

•
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resultante do trabalho da Conferência. ~nte!acadêmi~a de Lisboa para a
umflcaçao ortografica da língua portuguesa. contravém aos reais interêsses do povo brasi!eiro.
O parecer 1"'1,;:<00 no projeto l1úmero 1.1[ :--~f·, ::~'<:-:-;'""'':'.' t>') .. 1::r)_r~0
do Congresso Nacional", de 4 de acrôsto último, apenso a êste projeto
demonstra, largamente. essa afirmativa e justifica esta proposição.
Sala das sessões, dezembro de 1951.
O

-

Coelho de Sousa.

PARECER DA COMISSAO
DE FINANÇAS
REJ"ATÓRIO

.

A ilustre Co:nissão de EduDa~ão e
Cultura apresenta projeto de lei dispo~do sõbre. o sistema ortográfico do
PaIs e autorIzando o Exe 8utivo a a.brir
o cTédito especial de Cr$ 3.030 .000 (){)
para reeditar o "Pequeno Vocabu'ário
da Língua Portuguesa".
Em face da última providência - de
ordem financeira - e apenas por êsse
motIVO, VCIO o projeto à Comissão de
Finanças para opinar a resj)€ito.
PARECER

Não sendo de nenhum modo pertinente a esta Comissão a análise do
mérito do projeto, opinamos contràriarn~l1te, no momento. à abertura do
creditQ ~m tela_o Eis que o orçamen~ preve d~taço es para publicações e
nuo é posslvel, sem o escarecimento
d,9 Executivo sôbre o vulto da ediçao do "Pequeno Vocabulário" e seu
custo justificar o va:or do crédito espt;c'ial. Transformado o projeto em
leI, caberá ao Ministério da Educaçã~ e Saúde executá-lo com seus próprIOS recursos ou promover a abertura do crédito correspondente.
.So~nos, pois, de parecer que a ComISSB.O Gé Fmanças aprove a seguinte
emenda ao projeto n.O 1. 982-52:
"Emenda - Suprima-se o art. 4.°,"
Sala Antônio Carlos, em 7 de outubro de 1952, - Macedo Soares e
Silva - Relator.
PA~ECER DA COMISSÃO

A, Comissão de Finanças opina favoravelmente ao Projeto n.o 1.982, de
1952 com a seguinte emenda'
"Suprima-se o artigo 4.0.'"
Sala Antônio Carlos, em 7 de out~bro de 1952. - Israel P;nheiro, PresIdente. Macedo Soares e Silva
Rela~o! . Aloísio de Castro, C'onl
restnçoes. - Lameira Bitencourt. O~valdo Fonseca, com restrições. -_
Sa Cavalcante. -

Paulo Sarasate. __

[,a UTO Lopes. Par si/ai Barroso. Nélson Omegna. - Janduí Carneiro.

VOTO VENCIDO DO SR. CARM!ELO
D'AGOSTINO
C' '~r~~rLo l~ ,0 1 ~e~ <"'.0 ano corr~ ..1~':', dd. i~u:.lt.'3.~~~ C:.;.:-:: ... .3.... o de Educação e Cultura desta Câmara, para
o qual ,a Comissão de Finanças foi invocada a dar parecer, versa sôbre
três assuntos diferentes, embora conexos, nos cinco artigos de que se
compõe.
O artigo 1.0 do projeto revoga o
Decreto-lei 11.° 8.286. de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o Acôrdo OrtográfiC'o de 1945, firmado em Lisboa,
a 10 de agôsto do mesmo ano. E'
um dos assuntos, O artigo 2.°, versa
outro, de corrente . ou corolário do pnmeiro: - restRbelece o sistema ortognülco l.'onsubstanciado nas instruções
aprovadas pela Academia Brasileira
de Letras, aos 12 dias de agôsto de
1943, e no "Pequeno Vocabulário da
Lingua Portuguesa" a propósito editadc . Porfim, nos artigos 3,0 e 4,°,
o projeto autoriza o Poder Executivo
a reeditar o aludido "Vocabulário".
abrin<lo, pelo Ministério da Educaçào
e Saúde, o crédito especial de ..... ,
CrS 3,000.000,00.
A iniciativa da proposição , relatada
pelo nobre Deputado Sr, Antônio Peixoto, na Comissão de Educação e Cultura, teve unânime acolhida dos respectivos membros componentes.
A
audiência da Comissão de Finanças é
solicitada em consequência da despesa reclamada pela vigência da lei em
projeto, nos têrmos em que êste se
p,cha concebido.
Autorizando o Poder Executivo a reedital o "Vocabulário", pelo artigo
3 0, o projeto de acôrdo com o artigo
4.0, faculta a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$ 3.000,000,00 para
as despesas da reedição. O projeto
não determina a quantidade de exemplares da reeição, nem particula1'izu
nlJda a ;\?u respeito. Fixa, porém a
sorr a do crédito a ser aberto, ém
forma Ilutorizativa.
Salvo melhor

juízo conviria declarar-se, no artigo
4.0, que l~ara atender às despesas previstas no artigo 3.°. o Poder Executivo fica 'i c1 autorizado a abrir o crédito
eSl}ecial ('fé Cr$ 3.000.000,00, sulrmetir!o ao r) itério do Ministério da EducaçO o e "aúd e atingir ou não o limite
fixado.

E' o rn~so parecer adstrito à parte
do projete aue nos incumbe apreciar
e relatar. -
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Aceita a sugestão, na forma enunciada, poderia o projeto ser redigido
nos têrmos seguintes:
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SUBSTITUTIVO

Art. 1.0 E' revogado o Decreto-lei
n.O 8.286, de 5 de dezembro de 1945.
que aprovou o Acôrdo Ortográfico de
1945, fÍl'TI'aclo (-'m Lisboa a 10 de
agôsto do mesmo ano.
Art. 2 r Fica rest'\oe!ecido o sistemil ortográfico de 1943, consubstanciado nas "Instrucões" anrovadas pela
Academi~ BrA~i'pira de Letras, a 12
de agôsto de 1943, e no "Pequeno Vombulário Ortográfico da Língua Portuguesa" .
Art. 3 ( O Pnner F'verutit'o p alltcrizado a reeditar o "Pequeno Vocabulário Ortogrãfi o da Língua Portuguesa", abrindo para êsse fim. pelo
Mi·,i~t{>ri() d<J
E<'lllcaoão e Saúde. o
crédito f~~p~iql até à soma de ..... .
Cr$ 3.000.000,00.
Art. 4 o E~h Lei pntr~r~ em vigor
na dflt~ dE' <;'tR -l1"liN\ri'io. revogadas
as di s",ooi "õP~ em contrário.
Sala p. ntA,..i" 0'ulos
CaT1nelo
D' Agostino, Relator.

ANEXO
PROJETO N

1 191-B -

REDAÇÃO

Red(1J'ão

1950

FINAL

Pro1eto nlÍ.ml'l'O 1. !91-A de 1950, (lue aprova
o fl''''t0 da r"nnl'Pllcão Orfor/rática
firmada entre o Brasil e PnrtuQal,
em "IQ c!e dezembro de 1943, em
Lisboa.
fi'f"nl

do

O ConO'reooo NAcinn'll decreta'
Art. lO!:' anrovado o texto' da
Conven"§ o OriZotráfica. firmada entre
o Brasil p PC'rtl1~Rl ('m 29 de dezembro de ! 943. em Li~boa.
Art. 2.° Revo~am-se as disposições
em cort,·';rio
Sala da Comissão de Redação, 15
de dezembro de 1951 - Getúlio .~:fou
r" Drp·i"~nte. - Aral Moreira.
Paulo Lauro. - Lapo Coelho.
P'lO.TETO N. o 1.191- A _
1950
Aprova o te:rto da Convenção
Orto')rà!lca flrmada entre o Brasil e Portuoal em 29 d" dezembro
de 19 4 3 em L!sbôa; tendo parecer da Comissão de ConstltUIÇaO
e Justiça que opma pela constitucionalidade do projeto e pareceres das Com'tSsões de Educaçao

e Cultura, com votos dos Srs Coelho de Sousa e Otávio Lobo e
votos em separado dos Srs. Carlos
Valdemar e Nestor Jost e da Comissan rI- ni;J!cmacia faiJon~t'eis
ao projeto.

(Da comissão de Diplomacia)
MENSAGEM N. o 132-11'48 A QUE SE
REFEREM OS PARECERES
Senhores Membros do Congresso
Nacional:
De acôrdo com o preceito constitucional. submeto a Vossa aprovação,
em cópia devidamente autêntica e
acompanhada de uma EXPOSH;âo de
Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto da Convenção Ortográfica entre o Brasil e
Portugal. firmada. em Lisboa, a 29 de
de7embro de 1943.
Rio de Janeiro em 20 de Julho ae
1948.
EURICO

G.

.

DU'l':tA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 20 de julho de 1948

DAI/68/540.22 (88).
A Sua Excelêr da o ~enhor
GenF>~nl de Divisão Eurico 3aspar
Dutra.
Presidente da Repúbllca.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às m!l.os
de Vossa Excelência a anexa copla
autenticada da Convenção Ortografica entre o Brasil e Portugal firmada em Lisboa, a 29 de dezembro de
1943.
2. A Celebração da referida Convenção obedece ao intuito de ordenar os trabalhos de há mUIto empre·
endidos, no sentido de estabe!ecer-:,e
uma ortografia única da l!ngua por·
t:.: c llê.:1 f mtodo o mundo.
3 A aludida Convençao aetermtnou
a obrigação recíproca de ooservarem
os dois pa1ses, "como regime ortografico da IinQ'ua portne:uêsa o 0'1" resulta do si~tema fixado pela Acaae
mia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de LisbOa para
organização do respectivo vocabulA.rio por acôrdo entre as duas Academias. Convencionou-se ainda que
nenhuma providência Ipaislativl ou
regulamentar seria de futuro. posta
em vigor por qualquer dos dois Go-

r
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vêrnos, sem prévio acôrdo com o outro
depois de ouvidas as duas Academia:.,
que seriam declaradas Org-ãos consultivos de seus Governos, em matéria
ortográfica competindo-lhes, expi'essamente, estudar as questões que se
suscitassem na execuç!'w da convenção, e tudo mais que repUltassem Utll
pal'a manter a unidade ortográfica da
língua portuguêsa.
4. De conformidade com o disposto
na Convençáo, e para dirimir ainda
persistentes, enviOU o Govêrno brasileiro a Portugal, em 1944, uma comissão de membros da Academia Brasileira de Letras, com representaçao
oficial. a fim de fixar as bases deflnitivas da ortografia da Iingua, proporcionando aos dois paises a possiOllidade de promoverem atos legislativos finais sóbre a matéria.
5. O acôrdo resultante daquela reunião foi aprovado no Brasil pelo Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro
de 1945.
6. Acontece, porém que a Constl. '
tUlçao
Federal de 1937,
vigente na
epoca da assinatura da COllvellçao
OrtográIica, eXigia em seu artigo 74,
letra d, a aprovação pelo Poder Legislativo dos tratados e convenções UIternaclonals celebrados pelo PreSIdente da RepÚblica. Tal aprovação . el!~tretanto, não se veriflcou. FOI oalxado o Decreto n. 14. 033. de 18 de Janeiro de 1944, promulgando a Convellção; quando se fazia necessàna a efetivação da retificação por via de Deereto-lei no PreSidente da RepUblica
que, no momento, exerCia cumulativamente o Poder LegislatiVO, Jà que
não estavam em funcionamento a Camara dos Deputados e Conselho Fe ..
deral.
7. Parece-me, Senhor Presidente,
em face do que acima ficou exposto,
que a Convençào Ortografica deve ser
submetida à aprovação do Poder Legislativo de acôrdo com o artigo 66,
Item 1, da ConstitUIção Federal se
nisso Vossa ExcelênCIa concordar:
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor
PreSIdente, os protestos do meu mais
profundo respeito. - Raul Fernandes.

PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
RELATÓRIO

O Acôrdo Ortográfico resultante da
Convenção assmada entre o Brasil e

Portugal. a 29 de de:.lembro d·e 19411,
em LIsboa. tem provocado tortes e
exaltados debates nas assocIações de
letras e filologIa, na tribuna, na 1mprensa e no Congresso; llelJates de letrados, de estudIOSOS, prolessôrell e
cientistas, gramàtlcos e til010gOS, acadêmicos e Juristas, Jornalwtas e parlamentares. Uns defendem-no com s·egurança e convicçao. consiUerando-o
obra notàvel e afirmando que "o:s
proventos que aos escritores brasileIros ficarão asseguradol5 por ês~e meio
não na economIsta nem soCIOlOgo que
os delxem de prover com malOr ou
menor preCIsão; e não serão somente
proventos materiaiS OS que hau de auferir os nossos bOns autores; tamoem
proventos supenores de se tornarem
conheCIdos, lidos e admITaaos pelos
povos de aquem e de alem-mar~
\1:;ro1. José de Sá Nunes). Outro~,
porém, o criticam com sarcasmo e
com Impiedade, asseverando que, .. ao
ser pôsto em prátlCa, mostrou trazer
grandes preJuizos ao enslllo, e os prlltestos e queIxas são presentes da parte de quase todos os professores.
prinCIpalmente da classe pnmána"
(Fernando Távora e Benl Carvalho)
Há quem o repUdIe com zombarias,
por considerá-lo unpOSIÇa.u dos portuguêses; e hà quem o aceite com entusiasmo, por Julga-lo vantajoso para
os brasileIros.
Dentro dessa luta viva e encarmç&da. faz-se mIster , para perfeito exame
.
do assunto, muita prudencia e mUIta
seremdade, muito estudo e sabedoria.
ds mestres da FilOlogia e do DireIto,
que nos darão luz, com OS seus ensinamentos e conclusões para ser rewlvido êste problema, de tão prolundl:l.
repercussão e de tão grande importância em tôdas as estera::. educacionais e admimstrativas.
Não na negar que o AcOrdo Ortográfico é, realmente, a expressão meqmvoca da unidade da escnta lusvbrasileira e, conseguintemente, da.
umdade da Ilngua. Umdade necessária e preciosa. que . facilitando o conhecimento do idioma naclOnal. e fixando a sua expressa0 esc1'lta, segundo normas fixas e seguras, baseadas
em principios verdadeIramente Cientificos. organizados' pelas maIs conspicuas autoridades filológIcas das duas
pátrias, só podera trazer proveItos e
vantagens a quantos mamfestem pela
escrita os seus pensamentos em nossa
língua, quer na Amenca quer na Europa, seja na Asia, seja na Africa.

________~__. . . . . . . . . . . . . .__~__________~
__~
_ ~
_ .~
_ ~_ ~
_ ____.J
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Desaprovando o Acõrdo, não há negar que voltariamos aos sistema nocIvo e perigoso da grafi/l. que o precedeu. pelo que nos parece de todo
sem cabimento e sem oportunidade o
projeto dos nobres deputados Fernandes Távora e ' Beni Carvalho, apresentado em 8 de outubro de 1946 a esta
Ca.,a, no qual peaiam a revogação do
Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro de 1945, que aprovou a ortografia
unificada, em "obediência à Convenção assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943 . A êsse projeto apresentou substitutivo o deputado Jorge
Amado. que pleiteou uma reforma integral e definitiva, a ser realizada por
comissão de técnicos de comprovada
capacidade. Contràriamente ao dito
projeto e a êsse substituivo se malllfestou o deputado Raul PilIa, membro
da Comissão de Educação e Cultura,
votando pela manutenção do Acôrdo
e julgando indispensável que se "ouvisse, preliminarmente, a Academia.
Brasileira de LetrM e a Academia
Brasileira de Filologia". Outro substitutivo foi apresentado pelo deputad')
Aureliano Leite, o qual foi aprovado
por maioria ; sustenta o Acõrdo Ortográfico e propõe a nomeação de uma
comissão especial que, "valendo-se da
colaboração da Academia B'rasileira
de Letras e institutos de filologia do
Pa.ís" , estude "convenientemente o
problema e apresente à Câmara dos
Deputados as bases para a sua solução definitiva". E', um parecer fundamentalmente político. Não está com
o projeto Beni Carvalho nem com ()
substitutivo Jorge Amado. E' apenas
uma solução de emergência. que ~e
nos afigura salvo melho,r apreciação,
sem base juridica, deS'de que se tenha
em conta o que dispõe o Direito Privado e o Direito Constitucional Brasileiro .
Considerando-se Que o Acôrdo Ortográfico é o complemento da Co11venção de , 1943 e que é um ato intern acional não poderia n em poderá. na
conformidade dos princÍnios estabelecidos pelo Direito. ser revisto nem re-'
vogado sem prévio entendimento .:om
as duas partes contratantes, Os atos
internaeion ais podem ser denunciados
pelos meios regula res, quando reconhecidoo como prejUdiciais aos interêsses do povo ou do Estado. como podem ser suspensos pelo Senado da República, quando sejam declarados 1nconstituchmais pelo Poder Judiciário
Releva notar, por um princínio :!e
sinceridade e exação. que o· ilustre
deputado relator do substitutivo ::\Drovado me asegurou ser favorável . ao

Acôrdo Ortográfico e contrário a qualquer mOdificação vísto saber que. como doutrina Pontes de Miranda, "se
o Poder Legislativo ~ ugere alteração,
o Presidente da República deve intel'pretar que o tratado não , conseguiu
aprovação e entabolará. ou nã,o, a seu
juizo, novas negociaçõE"s".
Da Comissão de Edueação e CUltura
veio o referido projeto para a Comissão de Diplomacia e Tratados. Ne.st~
atendendo ao requerimento do deputado Afonso de carvalho. foi ouvida
a Academia Brasileira de Letras, que
se manifestou favorável a manutenção
integral do Acõrdo Ausente êsse deputado. coube ao nosso companheiro
Vargas Neto. corno novo relator, apresentar parecer, que logrou aprovação
unânim~ , tanto pela segurança do seu
estudo quanto pelo brilho da sua linguagem, defendendo juridicamente o
Acôrdo, que considera "de conformidade com o Direito Internacional PÚblico. coma Lei, com a Junrisprudência, com a Academia Brasileira
de
Letras e com os votos apontados dos
mais ilustres membros da Academia
Braslleira de Filologia" salientando,
outrossim. que "tudo o que se fizesse
de ora avante fora dêste último seria
em pura perda. porque as reclamações surgirão sempre não só da paro'!
dos professõres, como também dos
filólogos que não forem ouvidos, e
dos que forem contrariados".
Acompanhei-o com o meu voto ..
declarando, nao obstante. como é do
conhecimento da Comíssão
que se
bem considerasse o Acõrdo uma
grande realização. dentro do aspecto
jurídico ainda lhe faltavam , na minha
opinião. formalidades esreIlJciais paJ'il.
a sua eficácia e validade como sejam
a aprovação e a ratificação da Convenção de Lisboa, respectivamente.
pelo Poder Lerrislativo e pelo Poder
Executivo , Felizmente em boa hora,
confirma ndo ~st.a
opinião chepa 'l.
MenRa2'em 312 do Sr Presidente da
República. em cópia auten tirada, remetendo o texto da Convenção Ortográfica, ob leto de tão la:-2'Os deba tes ,
S Ex· pede a aprovacã(' do convênio
supramencionadD, a fim de que seja
satisfeito o disposto no art 66 1. da
Constituição Federal combinado com
o disposto no art, 87, VII. da mesma
Carta .
A ap rovação pelo Congresos Nacional. quer no pafoado Quer no presente .
sempre fo i con~irJer3da 'lOS oail'es derr.Gcráticos com" elpmentD ~ubsta n 
eial das Convel'çõf'< intern1rionais. 'l O
Direito Constitucional Bra.sileiro
~

.
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e por todos os presidentes, inclusive
Washington e Lincoln. Defendendo
essa exclusividade, pois a Câmara êm
tal caso não tem voto Hamilton uma das maiores figuras da humani·
dade - declarou que o conh~Imento
exato e compreensivo da polItlCa ')5trangeira. a adesã Q sip. t.emátlc~ dos
mesmos planos. o sentimento delIcado
e seguro do caráter nacional. a flr·
meza, a prontidão, são inc0I!!patlvt!13
com o espírito das corporaçoes fluo
tuantes e numerosas. (Cf.
Federal,
capo 75).
Olhando somente ao sentido de celeridade. não há dúvida .de que é
mais prático o critério alI alotado.
pois que possibilita uma direçã~ :l~a:s
cômoda mais precisa e mais rápld~
em dados momentos de urgêneia e de
gTavidade, pelo que tais razões contribuem decididmaente ~ra o prestlglú da fórmula vigente na grande
República Americana.
DevE!mos . todavia.
reconhecer que
a orientação do no-sso Direito. exigindo a colaboração dos dois ramos do
Poder Legislativo. sôbre ser .adotada
pela maioria das naç.ões amer:canas. é
uma encarnação maIs perfeIta .::ia
ldéia representativa e de verdadeIrO
espírito democrático.
Na Suiça, além da "anuência" da
Assembléia, em certas convenções <;e
pratica o referendo do povo "que se
manifesta em têrmos absolutos e . pr~
ciso~, respondendo Jim .ou não" . (Cf.
A Constituição do BraslZ por Aristld'"
Milton) .
tários) .
conseqüência, estabelecido co.,
Sendo atribuição do Poder Legisla- moPornecessário
o referendo parlamentivo é realmente sábia e prudente tar segundo os' ensinamentos da 00:\
a aprovação definitiva dos convênio-;
e os nosso~ oreceito~ comtje tratados uma vez que, destarte, doutrina
tuclonais;
esclarecido que. antes da rese evita que o preseidente da Repú- ~'Olução definitiva
Poder L.eglSlablica, de per si. tenha poderes de tivo. os poderes dosdoembaixadores
decriar ônus e encargos, de assumir de· vidameNte credenciados. quer ordinàveres e obrigações, de cometer érr05 rio-s.
que extraordinários, ~ão vão
e praticar abusos por ignorância nu além
de
o ato do Podf'r
Incompreensão. por leviandade lU Executivo: emoenhar
firmado
que
a iniciativa
traição, comprotnetendo. assim, li res- dos tratados é função privativa
do
pomabilidade do Estado.
presidente
da
RepÚblica.
chegamos
Volvendo a vista para as nações conclusão, com Marnoco e Sousa. ctea
mais cultas, vemos que as próprias
"sendo justo que os homoloQ"u~m
monarquias. Quando parlamentares que,
os
poderes
competentes. para 1f'Q"lscomo a Alemanha e a Itália, a Fran- lar". a fim de
obrigar a todos. devem
ca e a Au,tria-Hungria. subm':'tiam
êstes observar e respeitar as pr~xes
sempre os seus ajustes inte'l'nacionais e as disposicões do Direito Interno e
à aprovação dos seus congressos. le- do Direito Público.
gislativos Na América do Norte. poIsso pôsto sendo aprovado sem derém. é diverso o sistema.
Compete
ao senado . e unicamente ao Senad0. longas o tratado. cumpre seia feita
o direito de conselho e aprovação por a sua promulgação. A promulgação
ia
deis têrços dos membros presentes. é a publicidade, é a afirmação
E' o "advice and consenti" reconh~ existência da lei. afirmação pública
cido e proclamado em todos os tempos e oficial que a torna operante e obri-

isto uma norma pacifica, jama!~
posta em dúvida ou discussão. Desde
a ConstitUIção de 1891 ,art. n. a 12)
até à LeI Bástr:a de 1934 (art. n. a 40.
letra aI' desde li. 'Jare) outorgada em
1937 (ar\;. 74, letra d) , até à Lei
Magna de 1946 (art 66, n. a 1; e artigo 87, n. a VII), tôda.s tem estat}lido,
sem exceção alguma. a competênc\<l
privativa ou exclusiva do Parlame'lto
para resolver
definitivamente sôbre
os tratados e convenções internacionais.
O referendo do Poder Legislativo em
tal caso é criação democrática por
excelência. Restringindo as atribuições do Poder Executivo; limitaindolhe a capacidade na política estrangeira; diminuindo-lhe o poder de representação. o referep.do estabelece a
divisão de responsabllldac.e e a garantia de melhor exame de as,suntos
externos, sempre de alta relevân<?ia,
porque adstrito ao próprio sentIdo
de soberania do Estado: O poder de
fazer tratados - já o afirmava João
Barbalho "considera-se u mdos
atributos da soberania; e, se êle ~
exercido pelo preseidtne, que a representa e personifica perante o,s govêr• nos estrangeiros. ao Congresso, que
representa a na.ção e em nome dela
é incumbido de velar pela
guarda
da Constituição e das leis. toca toml\.r
conhecimento dêsses tratado,s, e. se
~ achar digno disso, aprová-los. no desempenho dessa sua tão poderosa incumbência". (Constituição
Comen·
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gatória em todo o território nacional.
No regime da Constituição de 1891,
a promulgação era feita pelo Presidente da República, "que tinha .o direito de sanção dep<Jis da aprovaça<J'
(ClóVIS BevilacquaJ; atualmente. e
decretada pelo Presidente lo Senado
em nome do COllgres~o NaclOna!, e
convem acentuar, _om J~ao Barbalho,
que pela "promulgação o novo at<J ::iO
Parlamento, depOls de aceito pelo
Chefe do Poder Executivo, entra a fazer parte de Direito NaclOnal, e fiCdm
as autoridades a quem ISSO cabe adstritas a pó-lo em execução". (ConstItuição -

Comentários)

Prom\uga<lo o ajuste ou o acôrdo
encerra-se o ciclo lega! com a ratiflcação. A ratlficação é o ato final, praticado desde séculos. Citam os comentadores como primeiros tratados ratIficados, entre outro, os realizados entre Justiniano e Cosróis, reI dos persas,
em 561, <:l o de aliança, em. 12;25, entre
Eduardo ~ e o Conde de Flandres,
Passando aos tempos modernos, sabe·
mos que data da Revolução Francesa
a ,lratlca da ratlflCação come duelOO
poSitIVO consubstanciado na ConstitUlção de 1791 (titulo IlI, capitulo n,
seção 1, art. 3.°), bem como ndS constituiçôes posteriores (COnstitUlção de
l. 793, art. ~; ConstitUlção de 1795
art. 33; Constituição de :848, art. 5J)
como elemento básico das ~onvençôes
De enta.. para cá, a ratificaçã<J t,e:n
sido aceita por medida indeclinável
pelos melhores tratadistas E pelo direito de todos os paises democráticos,
Ela é a última demão que retoca o
convênio e é da competência do presidente da República.
Por tudo ISSO,
atendendo a que,
antes de ratific'ado, qualquer C'onvêmo
pode ser recusado, consoante a duta
lição do Conselheiro Lafayette, ,DireIto Público Internacionall, pensamos
qut:. a aludida prnvidên<:la não deve
ser tomada senão depoIS de preenchldOI. t<Jdos os requisitos necessário"
para a existência legal de tais atos,
ta como e o d aprovação do POder
LegislatiVO (OU de um d()~ seus rarr:os'
sempre que isso fô. exigIdo pelo DIreito Cl')ntitucional de algum dos contratantes, e como formalidade essencial, Da mesma forma se mamfesta
AureUno Leal quanac esclarece que
"a ratificação Cio tratado só se aá depoIS do vot<J do Cor.gresso" (Teona '
Prática de. ':onstituiçâo Federa. Brasileira) Não é diversa a opiniã.o de

Ortolan quando acentua que "segundo
a prátIca que adouiriu fôrca de direIto
positivo, o I;:-a.tado, para que se torne

obrigatório e exequlvei, depende essenciaimente da ratificação, ainda quando
'--.,; e L~cn acia nos plenob pOde_ es ou
•• J
~?~"J ... 0 p':üprl\: r.ratado .
rratando aa maténa, ensina Hildebrando ACClOly ::jue .. a ratificação e o
UltImo reqUlsito rredlante o quaJ um
chefe de EstaCiG confirma o traLado
fIrmado em seu nom€: t em nome do
Estado" (Manual de Direito InternaCIOnal PúblicO)

Na Amenca, a doutrina é paclfica.
Não há margem para debates .1outnnários nem para sofismas Jundicas.
Há memo regra fixa, aceIta por toGOS,
Cievic.amente aprovada pela Convenção
de Havana, realizada em 2() de le"lererro de HJ28. lktermma esta regra
que "os ~l'atados não são oongatonos
senão depol~ de ratlficados .JeJos Estados contratantes, a. !lda que esta clausula não conste dO,1 poderes negOCiadores nem figure no próprio tr~WKlo".
A Liga das NaçõeE fOI maIs lOnge,
eXlglnao dos seus membros, além da
ratificação e da pUblicação, que neI1huma convenção fôsse CJlbrigatória
antes de registrada (art. 18) A Carta
de São Francisco - sup. ~ma ConstitUIção do Mundo - ainda é maIs
clara mais precisa, mais decisiva,·
VISto' que acentua a necessidade da
pUbl1cação e do registro no Secretariado como formalidade mdisp,ensável,
e dispõe qu enenhUlna das partes, em _
acordo mternacionaJ não regltradO,
poderá invocá-lo perante qualquer dos
órgãos das Nações Unidas (art. 102)
Exammando, pois, o assunto com
tôda a lealdpade; ouvidos os doutrlnadores e comentaristas, publicLtas e
juristas; mvestlgado o direito histórico e o direIto positivo, o Direito
ConstituClonal Brablleiro e o Direito
Internacional Público, só poderemos
cliegar a uma conclusão, lógica e defillitiva, que _ ;, da necessidade inadiável da aprovação do Convênio Ortográfico de 1943 I-elo Congresso Nacional, para que êle, depois de ratific"do, se conveI v'l. em tratado perfeito
e acab",ao.
No presente caso, não unporta que
o Presidente que o as<;inou, representado pelo seu brilhante delegado,
acumulasse, por determinação express.a
da Carta de 19-37 (art. 180), as funç~s
legislativas, podendo expedir decretosleis sôbre tôdas as materias da competência da União; essa acumulação
lhe facilitaria a solução do assunto:
bastaria um decret.o-Iei para que ficasse enerrado o ciclo legal, dando
n.argem para a profilul5ação e para
a devida ratificação. E' verdade que
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E' de mister não desfitemos a vista,
fOI expedido o decreto-lei n.O 14.533,
nêste particular, do ensinamento de
de 18 de janeiro de 1944 que promulG. G. Fitzmaurlce (British Year Book
gou a convenção; mas (convêm acenof Int. Law) :
tuá-lo) faltou-lhe base e ca.pacidade,
"A única regra ao mesmo tempo
porquanto os atos internacionais não
lógica e de Imediata apl1cação do
podem ser assim promulgados; proponto de vista prátIco ê a que estamulgados devem ser os atos legaIs de
belece que os Estados nada têm que
Direito Interno. A convencão não pover com as leis ou as Constituiçóes
dia ser promulgada pelo Presidente da
uns dos outros, e não podem, de modo
República. No ca.so, deverIa ser pro geral, ser considerados como ('onhe('emulgado um ato legal de Direito Indores dela. O Estado que tinha o proterno. lavrado pelo poder competente.
pósito de vincular-se regularmente a
que. então, era o próprio Presidente da
um compromisso InterTl 3C'(11l aI por
República. Tal, porém, não sucedeu
meio da respectiva ratlficaÇão ou de
ficando a la.cuna que sbmente a'3ora
outro modo, deve presumir-se ('orno
será preenchida se o nosso Parlamentendo preenchido todos os requisitos
to na sua alta sabedoria, o julgar
conveniente satisfaz,endo uma formaliconstitucionais internos".
dade cara.cterístlca ao exerclclo e vaFiéis a êsses prlnc1'pios. não pretenlidade do presente çonvênio internademos nem desejamos fugir aos comcional.
promissos que assumimos com Portugal, compromissos que, ~em nenhum
Posteriormente, foi publicado o Defavor nem desejo de agradar correscreto-Lei n." 8.20'6. de 5 de dezembro
pondem, em todos 08 sentidos, aos mais
de 1945, que, sendo apenas o com,Úelegítimos Interêsses do Brasil.
mento de um adas cláuRuJas da ConAssim. pelas razões aduzidas - desvenção. nii.o pode suo<tituir a resol']de aue sejam respeltadoR os prlncip!os
ção definitiva do Conl"resso Nacional.
tradicionais do nosso Direito Privado.
Concluido satisfatoriamente o Acõrdo,
cumpridas tôdas as praxe~ conv~ncio
Dubli{'ou o Govêrno Brasileiro o referido d~creto-lei. a~~lm como o Govêrno nais americanas e satIsfelta< as justas
exi'!ências do Direito Contitucional
• de Portugal publicou o Decreto n.O
Brâsileiro e do Direito Internacional
35. n8. de 8 de der.e mbro de 1945,
Público. como elementos b9.silares da
cumprindo ambos com multa eleçrânboa ordem jurfdlca e do respeito múLuo
cia. Que só merece os ma.ls francos
entre os povos, consolidando velhas
louvore~. o Tratado que assinanam.
tradições de correspondência fraternal
O decreto-lei braRileiro foi ('onslderae de inabalável amizade política.do "Bnrovado a titulo definitivo" pelO
belo exemplo dado ao cenário do munSr Mini,tro Castro Nunes que no~
do civilizado. - somos de p~recer que
merer>e teJo o respeito e a.dm~radio
quando. emitindo o seu voto num re- . deve ~er aDrovado o têxto da Convenção Ortoe:râfica assInado pelo Brasil
curpo extraordinário. julgado a 27 de
e Portue:a.l em Lisboa. a 29 de dezemiunho dI' 1946. assim se manifestou ao
bro de 1943. conform eo t)"ni"to de
referir-<e ao A('ôrdo Orto<zráflco . Não
o neQ'amo~ TRITlb6 m consideramos o
decreto legislativo infra transcrito. por
Acõl'rlo Ort.o2Táfif'o eleflnitlvamente
corresponder no seu senti'lo de Intera1Jl'OV~ elo como ('omulemento que é da
câmbio cultural e de unidad : da LínConvencíio dI' 1943 Dorém. dentro do
gua. aos melhores deseios e às mais
ponto ri e vi<ta do Dirf'ik. Internaciojustas aspirações das duas grandes
nal Falta-lhe ar'-PnaR. para a sua exeNações.
cucão o ,·umnrlmpnt.o dI' formalidaPROJEl'O DE DECRETO LEGISLATIVO
de~ p"(i"'ida~ p ,,10 nlrelt~ Interno. formRlil'hrlp, . out' p~tqO <egulndo os seus
Art. 1.0 Fica anrovado o têxto da
trâmit. e < pm ohi'rllllncla à ConstltulConvencão Ortogrfifica. firmada entre
cão \TiO'f'nte . pmoorr. ('om Indlsuen,áo BrasiI e Portugal. em 29 de dezem\Tei, dpl"i"'AS . E<,a< delongas. todavia.
A"n. 2 o Revogam-se as d!spo <'ições
não _i,!pi'i"nm menosnrp70 à <zlorlo,a
em cllntrário
Nnf"?r1 ?m!"fl Que . t.amh6m. não raro
Sala das Comissóes. em 27 C'e flgÔStO
"a.iU<tqV9. 01'10 Presidente da Reoúde 1948 - Lima Ca1'olrant1 Prl'siblj(>n . Ollflf,nuer pnnvp.!1r>óes Internadente pm E'xerrício - Ra loel Cincurá .
Rel a tor. - Glil"prio AII'I'~
AlcionAis p T'po'O('ÜWR tratado.~ de covar o Ca.<t('la - EQhPrto R()(/r1 (1ues mérnio. <1Jbmetp'100·0S denois de conJosé Armando
Montel'r r de Casclui'lo,. à "1ryrO v RCõ'1 rlo r,egi~l11tlvo"
tro
TI
eitor
CoHet.
- V areto s N pto.
(1,-.; n o flQl . de 2? de setemibro de
'Faria
r.abato
Alencar Ara1919 .Ilrti'l'o 1.0 . nO 7. e artIgo 2·6,
rip
e.
nO 1<:; r1 a C~~ " tltulç!l,o Portuguesa)
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REQUERIMENTO DA COMISSA O
DE EDUCAÇAO E CULTURA
A Coml&ão de Eelu<!açao e :JUltura,
~eltando a suges,ão contida na pa:-te
fmal elO parecer do noare Deputado
Beni Carvalho, resolve. por unanlII:)dade de votos pedir o pronuncIamento da aOUla Comlssao de Cunsóltwção e Just'ça a respeito da mate·
ria versada na Mensagem n. o 'H2 ,10
seu aspecto constitucIOnal.
Sala das Sessões, 18 de outuara de
1948. - Eunco de Agt;iar Sale.~. Pres_dente. - Bem Carvalho. - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - Jose Maciel. - Gilberto Freyre. - Wal/reco
Gurgel. - Pedro Vergara. - Raul
Pilla.
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PARECER DO DEPUTADO HENI
CARVALHO
Parecer sôbre a Mensagem n. O 312,
(Ministério das Relações ExterIores).
1. O 8r. Preisdente da RepublIca,
em obediência ao preceito constante
do art. 87 n.O VIII, da ConstltUlçao
Federal em mensagem datada 1e 20
de julho do corrente ano, submeteu
à aprovação do Congresso Na:::wnal
a Convocação OrtograJ:ca, ~ rmaaa
em Lisboa. entre o Brasil e POttugal,
a 29 de dezembro de 1943.
2. Ouvida, a respeito. a Comlssao
de Diplom~ia e Tratados fOrmulJU
esta um Projeto de Decreto LegIsla,
tivo o qual subscrito por 0nze de
seus membros presentes, está ltSsim
redigido'
"Art. 1.0 Fica aprovacto o texto
da Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e Portuqal, em
29 de dezembro de 1943 "m J,isMa.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrárzoL'.

3. A mensagem do Chefe ::lo E,<ecutivo é acompanhada de uma Exposiçoã de Motivos do sr. Ministro de
Estooo dos Negócio~ Exteno:es. a
qual assim conclui:
"Parece-me
8r. Pre"idente,
em face do que acima fiCOU expôsto. que a Convenção Ortográfica deva ser submetlda a
aprovação do Poder Legislativo,
de a~õrdo com o ant. 66, tem I.
da Costituição Federal, se lllSSO
Vossa Excelência concordar."
4. EIS o texto da Convençáo
"Convenção ortográfica entre o
Brasil e Portugal: Sua Excelêr.·
Cla o Senhor Presiden ti': da Re,
pública dos Estados UniGiJé ..o

Brasil e Sua Excelência o Senl10r
PreSidente da RepLlbllca '''ortuguesa com o fIm Je a,segurar a
.defesa, expansão e prestigiO da
lingua port'lgue~a no mundo ~
regular. pOI mútUG ~ôrdo e
modo estável, ')esp2 n 'I\0 s:stema ortogratico resol veram por
me:o de ~eu~ Plempote:1clanos,
assmar a preSentE Conv"nçat:.
Art. 1 - As Altas Parte~ Con_
ta'atantes prometem se estrPlta
cOlaaoração em tudo quanl() dIga
resoeno a conservaçao, aetrsa
e expansão da l1ngu'l portuguesa.
comum nos dois palses
ArtIgo Il - ~ Altas Pa.rtes
Contratantes obrIgam-se a esta-belecer como reglme ortográfica
da lmgua portuguesa o que resulta do sistema flxa.do pela Academ:a Brasil-ena ae Letras e Academia das Clên<!IM de Llsooa,
para orgalllzação do re::pecti·vo
voca.bulário por acôrdo ent.re as
duas Acaderruas.
ArtIgo l i - De narmoma com
o e"pírito dest.a Convenção, nenhuma proVldênca leglsl'8tlva ou
regUlamentar. sôbre mateml or- •
tográflca de-vera se-r di' futuro
posta em Vlgor, p<Jr qualquer dos
dOlê Governos ;;em prévIO aCÔl'do com o outro depQlS d·e ouvida.s as duas Aeademlas.
ArtIgC IV - A Academia Bra.sl1eIra de Letras e a Academia
das Ciências de LISbOa serao declarada~
órgãos con.sultivoo de
seus Governos. em matérIa ortográfica competindo-Ihes expret3samente estudar as questões que
se suscJtarem n,a Execução des'ta
Convençã,o e tudo o maJs que
reputem útil para manter a Iolnldade o~t.ográfica da lingua paq-tuguesa. A presente Conwn.ção
entrará em VIgor lll<iependentemenre cte ratlficação. a 1 de janeiro de 1944.
Feita em duplicata, em Lisboa, aos
23 de d€zembro de 1943.
L. S. Joáo Neves da FontOura
L. 8

Antonio de Olivezra Salazar"

5. Pedida sôbre o assunto. a BlUdiência da Comissão de Educação e
Cultura. faz.emo-Io peLa maneira que
se segue.
Julgamos não pOO€'T o
Congresso Nacional dar a.provação à
Convenção alud:da. por noo pareOEr
eVldentemen te in<!Ollsti tucional o seu
,Uigo IH.

•
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Dêle ressalta !lcar estabel:ecido que
_ "nenhuma providência legtslativa
sôbre matéria ortográfica deverá. de
futu.ro "e-r posta em vigor por qualquer dos dois Governos sem prévia
acô;-Cio com o outro depois de ouvidas as duas Academ:·a.s."
Conquanto. por êsse dlSpositwo, não
~<€ vede. explicItamente ao CongresSo Nacional, l·egislar sôbre m.a.téna
ortográfica toda via. implicitamente,
eSEIll prolblção dali resulta, visto determmar-se qu.e - "de futuro', nenhuma providência legislativa deverá
Ser posta em vtgor. sem as condições

estaboeleclCias no artigo III da Convenção.
Ora. dê'se medo, a Convenção proíbe. p.ràticamente, que o Congresso
NaCIonal exerça uma de suas prerrogatIvas. a qual decorre do art. 66,
n. o IX, combinado com o a.rt. 5.°.
n . o KV. letra d, da Consti·t uição Federe!.

•

Fôra realmente. estranho e a.bs1.1Jl'do poder o Congresso Nacional 1egiSlar . sôbre "bases e dtretrizes da Educação" e ser-lhe vec.ado fazê-lo sôbre matéria ortográf:ca .
6. Além disso, ocorre, ainda, outra
incons:·!Jtucionalidade:
determina
o referido artigo III que, se vota.r o
Congresso uma leI sôbre essa matéria o ChEfe do Executivo não "deverá pô-la em vigor": passando, assim tal "prOvidêncw legislatwa' a
ser SlfiIPl,es letra morta. VlStO compelir o Presidente da República a
deIxar de "observá-la". a desre.spelpeItá-la
negan<1o. enfim, oumprimEnto à Constituição, . com violação
formal do parágrafo único do a.rtigo 83.
DIante disso, ê nUila a Conyenção
de. LlSooa, de 29 de dez.embro de 1943 '
v:sto ser contrária a ConstitUlÇão
vIgente. Eis a l1çã.o úe CIÓVlS Bevihqua: - "São nulos 00 aw~ jUl1dH!cS de direito público internac;onal' quando realizadoo por pesso'a
Incomip~tente. ou cOThLrários à Constitmção dos Estados que os cel'eilra~em e anuláveis. quando viciados por
erro dOlO ou coação'. IDrrelto PÚbllro . Ir~".emacio<nal. tomo n . p. 7.
2.· C::J1;U J. 1939. I'd F'rc:tas Bastoo).
6-A . Não colid·e com essa tese, nem
a mvalJ.Ci a, o que na mesma obra,
€',,<: :e ve C!óvis Bevilaqua. no § 168
a o Unar G.a va.ldade dos tratados:

.. A valIdade doIS tratados diz
êle. mlc!epende das mudanças
das mudal1Ça.s con<titUclOmtlS que
sofram os Estados contnttantes".
WPl. Clt., vol. 2. c, p. 231.
Em pr:.merrú lugar na hlpoLese em
discussão, a Const:tUlção brasileira
d" 1&46 não t,rQUXf m-ü<ilfloCaçâo alguma a,o direlvo constitUClonaJ antenor.
Ao conMánc, oonse-rvou-se
fiel a no::"a traCilça<.. ju.r1dlca.
Dêsse mOdo, mesmo na vIgência
da Carta de 37 a Convenção era nula,
U.l11a vez que o ad reterendum dQ Poder Leg,slatlVo lhe não fôra dada,
Visto haver-lhe faltado a aprovação
mE'dlante decreto-lel.
Em segunda lugar . a cita.ção de
C1ÓV1~ BevIJaqua refere-se a rupove"e €V1-dentemente diversa. ISto e à
de qu,e, a,pos a celebração de um tratado aprovado. definlüvameme, pelo
Congresso, ocorresse mudança cOIloStituciCmal.
Ora. de um lado, o tratadO ou convenção na hL-póte&e não eXIstia. por
lhe faltar valldad.e juridica - a aprovação leg,slatlva: não lhe aproveItando portanto o pnl1CiplO enuncia.do ; por outro LadO. é marüfesto, oorno
se diSSoe. não haver traZIdo a Constl'tu~ção de 46 a menor mudaJlÇa referente ã espécie. nem tão pouco, à
forma do govêrno orasiLeiro, que continua a ser a republicana.
7. Em fa.ce do expooto, EÓ uma
solução haverá p,ara o caso: - não
a.provar o C-ongresso a Convenção.
em razão da ferma por que se acha.
redigida. vlStO lhe nào ser possível
de.spúja,r-.se de uma de suas prerrogativas; suge'rindo entretanto. ao
Chefe do Execut:vo . a modificação do
art. III, para que, removlda aquela
flagrante inconfti·tucionalid.a.de, volte, depOIS. o PQder Legislativo a resolver, "defintivamente", sôbre a matéria, ex-vi do an. 66 n. o 1. da Constituição. o qual. cLaramente, determma:
"Art. 66. ~ da ooIDpetência
exc~usiva do Congresso Nacional :
I
resolver detmitivamente
sôol'e os tratados e convenções
celebrados com os Estados estrangeiro.s pelo Presi dente da Repúbl'ica. '
Era uma prerrogativa ind'eclinável.
S Coment ando êsze artigo, escreve o
Ministro Carlos !·,1~::d~T.~ :i :l.tlr-:
':-:03
casos mencionad cs n u ét , t, C3 -.:" CJ-
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digo fundamental independem de sanção do Presidente da Re'públka e ficam insuscet1veIs de veto. Para regular Um certo número de a<suntos. celebram-se tratados ou simplElli. convenções. Cabe a Iniciativa ao Ministro do Exterior; sõmente depois de ultimadas a.s negociações e de assinado
o contmto internacional. e ouvido o
Congresoo. que profere a última palavra sôbre o acõrdo: é o que exprime
o têrmo definitivamente. inserto no
nexto. e em face do art. 87, n. VI!".
("Comentários à ConstitUlção Bra:ileira de 1946", vaI. 2. 0 • ps. 145-:46;
Ed Livraria Freitas Bastos. 1948).
Nem isso. como é sabido. :mporta
novidtade no direito constitucional brasileIro.
A constituição de 1891, em seu artigo 34, n. 12. tinha redação idêntica
e Idênticos são os comentários de
João Barbalho quanto a reconhecer
ao congresso. o poder competente para dar a última palavra sõbre o assunto, isto é, proferir a "resolução final".
(Constituição Federal Bra<ileira, Comentários por João Barbalho U. C ..
página 111, Rio de Janeiro, 1902).
Vê-se. assim. haver o Brasil ingressado na corrente dos países queexigem o pronunciamento do Congresso,
~ara a aprovação dos tratados e convenções.
9. A. Esmein, interpretando o direito constitucional francês, escreve,
na mesma ordem de idéitaS:
"En SEns inverse. existe une concepcion d'aprés laquelle. Si le droit de
négocier les traités revient nécesslürement au pOUvoir exécutif, celui de
les consentir définitivement ne ;:leut
appartenir qu'au pouvoir législatif. Ce
SOnt des raisons de principes Ljue I'on
falt ic! valoir.
On dit dabord que
l' engagement que prend une nation
pnr un traité doit être considére.
ainsi quela loi elle-même, comme
I' expression de la volOnté nationale:
e'est done au pOUVOi1 legislatil quil
appartzent de le C>0nsentir" lElements
o
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de Dro!t ConstitutIonnel français et
compare. p. :94. Tome second; Recuei! Sirey. éd. ParIs. 1928).
10. Nessas condições. torna-se evidente que não sena poss!vel ao Chefe do Executivo t>msileiro eXimir-se
ao dever con<titucional de solicitar ao
Congresso a aprovação da Con I'enção
de 29 ae dezembrc, de 1943 - preceito
que, rigorosamente, cumpriu, embora,

pela Exposição de Motivos do Senhor
Mmistro de Estado das Relações Extenores, fôsse admiss1vel a hipótese
contrà:ia. visto assIm concluir:
"Parece-me. Senhor Presidente, em
face d'o que acIma ficou exposto. que
a Convenção Ortográfica aeva ser
submetida à aprovação ao " oder Legislativo, de acõrao com o ar't . 66,
item 1, da constituição Federal, se
nisso Vossa Excelência concordar.
A não concordãncia Importaria ma.nifesto atentado contra a Constituição, que. como se disse. o Chefe do
Executivo respeitou.
Assim sendo, cama estranheza &dmitir a cláusula final do per1odo
tmnscrito a possibilidade de depenüer
de um ato de volição do Presidente
da República o cumprimento de um
imperativo constitucional, cuja inobservância traria. como resultado,
mais outro motivo de nulidade da
ConYenção e, consequentemente, a SU.1
inexequibilidade, - o que não estaria
no propósito do Govêrno.
Eis, sôbre o assunto, como se exol'l·
me Clóvis Bevilaqua:
"Ainda que a retificação seja a
solenidade que torna o t~atado
obrigatório, pode ser dispensada
por acô:do das altas partes "ontratantes. Exemplo dis' o, nos dá
a convenção postal concluída, entre
o Brasil e a Grã Bretanha, no R.io
de Janeiro. a 16 de agõsto de 1875.
Nenhuma convenção internacional. porem, poderá, hoje, no Brasil, ser executória, sem a aprovação do Congresso" (Op. cito to-

mo lI. p. 21).
11. Cumpre nã.() confundi, rEtificaçfw com aprovação. A retificação cabe
ao Executivo; a a,pro.-ação, ao LegiSlativo.
Si. na técnica constitucional. aceitássemos ser ratificação a mesha coisa que aprovação. poder-sp-ia admitir
ser esta dispensável. quando 'l.5Sim o
entende~ sem as altas partes contratantes.
Dirimindo tal confusão. as <im se expressa Clóvis Btlvilaqua: "No Brasil,
compete a ratifll!ação ao Preslden-e
Congresso
da RepÚblica. depois que
aprova o tratado ' (Op . cit .. p
A!nda, no mesmo sentido: "Depois
de aprovado o tratado pelo Congresso,
o Presidente da R,€·pública o ratifica".
E, a segUir , conclUi: - .. A lei de 29

°

•

-43de outubro de 1891, art. 9°, apelida
ratificação o aro pp.lo qual o C<lngresso aprova o tratamenTo: mas <!V1·
dentemente. é incorreta a denominação" (Op. cit ps 18-19 Ver Moore.
DiQest. V. 749, a1md C. Bevilaqua, op
cit.) .
12. Está. portanto. patente a Impossib:lidade de ser aproV'ada
pelo
C<lngresso a Convl'nção <1e LISboa ~ô
bre a questão ortográfica; entretanto a Constituiçãe vigente não veda.
que , para ulterior aprovação. sugira
o Congresso ao Chefe do ExecutIvo
uma medida conciliatória - Q da modificação ou. mesmo. a da supressão
de art . IIl . ~ ~im de qU€ se lhe cancele a inconstitucIOnalidade Admissi_
vel. porém, será a adoção dêsse alvitre?
O assunro tem sido versado pelos
constitucJOnalistlRs assim
nacionais
como estrangeiros .

.'

\.

13. Carloo Maximiliano. em sua ~i
tada obra escreve' "Pode o C<lngresso emendar a convenção internacional? f\.igorosamente. não. Trata-se de um r.ontrato bilateral conclUido pelo PresIdente. que. no Brasil, não está obngado. como noo E.<;tados Um dos a ouvir os conselhos.
11. opmião prév1a do Senado (advice
ana "onsent I En tretan to o texto nã-o
se opõe a :fue em vez dI' rejeitar pura
e ~Implesmente o Congresso sugtra
mocl1ficações 'lue levadas ao plempoten'!lárJo estr",ngeiro e por êle ac~l
tias dE'term:nanarr. uma
aprovação
dE'fimtlva
BastEi lembrar que. nos
i:stados Unidos onde a Câmara dos
Deputados não tem voto sôorE' o assumo acham regUlar que ela lem'Jre
ao Executivo a conver.lência de negOCIar um tratado erro ~erto e detE'rmmaoo sent:do" . I op. cit.. voL
TI ps 161 e 162: e Beard American
Government ar..c Politics. 1915. p.329;
apua C . Maximiliano op. cit.).
14 Na F'ranca admite-se a prátIca
da sugestão ao Chete do Executivo.
€onforme se vê em E~éne Pierre:
"Lorsque I'une de Chambres déllbêre sur LLtl projet de 101 oa.J lequel
]e Gouvernement lu! demande l' allprrobation d' un traiU conclu avec
une pU!ssance étrangére ellt ne peut
éVldemment fi vote! sur les articles
de ce traité UI amender le texte de
ces articles; le ne peut qu'inviter te
Gonvernement j négocler de nouveau
pour obtenir la moditication des clauses qUI lui paraissent cordraires à I'

à l'intêrêt
de
I' Etat" .
(TraiU de Droit Politique électoraZ et
parlamentaire, 5 leme ed .. Paris. p.

COn traires

uno. n.

863)
E' ess·a a solução única aue nos parece cablvel. a Qt.:d .. p:·:!iminarmen.
tt:. sugerimc~.
11'. De me-:itis. cumpre indagar si,

a COnvenção de 29 de dezembro de . 943. qual dos dois acôrdos ortográficoo t.eria sido por' ela
a.dotado: - o de 1943. constante do
apro. ·~Qa

Pequeno Vocabulá~io da Língua portuguesa organizado s~gundo as lnstruçõ~s a,provadas
unânimemente. em
sessão de 1:0 dl agôsto d) mesmo ano.
da Academia Brasileira de Letras: cu
o de 10 de agooto de 1945?
Evictent,err..ente a Convenção de :l9
de dezemb:ú d(. 194.1. firmada
om
Lisboa. teria a.j:,rovad. o acôrdo de
1943. e não o d, 1945.
é
A demor.str ~ ão , a nosso ver.
simples Vejamo-lo. O art. rI da
Convenção es~ assim redigido:
"Art. rI - Ar. Altas Partes Contratantes
obrigam-se a
respelt-ar,
como regime ortográfico da I1ngua
portuguesa o que resulta do sistema
fixado pela Acad~mia Brasileira de
Letras e AcademIa das Ciêncil8.s de
Lisboa para organização do respectivo vocabulário entre as duas Academias" .
Como se vê. o que a Convenção es.
tabl:'lece em seu citado artigo é o
regime ortográLc\ qu, resulta do sl~
tema fixado oe la Ac ademia Brasileua
e pela Acadeima das Ciências de LISboa. e nã<l o QUI resulte ou resu lt ar
Ora. o regIme. a que êsse artigo , e
refere, é o fixado pelo Pequeno Vo-

cabulário da Lmgua Portuquc'sa , ):ganizado segundo as Instrucões unâ·

nímemente aproV'adas em sessão rle
12 de agôsto de 1943: e. SI a Convençã·o lhe é posterIOr visto haver SIdo
f!rmada a 29 de dezembro do mesmo
ano é claro que 56 a êle SE' poderia
referir e não ao de 1945 , pois do
contrário . tena como se disse. empregado resulte ou resulta1.
E ta n to I' essa a exgese dêsse artigo. que o eminent-€ filólogo JOGé de
Sá Nunes. autoridade mslnipelta
e
valiooa no a·ssunto assIm Já o a.flrmou em seu estudo .. O problema Or.
togràfico no Brasil" publicado no Çuplemento Literário d' A Manhã . vol.

VI, edição de 5 de maio de 1944, págll: as 255-256:

-46"Num livro que estou preparando e
que se denominará Comentários
à
Reforma Ortográfica Brasileira,

or-

~-

mlUçarel Cúdoas as criticas. objeções,
emendas e advertências que se fizerem à ortografia promulgada
pelo
Decreto n.o 44 .53" de 18 de j.a neiro
do corrente an<.. , - ortografia (repl~)

que está sistematizada a exempUE: no Pequeno
70cabulárw Ortográfico da
Língua
portugu~sa" .

',watW nas Instruções

E . reit era n do sua asserção, ainda ,
categóricamente, reafirma:
"O Vocabulário a que se rel ere o artigo Il da Convenção ül'(.ogr a.1 ica entre o Brasil e Portugal e o que resultou do slstema o1'togTG,jico ;ixado nas
Instruções e que a Acadell.W Brasilelra d e Letras elaborou paI mcumbén
Cla do Senhol Preszdente da Repúbllca
sendo editorado pela Impr ensa Naczonal . que o expôs a venda como obra
ofzcial pOis ostenta as armús da Repú blzca dos Estados Unidos ao Brasl l"
16 - Ape5aI da clareza resultante
d€SS3.s da tas. há quem ; usten t E na ver
a Convenção de 1943 aprovado o a.côrdo ~e 1945; e. isso. em face do q ue
dlSpoe o seu art. IV, ibi:

.. Art. IV - A Academia Brasileira
de Letras e a Academ:a das Cieneias
de LIsboa serã.o declara das órgãos
consultiv06 de seus Governos em matéria.
ortográfica, competindo-lhes ,
expressam€'1lte, e..~tudar as qu estôes
flue se suscitarem na execução desta
Convenção. e tudo o mais que r eputem útil para manter a unidade ortográfica da lingua portuesa '· .
O:a, o que ai se declara competir às
duas Academias é estudo.r as questões
da
que se susci tarem nú excc ução
Convenção, que , conforme se viu , adotou, no art . lU . o reg;me ortográflCO
de 12 de agosto de 1943 , e tudo o mais

que se repute útil para manteJ a unidad e da língua portugõ.:es'. Mas dar
competência para, como trgãos consultIVOS . estuda r tais questões
não
significa. explicitamente. :)ue por esse estudo. se pudesse ~.stabelecer de
~odo claro. a adoção de um novo regIme ortográfico e. muito menos. qUe
este. que é o de 1945 fo.."fe antecipa·
d~en te aprovado por. uma Convençao de 1943 .
. 17 - Nessas condições . rar-se-ia Imprescindível wna
nova Convenção
Admitindo-se entretanto para argu:
mental', que a Convenção de 1943 terIa
aprovado o acOrdo de 1945, uma CO~ 5 a

resuJta de tudo isso : a controvérsia
na interpretação da Convenção.
E qual se:ria, nesSe caso o órgão
competente para rea lIzar a interpre·
t.ação? Vejam os maL, uma vez o que
sobre a mate: ia dout rina Clovis Sevilaqua. que. além de ser um dos nresos
maiores juristas-fUosófos
foI
Cons ultor Jurídico do Min:sl é l'io das
Relações Exteriores.
DiZ ele, em sua citada obra, tomo n
p . 25

~

173:

"Os tratados são susceptlveis de lnterpretação pelos pl'ÓprlOS Estados que
os celebr am. A primeira quest.âo a resolver nes ta maté: ia , e a ccmpet-encla
para int€l'pretaor . Sem rtúvida . <,(lmente os Estados contratant es peClpm
de comum acôrdo, interpret ar ,)s trat.ados .que, entre êles vigorem , Mas
dentro do Estado . qual e a autnridaae
competente ,JU1',l assentar no mr100 ae
se compreendere (IS cláusulas do (ontI ato? Amda aquz deüe leI apl!clJ.cao
a regra: - e1us est legem lhterpl'etún
cUJus est condere .
Ora, no caso da Convençã o de 29 dt'
dezembro de 1943 a au torIda de com ·

petente par a assent,ar no modo d" se
comporE€nderem as sua;, cláusu las e o
Congresso NaCIO nal., ex-vz do art. 66
Item 1 da Constit.uição
O Poder LegislatIVO diria assim, em
última aná lise caso a Convenção de
43 não fosse . como e. nula - se ei8
tena aprovado o acordo de 194b úJ o
de 1943. Mas dado, mesmo qu e cnegasse a interpretá-la
llógica m énte
aceHando a primeir a lllpótE'se air,da
assim !:leria indi~pensável para eflcl·
ência dess a interpretaç;'io a re:;li;:~.ção
0.C:: nova Convenção
E ' lESO o qu e, catEgóricamente afll'ma Clovis Bevilaqua apos o período
final do trecho acim a t,;·anscri to .
" Consequentemente a mte 1'pretaç(lO
a utêntica e um ato d!plomat.iu ':ubm etldt> as m esmas
lon n all'lad", da
celebr açã.o dos tratados se o dl1ezto

cOllStituiconal do pa lS não d:spusêr de
modo cont rário ' .
A hipo tese última não se verifica ,
lego mesmo qu e não fosse nula a
Con venção de 29 de dezem blO df lS'3
em faco dos term06 em que?l' t.a recUgid a a su a sim ple.s intEl'prl'taçã,o exIgiria a cel ebraçiio de nova Con ve. 11caú
18 - P~l O .~ mot ivos expostos eVld, \lo
Cla -se Va t ar -se de m" t.é.ria ra.r act v!~·
tir'amente COl1.' titucionaJ para a Qual
Ju lgamos vali oso e oportu no o pronunciam"nto da Com :ssão ele C0!1Stitu'Ç3 0
e J "st't;a, embora, sa lvo m elhor JUlZO,

j

-47ouvidllls as duas academias, a brasileira e a portuguesa, - para que sôbre
a orografia, matéria do comum lnterêsse cultural dos dois paises e
cuja
unidade ':!les pr etenj ~m manSU áS t r; d e-c!1n~v~'[-: orer!'og2. tl vas .
t,el' a tl'a ves dos tem p05. q ufllq u"r deE ' o n o"w parecer
les possa legislar.
Sala da Comj,~sã o 12 dE' outulJ.ro ae
Trata-se de uma limitação ao exer1948 . - f3en l ra "v ft lh ü
cicIO das faculdades da soberania, que
Parecer da Comissão de Constituição
:l pais livremente se impõe. em virtue Justiça
d e de um CQntrat? com nutro pais,
limitação da qual poderá em qualquer
O Presidente da República submetempo
libertar-se, por meio de deteu à aprov:l.çã o do Ccngresso ~a.cio
núncla,
segundo é preceito de direito
nal o texto da Conveção Ortográfica,
mternacional
,
assinada em Lisboa. en tre Portugal
e o Bra,si!. a 29 de d8zembro de 1943
Todo tratado ou convenção inter!1a::iOl1aJ
e, por sua própria natureza,
A Comissão de Diplomacia ouvida
uma
limilação
aos privilégios e atrisôbre a mat éria . oDin oll no ~ cmido
buições
da
soberania
nacional . Mas
da aprovação daquele àto internacioess
a
limitação.
resultante
que é do
nal. oferecendo p'ara ê ~se objetivo, o
eo
m;entimento,
não
fere.
não
suprinecessario proj eto de d2cr eto legislam.e.
não
mvalida
Q
poder
soberano
tivo.
dos estados,
A Comissão de Educacã,) e Cultura
A prevalecer a doutrina contrária
a que foi em segUida nnn dada a ménos
contratos internacionais se torna-'
sagflm presidencial, at.end f'ndo a uma
riam
impr aticáveis e o própri o direisuge,stão do rela tor designad o para o
to
internacional
deixaria rie existir.
cal'O, o ilustre Deputa:lo Beni Oar• valho con;:ulta a Comis5:l0 de Consti~xaminemos a segunda dúvida a
tuição e Justiça só bre a constitucioque. na Comissão de EducaçãJ e Culnalidade do Artigo III da referida
tura. deu lugar o Artigo lI] da C'A>nConvenção Ortográfica. assim redigivenção Ortográfica. Já vimos qu e a
do:
clausula determina que nenhum dos
dOIS goveroos porá em vigo r provIdên"De harmo nh com o tspírito
Cia legislat-iva sôbre ortogn: fl il , fom
desta Convenção, nenhmna proprévio acõrdo com o outro . Jul ga o
vidência l eg~slatjv 1 ou re>gulaDeputado Beni Carvalho . por essa demental', sól}re matér ia ort ográfitermmação
é o President.e da Repúca deverá ser de futuro posta em
aliea
compelido
a n ão execut.ar :ei
vigor. por qualquer dos dois GoCongresso,
e
portanto
a Violar '. dis\'ernos, sem prévio acôrdo com o
posto
no
parágrafo
único
do art, 83
outro depa1s de ouvidas as duas
d
a
Constituição.
Academbs" .
Também aqui a dúvida nã o tem
Duas são a" dúvidas susdtadas a
procedência.
propÓsito da ::láusula trans·~!' ita.
Quandc no Artigo rI! da ConvenEm prim eilO lugar, tnten je o Depução
Ortográfica 3e f ala em govêrno,
tado Benl Carv'llho que, est abelecene
esta
palavra €mpregada. n ão no ,eu
do que, dt' ,.futuro nenhuma providênsentido
restrito de poder executivo,
cia legislatIVa sôore ,natPria ortográmas
no
sentido
amplO de conjunto dos
tIca devei á ser po.,ta em vigor por
dois
poderes
politiao.:;
de um pais,
q ua l q u ~r dos dois goverrw,q sem préabrangendo,
portanto,
tanto
.} poder
VIO acor do com o oTltro, a cláusula
executivo
com
o
poder
legislativo,
prolt'E' ao CO'1<:(re",o Nacional legisE. assim, o que se e,sta PAJece. na
lar sObre ortOQl'8fia msto e. retiracláusula
impugnada, não é que ') Prelhe uma das aéribuicõps que lhe são
sidente
da
República fica obriga,do a
cont el'ldas pela -::omtit.uição <art. 55,
não
executar
tal ou qual lei m:l.S qu e
n . IX, com bmado ccm o art . 5,° núCongresso
Nacional
é adstrito a não
c
mero X V allnea dI.
fazê-la, não pô-la em vigor, senão
Não ol'ot~ede 3 dúvida .
com observãncia das condições que as
A clá usula, "Impl~smente estabele- partes contratantes entendemm de
ce um a condição, - a tio prévio acôrest ipular no interêsse commn dos dois
do entre os dms governos, depois de países.
julguemos desde j á lI1constitudona;
a Convenção de 29 de drzf'm!:n-o de
1943 cuja apr ovação ~' 2 ~o Con(1:r(;&"o
importarHI o cancE lamento de uma de

,

"
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A Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfica. assmada em LisbO'l em 1943, nenhuma lilconstituciontlidade, nem nenhum outro defeIto Jur1dico, que poosa
impedir a sua aprovação pelo Congresso Naeional.
Sala Afrânio de Melo Franco, em
19 de janeiro de 1951. - Agamemnon
Magalhães, Presidente.
Gustavo
Capanema. Relator. - Samuel Duar-

te. - Carlos Valdemar. - Ernani
Satiro. - ATlstides Largura - Gil
Soares. - Af?nso Armos. '- Caiado
de Godoy. - Flores da Cunha.
Plimo Barreto. - Adroaldo Costa. Dommgos Vellasco.

Parecer da

("r'WII>~áo

de Ed'l ;3c50

e Cultura
1. Tendo vindo à aprecIação da ComIssão de Educação e Cultura a Mensagem Pre51dencIa! nUmero 312, de 20
de Julho de 1948, em que o Ohefe :10
Govêrno submetIa a aprovação <lu
Congresso NacIOnal o texto da Convenção celebrada entre o Brasil e portugal, destInada ao estabeleclIDento de
um regIme ortograflco comum àS duas
Nações, - solICItamos, em Parecer dataao de 12 de outubro ao mesmo ano,
e unâmmemente aprovado, a audIência da ComiSSão de COnstItUIÇão e
JustIça. viSto termos julga.do lnCOill>titucional o art. lU da aludida Co:;.venção, o qual se acha aSSIm redigIdo:
" Art . In De harmoma COm o
esplrIto desta Convenção. nenb1..ma proV1dência legiSlativa ou r.!gUlamentar, sõbre matena or:.ograflca. deverá ser. de futUl'O, pOOta em VIgor, por qualquer dOS dOiS
governos. em materla ortográfica,
expressameme,
competIndo-lhes.
estudar as questões que reputem
UtlJ para manter a umdade ortográfica da llngua portuguesa. !\.
presenle Convenção entrará em
VIgor. mdependentemente de ra~l
flcação a 1. o de JaneIro de 1944"
2 Não ObStante a analise e a 'xegese exaustIva " que dO ponto C!e
v\Sta do dIreito constItUCIOnal. submetemos o CitadO artIgo, a fIm de JUSt,lficar o nosso pedido de audiência. a
nobre ComiSSão ae Constituição e
Justiça, com a ~abe.dona nabltual,
concluIU pela constituclonahaaae na
Omven,ção. farendo-o nos têrmos seguintes:

.. A Comissão de ConstitUIÇão c
Justiça não vê na Convençao ortográfIca. assmada em LiSboa em
1943, nenhuma mconstltu\:lOnall.
dade, nem nenhum outro aefelt,Q
jundico que .,ossa ImpedIr a sua
aprovação pelo Congre.sso Nacl~
na:" .
3. E:m fa.ce dO expôsto, à ComissM
de Educação e Cultura nada ma;.s
cumpre fazer senão acaoar o Veredl l ; rum dOS emmentes JuriStas dessa aIltldade téc ruc a, conSIderando venCIda
a questão prellmmar.
. 4. A esta ComISSão, julgada constitucional a Convenção. ,::omo o fol,
não caberá pronunciar-se sõore qual
o.os acordos ortograflcos devera ii~
em VIgor. se o de 1943. ou o de 1945
Pelo art. II da Oonvenção, datada
de 29 de dezembro de 1943. esta s6
poderia ter a.provado o acôrdo ortográfiCO antenor, ISto é, o de 12 de
agôsto do mesmo ano. constante do
"Pequeno VocabulárIO Ortográfico da
Lrngua Portuguesa: pOIS fôra absurdO
admitir-se haver aprovadO, em 1943,
um acôrdo de 1945.
Entretanto, fOI êste aprovado pe;o
Decreto-lei n.o 8.286, de 5 de dezemoro de 1945, embora. ate hoje, não 01},-'
Ja entrado em vigor.
Ao govêrno, portanto, e não ao l:egislativo. cumprIrá dir'm!r a questao
5. Conclumdo, ressalvando o nos.,o ~
ponw de ViSta sõbre a mconstit"clOnalidade da Convenção ortográflca.,
resultante do seu artigo lU. - rnconstitucionalidade que contmuamos
a considerar eVidente. - opmamoo.
todaVIa. pela aprovação do Projeto de
Decreto Legisla.tivo. formulado pe,a
Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo. E' este o
nosso parecer.
Sala da Comissão, em 25 de janelro de 1951. - Eurico de Aguiar Salleso Presidente. - Bem Carvalho. R.elator. - Aureliano l,eite - Alfredo
Sá, pela conclusão. - Darcy Gross.
- Carlos Medeiros. - Raul Pilla. Walfredo Gurgel. - pedro vergara.

DECRETO N." 14.533 DE 18 DE
JANElRO DE 1944
Promulga a Convenção ortográfica entre o Brasil e pOrtugal,
assinada em Usbôa. a 29 dedez:mbro de 1943.

O Presidente da República:
Havendo sldo assinada. na CIdade de
Lisbóa. a 29 de dezembro de 1943, uma

'.
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Convençãe !'ntr~ o Brasil e Portugal. estabelecendo o mesmo regime
ortográfico da linguQ portugue8a; e
HavendO a meôma Convenção entrado em vIgor no dia 1 ' o corr :mte mês.
independen te:'!F n te d r ra tH:ca ção:
Decreta qUe a ref=rido Convenção.
apensa por cópia ao presente Decreto
seja executa,Ga e cum;>rid,a :.ão inteiramente como nela se contém.
RIo de JaneirO. em 18 de Janl:'iro de
1944. 123 .° da Inde-pendênc;a e 56. 0 da
República GETULIO VARGAS - Osvaldo Aranha.
CONVElNÇAO ORTOGRAFICA ENTRE O BRASIL e PORTUGAL
Sua Excelência o Senhor Presidente
de. RepÚblica d05 Estaàos Unidos do
Brasil e Sua ExcelênCIa o Senhor PresIdente da Republlca Portuguesa com
o fim de MSegurar a defesa. txpansão
e prestigio da lmgua portuguêsa no
mundo e regula.r por mútuo acôrdo
e moao e!>tável o respectivo SIStema
ortográ.fico resolveram. por melo de
seus Plenipotenciários assinar a preSEnte Connçi.o.
ARTIGO I

AE, Altas Partes Contratantes prometem-se estrelta colaboração em tu·do quanto diga respeito a conserva.ção. d~tesa t expansão da llngua portuguêsa. comum aos dOIS paises.
ARTloGO U

•

As Altas Partes Ccntratan'Es ob-iga.m-se a Mtabe!ecer como regime ortográ.fico da 11ngua portuguêsa, o que
resulta do 51$t.:ma fIxado ;>el!l Acade
mIa Brasllel:·r. Qe Letras e Academia
das CiêncIas de LISboa para orgamzaão do respec r,i"c vocaoulano por
aeôrdo entre as duas Aca,iemlas.
ARTIGO UI

De harmonia com o espiru{) de.sta
Ccnvençl0 nenhuma próvidéncia legislativa l'U regulamentar sôbre matena ortográ.f!ca deVErá ser de futuro posta em VIgor por qualquer d06
dois Govêrnos s€m prévio acOrdo com
o outro, depois de ouvidas as duas
Ma. ~csmias .
ARTIGO

IV

A Academia Bras:leira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãos cons1lltivos
de seus Govêrnos. em matéria ortegráflca . competindo-lhes. expressamente
estudar as questões que se
su~citaram na execução desta Con-

vençã.c e tudo o mais qu e reputem
útil para manter a unidade crtcgráfICa da lingua portuguêsa. A presenpendentcrn, nte Oe retificação a 1.0
te Convenç.; u entn:rá em vogor . in 1eF'uta em a u,)licat:l c:n LiSX-3. aos
c!2 Jan ::iru de 1944
29 de Dezembro de 1943 - L.S. JoÃo NEVES DA FCNTCUR _~. L.S. - ANTÔNIO DE OLJmlIRA SALAZAR.
PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
n A ilustre Comissão de Diplomacia, da legislatura anterior, após meditado estuào, aprovou o texto da
Convenção Ortográfica assinado pelo
Brasil e Portugual em Lisboa a 29 de
dezembro de 1943 a ela encaminhado
pela Mensagem Presidencial de 20 de
julho de 1948, oferecendo, para êsse
objetivo o seguinte projeto:
Art. 1. o - Fica aprovado o texto
c!a Convenção Ortográfica firmada
entre o Brasil e Portugal em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa.
Art. 2. o - Revogam -se as disposições em contrário.
A velha aspiração de quantos falam
e escrevem a lingua portuguesa de
estabelecer sua unidade ortográfica na
constante de uma forma comum a
todos os novos que a usam, fixada,
através da pesquisa e das conclusões
das supremas entidades culturais especializadas no trato vivo e no estudo
da língua, quer no Brasil, quer em
Portugal. que são a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa, encontrou, na iniciativa oficial. sua fórmula resolutória. A cristalização gráfica do idIOma
em regras resultantes da constânCIa
õ(' seu uso não implica, quer, no Brasil e quer em Portugal, na estagnação da livre e continua criação espontãnea da linguagem, pois esta tem caráter inelutável e fisiológico e obedece
à necessidade de expressão de cada
povo . A Convenção. fixando regras
ortográficas, apenas disciplina e facilita o uso de sua escrita formando
uma consciência gráfica unitária. encerrando automática mente controvérsias, eliminando incertezas e oolêmicaso e, no campo econômico, de vez,
o problema dO livro didático não mais
expostc à oscila cão dos múltiplOS e
n1í0 raro arbitrários orocessos ortográficos preferidOS saltuáriamente pelas autoridades do ensino por falta de
norma única e imperativa .
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E' claro que tão delicado assunto
deveria provocar, como provocou, CrItIcas. polêmicas e debates, quando os
eruditos, escalados para a fixação das
regras a ,erem oficializadas, tivessem que, fatalmente, optar por uma
em prejuízo de outra, na necessária
procura de um SIStema ortográfico que
ccntivesse a média constante criada
pejas autoridades do venáculo, pela
lógica do próprio idioma e pelo consenso dO povo.
Essa trabalho, além da atividade
criadora e coordenadora dos doutos
membros das delegações luso-brasileIras deSIgnados pelos respectivos governos para estabelecer as regras constantes do "Pequeno Vocabulál'lO Ortográfico da Língua Portuguesa" depois as do Acõrdo posterior , fOI prece dido po rampla consulta de vários
!I'óiogos e especIalistas nacionaIS e
portugueses. Chegou-se
assim. com
sabedoria. prudênCIa e liberalidade a
condensar no Acôrdo o que sábiamente o parecer da Comissão de Diplomacia. reJ:;,tado pela autoridade do Deputado Rafael Cincorá, denominou ser:
'a expressão inequívoca de ,.midade
da escrita luso- brasileira e, consegulntemente, de unidade da lingua" .
Na Comissão de Cultura e Educação a Mensagem sofreu exaustivo estudo por parte do Deputado Beni Carvalho. Arguiu êste. no que foi acompanhado pela Comissão que resolveu
solicitar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça. ser inconstitucional a Convenção Ortográfica por entender que seu artigo lU,
acordando que "nenhuma providência
legislativa ou regulamentar sObre matéria ortográfica 1ieverá ser de futuro posta em Vigor por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro. depois de ouvidas as duas
Academias . feria o espírito da Constituição a) porque, embora não vedasse explkltamente o Congresso Nacional de legislar sôbre matéria ortográfica. implidtamente continha essa proibição visto determinar que, de
fut uro. nenhuma providência legislativa deveria ser posta em vigor sem
as condkões estabelecidas no artigo
III ela Convenção: b) porque ainda
o rf'ferido a rtigo lU determina que o
Govprno "não deverá pôr em vigor
qU fl lOuer providência legislativa" sem
p1'é"io a('ô1'r!n entre os dois governos,
o Qllf' oarf:'l" i a ronstituir formal violac<io rlo T"a1'4grafo único do artigo 83
ctn Constituição.

Não parece proceder a dúvida do
culto Deputado eni Carvalho. Em nenhuma ripótese, diante da doutrina
e da letra expressa da Constituição
escaparia à análise e à aprovação do
Congresso Nacional a essência do pró.
prio Acôrdo, ou quaisquer modificações que posetriormente pUdessem ser
feitas uma vez que compete exclusivamente ao Congresso "resolver definitivamente sôbre os tratados e convençôes celebrados com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República (Art . 66-I). Ensina Clóvis Bevilacqua (Direito Público Internacional, tomo n, pág. 21) que "nenhuma
convenção internacional, porém. poderá, hoje, no Brasil, ser executória
sem a aprovação do Congresso . O
estabelecimento da Convenção não
implica, pois. numa diminuição de
qualquer prerrogativa da Congresso
Nacional como um dos órgãos do poder soberano da Nação, uma vez que,
conferindo-lhe a necessária consulta,
do Poder Executivo o exame dos têrmos do Acôrdo para sua aprovação
ou não. imerge. a matéria que se tornará lei, na matriz criadora de um
direito que é específnco do Congresso
qual seja o de legislar sôbre bases e
diretrizes da Educação. ex-vi o arti-go 5.° n.O XV, letra d da Constituição Federal. A restrição imposta pelo artigo III da Convenção, de não
ser posta em vigor qualquer nova pro- ..
vidência legislativa sem prévio acôrdo
entre os dais governos contratantes,
resulta do fato de s~r necessário o
consenso do outro govêrno para se
ultimar uma norma que passará a
vigorar concomitantemente nas duas
Nem se pode
nações contratantes
imaginar que o ato unilateral de um
Congressc pudesse tornar-se imperativo e operante na área da soberania
de outra nação senão através de uma
Convenção cu.ios têrmos . fatalmente
e em quaisquer hipótese deveriam ser
submetidos à aprovacão do~ resPf'ctlvos Congressos Nacionais Segundo a
lição dos mestres. a Ini<';ativa dos trata dos incumbe ao Poder EXec'ltiVO,
cabendo ao Lf'l"islfltivo consentir ("u
não nos seus t.êrmos isto é. aproválos ou nãn fic9.ndo. fin'llmf'nte. a cargo do Presidentf' da República a ratifj('acão do mesmo .
Pela constit,ucionalidadf' rio nrojeto
optou uniânimemp.nte a Comi<SRn de
C'onstitukão e JustiçA Spu rp1ator. o
Deputado GlIstavo Cananema objetou às dúvidas suscitadas pelo Depu-
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tado Beni Carvalho, referentes à possivel inconstituclOnalidade dO Convênio, que o fato de uma providência
legislativa ficar, em tal caso, adstrita ao concurso da outra parte contratante, decorre .. de uma limitação ao
exerci cio c:ns : :Y'l Jrlod Ps da so '- cr a n~a
que o pai", 1... v1 ~ lil ~..i.H:; ,,8 ilnt.-õe e ~n
virtude de contrato com outro pa:s
limitação da qual poderá a qualquer
tempo libertar-se por meio de denúncia, segundo é preceito de direito internacional Todo o tratado ou convenção internacional ê, por sua própria natureza, uma limitação dos privilégios e atribuições da soberania
nacional, Mas essa limitação não fere
não suprime, não invalida a soberania dos estados. A prevalecer doutrina contrária, os contratos internacionais se tornariam impraticáveis e o
próprio direito internacional deixaria
de existir" .
O argumento é claro: sendo a limitação que o poder soberano impõe a
si mesmo um ato de vontade é, na
esua limitação, ou negação, ainda um
ato de soberania. ESta se exerce quer
quando cria uma faculdade, quer
q~ando a limita ou suprime.
A segunda dúvida levantada pelo
Deputado Beni Carvalho quanto à.
constitucionalidade do acôrdo e deccrrente aind da interpretação do ar!;igo HI da Convenção refere-se ao
fato de não poder "ser posta em vigor por qualquer dos Govêrnos sem
prévio acôrdo ocm o outro. depois de
ouvidas as duas Academias, nenhuma
providência "legislativa ou regulamentar " Reza textualmente o citado
artigo IH:
"De harmonia com o espírito desta

•

Convenção . nenhuma providência lev
gislativa ou regulamentar sôbre a matéria ortográfica deverá se? de futuro posta em vigor , por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro . depois doe ouvidas as duas
Academias'

•

•

Como se vê. ' não se trata de dar
especificamente ao Chefe do Executivo a faculdade de obst ar o cumprimento de uma iniciativa do Poder Legislativo, mas do "govêrn o" isto é
concomitantemente de ambos os poderes. executivo e 1e-p;i$lativo, cumnrir
as cláusulas de um tratado ~ onrtflido
com nações estrangeirHs cu.ios compromissos livremente acord ados lhes
imnõe respeitar .
rn Justifica-se. portanto. a conclusão a que chegou a Comissão de Cons-

tltuição e Justiça ao assentar pela
ul:ânimidade dos seus membros: "A
Comissão de Constituição e Justiça
não vê na Convenção Ortográfica assinada em Lisboa em 1943 inconstitucionalidade, nem nenhum outro defeit r ill r:::: : ~o q"e ;Jo~~n
:~1pedir sua
úr-I :"u ... ::.çao p C::.I.\J CUL_t,.t..Ç.3SJ Nacional.
lI) Cabendo a esta Comissão especificamente apreciar as Convenções
com um tratado internaelOnal, que
nos parece oportuno e juridicamente
perfeito, cremos ser de bom aviso encaminhar à Comissão de Educação e
Cultura o estudo da essência do mesmo, matéria que lhe étécnicamente
a!eta, qual seja o da fixação das normas nrtográficas convencionadas e da
conve niênCIa que resulte, ?ara o ensino da língua na organização escolar
brasileira, a ortografia unificada, bem
como a situação d OS livros didáticos
l)rogramados nos vários cursos e que
representam um problema econômico
para as casas editaros brasileiras. A
s2bedoria dessa douta Comissão elucidará tais problemas.
Concluindo, em vista do exposto e
ouvida a Comissão de Educação e
Cultura somos pela aprovação da
Convenção Ortográfica assinada pelo
Brasil e Portugal em Lisboa a 29 de
deezmbro de 1943 nos termos do projeto apresentado por esta Comissão
na legislatura passada.
Sala Carlos Peixoto Filho em
de junho de 1951 - Menoti deI Picchia, Relator.
A Comissão de Diplomacia, adotando os têrmos do Parecer e as conclusxes do Relator, aprova o Projeto n.
1 . 191 de 1950.
Sala Carl os Peixoto Filho - Em
28 de junho de 1951 - Lima Cavalcanti, Presidente - Menotti deI Picchia, Relator Moura And.rade Fern ando Ferrari - Ovidio de Abreu
- Alcides Carneiro - Hermes de Sousa - Monteiro de Castro - Flávio
Castrioto.

2. 0 PARECER DA COMISSAOO DE

EDUCAÇAO E CULTURA
O longo e erudito parecer do nosso
eminente colega, Deputado Oúelho de
Souza, sôbre a Mensagem n. o 312 , em
que o Boder EJ..ecutivo pede, ao Congresso Nacional, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre
o Brasil e po~tugal, é, sem favor algum, um documentCl que atesta o zêlo
e a cultura com qüe o ilustr.- repre-
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sentantt do Partido :Üibertador se desincumbe das tarefas inerentes ao
mandato popular que, em boa hora,
lhe foi outorgado pelo povo do Rio
Grande do Sul.
Sôbre Lo encaminhamento da matéria, nesta ComlSsão, desejo fazer breves considerações, mas com o aspecto
de questã(, de ordem, de que significando um!> contradita a) patriótico
pronunciamento do Rc,}ator.
Tenho a unp-ressão que a paixão
do debate travf.t,(io em tôrno do acordo ortog "á:tco de 1945, mesmo antes
que a MerLsagem 312 chegasse a Câmara dos Deputados, fixou-se de tal
modo no espírito dos parlamentares,
que a análise da proposta de. Poder
Executivo tem sido dirigida pela alergia ou pela afinidade dI., espirito critico com o citado a.:ôrdo. Exammas€ a Mensagem 312 com o sentido
de aplausc. ou veto ao acôrdo de 1945.
É verdade que o emmente reputado
Coelho de &luza, diferentemente do
que fizeram na leg<s. '(tura passada os
nobres e brilhantes Deputad05 Aureliano l.Jeite e Bem Carvalho não
se defima pró ou contra o acôrdo
de 11145, limitando-se a registrar a
contrr. vé~sla e propor diligênvlaE que
melhor mstrUlssem o pronunclamente :ia ':::âmara Mas. essa Im;Jarcla!idade de S Ex.· no qUe tange a
excelência JU nâo 10 citado acôrdo,
incide la mesma ~rltica que, .data
vêma. ~produzo em relação ao Parecer que vamos dlScuta.
Entenao qUE: a Convenção Ortográfica, celeb:'ada entre Brasil ~ Portugal, e cu la aprova.,:â, nos pede o
Poder Executivo não envolve o acôrdo firmadc entre a Academia Brasilei de .... etras e a A<!adeIDIa de CIências
de Lisboa. seja em ~94~, sela em 19'±5.
Teremos que dlstmg1.ar êsses dois
atos da vida mternacional.
Na Convençâo, em Cju r toram partes o Bl'a;:i] e Portug&.l se estabeleceu, dlgan.os assim. uma norma su bstantlva. ac pas~c qUE: o acorao. entre
as dua. Academias, repre.senta um
preceltv adJetivo. ::>ell' alteraçãc da
Convençao, a, \ca..lemlas celebrarao
os acordos ortogr<tflcos qUE lorem
julgados JUlg-~{jOS úteu, ou necessár!Ús.
Pertanto, a Gonvençao :lão
a;:Jr uva acordos
1\ Convenção admite a sua celebraçao, Ao .. provarmos a Jonvenção nã\.J estamos, evidentenlo:!nte, a;Jrovando êste 01. aquele acõrdo.

Estamos sendo chamados a resolver, dentro da competência exclusiva
estatuída no item I de .rtigo 66 da
Constituição Federal. sôbre a Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal.
Nessa ':::onvenção, cujo
textL i .ltegra o processado, não há
nenhuma norma de ortografla mas,
unicarr.ente, o preceito de que a Academia Brasileira de Letras
Academia de Ciências de LlSboa traçarao,
por acôrdo. as normas de uma ortografia comum para os dois Estados.
A.provando a convenção estaremos
afirmando, umcamente que a ort'Jgrafia comum será a que' re~ulta de
acôrdo ')ntre as ci,adas I\caaemlas.
Os acurdos de 1943 e de 1945 foram atos que precederam à vigência da Convenção, porque anteriores
ã aprovp.çfio desta pele poder 20moetente que é o COdgresso NaCIOnal
(art. ~e, L, da Constituição f.'KieraJ>.
São essas as r-a,zôes que m levam
a propor. à douta Comissão, a aprovação ja Convenção Ortográfica celebrada entre Brasil e Portugal
(De .Jeputado Eurico Sales)
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULtuRA

•

-

A Comissão de Educação c Cultura,
por malOria de votos. opina pela aprovação do Projeto n o l.191. de 1950,
que aprwa o texto da Convenção Or-="
tográfica, firmada entre G Brasil e
PortugaL em 29 de dezembro de 1943,
em Lisboa.
Sala Carlos Peixoto Filho, 4 de dezembro ~e 19'5 1. - /i:urico Sales Presidente. Coelho de Souza - Carlos
Valadares, evrto err. separado)
Antonio Peixotc (vencido) - Paulo

•

Maranhão. - Joel Presidio. - Otavio Lobo. - Nestor Tost (vencldol.
Firman Neto. - Adahil Barreto
(venciclol. - La'tro Cruz. - Pinheiro Chagas. - Jorge Lacerda. - Marrey Junior.

VOTO DO SR COELHO DE SOUZA
Por motivos incompreensíveis aos
brasileiros, ma~ q'1e muito deofJem
contra a administração publica do
Pais. nas duaE ultimas décadas, vhegamos ao regime atual em que estio
vesse. devidamente. disciplinada a matéria atinente à reforma ortogr!\fica
iniciada iá em 1931 .
Mercê dessa razão. 102,"0 depois de
promul!lada a Constituição vigentp J~
deputados Fernadr Távo~a e Beni Carvalho apresent:uam em 8 de Cl.utt'brr.
de 1946, a esta Casa um projeto ,la

•

•
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qual pediam a revogaçãQ do Decreto·
Lei nO 8.2.86, d ~f> de dezembro dt
1945, que aprovou a "ortografia \.Iniljcada" "m obedlencia a Convenção assinada em LlS POa. a 29 de dezembr0
de 1934 ' . O deputado Jorge Amado
apresentou SU~sLlt\JtlvO a êsse proleto
pleiteando uma ,clorma mte~r"'J e
deflllitiva, a ser realizada pçor COllllSsão de técnicos dE comprovada -::apa ..
cIdade.
Contrànamente ao dito projeto e a
êsse substitutivO se pronunciou o depu.
tado Raul Pilá. membro da Com:5sao
ae Educaçã<J e Culr,ura, opmanao ta··
voràvelmente à manutenção dO;cO!
a(l OrtQgl áfico e julgt.ndo mcllsn",,;sà··
vel que se "ouvisse. prelimmarme-nte
a Academia Brasileira de Letra3 e a
Academia B"aslleira de Filolo~Ut'
Outru substitu:l vo fOI apresentado pelo
deputado Aureliano Leite que fOl
aprovado pela maiona. sustenta o
Arôrao Ortográfiro e propõe a nomeação de uma .~umissão especlal que
"valendo-se ia COlaboração da AcaaemilI Brasileira de Getras e mst.Jtu·
tns de filologIa do PaIs' estudo ·'(:(.r,',er:lentemente o problema e apresf'i1te
a Câmara dos Deputaaos as bases para
_ a sua ~olução (efinitiva .
FoI nessa situação que chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,
de 2Q de julho de 1948, do Sr. PresIdente da ReiJubl,ca, remetendo em
.. cópia autenticaaa :l texto da Convenção Ortográfica objeto de tão largns
debat€'s S Ex" pede a aprovação de
convêno suprarnenclO:-lado. para que
seja satisfeitQ o disposto no art. 1\6. l
da Constituição Federal, combinado
com o disposto no art. 87, VII, da
mesma Carta.
Inioianao os trâ<nites regimentais.
foi a mensagem referida à Com!ssão
d€' Diplomacia. onde recebeu parprer
favorõ Vf>l do deputado Rafael Cincurá,
ql,e assim conc!ui;.I· "S,omos de ;Jur~
ce)' que jeve ser aprovado o texto da
Con venção OrtogrMica assinado ::leIo
Brasil e Portugal em Lisboa. a Z9 de
dezembro de 1943. conforme o pro 'e~o
df> decreto le2'lslati'Jo infra-transcritt.,
por corresponder ao seu sentido r!e
intercâmbio CUltural E de unIdade da
Lln@"ua. aos "ZIt:lhores desejOS ~ à,
mais Justas aspirações das duas grandes Nações,

,•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art, 1.0 Fica a prov~d( o texto da
Cún venção Ortográfica, firmada ~ntre
o Brasil e Portugal em 29 de dezembro de 1~43, em Lisboa

...

,,_.

-.

~ ---

.~--
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Art 2.° Revogam-se as disposit;ões
contrário.
Na Comissão de Educação e Cultma,
o relator, deputado Beni de Carvalho,
solicitou, no seu primeiro parecer o
oronunciamento da Comissão de Con5t.;tI'Ição e Ju st!~a, assevt,rando - "Jul~amos. desde
Já, mconstItucionai a
Jonvenção de '9 de dezembro de ;943,
cUJa aprovação pelo Congresso impoI'
t.aria o cancelamento de uma de suas
indeclináveis .perrogativas·· .
Essa, por€m. pelo voto aceito do
o€'putado Gustavo Capanema, julgou
Improçe(ir.nte " dúvida levantada, firmando que "a Comissão de Constltuieao e Justiça não vê na Conve'~ção
Ortográfica, assinada em Lisboa em
1943, nenr..uma mconstitucionaliaade,
nem nt'nhum outro defeito jurir!.ico,
q1.<e pussa Impedir a sua aprovaçãu
"elo Congresso Nacional'.
Voltando à Comissão de Educação e
":.llr.ura o citado relator ofereceu o
~cu parecer definitivo, que remata as·
sIm' "Concluindo, ressalvado o t;CSW
oonto de vista sôbre a inconstit.1l<'io··
nal;oade da Convenção Ortográfica,
resultante do seu art. I11 - incol15tltu~lOnaJidade
que continuamos a
:or,sid€'rar evidente - opinamos, tooJavia peJa aprovação do Projeto de Decreto Legisla' ivo, formulado pela Comissão de Diplomacia e Tratados,
(!onstante dê~te processo" .
Todos êsses trabalhos honram a
c"ltura desta Casa.
Essas diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao Iniciar··se
a a::ual foi o processo desarquivft:jQ €'
reiniciou a sua marcha regulamenta,I.
De novo na C:omissão de DiplomaCIa, alcançou brilhante parecer favorável do deuutado e acadêmico 1pr ottí
dei PiC<Jhla, que pediu "a aprov9.di.o
o Convençãc Ortográfica aSSi:1ilda
p"lo Brasil e Portugal, em Lisboa a 29
dp de7embro de 1943 nos têrmos do
prow to aoreser'tad<. por esta ComiSSão)
na legIslatura passlol.da · .
E deve, agora, receber novo pronun"'~~'~('r.to àes~a Comissão.
0umpre, ll:mnarmente, reconstituir,
~r'm ~mtese, d marl'ha da questão. no
tpmpc e no espR.<,;O. para que ~e alcl>nce, cl'tramente, o objetivo da :ner:>·
sagern 312 e :tecorrente projeto. formuado pela Comissão de Diplomacia
- que visam remediar a de~ordem
c!'iada, no caso, pela incúria adml'1ist"at1\''l
~m

---------------------------------------------------54-·

I
O histórico

o
o

~

'"

.!!

'"

u

N

li)

....

Q)

......

N

CIO

....

Q)

010

~Z
~...J

CIO

...

C'?

Nêste passo, adotaremos, com modificações e ada ;:: LJçÕ~S secundárias um
t~abalho de oraenação aa maténa. de
a.ut{,na do nosso ilustre colega A<1loaljo Costa. redigJQo com a penetração e
ola,eza habItua'f..
P~lO art. l' jo üecreto n.O 20 .108,
de 15 1e junho de 1931 .... ficou adm~
tida nas repartições pÚblicas e nos esta t. PJecimentos de ;!nsinuo a ortografla
!l;)rO Vada ;>ela ilcademu; Brasileira de
U>rq.< e pela "".demia de Ciências de
List,oa ' e pelo art. F do Decreto-Lei
[,r 292, d e2;
de fevereiro de 1938,
t01'1l(.u-se obrigatório o uso da orto~ra ..
fIa resultante jo acõrdo a que se referit; o Decreto n. o 2{). 108, entre aqup ..
las Academias" "no expediente das
'"epartiçõeF pUvlicas e nas pu blIcações
oficiaIs de toao pais, bem come em
todo,> os estabelecImentos de ens1110,
mantidos pelos poderes pÚblicos ou por
e.e~ Fisc3.1'zados .
De conformlaade com as "Instruções aprovada& pela Academia Brasile!ra de Letrs, na sessã ode 12 de
agosto de 1943 elaborou o Professor
JClsé de Sá Nunes o "Pequeno Vocabulái'io da Língua Portuguêsa", pUbilcad( pela comissão acadêmica a 8 d~
dezembro do mesmo ano - que se desinrumbiu, destarte, da missão que
recebeu da Presidência da Repú~Iica,
pelos Decretos-Leis n.O 292, de 23 de
fevereiro de 1938 e n.O 5.186, de 13 de
Janeiro de 194~, que atribuiu carátt"r
oficial à elaboração do citado Vocabt:l!irio.
E, pór Portaria da Presidência da
República, de 1 de junho de 1944, foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de 1943, "obrigaram-se a
observar como regime ortográfico da
língua portugu0sa o que resulta do
sIstema flXado pela Academia BraSIleira de Letras € Academia de Ciências
de Lisboa par!'. organização do respectivo vocabulário, por acõrdo entre
as duas Academias".
Foi essa Cor.venção aprovada pelo
Decreto n.o 14 .533, de 18 de janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional àe 10 de novembro àe
1937 !'uio art 74, letra d, exigia a
aprovação pelo Poder Legislativo, isto
é, pela Câmara dos Deputa<ios e ;.>eI0
Cor:f'lho Federal dos tratados e convenções internacionai~ celebrados pelo
Presidente da Re;Jública.

Como, porém, estivesse em recesse o
exercia-lhe as funções,
cumulativamente, o Presidente da República, com :;. expedição de decretosleis, de conformidade com o artigo 13
da Constitui-cão outorgada.
Conseqüentemente a convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943,
deveria ter side aprovada por decreteIe-I, o que não d.Conteceu, por inexplicável descuido lo Executivo, que a
apr0VOU por simples decreto: vale
dizer, não foi ela aprovada, de acôrdo
com a Carta Constitucional de lO de
novembro de 1937 e. por isso, não está
até hoje em vigor - é legalmente
illexistente.
E já Que essa Convenção esti?ulã,
no art. TV, que a Academia Brasileira
de Letras e a Academia de Ciências
de Lisboa serão declarados órgãos C011sult,ivos de seus GDvêrnos, em matéria
ortográfica, competindo-lhes expressamente estudar as qu<!stões que se suscitarem na eXf!cução da Convenção e
tudo o mais que reputarem útil para
mar,ter a unidade ortográfica da língua port:.lguêsa "para dirimir divergênCIaS ainda persistentes" o GDverno
Brasileirc em .945. enviou a LIsOOa:
com r~presentação oficial, uma comissão de quatro r, mbros, "a fim de
fixar as bases definitivas da onografia da Hngua, .lroporcionandc aos dois
países a possibilidRde de promoverem"
atos legiSlatIvos finais sõhre a matéria" resultando dessa Conferência Inter-acadêmIca o Acõrdo Ortogr:itico
aI' 10 de agõsto de 1945
O Decreto-Lei n. O 8 286, de 5 de
dezembro de 1945 aprovou as "lnstrüções" estabelecraas pelas duas Academias para a m",nutenção da unidade
ortográfica da ;!r. gua portuguêsa. esquecendo-se . por novo descuido . mais
uma vez, de ratifkar a Convencão Ortográfica de 2!9 de dezembro de ~943,
~á que continuav;, em vigor a Carta
Collstitl;cional de 10 de novembro de
Parlam~!nto,

1937.

'

,

F'trmado nas bases aprovadas p"lo
Decreto~Lei n. O 8.286. de 5 de dezembro de 1945, eluoorou o professor José
de Sá Nunes o "Vocabulário Ory,Q'rá ..
fico ResumIdo da Lin'2'lla Portug'uêsa "
com 43.000() vorabulo, básicos, eLO
substitUIÇão e ';omplemento ao "Peque!1C Vocabulário da L!ngua Portu ..
guêsa" .

Em 20 de iulho de 1948, dirigm ao
Congresso o ·Presidente da República
a CItada mensa;rem , ~m que Ih'" pede
a aprovação da CXmvenção Orto~rá
rICa de 29 de ,.ezembrp de 1943.
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"Estão, pois, hOje, tm vigor as ., lns.
trw;oes e v "F-t'queno Vocabulário da
Lingua Portuguüp " , aprovadas pela
Porta na presidencial de 1 de junno de
19.. 4 e, uma le z aprovada a "Cofiven ção Ortográfica " de 29 de dezembro
de 1943, - o que parece se dará em
breve - , en trara em ,'Igor, automàtl ..
camente, o "Acord Ortográfico" ,qrcvadú pelo Decreto-LeI n. O 8.2&6, de 5
de dezp.moro de 19'1:5 , de conforrr.idade com o qua" elaoorou o Professor
Jose ae Sá Nunes O set. "Voc:lbu~ári(\
vrtográfico Resumido da Lmgua Pur ~
tuguêsa", conclui o deputado Adroaldo
Costa .
Tanto a reconstituição histó1'lc::t
como a posição legal da questão ~stá;)
aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
Ju,<tiça, com rifgorosa precisão
Na verdade, as "Instruções" e o
"PE'qt.eno Vocal:>ulário Ortográfico ' , de
1943 estão em pleno vigor, por fôrça
de um ato de Direito Público Int€l'TI0,
embora de modesto aspecto form::tl _
a Portaria de 1 de junho de 1944 .
E' que o regime, então, vigente admitia essas simplificações ...
Mas a Convenção firmada em ~9 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
eminente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo PrimeirO
"Ministro de ?ortugal, Antônio de Oliveira Salazar, deve receber fi aprovação do Congresso Nacional para que se
torne executória, p'l,ra que se converta
em ato perfeito e obrigfatório de
Direito Público Internacional.
Essa aprovação, é manifesto, cor:valescerá todos os atos decorrentes da
Convenção - particularmente o Acõrdo Ortográfico de 1945" , firmado em
Lisooa em 10 de agôsto de 1945.
De resto em relação a êsse último
acõrdo verifica-se uma situação esdrúxula: sem embargo da sua condiç~o
de ~impleb deconência da Convençao
de 1943, é um ato perfeIto e acabado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 8.286
de 5 de dezembro de 194,5, ao passo
que aquela Convenção, que o originou,
até hoje não tem existência legal! .. .
Para ter inteira e obrigatória apli.cação, não lhe falta senão q?e o CC?n.gresso Nacional aproye a tao. referIda
Convencão dE' J943, a qual VIrá agregar-se, naturalmente.
Não tem, pois, nenhuma cabida a
que<tão levant9da no anterior parecer
desta Comissão' saber-se qual d<?s
arordos, já citados, entrará em VIgor

II
A questão filológica

O d~putado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes concel'tos: "O Acôrdo Ortográfico resultante
da Convenção issinada entre o Brasil
t- Portun l, a h de àe;;em ~ ro de 1943,
em LiSboa , teffi provocado fortes e
exaltados deoates ::las associações de
letras e filologia, na triouna, na imprensa, e no Congresso: debates de letrados, de ~studiosos, ,\lrofessoNs e
cientistas, gramaticos ~ filólogos, acadênlicos e jUristas, jornalistas e par ..
18.ment:nes. Uns defendem-no com segurança e con vit;ção, considera!ldo-ú
o :Ira nota vel a afirmando que "os proventos que a.os escritores brasileiros
ficarão assegurados por êsse melO não
há I'col1omista nem s()(,lólogo que os
deixem de prever com malOr ou menor
precisã'); e não serão só~ente prover; ..
tos materia.is os que hao de autenr
os nossos bons autores' também proventos superio~es de se tornarem conhecidos, lidos <! admirados pelos povos de aquém e do; alem-mar"' ~Pl'OJ.
José de Sá Nunes). Outros, porem, o
criticam com ,arcasmo e com impiedade, assf'verar:do que, "ao ser pôsto
em prática, mostrou trazer grandes
prejUízos ao ensi1.o, e os protestos e
queixas são presentes da parte de
quase todos os professores, prinCIpalmente da classe primária "(Fernandes
'l'ávora e Beni de Carvalho). Há
quem o repudie com zombarias, por
considerá-lo Imposição dos port,uguêses; e há quem o aceite ~om en.tuslasmo, por julgá-lo vantajoso para os
bra:;:leiros" .
E o deputadO Vargas Neto, no .~eu
brilhante voto, sustenta a convemencia da aprovação do Ato Inter'laClOnal, de 1943, afirmando que 't,u::lo o
que se fizesse de ora avante fora dêste último seria em pura perda, iJorque
as reclamações surgirão s'e mpre '1PO só
da parte dos professore~, como também dos filólogos que nao forem ouvidos e dos que forem contrarh'tc'.os".
Não obstante essas atemorlZ",ntes
verdades, abalançar-nos-emos a apreciar o mérito da questão, Já de esplrito preparado para ásperos reVIdes!
Preliminarmenté, releva comngnar
aqui duas declarações.
.
Não nos anima. nesta crítIca, qualquer propósito, jacobino e lusit~n6t?
bo de dificultar a obra de umflcaçao
da' escrita luso-brasileira.
Bem ao
contrário: tôda a nossa modesta I'ida
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entre erudItos, como faz crer também
o ilustre Relator da ComIssão de Dl~
, · l.O,I~,,~...1. lJeputado Menotti dei Pic".11... , 411.!údO Il-tlrma.
"É claro que tão delicado assunto deverIa provocar, como pro'locou, ::rítlcas, polêm1cas e debates,
quando os eruditos, escaladas para
a fixação das regras a serem oficlallzadas, ti"tessem que. tatalmente, optar por uma em preJulzo de
outra, na necessária procura de
um sistema ortográfico que cor:.tlvesse li medIa constante cnada pelas. autoridades do vernáculo, pela
lógIca do próprlO idioma e pelo
consenso do povo".
opinião que expende em referênCIa ao
"Acôrdo de 45" e ao "de 45", que conSIdera complemento do primeiro pois
~:
'
"Ésse trabalho, além da a,tivldade CrIadora e coordenadora aos
doutos membros das delegaçoes IU_
so-brasllelras designadas pelos I'espectlvos govérnos para estao61ecer
as regras constan.tes do "Pequeno
no Vocabulário ortográfico da Lmgua
Vocabulário Ortográfico da L,tngua
Port?!guêsa, publicado em 1943 pelo
Portuguesa", depozs as do Aco?"do.
Governo Federal, e, de conseguinte
posterIOr foi precedido por ampla
contrários à adoção do que preceItuard
consulta de vál'loS fllólogos e e.-peas Instruções que micIam o Vocllou/ácialistas nacionaIS e portuguc~es."
rio Ortográfico Resumzdo da r.,mgua
A quase unámme repUlsa dos m;llcaPortuguesa, organizado em confornudos filÓlogos brasileiros ao "Acordo de·
dade com o que decidiu a ConferenCIa
45" - e e de Importãncia saner.tar
Inte~acadêmica de Lisbôa de 1945 e
essa identIdade de vistas no caso po1.s
publlcado pela Academia Brasileira de que raramente se consegue uma h::l.rLetras em 1947 - manifestação essa moma na Interpretação dos tatos .mque leva em conta os maIs altos integülsticos. _. se prende, como veremos
rêsses da cultura do pais e não di~
am, preJuli.os que. se aprovado, acarcutiveis ati,tudes doutrinárias.
retaria aos mterêsses naCIOnais
Ao filólogo. isto é. aquele que estuA comissão que assino'l o Acôrlo de
da uma lingua no tempo e no esp:;.ço 43" não considerou as seguintes pree a llteratura dessa lingua como' ~eu liminares:
elemento formal. e. em principio, de
.1. &) Q.ue uma lei só pode vlgontl' se
somenos importãncia a adoção de tal fo, exeqUlvel, se fundada numa ~eali
011 qual sistema ortográfico, la que,
dade;
pela própria natureza de sua <:!soec'.\\2. &) Que a unidade gráfica enue o
lização, lhe é relativamente fácil ''l.'iapBrasil e Portugal não deve pre J<.ldll~ar
tar-se a uma norma de escrita, por
a unidade gráfica mterna dos duis
maIs complexa que seja. Não se trapaiSes, Isto é. que não pode opt.u Dor
t~, pOis, no caso
de opção por um
uma grafia, que correspondendo á rea_
sIstema que maIs convenha aos tliOlidade fonética em qualquer dêles, seja
logos brasileiros. mas ao nosso p01·0.
infensa à dO outro porque a unifo ." miprmclpalmente às classes que. rleo;codade não sera consegUlda neste
As
nhecedoras dos arcanos fonétICOS e ques lingüísticas pertencem ao âmito
morfológicos do idioma, querem p dedos fatos SOCIaIS e ficam, por c'lnsevem escrever com acêrto a lingua que guinte a salVO da ingerênCIa i'ldivllhes serve para expressar o pensamendual. Se não ha receptividade :10 grut( e as emoções.
po para a Inovação, nada a fara vigcrar.
SImples decretos não resul ve:n
Não e, portanto, exato aue as criti problemas
.iessa espéCIe. da 'nesnla
cas que se fazem ao chamado "Acõrforma
que
não
solucionam os de r,atu
de dv 45" sejam provenientes de llugas

pública, exercida no sul do Pais COrlsa~rou-se "à defesa, expansão e' pre:1tiglO da lingua portuguesa" e a preservação dos valores luso-brasllell'0S
em determinadas regiões de ~ral-.a~
fluxo ~migrantista. Devemos. ent9.nto,
cumprIr o nosso dever de representante do povo, com isenção - mesmo
porque não nos parece que tao altos
valores culturais estejam contidos no
acõ.rdo de dois filólogos, ainda que
emmen.tes.
Ao depoIs, por um imperatIvo de
probidade intelectual declaramos que
esta relevante matéria foi estudada em
companhia de consagrados mestres
pois seria indicio de ausência do sens~
da responsabllidade a\ enturar-se alguém, desacompanhado, a enfrenllRr
questões tão sérias.
Isso põsto, comecemos por constanar
que os filólogos brasileiros, que e";cercem funções no. magistério ofiCIaI ' em
SUf'. quas,e totalldade. manifestaram-se
favoráveis à vigência do sistema Qe
escrita consubs.tanciado no Formulário
Ortográfico que acompanha o Pegue_
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reza economlCa e religiosa, quant10
contrariam as tendências naturais da
coletividade;
3. a) Que predomina nos d01s pai5es
de lingua portuguesa o numPfo ae
analfabetos e que dentre os indi'!l<1uoll
considerados alfabetizados a :.muorla
escreve com grande dificuldade;
4 . ") Que a tendência geral - e elogiável - para divulgar a instruçao encontra um obstaculo msuporável num
sistema gráfico complexo;
5 a) Que o~ periódicos, principalmente os Jornais diários - :~itura
popular básica - só poderão ndotor,
por óbvias razões. um sistema (\~ e~
crita prático e simples;
6 . a) Que a alteração de um sistema
ortográfico implica na perda Irremediável de riqueza acumulada, que pocie
tel' , conforme as épocas, gravlss~mas
repercussoes na economia de um palS.
'1.°) Que se não é fácil sim 'Jl1ficar
a ortografia de uma língua, compllcála, com o emprêgo de letras que não
simbolizem fonemas, é Impossivel:
8. a.) Que, variando freqüentemente
o timbre vocálico das palavras nu
Brasll e em Portugal, a unitortn.zaçao
ortográfica só poderá realizar-se omitindo os acentos nos vocáulos de timbre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o \ ocavulário oriunao do "Acõrao de
45ü contraria a realidaae lingüística ao
Brasil, e a solução mais razoável que
encontram no "Vocabulário de 13".
CONSOANTES MUDAS

.

e

•
I

O VocabuJáno de 43 tornou regra
absoluta a omIssão das consoantes que
s_ não pr-::!erem.
Lê-se ne § 16 do Formulário Ortográtlco que o acompanna:
"Não se escrevem as consoantes que
Se não proterem : asma, assmaturn Cl-

~ncw., dIretor gmásw, mibtr, movaçao,
o/tcto . oUmo , saímo. e nao asthma. O.Ssignatura. sClenCw., di! ector, gymnaslO,
inhiblr , innovaçao, o/ficto.
opwno,
psalmo,"
A única ressalva que admitiu fJl para ai> palavras de dupla pronúnCIa, como aspecto e aspeto, contacto e contato. ot!11HSmO e optim2smo, sinótwo e
smoptlco.

Nesses casos preceitua:
"Devem-se registrar os vocat."Ulos
cUJa:; consoante5 tacultativamen,e se
pronunciam, pondo-se em pnmelro lugar o de LISO mais generalizado, f: em
seguicla o outro".

Jl: essa a Ilnlca solução razoável Da
uma certa plasticidade ao sistema ortográfico, possibilitando reprodu.m na
escrita pronunCias reais e em tudo If.gítlmas, poiS tal diverg'ência se utJserva geralmente em palavras de mtroc1.11ção reecnte no idioma e que. em determinadas regiões, ainda ocnservam a
pronúncia erudita.
O "Acõrdo de 45" resolve, porém, !I.
questão de modo unilateral, ;>re.1 udi cando irremediávelmente uma das Partes con.tratantes, por optar de f.,rma
inflexível por uma das grafias ou
seja, a erudita .
Mas isso não é só, nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e
22, que as consoantes b dos grupos
bd e bt; p dos grupos pc, pç , pt, mpc,
mpç e mpt; c dos grupos cc, cç, ct. cd,
etc . se escrevem quandO invanàvelmente soam e quandO o uso [Jsc'ilar
entre o seu emudecimento e a 8ua
prolação nos dois patses"
.~ que
nos obriga às grafias súbdito, suNtl,
subtileza, ceptro, sumptuoso,
facto, amistia. indemne, etc

eateto,

as
"Instruções para a orgamzaçao do
Vocabulário Ortográfico da Lingua
PortugUêsa, aprovadas pela Conferência de 1945", ainda estipulam o <,eguinte, em relação às consoantes e e

p:

§ 22 -

As consoantes c e p ,. ' con-

servam-se,
,,:
. ................................
.. ... .
bl Quando, embora não proferidas
em um dos dois palses, figuram em
palavras que devem harmOlllzar-~'e
gràficamente com formas afins que
apreesntam as mesmas consoantes,
amda que o e e o 11 se contenham
etimologicamente em x e ps: llneao,
como ab1ecção; abstracto como abs_
tracção; acta e aeto, como acçao ou
activo, adopto, adoptas, etc . ,::omo
adoptar; ec.
c) Quando. depois das vogais a e,
o servem para indicar abertura detas
ou, mesmo não tendo valor dia('rít!~o,
não são invariàve lmente proferidas nos
dois países: ab1ecÇao, acção, aet:vo ,
actor. e/eetivo. etc "
ll:sses dOIS itens são os que envoyem
prejuizo maIOr para o Brasil e contra o que aj se dispõe se re':X'\ar~m
todos os que se preocupam de "ilguma
forma com os interesses nacionaiS. filÓlogos e não filólogos,
Da execução lmposslvel pelOS oraslleiros. por contrariar-lhes o sistema ronético, tais dISpositivos nem mesmo l:'e-

8
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neficiam os portuguêses, os menos prejUdicados por êles, porqu e as ConJoa.n-

tes que se quere m conse rvar tambe m

ma

manu tençã o, mcticar apena s a

não soam em PortugaL Visa-se. com a

abert ura da vogal pretõ mca. que la SE'
observa, e que não se verifica no Brasil em virtud e de ponderáyeIS raz.ôes
de ordem fonética . Fenômeno lr.ênti co ocorre com os vocábulos ~m 4ue
s deu a fusão de vogais idênt icas
(crase ). como sadio. padei ro, esquecer.
nas quais a pretõ nica se conse :"a
abert a em Portu gal . Se aqUI ORe, ,e
torno u necessãrlO marc ar na escrl ta a
altern ânCia de tlmbr e, nada 1\1st~fJca
que se taça a distin ção em outro~ casos. máxlm e quq,ndo o exped iente USIldo acarr etará forçosamente. para uma
das parte s. numerosos entra ves llU"" te·
rã.. de culmi nar com a sua inexequlbllidad e na práttc a
Tais dispositivos. para serem cumprIdos, exigem dos brasileiros um conheCImento profu ndo do fonetIsmo
portu guês, conhe cimen to que falta até
à maio ria de nossas pessoas ~1l1tas .
E não é 56. Para mant er a "harm ,,'nia gráfic a" com as forma s afins, o
Acôrdo de 45" mand a acres ceata r o
c e o p em palav ras nas quaIS . sõbre
não soare m, tamb ém não indic am a
a.bertura da vogal anter ior. Amda
mais. Estabelece exceção para algum as
palav ras "em virtud e das condiçõ;~s em
que entra ram e se fixara m no portu guês, palav ras como assunção : ct aslO

st:mp cionis ta), cativo (cf. Ca1JtlbraJ,
dicion ário <cf. dicçã o) ... ". que não
exigem a conso ante c ou p a fim de

sis.tema de escrit a que a~ elites cultu raIS do país não pOdem domi nar. que
0& ~eus profe ssôres difici lment e pOdem
ensm ar.
Atingiriamos então o absur do da
escrit a ideográfica em que um indivíduo sabe escrever mais palavra~ do
que outro em que ninguém sabe O;1'afar todos os vocábulos do idioma . No
Brasil. a escrit a corre ta seria privilégio de meia dúzia de filólogos, iniciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idiom a.
o EMPRÊ GO DO ACENTO AGUDO
O acent o agudo. tradic ional ment e
simbolo de abert ura das vogais a. e
e o, tanto em Portu gal como no Brasil,
e assim considerado no "Acôrdo de
45" como de emprêgo específico quando coincidem as pronú ncias brasil eira
e portu guêsa (cf. Art 31 §§ 1. passim
das "Instr uções ") sofre uma exten são
de seu uso em prejuizo da prime ira
Como há altern ância de timbr e entre a pronú ncia brasil eira e a portu guesa de palav ras corno Antôn io e
prêm io lem Portu gal: Antón io e 1JTémio), a rigidez do sistem a cede em
beneficio da pronú ncia portu guêsa .
Que o critér io é unila teral. prova a
solução razoável dada a casos semelhant es.
Faz-s e a exceção preju dicial ao Brasil. const ante da Observação 4.a do
Art. 31 das "Inst ruçõe s":
"O acent o agudo no a, e, o, de pronúnc ia não invar iável no Brasil e em
Portu gal serve apena s para indic ar a
tonic idade. e não o timbr e". E' o
caso de palav ras corno Antón io e prémio
Entre tanto , a regra de acent uar a
base dos ditongos tônicos éi, éu , 0%,
apres enta a exceção:
"As termi naçõe s eia e eico . em que
nâo é mvar iável nos dois países o
som abert o do e. não levam acent o
agudo: assembleza Cnme ia . Dorot ela,

se harm oniza rem com as suas corre latas ou afins .
Como se vê, além do perfe ito conheci ment o do estágio atual da lll'gu a
portu guês a de além -mar. pede-se aos
cinqü enta milhões de brasileiros que
desej am apren der ou querem escrever
o seu idiom a que. prelim inarm ente. o
conhe çam do ponto de vista histÓriCO,
seus estágios anter iores, as condições Dulci neta. Eneias , qeleza, zdeia
em que certas pa:av ras nêle ingre sm- me/opeza, onom atope ta platei. Judp!a .
a dispram, o que é analo gia, os processos de neico. epopelCo, morfe ico .
onom
atope zderivação ...
co, prosopopeico, etc
E o assun to reveste importânCia 8111Em tôdas
palav ras o e l' abert o
guIar no mom ento quand o o gOl p-rflo, Portu gal. Aessas
unida
de só se poderm
apear das dificUidades finanõ 'elras, :10 Brasil e geral mente
fecha do eu.
procu ra incre ment ar as camp annas de mant er sem prejUlzo
para
urna das
alfabe tizaçã o. por consi derá- las obras Parte s do Acôrdo. pela
supre
ssão co
de salva ção públi ca . E é contr isõado r ciacri tico. Foi o que se
fêz.
talvez
verifi car que as verbas destinactas a
)orque no caso seria Portu gal o pretão nobre fim serão empr egada s em judica do.
pura perda , porque não se pode I'!rer
Por que não aplica
mesmo prinque analf abeto s venha m apren der um cipio de supre ssão dor odiacrí
tico Plll
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)alavras como prémio , em que o e
não é invariável na pronúncia dos
dois países? Ou então permitir a distinção de timbre pelo emprêgo 10s
acentos agudo (em Portugal) e cirunflexo (no Brasil)?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo" Acôrdo de 45" , uma técnica
de aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na observação ao § 13 do Art. 36
das Instruções. lê-se:
"Não se escrevem com inicial maiús·
cuIa as palavras monossilábicas, como
artigos definidos e contrações ou COllJbinações de palavras inflexivas com
êsses elementos, nem as palavras Inflexivas. a não ser que figurem como
primeiro elemento do título mas es·
crevem-se com maiúscula 'inicial os
artigos indefinidos e as palavras fIexivas"
O prof. Rebelo Gonçalves. autor dos
ABases Analíticas do Acôrdo Ortográ.ico de 1945' . e, com a aprovação
- clestas o verdadeiro, autor do sistcrr.a
ortográfico de 45 - o que, aliás afirnou categoricamente o delegado brasUeiro Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras textuais'
"Ninguém. mais do que eu está na
posição de avaliar a sua paciênCia e
'esignação e a grande nobreza dft flua
discreta firme atitude, recusando-sI;' .
por agora, antes de esclarecido bem
caso, a esmiuçar pela imprens'i as
nt~mida~es da .Conferência. - o que
serIa mUlto fac 11 pa1-a o meu Amigo,
que assim poderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste acer do ortográfiCO foi o professor Rebêlo
Gonçalves . Nem mais" (Carta do Dr
Ribeiro Couto ao prof Rebêlo C".r<mçalves. por êste pUblicada em seu TrMadc
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de Ortografia da Língua Portnquew,
Coimbra, 1947, pág . 150 do Suple-

mento), o prof. Rebêlo Gonçalves dIzíamos, assim exempliflca a I'egn' supra em seu citado Tratado:
Como Se Devem Ler os Clássicos
(pág. 320)
Elucidário das Palavras, 'l'crn1 os e
Frases Que em Portugal antigft{nell~~
se Usaram e Que hoje regu!,umcnte
Se Ignoram IIbid.)
Nem Tudo o Que Luz é Duro 'pago
321>

O Romance de Um Rapaz Pobre
<Ibid.)

Quando Se Amava assim ilbid)
Regras de Escrever a Ortogrnfin da
Língua Portuguesa com Um Diii.Iog·(;
em defensão da Mesma <Ibid.\
Castigador de Si Mesmo (nág :320).
Em demanda do Graal (fb.!d)
Era Uma Vez Um Menino 'Ibict.)
Figuras de ontem e d" ho I!) ' roid.)
Bastam' os dez exemplos lic:ma titu10s de obras conhecidas ::><1r<\ "Incu·
mental' a complexidade das \;t~rnçóes
que se propõem no Acôrdo de 45 alterações con trárias á tradiçã o i' aos sistemas mais usados em outros [1ai sc~
na referência a publicações '
o TABU DO PADRÃO PORTUGUÊS
Parece que a comissão orasi!rir:1
aceitou, como principio, G al'gur.1e:.Lc
de que o português padrão deve ser
o de Portugal. pois la teve origem o
idioma que falamos. A nossa e uma
simples Ungua de empréstimo E' l1m
tabu, espalhado pela ignorância dos
fatos históricos e lingüísticos. o considerar o Português do Brasil deturpação do de Portugal Infelizmente,
essa crença está profundamente enraizada e a doutrina exposta na maiona de nossas gramáticas coopera para
vulgarizá-la. Nada. porém ma,is eroneo. A lingua e um organismo t:'m
perpétua evolução e pertence igualmente a todos os que nela expressam seus pensamentos e sentiment·Qs.
pressam seus pensamentos e sentimentos.
Vêm a propósito E'stas lúcidas palavras do grande
filólogo
Amado
Alonso:
"Esa ide a de una lengua propia se
debe a una ofuscación. Los bienes
anotables en el registro de la propiedad 50n pro pios de uno cuando
no lo son de los demás: una casa.
um campo, y también este relo] y
este baston. Para poder ser de mi
propledad tienen que no ser de la
propledad de lOS otros. pero =1 lengua,ie no es de esta casta dI' tl1enps.
sino. ai revés, de aquellos aue .. ~Oll
mayores cu antA> más comunicados .
como decian 10[ hombres deI RenaClmlento . Una lengua es propla de
una nación cuando es la que los nifios
aprenden de sus padres. la qUE' los
connacionaJes empIean en sua VIda
de relación y la que sus poetas y escrItores elaboran y cultlvan estétlcamente para sus producclOne~
de
luta cultura. SI asl es, la lengua de
un pais es bien propla, absolutamencn
te propia de este pa~s, at.:~'lu~
otros paises aprendan a hablar en la
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misma lengua, y los hombres se entiendan con eUa. y los escritores la
trabajen en sus creaciones culturales.
Y si no se quiere atender a que una
lengua vive en perpetua formación,
por lo cual es propia y es hechura de
cuantos la hablan como lengua natural, y se qUiere pensar que los ingleses, portugueses y espafioles reciben
de sus antepasados la lengul1- en propiedad, como por herencia legítima,
mlentras que lOS americanos la reciben de manos ajenas como en mero
usufructo, también se yerra.
Pues
lil actual generaci6n de ingleses ha
recebido su idioma de sus padres, y
por eso el inglés es idioma propio .de
los ingleses; y sus padres lo reclbleror, de la generación anterior, y por
eso el inglés era su lengua pro pia y
natural y la generaci6n anterior, de
la más antigua, y asi sin posible soluci6n de continuidad; y lo mismo,
sin la menor ,ombra de diferencia,
han hecho los norteamericanos, hast<:t que llegan ingleses y norteamericanos a una generaci6n le antepasados aue les es comum. De esa generación de Ingleses. que hablaban el
inglés como su lengua propia unos
se quedaron en Inglaterra y otros se
fueron a América Es aue los colonizadores perdieron la propiedad de
la lengua por l1aberse expatriado?
O caso sus hijos, nacidos en tierra
americana, habla-ban una lengua que,
siendo la de sus padres y la que ellos
habián aprendido con la leche de sus
madres. no les era propia porque su
propriedad la tuvieron registrada los
que se habian quedado. en Inglaterra?
Y los hijos de lOS pnmeros cnol1os,
no hablaban tambien una lengua propia. puesto que hablaban la len!?ua
de sus padres? Asi se lIega a la evidencia de que la generaci6n actual
de americanos el inglês 'es es una lengua tan propia . exactament~
tan
propia sin más y sin menos. com~ a
los ingleses'. Casoellano,
Esvanol,

g

...
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Idioma Nacional. História Espiritual
de Tres Nombres. Buenos Aires 1938,
Pp. 175-177).

O mesmo se deve dizer do idioma
que falamos, ~ão dos
portuguêses
como dos brasileiros Legitimas
as
duas pronúncias não ê demasiado sabentar que em mu:tos casos. as diferenças que entre elas se observam são
geralmente criacões. ,lU melhor , evolucões modernas sofridas pela lingua
em Portugal Quanto mais se estudam cientificamente
o~
chamados
brasllerismos fonéticos
e sintáticos

tanto mais se !omprova o fato de
serem êsses geralmente conservação
de estágios anteriores da lingua portuguêsa. Assim. o emprêgo da per1frase de estar - gerúndJo. tão comum
entre n6s, (tipo' estava cantando),
única fórmula conhecida até fins do
português médio para indicar a preCIsão da ação verbal, hoje substituída
em Portugal por 3'tar - prepOSição
- mfinitivo (tipo: estava a cantar):
a questão da colocação diversa
de
certas palavras átonas . em especial
dos pronomes obl!quos átonos.
que
S-~ prende ao ritme de
enunciado,
mais rápido em portugaL mais dolente no Brasil. sendo de salientar que
o ritmo fraseologlCo dos séculos XVI
mais
e XVII deveria aproximar-~e
do que caracteriza o Portl12'uê~
do
Brasil Outros exemplos seguros de
conservação de f'stágios
lingüísticos
anterIores poderíamo~ ~itar. como a
manut.enção da pronúncia ei :\0 ditongo escrito em, hoje emitido ái em
Portugal, mas dispEnsamo-nos disso
por constarem de todos O~ trabalhos
escritos com seriedade sõbre o portugUês do BrasiL
TIl
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Tornada oficial a grafia do "Acõrdo de 45". em virtude da aprovaçào
da Convençã.o de 43 o C-ovêrno Brasileiro deverá. obviamente. baixar de- ereto semelhante ao que a 8 de dezembro de 1945 referendou o Govêrno Português (Decreto n.O 35.228).
cujo teor é o seguinte:
"Art. 1.0 Fica aprovado o acõrdo de
10 de agõsto üe .945 resultante do
trabalho da Corú'erência Interacadêmica de Lisboa para unidade ortográfica da língua portuguêsa. cujos
instrumentos, elaborados em harmonia com a Convenção Luso-Brasileira
de 29 de dezembro de 1943. são publicados em anexo ao presente decreto.
Art . 2.° Em conformidade com os
votos expressos no protocolo de encerramento da Conferência Interacadêmica de Lisboa. de 6 de outubro
de 1945. a Academ,a das
Ciências
de Lisboa é incumhida de organizar
o Vocabulário .>rtográfico Resumido
da Lingua Portuguêsa , que será ao
mesmo tempo inventário das palavras
básicas do idioma e prontuário da ortografia consagrada pelo acõrdo de
1Q de agõsto de H?45 .
Parágrafo único ~ste vocabulário
não carece, para ter caráter oficial,

.
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da aprovação do Govêrno, mas o Mini&tro da Educação Nacional poderá,
na sua falta, aprovar por portaria
qualquer outro que atenda aos mesmos fins de ordem prática.
Art. 3. 0 Deverão obedecer às normas do sistema o:tográfico unificado
tôdas as pUblicaçôes editadas em território português .
Parágrafo único. O Ministro
da
Educação Nacional
autorizará
por
portaria as puollcações que
podem
ser exceptuadas, taIs como as que interessam à diplomatico ou de índole
semelhante,
Art 4.0 O presente decreto entrará em vigor na data da publicação,
ao
mas ~ sua observância, quanto
que fIca previsto no artigo anterior,
só é exigível a partir do dia 1 de
janeiro de 1946.
Art. 5. 0 O Ministro da Educação
NacIOnal fixará por portaria os prazos durante os quais poderão continuar a ser adotados no ensino o~ livro& escolares já publicados e aprovados à data do presente decreto
Publique-se e cumpra-se como nêle
S'Õ contém ,
Paços do Govêrno da RepÚblica. B
dI' dezembro de 1945. - Antônio Oscar Fragoso Carm"na - Antõnio de
OlIveira Sal azar - José Caieiro da
Mata'
A ressalva que se contém no artigo .5,0 apenas atenua a~ graves conse0uenCIas do disposto no art. 3.0.
No Brasil, cl):1vém relembrar . em
menos de 8 ano~ ~ Govêrno concorreu para o encarecimento do livro
didático ocasionando com a reforma
df 43 a readartacâo de obras à nova
ortografia e a conseqüentt perda dos
exemplares já imncessos e das compOSH;ões estereotipadas.
A nova reforma provocaria,
mais
uma vez, a perda irreparável dos IivJ'o.~ Impressos e de tôdas as compoSIcoes conservadas. com um agravante o encarecimento
agora.
seria
mUIto maIOr do qu.(; o que se verificou em 43 por coincidir com a alta
d0 cw'to da mâo de obra e do papel.
qUE chegou a preços inimag-inâveis _
spr,rlr. considerado. quase , material de
guerra
1 aJ tar.o viria obstar à difusão do
enSInO . POIS o próPrIc Govêrno reconhece que o preço atual dos livros
dIdá tICOF e proi l-)itivl)
" Acresce salJentar que outros
fato;'es iiJ lembraeJos ~()neOlTeflam tambt'm para elevaI o SRU r' u~tfl A reVIsao por exemplG. ·~omo fazê-la, se
o numero dos l:Jlciados no nOl'o sis-

tem h serIa , pelas razões que aponta11I0~. extremamentt- ex:guo . As editor,,~ Lenam de valer-se dos poucos entenaH10s, que, pela 'e, aa olerta e da
pHK:Ura, eXIgiriam r~muneraçao relativa a escassez, "U Rtl'lbmnam a tareta a alltlg lJ;' .',' Vl.-0r , ,, r'láo nabllir,aaos nos mISLcf.v6 ao novo SIstema, e 08 seus erros VInarr somar-se
aos dos ongm&Is . ao que resultarIa
uma deseducaçao geral, porque e conhecida a influênCIa =Iue exerce sôbre
o leItor a letra impressa.
Estariamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas de
cinquenta cruzeiros para tirar-lhe6 o
trema; de substituir as apólices da
divida pública, os papéis oficiais e os
impressos em geral. quando o )~êço
atual do papel e as perspectivas fllturas nos aconselham a economizá-lo
de tõdas as formas?
Ora, como exigir do governador um
sitema ortográfico que o Govêrno ~~o
adote?
Saliente-se ainda que a descre:lça
generalizada pela alteração freqt..e Lte do sistema ortográfico, que .c"bou
com a sanção social aos erros de grafia, viria alcançar também as novas
gerações. que só agora se estão l1>ibituando aO sistema de 43 Abondünar
êste sistema por outro qualquer é desajustar o que com a maior .:ifjr-uldade vinha atingindo o estado . adfico, a relativa estabilidade presente,
pois, grosso modo, já ~e escreve por
êle em todos os graus do ensino. na
imprensa e nos papéis oficiais
. medite-se êste fato: o Acôr r
45 é um retrocesso Nao é uma volta
ao chamado sistema misto - o que
J;oderia beneficiar alg'umas pessoas
que por êle aprenderam - mas :,ma
volt.a a a~gumas de suas práticas. um
novo sistema. em suma, que teria de
ser estruturalmente aprendido!
Muitas das consequenclas nocivas
de sua adoção poderiam ser a,nda
enumeradas Basta lembrar . no entanto, o complexo reajustamento de
um funcionalismo. todo selecionado
em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43: a eada,ptação dos jornais e 'ios periÓdicos
às novas regras de escrita c. finalmente, o reajustamento das entenas
de milhares de alfabetizados essa
campanha grandiosa que o Govê:'no
vem empreendendo . com a possível
origem da dupla descrença: no ~nsino
Que lhe deram e no Govêrno Que o
patrocinou.
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Estas breves considerações que, nos
capitulaS Il e lI , selecIOnam, :.t jJ€J.dS,
as questões c: c capital importância, revelam que, em síntese, o AcOrdo de 4õ
nâo nos serve e não é oportuno, )orque:
a)
considerou a pronúncIa portuguêsa como padrão, resolvendJ gn..ficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira;
bl não procurou, por conseguirlte,
atingir a média Ideal em que ..e.lhuma das partes fOsse prejudicada;
C)
se esq ueceu de -lue a regra ~ó
pode fundar-se no mais geral e lue.
assim, o fatOr quantitativo é de releVância;
d ) não considerou a mexequibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam uma realidade de pronúncIa. .em
os efeitos lmprevislveis da mfluência
de tais grafias aberrantes sObrE, a pronúncia das palavras assim escritas ;
e) se aprovado, traria grave repercussão na ordem econOmica 10
país e acarretaria complexos prob,emas sociais. de solução dific1l1ma, ilara, não dizer impossível.
V
CONCLUSÕES

Do expOsto decorre, inelidível, que

o assunto da maior relevância, não
pode ser resolvido . apenas, OlOr filólogos e acadêmicos - :linda que emin entes como são todos ,JS envolvidos
n as negociações -- 1Oi~ encerra problemas de natureza social e polít
que interessam a coletivIdade brasileira , especialmente aos responsávei~
pe ~ o ensmo da língua em todos
1
seus graus.
M:ercê dessas circunstâncias, somos
de pa recer'
1) - Que a Comissão de Educação
e Cultura . antes de manife~tar- ~e sObre a a provaç ão do texto d!! ~{l~ ,.,. nção Ortográfica assinada pelo Brasil
e Portuga l em Lisbôa. a 29 de de:>2·..:bro de 1943. e tambfom sôbre o projetG
de lei oferecido pela Comissã0 c' Diplomacai e Tratados, com êsse objevo, ouça:
a)
o Deparatmento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil: os professOres
de língua portuguêsa do Colégio Pedro II e do Instituto de E0ucação da
Prefeitura do Distrito Federal; o Sindicato dos ProfessOres: os Diretores
do Departamento Nacional do Ensino,

da Diretoria do Ensino Superior, da
Diretoria do Ensino Secundário e das
Divisões do Ensino Comercial e Industrial do Ministério da Educação e
Saúde, quanto ao a.specto educacional
da questão.

bJ os Diretores do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa Nacional,
bem como o presidente da Câmara do
Livro, e o do Sindicato dOf Jornalistas Profissoinais, quanta ao aspe;::to
editorial.
C)

o Presidente da A.B.I. quanto

à praticabilidade na imprensa de nova
reforma ortográfica, reacionária em
relação à vigente, e à repercussão no
público ledor.
d) o Diretor do D.A.S .P . sôbre a
possível congestão que traria aos serviços administrativos, quer do ponto

de vista funcional, quer do financeiro.
'([ã o colhe a alegação de que essr
diligência - justificável pela importâ ncia mesma da questão - viria retardar, indefinitivamente, a solução
que o caso está exigindo, com urgência, pois todos têm opinião, definitiva e arraigada sObre a mesma: êste
parecer estará publicado no "Diário
do Congresso Nacional" . den tro de 48
horas. e o Exmo . SI . Presidente desta Casa pode assinar às pessoas a
. ~l'1 se encaminhará essa c(··
um prazo fatal de quinze dias, pa ra a
resposta.
2) - Se as respostas, na sua maioria, ratificarem, consoante esperamos,
as conclusões do capítulo lU , somos
de parecer que:
a·)
seja remetido a plenário, para
a devida aprovação , o projeto de Decreto Legislativo . oriundo da Comissão de Diplomacia e Tratados que
aprova a Convenção Ortográfica de 29
de dezembro de 1943 firman '1 pelo
Embaixador João Neves da Fon toura
e pelo Primeiro Ministro Antônio de
Oliveira Salazar - fic ando . destarte,
lega lizadc. em definitivo . o M'ôrno ortográfico de 1943. consubstanciado nas
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário" . daquêle ano:
b) que esta Comissão redija um
projeto de Decreto Legislativo idêntico ao apresentado pelo ~ deou'ados
Fernandes Távora e Ben! Carvalho,
em 8 de outubro de 1946. revoga ndo o
Decreto-lei n . 8 286 de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o flc Ordo
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Ortog ráfico de 1945 - para que "as
d:\erg en.;la s ainda persis tentes ", a
que se refere a mensagem presid encial sejam dIrim idas por uma nova
conve nção que consulte à realid ade
brasil eira e aos interê sses do oosso
povo, caso não seja Julgado basta nte,
em fa.ce desta experiência, o Acôrdo
de 1943
Esse é o nosso parec er.
Sala das Sessões, em 2 de agôsto de

1951. -

Coelho de Souza.

VOTO EM SEPARADO DO JIJPU TADO CARLOS VALADARE~
EXPOS IÇÃO
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n - Lemos. de llllCIO. com .nerecida atenç ão o brilha nte e :;UUlancioso parecer do emin ente 1el&lOr,
Depu tado Joelh o de Souza
Já mesmo nos ha.bit uamo s a ,auoreal' os trutos de sua ..lena, ,}ue satlstaz em a gôstos diversos, ,elo aspecto tripl1ce de seu espm to de educador parla ment ar e Jorna lista
O seu trabal ho. sôbre questão que
tanto tem agitado o melO intele c-ual
patno e o do velho Portu gal, ,lÕe,
mais uma vez, à mostr a, o cabedal de
sua cultu ra e acent uado senso de res- ponsa bilida de
Além disso, com que carin ho patrió tico histo ria os fatos e confr onta p:incípios e regimes ortográficos!
Mas, chega ndo ao fim, recua cau• telosa mente e se abste m de um pronunci amen to defin itivo
Conclui por propôr Jue se u,am ,
prévia mente . os enten didos e 'lIOreS
intere ssado s no assunto, para .. ue. depois, a Comissão. baseada nos resultados colhidos da consulta, dê o. sua
palav ra final
rn - Com o me~mo brilho e .<Pgurança , embo ra lacônico e por outro
rumo, vem. em seguid'!, o llto de
nosso i1u~tre Presi dente , Depu 'ado
Eurico 8R le~
. -ão se aprof unda no exam e da espécie, nem se esten de em minú cias
Trás a rgum ento novo. qlle. de ,erto modo. impressiona. sôbre tudo yo
sentid o de vencer objeções e dar linha livre à proposição do -·xecu tivo
Merece aqui trans crito o tópico nuclear de seu pensa ment o:
"A Convençiio não aprov a ar'ôrdos . A Convenção admi te a sua
cf'lebração Ao aorov armo s a :-Oonvenção não estam os. evide ntemente . aprov ando êste ou B.q:.lêle
acôrd o" .

Com êsse convite, quem não &c mcIma de modo favorável à Conv enção?
UU - Tamb ém susin to e digno de
registro e o voto escnt o dO talen ' OSO
comp anheI ro ae Ccmlssao 1'1 estor J ost.
Não segue o parec er do ~elator nem
acom panha o voto do !)eputaLlo Eurico Sa:es Mal11festo.-se ,avorávf'l ao
acôrdo de 1943, mas reJe.ta a .:on~el1ção de que trata a Mt'ns agem
"a fim de evita r que passe li 'igorar , de fato, o Acôrdo Ort()~rá
fico de 10 de agôsto de 1945 , visto
que a ratifi cação daquêle aiu~te,
entre as duas nações amigas. fana retroa gir seus ~fellos à data
da assin atura , valida ndo ~dos os
atos pratic ados nêsse ínteri m
IV)
Aquela velha adver tê:lci a
conti da no "esto brevis et plaC'{'uis"
dos roma nos nos impede 'e o :nzemos com pêsan de tecer , ainda ·l ue
pela rama , mais considerações sobre
outra s peças de fino lavor que -~Lrl
quecem o prese nte proces~· o ou aOl!e Smo se prend em por fortes braços de
afinid ade com o proje to
Exam inam os e investlgamos r~do,
com atenç ão de garimpeir{1 à cat·~ t:e
subsidios para supri r e remed iar a
exigu idade de nossos conhecimentOS
Visando ponto jurldico que • os parece vulne rável e que mata . iJor '!'ssim
dizer, a questão, tivemos que recor rer
aos publicistas, não só à bôa Jl'ata.
de casa, mas també m às ções de
come ntaris tas de fóra
Vi - Obscuro professôr de pottu guês, sem galôes nem bord ,ldo ~ de autorida de, não podemos, todavia, ~'~~is
tir ao impulso, mais dfetivo ,j{1
intele ctual, de entra r na liça " ..
bom comb ate
Bem sabemos da relev ãn' ia e ja delicadeza da matér ia E' problem'\ de
alta indag ação que desaf ia o exame e
a ciência de filólogos e publicist ,
Perdô e-se-n os, porta nto. a emer !dade.
O qUf' nos anim a e l1:lS ven('c a
bisonhice de parla ment ar '10"'('0 , . o
zêlo, êsse interê sse carinh(1 ~ o 111 > '0dos votamos à língua que lU V mos nn
lar e na escola, desde o I m A "E'<'f'r
da vida, e que serve de :JrOT i 1 :m:trume nto de nossa ativld~de
E não é s6 isso Tamb ém lO ~ ,':ll'nle o esplri to de fideHdarl e dl' urr.prime nto de dever no pxerrfcio do
mand ato que o povo nos 'onf: I
Assim, mãos à obra Pedin d' I ' ('('nça para divergir dos doutos r:o'eg<ts,
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cujo pensamento resumimos linha"
atrás, vamos, agora, arrotear o terreno, a nosso Jeito, para, sõbre o me~
mo, lançar o nosso voto.
Medrará a semente?
Dilo-á esta douta Comissão.
VI) - Velha e revelha é a lição de
Quintilhano:
"que o sensato serta escrever a
palavra como ela sõa".
Lelbuiz também senten\!iara:
"Dai-me um bom alfabeto e eu
vos darei uma lingua nem feita".
A idéia de simplificação e 'l:li.!crmldade gráfica das linguas vem, [Jonanto, de longe.
A Espanha, a Itália, a Alf'manha, a
França e a Noruega, já adotar'1ffi ês~e
critério de disciplina ortográfIca.
No mesmo sentido, várias tentativas se verificaram na Inglaterra e nos
Estados Unidos, relapvamell.:e ao inglês.
Tõdas, porém, frustadas pela dificuldade, talvez, de a escrita se harmonizar com a pronúncia, nessa lingua.
Quanto ao português, tanto no Brasil como em Portugal, sómente no comêço dêste século se deram realmen
te os primeiros passos, à procura de
um caminho que irmanasse os dois
povos pelos laços de uma unidade ortográfica e extinguisse a confusão interna de cada um dos dois países, relativamente a êsse problema.
Antes, um e outro se divergiam,
adotando separadamente escritas consuetudinária
Aprovada pela nossa Academia de
Letras, apareceu, no Brasil, em 1907, a
reforma Medeiros e Albuquerque
Também, em Portugal, onde, antes
mesmo de 1007, já se verificava acentuada tendência para a uniformidade,
surgiu, em 1911, o sistema simplificado
de Gonçalvse Viana, que, do mesmo
modo, mereceu o beneplácito da Academia das Ciências de Lisbôa.
Essas duas instituições culturais
passaram, então, a entender-se . Esses
entendimentos atraíram os Govêrnos
das duas nações amigas para uma solução que, firmada em contrato internacional, desse ao sistema a ser a.ssentado o cunho de obrigatoriedade
legal
E isso se vreificou, constituindo
exemplo único no mundo, digno de ser
seguidO pelos demais povos que falfu.'ll
u'a mesma lingua

•

CONVENÇÕES E DECRETOS

Para ordenação da matéria no sentido de torna-la clara, quanto posslvel, salientemos, de passagem, na história désses atos tnternaclOnais, entre o Brasil e Portugal, a existência de
tt"P, cO'l\Iençôes que constituem, diga-

mos assim, os pontos de preferência,
necessarlOs a bom entencllmento de
tõda a nossa iegislação fragmentária
que, até aqui, tem regulado o assunto.
:" lf
a)
A primeira Convenção foi celebrada em LisbOa, a 3D de abril de 1931,
tendo sido o seu instrumento solenemente assinado pelos dois embaixadores das partes contratantes e pelos
presidentes das duas Academias
Aprovada pelo Decreto n. 2{). 108, de
15 de junho do messmo ano, deu origem ao chamado "Vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Lingua Portuguêsa.," organizado pela Academia
Brasileira de Letras e publicadO em
19-32.
Reforçou a sua vigência o Decreto
n. 23.028 de 2 de agõsto de 1933. que
Droduziu seus efeitos ate 1934, quando foi êsse sistema abolido por fõr- ça do artigo 26 das Disposições Transitórias da Constituição promulgada
a 16 de Julho daquêle ano
Em vigor a Constituição de 1937,
houve por bem o Govêrno restabelecer ...
o regime ortográfico de 1931. o que
fez pelos Decretos-leis ns. 292. dl
de fevereiro de 1938. e 5 186, de 13 de
.d r1' ;ro de 1943.
bl A segunda Convenção. que é a
de que trata a Mensagem . ora em debate, fOI 'ambém celebrada em Lisbõa. a 29 dI' dezembro de 1943.
O seu art!\!O quarto. in fine. dispõe
de modo claro e imperativo:

•

ratificação, a 1 o de 1aneiro de
"A presente Convenção entrará
em vigor, independentemente de

1944"
Por Decreto n. 14.533 de 18 de janeiro de 1944. o Govêrno promulgou
o ato. "in verbis":
"Havendo a mesma Convençào
~ntrado em vigor no dia 10 do corrente mês, independentemente de
ratificação: Decreta que a referida Convencão apensa por c61)ia
ao presente decreto. seia executada e cumprida t&f1 inteiramente
como nela se contém' .
Dessa Convenç"io re~ll'tou o denominado "Pequeno Vocabulário Orto-

•
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Letras, de acõrdo com as instruções
",provadas na sessão de 12 de agõsto
de 1843, e isso, depois de também ouv;d", a AC::l.lJ.em:a das CIêncfas de Lisbõa, donde, r.;crtanto, se cc:,cluia que
seja êsse o sistema a que se refere o
artigo 2. 0 da Convenção e em vigor a
partir de 1.0 de janeiro de 1944.

o, Finalmente, ainda em Lisb6a,
realizou-se a 3 a Convenção, auto-batizada de "Conferência Interacadêmica" que, instalada a 12 de julho de
1945, encerrou seus trabalhos a 6 de
outubro do mesmo ano
Chamamos Convenção, porque as
duas Delegações, que a compuseram,
representavam, além da Academia
Brasileira -de Letras e dá Academia
das Ciências de Lisb6a, os G<lvêrnos
dos dois países contratantes.
Em última análise, porém, tal Convenção não passa de um acôrao acessório ou decorrência executiva da
Convtnção de 1943 que, nos seus ar\. tigos 2. 0 e 4.0, prevê a realização de
acôrdos de~sa na tureza para dirimir
dúvic.ir.s e divergências, com o objetivo
de manter a har)Ilonia e a unidade
:.>:·':'fica da lingua
E' o que, p€lo menos, se deduz dos
têrmos de seu protocolo de encerramento
Esse acôrdo foi aprovado no Bra:"
pelo Decreot- lei n. 8 286. de 5 de de/, ,abro de 1945, e, em Portuga
de n. 35.228, de dia 8 dos mesmos
: J§~ e ano.
Da! fOl que nos veio o "VocallU/ário
OrtO(f7'ático Resumido da L'ngua Portuguêsa" publicado desde 1947. mas,

ate hoje, não adotado.
Em resumo: houye 3 convenções,
cada uma com seu vocabulário próprio
Aí a exposição, Agora, o debate.
A CONVENÇÃO É ATO CONSUMADO

Il - Note-se que das três convenções, akás mer.cionadas, o Execut.ivo
propõe a() Congresso Nacional apenas
3 aprovação da segunda, ou seja, a
(cleb~ad9. em 1943.
Vamos por partes, arrumando, de
entrada, as premissass de nosso raciocínio
Para que se fixe o âmbito do objeti vo visado pela proposição do Executi-

co, :1C8 seja permitido aqui a inserção
de texto integral da Mensagem e de
sua Exposição de Motivos.
"Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acordo com o preceito constitucional, submeto à Vossa aprovação. em copla devIdamnete autenticada e alO!n:~";lhada de uma
EXPOSIÇão de MotlVOS ao Ministetro de Estado das Relc.ções Exte1'10res, o 'texto da Convençào Ortografica entre o Brasil e Portugai firmada em Lisbõa a 29 doe dezembro cte 1943,

RIO de JaneIro, em ZO de julho
de :9/:8. - EURICO G. DUTRA.
Exposição de Motivos, em 20 de
julho de 1948. DAI-68-540. 22
(88l .

A Sua Excelência, o Senhor
General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, PreSIdente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às
mãos de Vossa Excelência a anexa cópia autenticada da "Convenção O;·tot;ráfica entre o Brasil
e Portu:;al, firmada em Lisbôa,
a 29 de dezembro de 1943.
A celebração da referida Convenção obedeceu ao intuito de ordenar os trabalhos. de há muito
empreendidos, no sentido de estabelecer-se uma ortografia única
da língua portuguêsa em todo o
mundo,
A aludida Conv,enção determinou a obrigação recíproca de observarem os dois países "como regime ortográJico da Iín!1Ua portu?u§sa. o que resulta do sisteme! fixado pela Academia Era,]leira de Letras e pela Ac~deJ""lia
d~s Ciências de Lisbôa. par~ n~ganlzação do respectivo vocabuládemais". Convencio nou~se . ainda, que uenhuma providência legislativa ou regUlamentar, seria
de futurc posta em "igor por
qtHt1CJu~r dos dois Govêrnos ~em
prévio acôrdo com o outro d'Dllis
de ollvida.< as duas Academias
(,'!':
serias declaradas óre;ã:><
consultivos de seus Govêl'nos em
matéria ortográfica, competitldolhes . expressamente, "estudar as
queSl~ões que se suscitassem na
execução da Convenção. e tudo
mais que reiP'Utassem útil para

•

•
-66-

manter a unidade ortogrMica da
lmgua portuguêEa.
De co~formidade com o dispôs·
to na Convenção, e para
dar
ainda, dú\"idas persistentes. '!Ylviou o Govêrno brMilf iro a Portugal em 1944 uma comis;;fio de
membros da Academia Br2.slleJra de Letras' com "represert.acão
oficial a fim def ixar as bases
defintivas da ortografia da !ingua, proporcionando aos dois
pa.J~es a possibilidade de pr'}ffiOverem atos legislativos finais sôbre a matéria.
O a.côrdo resu·tante d')que'a
reunipo foi aprovado no Hrasil
pe'o Decreto-Iei n.O 8.286, de 5 de
dezembro de 1945.
Acontece p-orém aue a Gons'ituição F deral de 1937 vi~ent9 n!!
é1"oca da assinatura da C<Jnvenção O tográfica exigiEla em -eu
artigo 74. letra d a a'Drovação
pelo Poder Le!!'islati\'l() doó -rata
dos e convenções internacion:Jis
celebrados pe:o Presidente d~ R.erúb;~a
Ta anrovação rntre'anto não se verificou. Foi ba xado
o D:=creto n° 14.533 <li' 18 de iaroe'ro de !J'\14. proIDIu',gandc a
C<Jnvenrão, (l11 ndo se faz)q ne"
cessária a efetivação da ratificação' por via de Decreto-lei d p Presidente da R-púb'i~a que no momento exel'Cia cumu'atiV9'!lente
o Poder Leg;islativo .iá que não
estavam em funcioname'lto a
Câmara dos Deputados e o Conse'ho Federal
Parece-me Senhor Presidente.
em faoe do queacima firou expôsto mlC a Convencão Ortoqráfica deve ser submetida à aprova
de
ção do Poder Le~iyslativo,
acôrdo Ci'm o art'll'o r6 itpm I '18
Constituição
Fedf'ral ~e nisso
Vos,a Excelência concordar.
A1}rovei'o a ouo~·llnj'l~d'" p~ra
ronovar a. Vossa Exce'í'nc'a 8°hor Presidente os protestos do
meu maio profundo respeito
Raul Fernandps.

Aaui vão as primeiras Objeções.
Da. leitura da Me-saQ'em. em confront<l Ci'm os dados preestabelecidos
em nossa expo<irão de~orrem ,em
que p,erise o menor esfôrço mental,
os caro~áriDS que abaixo. pnumeramos e que abalando a Me~sagem
demowtram a fa ta de segurança de
seus fundamentos. Vejamos:

a) E' o próprio Executi\'() que ('onsidera a formalidade da ratificação
Domo ato de aprovoação do Legislativo;
b) a MensagEm fere frontalmente
o estipulado na própria C<Jnvençâo
pe'as p,artes contratantes no
que
tange à dispensa de ratifkaçã.o;
c) a Mensagem pretende depOIS de
cinco aros intempestiva e eXCi€S' entemente. a homologação de um a('ôrdo que entrou em vigor. desde 10 de
janeiro de 1944 e que continua produzindo, pelo menos até o momento.
seus efei· os juridiCOs;
d) a promulgação feita pelo Decreto nO 14.533, de 18 Gle janeiro :te
1944 ~e~do na tE'rnica da co-c'u~ão
dos trata.dos sempre ato pos~erlOr a
aprovação g-era a presunção inilJdive! de que aJ se encerrara o ric'o dos
requisitos ne~essárlos à interra validade do Convênio;
e)
as própnas palawas finais do
item 7 da Exposição de Mo"ivns provavelmente soa a prf'Fsão de tais circun~t,ân~i~s em conflito rom os princíuics movadoTfs da Carta de 19 '6.
retratam a dúvida e a indecioão do
Executivo, qua'lto à sUjJosta neceosidR.de de ratificação do Convê',io pelo
Legislativo.
A im;:>res<ão que se cohe porTanto do primeiro cotejo dos atos perti'lentcs à espécie e vinos assim de
rel>nce nos le\'a a uma dúvida e de
ila~ão a i1aoão ao convenciml'n'o
A Convenção se nos afl2,Ura dessa ·te, um ato ;uridico perfeito e acabado.
A sua ap:-ovação pelo Gnnqresso seria. cata tênia, urna cxcre~cênci8 m
justifirável e a proposirão do "":ecoltivO poderia por out.ro lado arrastar a LegiS'ativo ao êrro periroôo de
re'~:to r Clma conve':ção já de muito.

VGmos c1emonstrá-~o.
Todos sabemos que o tratado 'Ou
conpenciío e como o conL'ato no direit.o ;:Jl'iVa,lO um ato it:ridico b;'ateral su:eito à~ mesmas condiçõeE de
fundo para sua valida.de. sendc que
uma fixR direitos e obrig-açôes entre
os Estados. e o outro entre pessoas
TI? tUl'aiE ou .iurtdicas.
O chefe do Exe·cutivo é o órgão de
C.Ol11'llllCação do Estado com os ou5€Clt1r
pO"
crer:lem;ado~

J
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porém. uma diferença, no Que dIz
respeito ao tratado; os atDs do mandq-ár'o deDE'ndf'm sempre de aprovação do mandante. Dai é que decorre a ~atifiração.
A fo"rnnrão elos tratados tem assim
duas fases distintas: a primeira vai
dos enTend'mentos mlcials a assma,.
tura. quando se reduz a in&trumento () nl1e tenha ~ido defi'1tivamente
assentado pelos encarregados da neg;Y lação:
asegunda compreende
os
ato< p,ertinentes à Rorovaç20 pelos
E<tados contratantes e os aue se tornf'm l1f'ressário à exeeurão do tratado, como sei."m 9 Dromulgac!'í.n e a
tro'ca das ratificações por meio de
ins t ru m pl1'OS chamados "Cartas
de
R9tificarão" .
Aí esh'io toda\';Ja nocões ligeiras
pal'a ronf'eituar o tratado e a.nontar
os diveroos atos quI'· o constituem_
/I,s r'eg-ras de direito
pe'a rar.ão
mermo de serem regras têm
suas
ex,.,nrfes.

•
•

rn.be entí'io. RQui uma nel'l"u"ta:
Pode a ratifiracãD como ato em?na_
'ao do Executivo. ou do Legislativo,
ou ainda ronjun-ameTJte de amoos.
SPI' disnensada
na e1a-ooração
dos
tratados?
Para que se lhe dê ref';Dosta é oref'lC(l ,me oe desca ao fundo da questií~
R-e·corramos pois, à lição dos
mestres.
I
O doutís'Jmo Clóvis B~vilaol1a defil1f' q I "t;fi~?n~(' romo simnles ato
a·;Jministrativo pelo qual o Cbefe do
EotA-dn der 1'1T8 A.ceitAr o t.r'1t'ldo.
Acresrent8 Que a lei de 22 de out.unro de 1991~ no seu artiO'o 9 denomina 1'9tifi r 8cão a anrovaciio do tratado "elo Convresso mas aue tal dennminarão p manifestamente incorreta.
Poderiamos ver aí um coohilo do
me'h'e in o()1'rendo na sentenca de
Horánio: "Quando que bÔOiUS dormita,t Homerus".
Em verrl'1dA, nãD é assim, ou não
r bfllTI assim.
Já o '"elho João Barbalho autorizado comentarista de nossa Constituicáo de 1891 ministratva ensinamento opôsf,o assim:
"Os tratados são uma troca
de
co"1cessões e e'l·abe:ecem reciprocidade de obrig-acões: ora nã.o é da alc:ida do urder exef'utivo' em.uenhar
motu próprio a responsabilidade da

nação, criar-lhe compromissos. obrigá-la, ainda que em permuta de van. tagens. a ônus e encargos. Por isso.
ficou reservada ao Congresso Nacional a ratificação dos ajustes convenções e tratados feitos pFlo Presidente

da Repüolica. o que redunda en. corretivo e garantia
contra possíveis
(:busos cont.ra a Olá compreensão e
comprometimento dos altos interêsses
nacionais". (Comentà\'Íos à Constitt:içiio de 1891 2." Edição pág. 149).
Pontos de Miranda manifesta opinião idêntica.
"A democracia conduziu os povos à competência do poder legislativo para a ratificação. Tal tendência do direito constituclOnal
COl'1temporâneo lI11cIada há mais
de clm século. nada tem com o direi'" nas gentes. onde o seu influxo não se poderia fazer ' sentir"
(Comentário à Constitui,ção de
1946, \'01. n. pág;. 126 \ ,
Temlstocles navalc~ nti "ambém:
"Os tratado, e convenções internacionaIS ~ãc concluidos J}e:o
Poder Executivo atraves de seus
delegados, embaixadore~ c orgãos
própllos mas a sua vaIdade depende preclpuRment-e da aprova,.
ção pelo Congresso Que sõbre ê;es
re~olverá definitivamente.
Consiste esta an)'.')vacão na chamada ratificação
admitindo-se

portnnto, Iõ'l))lklfamente QUle a
conclusão ::lo tra.tado ou COl1\"ençiio não escapa à roml:yt-ência do
outro poder". 'ConstitUlcão F'ederal Comentada vol. n. pág.
129) .

Não ,e pode negar e dizemo-lo por
espírito de correçqo que OUtiOE autores pátrios e~,,,:o,am a.quê~e entendimfnto de Clóvis Bevilaqua embora
t:ão cheguem ao oonto de tach~r de
eVIdentemente Incorreto denommm'-se

ratifica :;ão a aprovação das convenções ~elo Congresso
O direi tI' alienigena oferece a mesma coitroversia_
Veja-se ve1'bi qratia, o artigo 3, seção TIl, capitulo TV, titulo lU, da
Constituição F'rancesa de 1791:
UI] appart.len au ROl d'arrêter
tous les traltes "de daix, d'alliance et autre c convenitions qu il
jugera neressaires au
biet) de
I' État, SOUI la
ratification du
Corpus Leqislotif".

O professor Argentino Daniel Antokoletz, tratando da ratificação, apon-

-68ta alguns paises, onde ela constitui
atribuição do Legislativo, in verbIs:
"En Suisa. para los tratadas de
una duraclOn mayor de qUlce ãnos,
se necessita iln referendun eu lOS
de mas casos oasta la ratificacion
por la Asamblea Federal; en Estados Unidos, es el Senado quien
hace la ratificacicn. con faculdad
de introducll enminendas; en la
RepÚblica Argentma, la ratificacion se hace por ambas Câmaraas
dei Congresso (Derecho Internacional Publico, Tomo III - pg.
433) .

....

Pierra Frejmon, em sua excedente
monografia, observa:
"Beaucoup d 'auteurs considêrent
que la ratification est une procédure de droit interne qui est reglée par l'approbation parlameutaide des traités. Selon eux, le
parlement ratlfie, lorsqu'i! accepte traité (Ratification des traités,
pg.46).
O mesmo autor, venficando a :l.iversidade de legislação constitucional relativamente à competência dos poderes para concluir os tratados distribuiu
os regimes em três grupos:
a I Les régimes qui autorisent le
Chefs d'É:tat à conclurent sans approbation des Chambres;
bl Les régimes ou le Legislatif seul
a la competence de conclure;
CI Les ConstitutlOns oú l'éxecutif
partage cette competence avec le Parlement tIbidrm, pag 56).
De tôdas essas citações, fôrça é concluir que a atribuição de ratificar os
tratados, varia de Estado para Estado,
Ol'a compete ao Executivo. ora ao Legislativo e, às vêzes, a ambos os poderes
Assentado aSSIm o pronunciamento
doutrinário relativo à competência
para a ratificação dos tratados, entremos no âmago da questão
Estava em vigor na data da assinatura da Convenção. ou seja, em 1943.
a Constituição de 1937.
Para dar uma Idéia da soma de poderes conferida ao Presidente da Repúbli.ca basta a leitura de dois dos
seus artigos·
"73) O Presidente da República, autoridade suprema do Estado. coordena
a atividade dos órgãos representativos
de grau superior, dinge a 'Política interna ou ext~na. promove ou onenta
a política legislativa de mterêsse nacional, e superintende a administração do Pais:

180) "Enquanto não se reunir o
Parlamento Nacional, o Presidente da
Repub!ica tera o poder de expedir decretos-leis sôbre tôda..' as matenas da
competência LegIslatIva".
O Presidentp portanto. podia tudo.
E os seus atos. com fundamento naquela Constitm:;ao. são amda mtanglveis. consoante a velha regra "Tempus
regit actum' que crocada em miúdo,
para apl1cação a hlpotese debatida,
corresponde a esta regra pacifica da
jurisprudência internacional: A validade dos trataOos não esta SUjeIta ás
mudanças constitucionais que os Estados contratantes. acaso, venham a
sofrer posteriormente.
Mas continuemos
Já vimos que a ratificação compreende a aprovação do Congresso como
a do Executivo. E tanto e verdade que
foi êsse o sentidQ dado pela Convenção à ra tificaçao. que se estipulou que
ela, a Convenção, entraria em vigor,
doiS dias depois de sua assinatura.
São palavras textuais:
"A presente Convenção entrará
em vigor, mdependentemente de
ratificação, a 1.0 de janeiro de
1944" .

VelO, em seguida. a promulgação
que e, já o acentuamos, ato sempre
po.,tenor à aprovaçao, e que, então, ~e 
efetivava por Simples decreto do PreSidente da República.
Haja vista aos decretos ns. 1. 361,
1,396, 1.397 1.398 e 1 570, todos de
promulgação de Convenção em que o
nos~o Pais foi parte contratante
Pois bem os os têrmos daquele decrete, de promulgação, de n' 14.333,
de 18 de janeiro de 1941, relativo ao
Convênio Orto~·áflco. sao de uma clareza meridiana no sentido de dar ao
Convênio o cunho de ato )urldico perfeito e acabado e de por a nu, sem
sombra de dÚVida. que a aprovação do
Govêrno, já fôra dada de modo definitivo no ato mesmo da assinatura da
Convenção.
Vale a pena repeti-los:
"O Presidente da República, havendo sido assinada na cidade de
Lisboa, a 29 de dez em oro de 1943,
uma Convenção entre o Brasil e
Portugal. es+abelp.cendo o mesmo
regime ortográfico da lingua portuguesa: e
"Havendo a mesma Convençáo
entrado em vigor no dia L" do

corrente mês, independentemente
de ratificação;

•
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decreto, seja executada e cumprIda tão lnteiramente, como nela
se contem".
Vem a talho de foice a observação
de Charles Rousseau, que, referindo-se
ao antigo sistema da competência exclusiva do Chefe de Estado, na negociação 'e conclusão dos tratados, nota
oue tal sistema tem sido revivido, na
época contemporânea, pelos regimes
autoritários.
Permi::a-se a transcrição na própria
11l1gua do autor:
"Le sisteme de la competence
exclusive de l'~xecutif devait necessanement réapparaitre a l'epoque contemporaine dans les regImes bases sur la primautp Juridique et pOlitique de l'Executif c'est
adire dans les regimes autoritaires.
20·3) .

lDroit International", tomo 1,
pag. 203).
Pierre Fraymon classifica o processo
dos tratados em clásSICO e simplificado
e _chega a esclarecer que os acórdos de
forma simplificada são frequentemente
cO ~l(.:luidos pelOS ministros das nações
participantes
De novo em trancês:
"Techmquement, la procédure
en forme simplIfie se distingue de
la procedure classifique en que ~elk-lá
se passe le plus seiven't de I'approba tion parhmentaire. De plus, les
accordes en forme slmplIfiee sont
sonvent conclus par les m1l1lstres
interesses san;: la partlCipatlOn ctu
chef de j'Etat et la ratiflCation
faIt alor5 place nans cette procedure a une sImpJe approbatlOn"
(La Ratifícation des Traites, pag.
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E não e só. Sabemos que a ratificação. embora constitua reqmsito que
torna o tratado oongatórIo, pode ser
dIspensada quando as partes contratantes aBsim acorda:'€m no próprio
instrumento do r,ratado.
"';OVIS Bevilaqua mesmo cita como
exemplo a convenção postal, concluida
entre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
Rio do Janeiro. a 16 de agõsto de 1875.
E e preciso mais?
CONCLUSÃO
Ai estão as razões que servem de
funJamento ao nosso voto. A Conven-

ção, repetimos, é ato jurídico perfeito
e a~aoado, pelas as suas condições de
fundo e forma.
Ainda assim, se dêsse entendimento
perdurara a dUVIda resultante da colisao com o sIstema do acordo ortagraÍlco de que trata o Decreto-leI nÚmrro 8 286, de b de dezembro de 1945,
também não cabera ao Congresso a
lnICIatlva da formula hábil para solucIOnar as dIvergêncIas.
A competencIa sena do Executivo
que encontra no próprio texto da Convenção r. cammho indIcado para novos
entendimentos.
São palavras que merecem ser invocadas aqUI as proiendas pela veneranda figura do PresIdente da ConferêncIa Interacademlca de 1945, Julio
Dantas, ao mstalar solenemente os
tra oalhos de que resultou o último
aci;rdo:
"Eis o programa da Conferência: habilitar os dOIS governos
com os elementos ll1dispensaveis
para executar imedIatamente a
Convençao, quer dIzer, para dar
expressão jundica, ao dogma da
unidade .
Definitivamente? Náo. Nenhuma questão lingUlstica e, por mawria de razões , nenhuma questão
lingulstica de aspecto interna ciode aspecto internacional, pOde em
qualquer tempo, considerar-se definitivamente resolvida.

Os acôrdos sõbre tão delicada
matéria não representam cristalizações imutáveis; são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo, cujo
interêsse não e, apenas, gramaticalou lexicográfico, mas politi~o"
(Da saudação de Júlio Dantas à
Delegação do Brasil, em 12 de julho de 1945).
Por que, então. não irmos ao encontro da outra parte acordante, acolhendo o convite de sentido duradouro
que o grande escritor portugues deixou em sua bela saudação?
Somos, pois, arquivamente da Mensagem, nos têrmos do Regimento Interno, artigo 39, ~ 2.°.
Sala da Comissão. 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
ANEXOS

Vão anexos, por cópia, todos os atos
oficiais do Brasil relativos à matéria:
I - Decreto n. a 20.108, de 15 de ju-
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nho de 1931 com o texto da I.R Convenção,
II - Decreto n.O 23.028, de 2 de
agosto de 1933 que tornou obrigatório
o uso da ortografia resultan do primeiro acôrdo;
III - Artigo 26 das Disposições
Transitónas da Constituição de 16 de
jUl1lO de 1934:
IV - De::reto-lei n." 292, de 23 de
fevereiro de 1938 que n,~tabe;eceu o
uso da orto~ratia aaotada em 1931;
V - Decreto-leI n.o ;; H
u 13 de
janeIro de 1943 que põs em vigor o
"Vocabulário Ortografico da Lingua
Portu:;uesa: ..
V: - portaria Ministeri~l n.
'v, de
9 de abril de 1843 que dispõs ~ôbre a
ortografia do' livros didátICOS;
VIl - Decreto n ." 14.533. de 18 de
janeIro de 1944 que promulgou a Convenção Ortográfica entre o Brasil ' e
PortUgal assmada em LIsboa, a 29 de
de7Lmtro de 1943 com o texto da mesma Convencão.
VIII - AVISO do Mimstério da Edilca ,1\0 e Saúde de 24 de abril de 1944;
IX - Comu'lIC':ldo d~.. rl' ~nu d ..
Pres dencia da Repúbllca, em 30 de
rna.o de 1844:
X - Decreto-lei n.O 8. 2M, de 5 de
dezembro de .945 qUe aprovou o acordo resultante da ConferênCIa Interdê mica, realizada em L:sboa de 12
de julho a 6 de outubro do me"mo
ano;
XI - Circular n.O 18-46, de 5 de
julho de 1946.
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA
O nobre deputado Carlos Valadares ~mitiu nê~te projeto, um voto
que confirma os altos títulos de inteIIp,ência e cultura que ostenta a glorio!m terra baiana.
Invocando os melhores mestres do
Direito Internacional e os mais destros exegetas da Constituição pátria;
utIlizando uma segura dialética; lançando o seu trabalho em estilo terso
e .escorreito de mestre da l!ngua opma pelo arquivamento da Mensagem que originou êste projeto, já que
no seu douto entender - "os têrmos
daquêle decreto de promulgação de
n. 14.533 de 18 de janeiro de 1944.
relativo ao Convênio Ortográfico são
de uma clareza meridiana no sentIdo
de dar ao Convêmo o cunho de ato
Jurídico perfeito " acabado e de pôr

a nú, sem sombra de dúvida que a
aprovaçao do Govérno Já fóra dada
de modo defimtlvo no ato mesmo da
aSSInatura da Convenção.
Vale a pena repetI-lo:
"O PreSIdente da República havendo sido aSSInada na CIdade de Llsboa, a 29 de dezembro ne 1~43 uma
Convenção entre o Brasil e I'ortugal,
eslO ';e!e(endo o mesmo regIme ortognf'i!c da Iln['ua portugt1e~n: e ,. Hro.renrlo a mesma
Conre ('no pntrado
em vigor no dia 1 o do rorr"nte mês,
independentemente de ratificação;
Decreta que a referida Convencão
apensar J:or cópia ao presente decreto,

seja executr:da e cumpr d tão inteiramente. como nela se ' O" tem' .
Data Vt7l1u . sem emb'!r C1 o d:l autoridade do ilustre cole;;a. pt rmiti-me
discordar de sua Ilonclusão valendome de suas próprias razões.
ReCOl'nece S. Ex. u , citHndo Pontes
de Miranda. que "a democracia conduziu os povos li. competência de ~o
der legislatlvo para a r:1tifir'l' ii) dos
tratados," embora ainda en~ontremos
"regImes que autorlllm os Chpjes de
Estado a concIUl-lo~ S2m q ~rovação
da< Câmaras' segundo Pierre Frey=
mono também citado no erúdito voto.
Ora. a Carta outorO'adfl de 1937,
apesar de merecer t:;dos os qualifiC'lt'yOS monoS c de dfmocrat'l. 'l/clu'a
entre a.- rtribuirões do CO!l~elho F('~
deral: o exame dos tratados e convençõe~ internacionais
(art. 54 letra
"a' I ' refor~a essa comnetência privatIva no art. "4, letra" n" assim
redic>ldo'
n)
determinar que entrem provisoriamente em execução. antes de
aprovados pelo Parlamento os tr,ltados ou convenções internacionais,
se a isto o aconselh:uem os interêsses do pais".
E' verdade que o art 180. êste citado por S. Ex a. estatula'
" A rt. 180. Enqu[: rto não se reunir
o Parlamento Nacional. o Presidente
da República terá o l"oder de expedir decretos-leis ~ôbre todas as ma.terias da competência le<rislativa da
União' .
Mas ali há exigência de decretosleis Idêntica à exii;tente no nrti?o 13,
que nrovê sôbre q situa"ão criada pelo
recesso Ou dissolução do Parlamento.
Entanto. o decreto 14 533 de 18 de
janeIro de 1944 que aprovou a convenç[ o ortográfica de 29 de dezembro de 1943 não consignava a condição de decreto-leI
Qt,,,.otões de nonada dir-se-á.
Talvês ...
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Mas o eminente Carlos M:J.ximiliano
ensina. em sua "Hermenêutica e Aplicação 'do Direito" que se interpreta'11
estritllmcnte os dispositivos que m,,tituem exceções as regras gerais fi/Jl.1~d8!-' pela Comtituição e o ql.e
se contém no 'citado a.rt. 180 é des>a
natureza.
Foi. sem dúvida, por a8S1m e!1tcndu
que o preclaro jurista que é o Sr.
Raul Fernandes, que ao tempo ocupaVl'l o
Ministério das Relações Exteriore5 julgou juridicamente ine:(Ístente a referida Convenção Ortográfica
de 1943 e unprescindivel a SU'l remes-5a ao Congresso: f oi de certo por
aceit'1r a lição de Maximili~['o que O!;
ilustres deputados Adroalc'.o Mesquitr.
da Costa e Nestor Jo~t, o ,-~imeiro em
comentário de .10rnal e o segundo no
seu voto. sustentaram brilhantemente
a te~e que adotei .
Não quero porém, insistir em assunto tão debatido também desejo
ser beneficiado com o orocardo evocado PP!O deputado Carlos Valadares:
.. estl'\ brevis et placébis" . P douta
Comis~ão escolherá entre
meu modesto pnrecer e o valioso voto de Sua
Excla.
Spnhor Presidente: Encerrei meu
,,.
OI com [;< scgui:Ites conclusões:
"Lo exposto decorre inilidiVel, que
o "O,~;~mto da maior relevância, n~o
p'x'e ser reso!vido. apenas, por filo10<7.0" c Rr;q:'êmlé'os .- ainda que emllP'lte~ ['orno ,ao tod08 os e'lvolvldos
n8~ nerociaçõe~ poi:- encerra problemus de natureza SOCial e política
que mtcre~sam 9 coletiVIdade bracilleu·a. espeeJalmer te aos re.·;pollf.:wels
D(>Jo ensino da !ingu3 em todos os seus
grau.o.
M rcÊ' deôsas circunstàncias somos
de parecer:
t
Que a Comissão de Educacão e
Culwra, antes de mamfestar-sé sôbre a aprovação do texto da Convenç'àG Ort.ogr:H'ica assinada pelo Brasil
e Portugual em Lisboa a 29 de de7embra de 1943, e tllmbpm fôbre o
Proleto de Lei oferet:ido pela Comissão de Diplomacia e Tratados com
êsse objetivo, ouça:
al o Departamento de Letras da
Faculdade Nadonal de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professõres de língua portuguêsa do Colégio
Pedro II e do Instituto de Educação
da Prefeitura do Distrito Federal; o
Sindicato dos Pro~essõres; os Diretores do Departamento Nacional do Ensir.o. da Diretoria do Ensino Superior,
da Diretoria do Ensino Secundário e
das Divisões do Ensino Comercial e

°
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Industrial do Ministério da Educação
e S;:úde, quanto ao aspecto educacional ca qtlestão.
bl Os Diretores do Instituto Nacio-

ciona! do Livro e da Imprellsa Nacional, bem corno o Presidente da
Câmara do Livro quandO ao aspecto
·eà1torial.

C) o Presidente da A. B. 1. e o do
SindIcato dos Jornalistas ProfissionaIS quanto a praticabilidade na im-

prensa de nova reforma orto9 r ájica,

reacionária em relaçto á vigente, e a
repercussão no público ledo!' .
dl O Diretor do D. A, S. P. sôbre a possíVel congestão que trana
aos servu;os administrativos, quer do
ponto de vista funcional, que do fi-

nanceiro.
2) Se as respostas na sua maioria,
ratificarem. consoante esperamos, as
conclusões do capItulo UI somos de
parecer que:
a 1 se.i a remetido a plenário. para a
devida aprova';ão o projeto de decreto legislativo, orÍ\l!ldo da Comissão
de Diplomada e Tratados, qUE' aprova
a Convenção Orto;,ràfica de 29 de dezembro de 1943 firmada pelo Embaixador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Ant.cn:o de 01iveira salazar - ficando, dessarte, legalizado, em definitiVO o acôrdo ortográfiico de 1943. consubstanciado nas
"Instruções" e no "Pequeno Vocabulário' d;:quêle ano:
bl que esta Comissão redija um
pro,ieto de decreto legisl.ü:vo. Idêntlco ao ~[Jresent,ado pelos deputados
Fernandes Távora e Bem de Carvalho, em 8 de outubro de 1946, revogando o Decreto-lel n." 8 286, de 5
de dezembro de 1945, que aprovou o
Acôrdo Ort,o;;.nHico de 194:':> - para
que "as divercrência, a !:ld:J r.:ersistentes" a que se retere a me'lsagem presidencial sejam dirimida" por uma
nova convenção que consulte a realidade brasileira e aos
in terêsses do
nosso povo, caso não seJaiulgado
bastante em fac·e desta expenência o
Acõrdo de 1913".
O voto do ilustre deputado C2.rlos
Valadélfes e pelo arquivamento do
ProJeto, consoante VImos. por considerar atos consumados a Convenção
de 1943 e o Acõrdo InteracadêmilCo de
1945.

De conseguinte, as duas opiniões
levam à aplicação imediata do Acõrdo
C>rtográfico de 1945 - tão nocivo aos
interêsses nacionais.
A dilie-êncla que requeri, vale dizer,
audiência de institutos educacionais e
orgãos de administração, não foi realizada.

-72Não importa: o pronunciamento
verificou-se espontaneamente.
D;vulgado o parecer,. não por sua
valia maf pela orient~çâo ali assentada. recebi o generoso apóio _ de
tOda a imprensa metropolitana e dos
Estado!'. sem discrepância: de inumeros mestres da lIngua; de congregações de colégios oficiais: da Academia Carioca de Letras: da Câmara
do Livro: do IV Congresso da A. B.
D. E.: do I. B. G. E : de mú.meros
escritores cumprindo destacar o pronuncIamento na tribuna da Câmara
do~ Deputados do AcadêmIco Osvaldo
Orico,
So se manifestou. em sentido contrárIO, um dos representantes do
Brasil na Conferência fnteracadêmica de 1945 - com a compre~nsivel
irritação de quem trabalha pro domo

.sua.
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Em face dêsses pronunciamentos.
deR isto da diligência requer:ct'l o encaminho a V. Ex." um projeto de revogaçto do Decreto-lei n, " 8 286 de 5
de dezembro de 1945. que aprovou o
danoso Acôrdo I Interacadêmico, daquêle ano - para que prevaleça. até
novo entendimento luso-brasileii'o , a
Convenção de 1943.
Renovando, com fundamento no
art. 72 da Constituição o projeto
apre~e:Itado, em 1945,
pelos ilustres
dep:·tados Beni de Carvalho e Fernandes Távora. embora certo de que
êste projeto terá o destino da iniciativa daquêles ex-representantes da
Nacão - impulsiona-me, apenas. o
desejo de atender aos interêsses brasileiros, tão prejudicados na Conferência Interacadêmica,
Não solicitei nem desejava relatar
esta Mensagem, a mim distribuída
por V. Ex." - mas, já que entrei no
assunto com razão não sairei dêle
sem luta.
Sala Carlos Peixoto Coelho. 4 de
dezembro de 1951.
- Coelho de
Sousa.

VOTO DO SR. OTAVIO LOBO
O nobre Deputado Carlos Valaõa.res afirma, em .sua erudita exposição
(Mensagem n. o 312 - Projeto nümero 1.191-50. Voto do DeputadQ Carlos
Valadares. Exposição)
DiárIO do
COllg:esso Nacior.al. 1-12-51), que a
Convenção de 1943 é "um at.o jurídico
perfeito e acabado constituindo uma

excrescência injustificável a çua aprovação pelo Congresso Nacwnat.

Não posso concordar. data vema,
()()m a opinião do culto colega.

Vejamos: A parte final do alt.· 4. o
c Ccnve'lção e~tá h..~sim redigida:
"A presente Convenção entrará em
Vigor independenteme'lte 1e ratiflcação a 1 de janeiro de 1944"
Não se contesta ser possível. em
principio, entrar em vigor uma Convenção independentemente d~ ratificação. mesmo admítindo-cie. coma ratificação. não o ato do Congresso, mas
do próprio executivo. Entretant.o,
atualmente, no Brasil não e possível
tor:1ar-se executu.
uma Convenção
sem aprovaçã.o do Congress,,1. Quem o
afirma é rJlóvis Bevilacqua:
"Ainda que a ratificação seja a solenidade que torna o tratadc obrigatório, pode ser dispem,ada por acõrdo das altas partes ,~ontl'atalltes.
Exemplo disso nos dá a convenção
postal concluída entre o Bra~i: e a
Grã Bretanha, no Rio de Janl:'iro a
16 de março de 1875". Mas 'fi seguir.
acrescenta Clóvis: "NentI'Jnlli convençü( i tem[lclonaJ, porém poderá,
hoje no Brasil. ser executóriA sem
aprovação do Congresso Todos os
ajustes mternacionais ,"m fitee da
CC':-'3t i t··}( ~,

::'
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37) como já ficou exposto são celebrados pelo poder executlv,' ad referendum do Congresso" Direito PUblico Internacional. tomo 11 lJág, 21.
Rio, 1939 Ed. Livraria Freitas Bas-

tos, .
E a Constituição vigent.e é mais categórica:
"Art, 66 E' da comll<~tência exclusiva do Congresso Naciollal:
I - resolver definitivamente sôbre
os tratados e convenções celehrados
com os Estados I'strangeiro, pelo Presidente da República"
Assim sendo, o Decreto Executivo
n, o 14 533 de 18 de ianeiro rle 1944.
pl"Gmulgando a Conven7ão Ortográfica entre o Brasil e Portugal. assinada em Lisboa a 29 de r1E'zembrc de
1943. não poderia, de m(>d ..~ :.lenhum.
cancelar o art, 74 aJinea d, cla ConstitUIção 1937
o qual '?Stabelece.
como validade da celebra~ão de eonvençóes e tratados in t"Tl1ac!onais,
feito~ pelo Presidente da Repú.blica,
ficarem os mesm08 suj~i'u' "ao ad
refenmàum do Poder Ge~1S'ativc.. '.
"A promulgaç§o feit.a peio Decreto
n. c 14' 583 de 18 de jani>:rr de 1944,
sendo na tecníca da ''''lc:usão fiOS
tratados, semp~e ato Qost'rin, à aprovação, gera a presunção imludível de
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-730ue aí se encerra:a
Slto~ n.2cessár1o~

a

G CicICl li05 l'eqlll
j li tet'H \'A Ll,ri:..!/' e co
o C'J r" 1 '~pl tado

Com a proposta de fls do {.obre
:Jef,ut:1do EU"ICO ::ales, t1ustl'lSSlmO
Pres:dp:·Jte, dena C:O'llISSÚ;) ~l ',jf distin,zUlU, 'JerfeitameEte a ,'onvençlo de
que tr'atamos elO Acôrdo Lrrn<\do entre as Academias quiz S Ex, 3 separar os efeitos de um e out)( Ato, aleganoo que a p.pl'ovn',~,l ,() ;Jl'l'!leiro
nàc lmplic::va na n'J H,"";':"'}') 1]:) se,l,UnOo,
l!:ntretanto, estamos na c-ou vicção
de que a simples aprov"lçâ r da ('onvençii.o vuá dar efwacla intf'rna cional
ao Acôrdo de 1945, visto q'.Ie a ntlÍlraçac deste ajuste, entre >l.~ 1uas ua"ões
amigas, tana retroagir s,)m f'fr.ltoS li.
nata da assmatura, '>ilidH:1r!o todos
os atos pratIcados ne~se mterim,
espeCIalmente, se lev .1rmo~ em con·
ta que o Govêrno Brasilell'o ao enviar
seUf emissáno~ a LISt}J1 tê -l a na 'ouGOslçãc de estar ctev:r:8 mente S'lcrumentado o Ato IntE'rn:i"!('nal que
[ora 'iprovado por slmDleó decrpto
executivo :]uando deve:'.l1 e pOCÍl'rla
ter sido ratificado por (,E'cre to-lel, :>.
epoca, aliás da rom n e:"'1('ÜI ('omuJat'va da mesma autoridade,
Ora, o quI" se nno pOdp ,,>,'\ Nr1 dÚVIda e que le~almentf 'jç~ctP a e'(ped!;;ac do decreto-leI que -lprovou, ("sti.
em \'Ígor o Acôrdo ')rt/19:"",l'ir(' 1e 10
d,' agosto de 1941> em "O~GO p3j~. indeoenrjendO portantr.:J Gd :1pr'ovação
d3 Convenção
Se' não está sendo p'(ec •.ttado é ;k\rCODe não corresponde'. as
«:igênclas
da reullda(je brasileir:'l mas, muito
pejo r:ontrário, SOI'I'E'll ,en<l "eolllsa de
importantes e respeIt,~"O::Ib <;etorE's da.
opinião pUblica espe, "'llmente dos
('espons9veis pelo dese.l"olV1men t o O~
nossa vida cultural, que viram no
A.côrdo uma oposicão às tendências
naturais de evolueão e simplificação
de nossa língua acelerada pela grande re:orma de 1931 que tomou corpo
definitivo com a aprovação pela Academia Brasileira de Letras, em 1943,
do Pequeno Vocabulário Ortográfico
da Lingua Portuguê3a
Entendo, pois. resumindo, que o
A<-ôrdo inter-Acfldêmico está vigoran0(' internamente e que a aprovação
da Convenrão viria lhe dar eficácia
intel'naciO'1~ 1 dificultamio, posteriorm0nte qualquer alteração que viesse
torná-lo menos inconvenientes aos

Cnnvêr,lO escreve
CarJo~ Valadares
Estaria de pleno acôrdo com a proiJQsl,'âc do nobre deputado se, realmente o Decreto n o 14,;i83, ae lO, de
]lu]{'iro de lD41 fôsse um derreto- ei e
nao um simples decreto ~xecutIV() tJOIS, o decreto-lei, no tempo, pl'f,encheria o imperativo ~()nstlt.llciolla1,
(art- 74 alínea d, combin'tdos COII os
arts 12 e 13 - Constmliçr,Q 37)
Assim sendo, a promulfl'ac·jo da CJnvenção feita pelo Decreto Executivo
n" 'J 14 539 de 18 de janpin de lH4
não gerou a presunção ir.iZ,tdíI·el de
que se encerrara o cicll)::tos reqU!SI teos
à mtelra validade do n01/VénlO
K pOIS, ante tais
conSIderações,
voto contra o arquivamertc da Men-

sagem no 312,
Sala "Carlos Peixoto Filho', 4 de
dezembro de1951, - Otàvl'J Lobo,
VOTO EM SEPARADO DO DEPVTADO NESTOR JOST
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Depois de longa trajetória de ma:s
'ile três anos, tendo recebidc, dIversos
pareceres das Comissões cte Lducação de Diplomada e de JustJça, na
Jegi~latura passada e de. de Diplo,
macIa nesta sessão le,?',::'I"t;Vf\ ret{)r,
. na a esta Comissão onde dsií.:",bUlrl3
ao ilustre Deputado Soeinr' dp Sousa
<;oi1'é' brilhante aprecia~s't<' a Mensagp'1' Governamental ~'1€ objetlvn a
aprovação da Convençã r Ortográfica
fIrmada pelos represelta1It~~, H utr.nzado& de Portugal e do Brasil, em
LlSboa, a 29 de dezembro dc 1943
Tomando conheciment' , do assunto
&.tNve~ a polêmica tr'1v;.d~ por emInentes filólogos dêste "aI> nos grande!; or~ãos da imprens'. metl'o;::>n'ituna, nao nos era estranil" :; matérh
em seu aspectc técnico '1U'-'llCifJ ouvimos <- oem elaborado pnrCl'pr cta emínente relator,
InClinamo-nos, desde logo, a votar
Dela rejeIção da Conve' "ã o, a fim de
evitar que passasse a v:go!'ac de rato,
:' '\djrd (j Ort.ográfico cte 1(\ de agostI) de ]945 , aprovado pelo Dec!'eto-,ei
n n 8 286 rie 5 de dezem':)lc de 1945 ,
que está pr.iti('amente co·.~uostancin
de n{' Voca bulário 01'tt"tl'áfico R,e<;llmido da Língua PortU:2'1êsa, pur se
nos afigurar evidenteme~te pre-judi1:1aJ aos interêsses nacionais ,

brasf1eiros.
Em consecüência, só me inclinaria

8 aUr'oV8!' a' ;::onve::tçp,o se antes fôsse revcgado o !]{)creto -lei n,e 8,386,

.

-74que aprovou o Acôrdo de que divergimos profundamente. - Nestor Jost.
Sala das Sessôes da Comissão de
ECucação, em 26-11-51.

Comissão de Educação.
e Cultura
Parecer do Deputado' Coelho de
SOusa ao projeto n. 1 191-50 (convocacão)
onundo da Mensaqem
n. 312 que submete ao Congresso,
em copia devzdamente autenticada. o texto da COllvençQo Ortográfica entre o Brasil e Portugal,
fIrmada em Lzsboa, a 29 de dezembro de 1943.

Por motivos lllcotn/preens:"VelF aos
brasileiros, mas que muito
depõem
contra a admmlstraçllo pública
do
PaIs ,las luas ultImas dpcadas f!heJamos ao reínme atual sem que estIvesse, devidal~jente
dis{,I;J.linada a
materia atinente à reforma orto?;ráflJc~ imclada ia em 1931.
Mercê des~a razão ,00'0 depoIs de
promulgada a ConstitUIção ilw"n~p.
0<
:lepl1tado~
Fernandes rá vor j "
Ben; Carvalho a~re>entaram. em 8
df out\:bro de lN6 a esta C'l;;a :.1m
rro~Pto. no Qllal pediam 't r n ""'llc 6 0
do dpl';'eto-iei n 8 286 de 2 Je 1e::P'1'1'1ro <ie :94~. que .lproV8u :1 "or'o9'raf;~1
l'~i'icada
em
:1':>2dii> nn la á
Cnn"pnC'90 flSSlDada ~m Lishrn < } '
Of' de7embro de 1943"
O denutado
Jorge AIT'Rdo aprei'entoll sub~tJtlltivo
a êsse proieto. rleiteando umfl reforma inte'uaJ e difinitivR. fi Sf'f realizada por comissão de té<!nicos de comprovada capaddade
Contràriamente ao dito proieto e a
J:}ronunciou o
êsse substitutivo se
deputado Raul PiIla, me'mbro da Comissão de Educação e Cultura, o:Jinando favoràvelmente à manutl'!"'ção
do Acôrdo Ortográfico e julgando indispensável Que se "ouvisse. :>reliminarJ:n,ente a Academia Brasileira de
Letra~ e a Academia Brasileira de Pi10109;ia". Outro substitutivo fOI anresE.'ntado pelo deputado Aureliano -,eite, Que foi aprovado pela
maioria;
sustenta o Acôrdo Ortográfico e propõe a nomeação de uma comissão especial Que. "valendo-se da cola boração da Academia Brasileira de Letras
e institutos de filologia do Pais" estüde "convenientemente o problema e
apresente à Câmara dos Deuutados as
bai'PS uara a sua solução definitiva"
Foi nessa situação <.lue chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,

•

de 20 de julho de 1948 do sr. Presidente da Repí.blica remetendo
em
cópla autenticada, o texto da Convenção Ortográfica, nb~eto de tão laq'os
debates: S. Ex." pede a aprovacao
do convêmo supramenclOnado, nara
que seja satisfeito o disnosto no art
66 1, da constituição Federal, combinado com ú disposto no art. 87, VII,
da mellma Carta
Iniciando os trâmites regimentais,
fOI a mensagem referida á Comissão
de Diplomacia. onde recebeu par"'~er
favorável do deputado Rafael Clllcurá. qUE assim conclui:
"Somo, de
parecer qUE deve ser aprovado o tex~o
da convenção Ortog'Táfica
assmado
pelo Brasil e portugal em Lisboa, a.
28 de de7e:nbrc de 1943, conforme o
projeto le'!islativo
infra ·transcrito,
por corresponder no seu sentido ele intercâmbio cultural e de umdade ·:ta
Llngua, aos melhores desejos e
ás
roais iu~tas aspIrações das duas grandes Nações.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Art la _ Fica aprovado o texto da
Convenção orto?rlÚica, firmada en-.
tre o Brasil e Portugal em 29 de de-~
zembro de 1943, em Lisboa.
Art. 2. 0 - Revogam-se as dls)osiçiSes em nO'1trárlO.
Na Comissão de Edu'cação e Cultu- '
ra, o relator de:Jutado Beul de Carvalho. solicitou. no seu prime!ro narecer, o pronur.ci1mento da comissão
dI:' ComtitUlção e Justi~a asseveranao - "Julqamn~. desde i1. inconstituCIOnal a Convenção de 29 de dezembro de 1943. cuja aprrwação JelO l:CJnEffS'O im~ortaria o cancelamento G.e
\'m~ de suas indedinétveis r~€rr05a
tivas" .
Essa porém, pelo voto aceito do
d~'J .. t'\rio "ustavo t;ar'a:lema Julgou
tmprocede'lte li dúv!d'l' levantadafirmando Que "a Comi~são de com;tit'll~
ção e Justiça não vê na Convenção
Ortográfica. assinada em Lisboa 2m
J~43. nfnlluma
m~onstit.'wionaJidade,
nem nenhum optro defeito juridico,
que pOSS8 imnr<iir a ~\1a &)Tovação
_
pejo C'nnll'resso Nacional".
Volt.ando a Comiss3o de Educacé!O e
Cultura, o citado relator ol'e,receu o
~e1!

Sim-

. . . r.l!·f):->-r d?finitivo Qne ~f'~1l9ta a~
"Con('h~ ndo ~e,~~~1""~('[l i) po~u.)

ponto de vista sõbre
nalls::-rte "'Uf

fi

incol'!:o.tit"cio-

...·'1t:!l"a!"ro~ a conSIde-

rar ev'nente
ooiramos. todaVIa,
pela aprovação do Projetú do Dec~eto L~?;!slatiyo ío":nulado pela Co-

,
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missão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo",
fodos êsses trabalhos nonram a cultura aesta Casa.
Es1:as
aJll,!,ênClas consumiram o
tempo da legislatura - e ao lfllClarse a atual 10l o processo aesarqUlvaao e rel!llClOu d ~ua marcha regUlamentar,
De novo na comissão de DIplomaCIa. alcançou anlhame .l,arecer tavoravel :10 Cle)utado e academlco lviellOt~l elel Plcchla. que oedlu "a :1?rOvaçao da Convençao ortográtJca assmada pe.o BrnsL e Portugal. em Lisboa, a 29 ae dezembro de 1943 n05 ter·
11.(S do proje:o apresentado por esta
ComIssão na legi1:latura passada'.
E deve, agora, receber novo pronunclame n to desta comissão,
Cumpre, llmmarmente reconstltUlr,
com smtese a marcha da questão, no
tempo e no espaço, para que se alcance, claramente, o objetiH, da mensagem 312 e decorrent,e pro.~eto formulado pela Comissão de Diplomacia
- que visarr, remediar a desordem
crIada, no caso, Dela incúria administrativa,
.
I

o HISTÓRICO
Nêste o-asso, adotaremos com modificações e adaptações s'ecundárias,
um tratlall',o de ordenação da matena, de autoria do nússc ilustre colega
Adroal,cto Costa. redigido com a penetraçao e clareza nabituais,
Pelo art 1.0 do Decreto n. O 20,108,
de 15 de junho de 1931, "ficou admitlda nas repartições oúblicas e
nos
estabelecimentos de eJ1smo a ortoryrafia aprovada pela Academia Bras~lel
ra de Letras e pela Academia de 0:pnCI{l.S de Lisboa', e peJo art, i.' do Decreto-lel n,o 292, de 23 de fevereul) f:e
1933 tornou-se obrigatório o uso d"
ortografia resultar;te do acõrdo a que
se referIU o Decreto nO 20,108, entre
aquelas Academias, "no expediente
das repartições públicas e nas publIcações oficiais de todo país, tlem 'fll110
em todüs os estabeleCImentos de ensino, mantidos pelos ::,oderes públicos
ou Dor êles fiscalizados".
De conformidade com as "Instruções" aprovadas pela Academiia Brasileira de Letras na sessão de :2 de
agôsto de 1943. elaborou o professor
José de Sá Nunes o "FeQuel:r 'locabulário da Língua t'ort?:uêsa, publlcado pela comissão acadêmica a 8
de dezembro do mesmo ano - que

,2 desincumbiu, dessarte, da missão
cue recebeu da PresIdência da Republica, pelos decretos-leis n. O 292, de
23 de teverelro de 1938 e n." 5 .186,
c.e 13 de Janeiro de 1943, que atribulU
(arater oliclal a elaboração do CItado vocabulário.
.
E, por Portana da PresidêncIa da
Hepública, de 1." de junhO de 194'1,
foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulario".
• Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de :l9 de
,:lezembro de 1943, "obrlgaram-f>e a
observar como regime ortográfico da
mgua portuguêsa ü que rebuJta do
Hstema llxado pela AcademIa BraSIleira de Letras e AcademIa de Clen(ias de Llsaoa para organizaçao aü
I espectlvo vocabularlO, por acordO en\ re as duas AcademIas"
FOI essa Convenção aprovada pelO
Decreto n l 14.533, de Ul áe laneHo
de 1944, estando em Vlgor a Carta
ConstItucional de lU de novembro de
:.937, cUJO art. 74, letra a eXlgla ,I
aprovação pelO Poder Legisíati vo, Isto .
(', pela Camara dos Deputadoó e pe.o
Conselho Federal, dos tratados e Cüll'renções ll1ternaClOnalS celeorados pelO
:~resldente da RepuallCa.
Como, porem, estIvesse em reces~o
() Parlamento, exercia-lhe as funçóes,
cumulativamente o PreSIdente da Repúbllca, com a expedIção de decretos
,- leIS, de (;ontorrmdade com o Urtl60
l3 da ConstitUlção outorgada,
Conseqüentemente a Convenção Or;,ograllca ae .W de dezemoro de 1943,
devena ter Sido aprovada por Decre;,O-Jel, o que não aconteceu, por ll1ex;)licável descuido do Executivo, que
:1 aprovou por simples decreto: va;e
dlzêr, nao tOl ela aprovaaa, ae acordo com a Carta ConstitUClOnal ue lU
de novem aro de 1937 e, por ISSO, O<lO
I)stá ate nOJe em VIgor - e iegal,nente mexistente,
E. Já que essa Convenção estipula.
:10 Art, IV, que a Academia !:In,Sl.. eira ae Letras e a AcademIa de Clen,;taS de Lisboa seráo decHlrados orguos
,;onsultlvüs de seus Govcrnos, em ma·
;éria ortográfica, competido-lhes tXpressamente estudar as questões que
;e suscitarem na execução da Convenção e tudo o mais que reputarem
ltll para. manter a unidade orto5'ràf!ca . da Imgua portugilésa, "para divergenclas amda persistentes" ° 00vêrno Brasileiro, em 1945, em'lOU a
Lisboa, com representação oficial uma
,;omissão de quatro membros, ,,~ fim
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de fixar as bases definitivas da ono ··
grafia da língua, proporcionando :'00
dois países a possibilidade de promoverem atos legislativos finais ~õbre'
a matéria" , resultando dessa Conferência Interacadêmica o Acõrdél Ortográfico de 10 de agêsto de 1945 .
O Decreto-lei nO 8 ,286, de 5 de
dezembro de 1945 aprovou as "Instruções" estabelecidas pelas duas Academias para a manutenção da unidade ortográfica da jingua portuguêsa, esquecendo-se, por novo descuido,
mais uma vez, de ratificar a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943. já que continuava em
vigor a Carta Constitucional de 10
de novembro de 1937.
Firmado nas b!l~es aprovadas pelo
Decreto-lei n. O 8.286, de 5 de dezetnoro de 1945, elaborou o professvr José
de Sá Nunes o "Vocabulário Ortográfico Resumido ria Língua POl'tuguêsa"
com 43.000 vocábulos básicos, em
substituição e complemento ao "Pequeno Vocabulário da Língua Portu.guêsa" . .
Em 20 de julho de 1948, dirigiu ao
Congresso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhe pede
a aprovação da Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943.
"Estão, pois, hoje, em vigor as
"Instruções" e o "Pequeno Vocabulário da Língua Portllgllê~a ' . aprovados pela Portaria presidencial de 15
de junho de 1944, e, uma vez aprovada a "Convenção Ortográfica" de
29 de dezembro de 1943 - o que parece se dará em breve, - entrará em
vigor, automàticamente, o " Acõrdo
Ortográfico" aprovado pelo Decretolei n.O 8.286, de 5 de dezembro de
1945, de conformidade com o qual elaborou o Professor José da Sá Nunes
o seu "Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portuguesa", conclui
o deputado Adroaldo Costa.
Tanto a reconstituição histórica como a posição legal da questão estão aqui tratadas, pelo ex-Ministro
da Justiça, com rigorosa. precisão.
Na verdade, as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário Ortográfico" ,
de 1943, estão em pleno vigor, por
fôrça de um ato de Direito Público
Interno, embora de modest.o aspecto
formal - a Portaria de 1.0 de junho
de 1944.
E que o regime, então, vigente admitia essas simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pejo

eminente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo Pdmeiro
Ministro de Portugal, Antõnio de Oliveira Sa1azar deve receber a aprovação do Congresso Nacional para que
se torne executória, para Que se converta em ato nerfeito e obrümtório
de Direito Público Internacional.
Essa aprovação, é manIfesto convalescerá todos os atos decorrentes da
Convenção
partiCUlarmente o
"Acôrdo Ortográfico de 1945" firmado em Lisbõa em 10 de agõsto
de 1945,
De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situação esdrúxula: sem embargo da sua condição de simples decorrência da Convenção de 1943. e um ato perfeito
e acabado aprovado pelo Decreto-lei
n,O 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
ao passo que aquela Convenção, que
o originou, até hoje não tem existência legal... Para ter inteira e
obrigatória aplicação, não lh~ falta
senão que o Congref,so Nacional aprove a tão referida Convenc§o de lf143,
à qual virá agregar-se, naturalmente.
Não tem, pois, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
acordos já citados, entrará em vigor ...

•

•
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AQUE3TÃÔ l'rLor.óGI'o

O deputadO Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes conceitos: "O Acôrdo Ortográfic-o resultante da Convenção assinada entre o
Brasil e Portugal, a 29 de dezembro
de 1943, em Lisboa, tem provocado
fortes e exaltados debates nas associações de letras e filologia, na tribuna, na impren~ a e no Congresso'
debates de letrados, de estudiosos,
professores e ~if'ntistas . gramlÍ.ticos e
filólogos, acadêmicos e jurist.as, 101'nalistas e parlament.are;, UnE defendem-no com segurança e cor.viccão,
considerando-o obra notável e afirmando que "os proventos que ·aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio não há economista
nem sociólogo que os deixem de prever com maior ou menor precisão:
e não serão somente proventos materiais os que hão de auferir os nossos
bons autores: também proventos superiores de se tornarem conhecidos,
lidos e admirados pelos povos e aquém
e de além-mar" (ProL JOSé de Sá
Nunes) . Outros, porém, o criticam com
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sarcasmo e com impiedade, asseverando que. "ao ser põsto em prática.
mostrou trazer grandes prejuízos ao
ensino, e os protestos e queixas são
IPresentes da parte de quase todos
o.. professôres. principalmente da
classe primária'
(Fernandes Tavora e Beni de Carvalho). Há quem
o repudie com zomba.na, por ';nllsiderá-.Io imposição dos pfJr;,uiJuê;;('s; e
há quem o acei e com ~n,lIsiasmo,
por julgá-lo vantajoso para os brasileiros" ,
E o deputado Vargas Neto'!, no seu
brilhante voto, sustema a conv('lliência da aprovação do Ato lmernacional, de 1943, afirmanrlo que "tudo o
que se fizesse de ora avante fora déste
último seria em pura perda, porque
as reclamações surg!1·i'i.o· sempr13 não
só da parte dos professõres, como também dos filólogos que não forem 'luvidos e dos que forem co[)trn.diados·'
Não obstante essas atemorizantes
verdades, abalançarnos-emos a apreciar o mérito da questão JIí. r:e espirito preparado para ásperos revides!
Preliminarmente. releva conSIgnar
aqui duas declarações.
Não nos anima, ne"ta c:ít.ic1.. q!1alquer propósito, jacobino e lusitanófnbo, de dificultar a obrD de unificação
da escrita luso-bra~iJejra. Bem ao
contrário: tôda a nossa modesta vida
p('blica, exercida no sul do País, consagrou-se "à defesa, eXTJansão e prestigio da língua portugui\;;a" e à ~l'e
servação dos valore~ lu~o-tlrasileirns,
em determinadas regióe.o dê grande
fluxo jmÍ!~\ran'ista. Devemos, entanto,
cumprir o nosso dever de repl'(";"!n'ante do povo. com isenção - .nesmo porque não nos parece que tão ~11t<l.3 valores culturais estejam ccntülos na
acôr(lo de dois filólogos, ainda que
eminentes.
Aos derois, por um imperativo de
probidade ir>telectual, declaramos que
esta relevante matéria fOI estud<1da
em companhia de consagrado;, mestres, pois seria indicio de l'tusência do
senso da responsabilidade avenfUl'Ul'se alguém. desacompanharto, a. enfrentar questões t.âo sérias.
Isso pôsto, come~em08 por consignar que os filólogos brasileiros, Que
exercem funções no magIsterio eficial,
em sua quase tota1.idade, manifestaram-pe favoráveis á vigência tio sistema de escrita consubst ;metado no
Formulário Ortográfico que ucompa-

nha o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa , publicado
em 1943 pelo Govêrno Federal, e, de
conseguinte, contrários à adoçâo do
Que preceituam as Ins ruções que iniciam o Vocabulário Ortográfico Resumido da Lmgua Portuguésa, organizado em conformidade com o que
decidiu a Conferência InteracaClêmlCa
de LiEboa ele 1945 e publicado pela
Academia Brasileira de L€"ras em
19407 - manifestação essa ~ue leva
em conta os mais altos interêss~s da
cultura do pais, e não discuLlveis atitudes doutrinárias.
Ao filólogu, isto é. àquele que estuda uma língua no tempo e no espaço
e a litera' ura dessa língua ~orno seu
elemento formal, é, em princíui<J. de
somenos importância e adoção de tal
ou qual si~tema ortográ fjco já que,
pela própria natl1reza çle sua especIallzação, lhe é relativamente fRCi! ,ldaptar-se a uma norma de eS~fita. por
mais complexa que seja . Nilo se lrata, pois, no caso, de opção por um
sistema que mais convenha aos filó;ogos brasileiros, mas ao nosso povo,
nrincipalmente, às clac:ses que. desconhece-doras dos arcanos fenétkos e
morfolóq;icos de ictiomn, qnerem e
devem 'escrev~r com acêl'to " linlZua
ou ... lhes serve para expressar o pensàmento e as emoções.
Não é, por" anto. exato oue as criticas C1ue se' fazem ao charr.ndo .. Acôrdo de 45" sejam provenIentes de
nugas entre eruditos, ":0mo faz .cr~r,
cambém, o ilustre Relator da COl'nlssao
de Diplomac1a. Denutado Menfltti deI
:=>Icchia, quando afirma:
"E: claro que tão delicado a~
sun'o deveria provocar, como provocou, crIticas, polêmicas e debates, quando os erudi t os, escalados para a fi:'ação das regras a
serem oficializadas, tivessE'm qH::!,
fatalmente, optar por lima em [.>rejuízo de ou ra, na necessána procura de um sistema ortl)'!"áfico
que contivpsse a média (ons'ante
criada pelas autoridades io vernáculo. pela lóg-ica do própriO idioma e pelo consenso do povo".
0"',lF' o que el<rende pm referência ao
"A.côrdo de 43" e ao "de 45", que
c('nsidera complemento do primeiro,
p(ds diz:
"'/tsse trabalho. além da ativicriac1.orH e coordenadora dos
doutos membros das delegações
d~de

-78luso-brasileiras designadas p e los
respecttvos govêrnos para es' abelecer as regras constantes do "Pequeno Vocabulário Ortográfico da
Lingua Portuguesa", depoIs as do
Acórdo posterior, foi precedido por

ampla consulta de vários filó'ogos
e especialis: as nacionais e portuguêses" .
A c;uase unânime repulsa dos indifilólogos brasileiros ao "A~ôrdo
de 45" - e é de importância S?l'entar essa identidade de vistas no Cll.SO,
po;s que raramente se consegut' uma
harmonia na interpretarâo do~ fatos
lingüísticos - se prende. como "eremos, aos prejuizos oue, se ap~""ado,
acarretaria aos interêsses nacionài.s.
A cOV1issão que assinou o ".A.côrdo
de 45" não considerou as se!C."llintes
preliminares:
1. a) Que uma lei só pode \71g0rar
H' ;f>r exeqüível, se fundada numa rea1103de;
2 a) Qve a unidade g'ráfica entre
o Brasil e Portur-aJ nâo devç prej:lrJicpr a unidade I!"ráfica interna 1o~ dois
cadfl~

o
o

~

IV

><

'i

()

N

11)

...

-... """
OI

O

N 11)
CIO
OI

0>0

,:"Z
!....J

.30..

f'r-4,..('l~

ir.f-o e. qlie não

t;p

~n . . tf

OD·ar

de ter, conforme as épocas, gravíssimas repercussões na economia de
um país:
7. a) Que se não é fácil simplificar
a ortografia de uma língua, complicá-Ia, com o empr~~o de letras que
não simbolizem fonemas, é imnoss'vel;
8 . a ) Que, variando freqüentemcnre
o timbre vocálicc das palavras no
Frfl~i1 p P n p",';'l~!"",l a uniformização ortográfica só poderá realizar-se
omitindo ('o, ~('P'1tos nos vocábulos de
tim bre alternante.
Vejamos a.gora os pontos em que
o Vocabulário o"iundo do .. Acôrdo de
45" contraria a realidade lizüi~tíca do
Brasil, e a solução mais razoável que
er.centram no "Vorab'..ll"irio de 43",

•

•

CONSOANTES MUDAS

O Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omi~sii.o das consoantes
Que se não proferem
- Lê-~e no § 16 do Formulário Ortográfi.ro Que o aCflmpanha;
"Não se e1'Crf'vem as consoantes que
se não p!'ofprpm' asma. assina "lira,
ciência. diretor gináSIO, inibi1 1' 10vação, ofício Ó·imo. salmo e nflo astlima. assiana.t7/Ta sciencia. dtrec'or. ..
aumnusio. inhihir, innovacão, oflicio,
õpbmo. psa7mo"
.

"~r um q IHafia. que. correspo!"'c!encIQ à
rea'ic'''dp fonética em qua'q:lf't rlê1es,
A única ressalva que admitiu foi
~f"r' infp'1~H á '(lo ou ro. pOr'lUf' a u'1ipara as palavras de dupla pronúncia,
fflrminnde não Sf'ra ronseO"Ulda YJe,te.
como aspecto p aspeto, contact:J e ...
As Cluestõee linzuistkas pprteYJcem ao
contato otimismo e optimismo. smóf.l11bito dos fatos sociais e fiCt'm. por
cO~'f· ep-"uinte. a Ral\'o da in<!er"ncÍ'l intico e sinóptico
di.vic1ual. Se não há receptivIdade no
Ne"ops C<i 008 prpreitua:
"Devem-se rpo'is rnr os vorábulos
:,""U"(> pará a inova.ciio nadH a fará
viGorar Simples decrf'to~ não rf'solcuias co"' .<oant€'~ fa,ultativamente se
,.,r~nuncjam,
ponclo-se em primeiro
'.'("m pr0blemaf des.<a esnécie da meslrg:ar o ce U~fI mqis generalizado. e
n1'l frrma que não ~oluriona!n oc, de
n?turE'7.a econômica e rpli~iol"a qua~
em 'eguida o outro"
É f'~sa a únirfl sn't1rão rfl70á vel Dá
do cnntl'flril'lm as tendências naturais
uP"a rerta p 1fl<t irid8.de ao si~tema orda coletividade;
'1 a I 01{e r'redomina nos 10i;. pa!ses
to<""rMico, poo~ibilitH,.,do reproduzir na
CFfTita prorúnciq, rpaís e em tudo lede Fn'!Ua portup-"uPfa o núrr·c'·o de
anvlf:,betoi' e Que de'1tre os i!1divíduos • r!Ítim?s. pOiS tal divere:ência se obc(msiderv cl o.5 a1fabeti7ados a maioria
serva 2"el''l'mp,.,te em r'alavras de inescreve com grande dfficuldadp,
troducão recen'e no idioma e que. em
dpterminadflS
rer'lOPS ainda cor:~er
4 a) Que a tendência geral - e
vam
a
pronúncia
prndi' a.
eloviável - para divulgar a im' rução
O .. Acôrdo dI' 45' resolve, ~orém,
encontra um obstáculo ins1lperável
a 0uestão dE' mono U'1ilateral. nrf,iunum sistema gráfico complexo.
dicl'lndo irrrm0clifl velmente um'l das
Partes contrRtantes, por el'Ptar de
5 a) Que os periódicos. principalfo"ma inflpx; 17 el por uma das graÍlás.
m"nte os jornais diários - leitura
ou sp;a. a eruditapopular básica
só pode!':i.o adoMas isso não é s6. nem é o mals
tar. por óbvias razões. um sistema de
esr"ita nrático e simples:
grave.
Depois de di7pr nos sem §§ 21 e 22.
6 8) Que a alteracão de um sis·pma
aue
as comoan'e~ b dos grupo~ bd c
ài<'lvel de riqueza acumulada. que pobt;
P
dos grupàs pc, pç, pt mpc mpç
ortográfico implica na perda irreme-

•
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e mpt; c dos grupos cc, cç, ct, cd, etc,
se escrevem quando invariávelmpnte
soam e quando o uso oscilar entre (J
seu emudecimento t a sua prolacã.o
nos doz8 pazses" - o que nos oorka
às grafias súbdit o, subtil, subfiliza
ceptro, sumptuoso, e iicto, facto amnzstza, indemne. etc, - as "lnstru',:Q.('s
para a organização d! Vocabulario Or-

tográfico da Língua ,'o,'tugucsa, aj.Jl'Ovadas pela Conferênc a de 1915" aInda e1\tipulam o seguin,e, em relaçã,) a"
COlEoantes c e p:
§ 22 - As consoant, '5 e e p ,'. conservam-se ",:
o I QlCando. embora não profprid,:"
em um dos dois pai: es, figuram em
palavras que devem harmoniza,r -se
gráfieamente com fo mas afin~ que
apresentam as mesr: las consoantes,
ainda q:Je o c e o p S.2 contenham etimOlógicamente em x e ps' obiecto.
como obJeção; abstra ·to. como ItOStracção, acla e aeto ~omo acçao ou
actil'o: adopto, adoplls, etc, como
adaptar,' etc"
c) Quando, depois da 3 vogais a. e, o

,

se1'vem

•

•

para

indIcar

lbertura,

deias

ou, meEmo não tendo \ alor diacrítICo,
_.,;:ão são invariávelme Ite protpnclas
nos dois palses: abjec( lio acção acin'o, aclor. ajectivo, etc',
1l; esses dois Itens são os que envolvem prejU'zo maior pa 'a o Brasil. e
,jj,ontra o que aI se dis lõe se rebelaram todos os que se pre lCllpam de alguma forma com o~ in' erêsses nacionais, filólogos e não filé logos,
Da execução imp08sii el pelos lJ!'asi1eil'os, por contrariar,lhes o si~,e
ma fonético, tais dis! ositivos nem
mpomo oeneficiam os p )rtu?'uêR~S os
mesmos prejudicados po êles, porque
as consoantes que se ql erem cO'1.~e?'
val' tambem não soam ~m Portugal
Vi~a-Ee, com a sua ma lutencão 'in-

dicar apenas a abertura ia vogal pretôn '{'a. que lá se obser 1 a, e não se
vel'i~ica no Brasil em vir rude de pu r ,deráveis razões de ordm foné-j('a,
Fenõmeno idên' ico ocor!'! com os vocábulos em C, ue se deu a fusão de vof!ais idênticas (erase). COl10 sadio, pade.iro, esquecer, nas quai! a pre' õn!ca
~e conserva aberta em
~ortugal
Se
aqUI não se tornou neces lário marcar
na escrita a alternância de timore,
n9da justifica que se fa'a a dis'inção em outros casos. má: ime quando
o eXT'l,"djente usado acarr ~tará forçosamente, para uma das p: ,rtes, numero~os entraves que terRo je cu'minar
com a sua inexequibilidadE na prática,

Tais dispositivos, para serem cumpridos, exigem dos brasileiros um GOnhecimento profundo do fonetislllU
português, conhecimento que talta a,é
a maioria de nossas pessoas cultr..s.
E não é só, Para manter a "harmonia gráfica" com as tormas afi ,1", ')
"Acõrdo de 45" manda acrescentar o
c e o p em palavras nas quaIs, sõore
não soarem, tambem não indicam a
abertura da vogal anterior, Ainda
mais, Estabelece ex~erão para algumas palavras "em virtude das ,~ondi
ções em que entraram e se fixan..m
no português, palavras como assllnr:oao
(ef assumpciomsta) , cativo (c1. na '0IUra). dicwnárw 'ef diCçâo)", .. q\lC
não exigem a consoante c ou p a rim
de se harmonizarem com as suas corre la t as ou afins,
Como se vê, além du perfeito co1hecimento do estágio atual ds :in,wa porttlguêsa de além-mar, f'lede-~e
:'os cinqüenta milhões de ora~i e~ro~
(lue deseJam aprender ou querem e<;(rever o seu idioma q\'e. prellmil'\[\rmente, o conheçam do ponto de vi~' a
ti!'tórico. seus estáP.'IM anteriores, f!.3
condições em que certA~ palavras nê'e
LWrecsam. o que é analogia, os proc ~<cc~ de derivação",
E o assunto reveste importâncIa Sl!1g J~ar no momen'o quando o 9;01'(11'110,
a Jesar das dificuldade, fimll1r·e'ra.~,
p:'ocul'a meremeniar as caml1anha"
d? alfabe'lzacão, por consider~ -Ias
cbr~~ de -all'ação pública
E ~ ~on
trist?dor verificar Que as verba< dPstilP.df'.1< a -ão nobre fim _erãn emp!e"nda~ em pura p~rdrr
porque n"()
se po1€ crer que analfabetos ve"h~'T\
ar render um sístems de i"srrita aue
as plitl'S culturaIS do pais não oodem
c10mmar que os ,;eus professõres jlflcil mente podem ensinar
4"tingirlUmos então o aosul'do da esla ideoO'rnfi.ca em q\1e 1,m individuo
sabe escrever maIs palavras do que outro, em que ni'1guém sane gratar todos
os vocábulos do idioma, No Brasil. a
epr.';ta CO!Tpt[! seria >"l'il1ili>9:io dE' mpia
dú;'ia dp filólogos, miciados nos ml<terim: fonéticos e evolutivos do idioma,
o EMPnÊGO De ACENTO AGUDO

C acento agudo, tradicionalmente
slmbolo de abertura das vOR:ais A. E e
O, ;allto em Portw!al como no Brasil,
e assIm considerado no "Acõrdo de
45" como de emprê((o especIfico o'Jando ,;oincidem as pronúncias brasileira
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e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuízo da primeira.
Como há alternância de timbre
entre a pronúnCIa brasileira e a portuguêsa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal: Antônio e prêmio), a rigidez do sistema cede em
beneficio da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, constante da Observação 4. a do
Art. 31 das "Instruções":
"O acento agudo no A, E e O de
pronúncia não invariável no Brasil, e
em Portugal serve apenas para indicar a tonicidade, e não o timbre" Ê
o caso de palavras como Antônio e
prémio.
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Entretanto, a regra de acentuar a
base dos ditongos tônicos Êi, ÊU, Oi,
apresenta a exce,ão :
"As terminações Eia e Eico. em que
não é invariável nos dois países o
110m a~rto do E, não levam acento
agudo' Assemblela, Crimeia, Doroteia,
Dulcineia. lmeias, geleia, Idela, Judria. meIopeia, onomatopeia, pIatela,
dispnelco, epopeico, morfeico, onomatopeico, orosopopeico, etc.
Em tõdas essas palavras o E é aberto no Brasil e geralmente fechado em
Portugal. A unidade s6. se pOderia
manter sem prejtüzo para uma das
Partes do Acõrdo, pela supressão do
diacrítico. Foi o Que se fêz, talvez
porque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que nao aplicar o mesmo principio de supressão do diacrítico em palavras como prémio em que o E não é
invariável na pronúncia dos dois palses? Ou então permitir a distinção de
timbre pelo emprêgo dos acentos agudo (em Portugal) e circunflexo (no
Brasil) ?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo "Acõrdo de 45". uma técnica
de aprendi3ado dificilimo. Em alguns
casos contraria a tradição. em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na Oboervacão ao § 13 do A: t. 36
das Instruções', lê-se:
"Não se escrevem com inIciai maiúsculas as palavras
monossilábicas,
COMO artizos definidos e contrações ou
combina~ões de palavras
ínflexivas

com ê~ses elementos, nem as palavras
inflexíveis, a não ser que figw'em como primeiro elemento do título, mas
escrevem-se com maíúscula inicial os
artigos indefinidos e as palavrl:\-s
flexíveis" .
O prot. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analíticas do Acõrdo Ortográfico de 1945", e, ::om a aprovação destas o verdadeiro autol' do sIstema ortográfico de 45 - o que, aliás, afirmou
categonacmente o delegado brasileiro
Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras
textuais:
"Ninguém, mais do que eu, está na
posição de avaliar a sua paciência e
reSIgnação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusando-se,
por agora. antes de esclarecido nem o
caso. a esmiuçar pela Imprensa as mtmlldades da Conferência - o que seria muito tacII para o meu Amigo, :jue
assim poderIa demonstrar o contê'ário: o grande construtor dêste aCôl'âo
ortográfICO 101 o protesor RebelO Gon-

,

çalves. Nem mais".
(Carta do Dl'. Ribeiro Couto

ao
pro1. Rebelo Gonçalves, por êste publicada em seu Tratado de Ortogratia~
da Língua Portuguêsa, Coimbra, 1947,
pág. 150, do Suplemento) - o pro-

fessor Rebelo Gonçalves, dizíamos,
assim exemplifica a regra supra em
seu citado Tratado:
• .
Como se Devem Lér os Clá,:;sicos (página 32Q) .
Elucidário das Palavras, Têrmos e
Frases Que em Portugal antigamente Usaram e Que hoje regularmente
Se Ignoram (lbid).
Nem Tudo o Que Luz é Ouro (página 321).
O Romance de Um Rapaz Pobre
Gbid) .
Quando se Amava assim (lbid).
Regras de Escrever a Ortografia da
Lingua Portuguêsa com Um Diálogo em defensão da Mesma Gbid).
Castigador de Si Mesmo (pág. 32Q).
Em demanda do Graal rIbid) .
Era uma vez Um Menino (Ibid).
Figuras de ontem e de hoje (lbid).
Bastam os dez exemplos, acima, títulos de obras conhecidas, para documentar a complexidade das alterações que se propõem no Acôrdo de 45,
alterações contrárias à tradição e aos
sistemas mais usados em outros países na referência a pUblicações:
O TABU DO PADRÃO PORTUGU1l:S
Parece que a comissão brasileira
aceitou, como principio, o argumento
de que o português padrão deve ser o

•
•

e,

•
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de Portugal, pois lá teve origem o idiomfl /"'l'P f'llamo~ A nossa é uma SImples lingua de empréstimo, É um tabu,
e~jJ,tluuUU pela ls110rancla dos
tatos
hlstol'lcOS e lmf(ulstlcos, o considerar o
Portugues (u r.-·' ,. [ .. 't.'. ,. 'áo QO de'
Portugal :lllel1zmell\~e, essa
crem;a
est'l profundamente enraizada, e a doutrina exposta na maIOria de nossas gramátlCas coopera para vulgariza-la Nada porem, mais erroneo, A lmgua é
um orgamsmo em perpetua evoluçf'o e
pertence 19'ualmente a todos os que
nela expr' ssam seus pe:1samcntos e
sentimentos,
Vêm a prop,ósitos estas lúcidas Il'llavras do grande filo10go Am:~do
Alonso:

•

.e

"ESd Idea de una lengua propu se
debe a una ofuscación, Los o'e':tes
ar.otab1es en el registro de la ;JrolJfj.]daa son proplOs de uno cuundo '1,,, lo
son de los aemas una casa, um ~a'n
po, y t,2m bien cõte rfeloJ Y este oaetón Para poder ser de mi proprWrlflrt
tlenen que no ser de la propriect",j c'e
los otres Pere el lengua]e no es de
estl1 casta de tHenes, sino aJ "e 1'1"" d:;
... aqueJlos . ue "son mayores cuanto ~às
'comUlllcados' 20m c decIan lOS hombres deI Renacimiento. Una ler;gua es
propw de llna naClón 2uando ~" ,a
que nos ninos aprenden de sus ~'t1Te~.
, .- la que las connaclOnales em;Jle<tn en
sua VIda de relaclOr y la que 'li, ;:>oeta~ y escritQres elaboran Y "I, t.' van
eHeticamente Jara sus produCCI:J'l~S
df' alta cultura Si aSI es, la len~ua
de un pau, as bien pro pia abSOI:ltamente prapla de este pais aunqu~ ,~n
otro~ pai8e~ aprendan a hablar en la
lnlSmU 1ei14ua y los hombres ,e {;()tiendan con ella v lOS escritores la
tnt ha len en su~ creaclOnes cultllrale~
Y si no se quiere qtender a que LI'la
ler,!l;U3 VIVe en perpetua fOl'm'icHn,
por lO cual es ;Jropia y es hechur:; de
cuart'l~ la t>ablan romo lengua natural, y se quiere pensar que los m'Zlezes, portugueses y espanoles rel'i!:101
de 'm" ant.epasaao~ la lengua '!n propledad. ~omo por herencia leglt,ma.
!!!'('nt-~~ ~UE' 1.0< americanos lfi recil:>PT dE mano~ a lenas como ~n Illel")
usufructo tam bién se yerra. ?1l~" la
a,·tual generaclon de inglezes ha recebIdo su Idioma de ~us padres, v Dor
es( el in\!le~ es jQioma pro01o Je los
ingle~es: v sus ,J8dres lo recibieroD dp
la generación anterior v por "8:) ~l
inglês era su lengua pro pia y natural
y la g-eneraclón
antenor. de la 'n!ts
antig-ua, v aSI sin ::lOsible soluctón de
continuidad; y lO mismo, sin la menor

~ombra

de diferencia, han hacho 10/5
no,·teamencan ':, na~ta que llegaD !ll",'Lse~ y norteamencanos a u.1li ",ene'-'LlOn je anotepasadm que les :;S Cf,mun. De esa generacIOll ae ln<_ese3,
qr.e

t:êh..
.1) t
1 t! I,..
I..
prvi,Jla.. ).1l10~ SL ~1 .H....... .:.ll...... 4.i

!e!1gua
[l'glater

..... ~
I.,;,d

1'a y otros se tueron a Amcl'l"" J:!;s
qUe lOS COlODlzaaores
perdle;'0'1 ia
propr:t:C1.aa de la ,engua [lOI flaber"e
expatl'laLlú? O acaso sus hiJos, na':1,!03
e:l t:erra amen<.: "-:1 a,
naolapan una
lengua que, Slenac la ae sus .>ad'·es
y la _!ue ellos naOlan aprendido CO:1
\2 1e:11e c.e SUS !ll<t.lres r.o les era r,ruJla poré;UE: SU pro,lnedaa la tuveron
;'eo'istraaa lOS que se na olan quedado
!':J wgwt.e:'!9.'! 'i. Ias hiJos de 105 pnn:eros enollos, no hablaban tambii'l1
LIr.,a lel'gua propl:l. puesto que naolat ti TI la le.tgua de >us padres? '\51 se
1. ega a la aVldel,('!3 de que la gen~ra
clóa acwaJ de americanos el m~les le15
c,; una Icagua tan pro pIa, exactament~' tan rro;na SID más y sln
n' lOS,
como a los mglese<;. I Castella1'(' Espunot ldwma NaClOnat, 1flstonQ Esp!ntual de Tres NamOres,
EU.,!1l03

t res

19'3~ pp. 175-177\,
O mesme se deve dizer do Idl')ma
que falamos, tão dos portuguêses~(Jmo
dos oraslleiros Legítimas as duas ;)10nuncias, não e demasiado saliel1 tar
qu". em muitos casos, as diferp.lIç;~s
qUi~ i>ntre elas sE 'bservam são ~t:) ;;.,mente cnat;oes ou melhor eVO';lyCe~
modernas sofndas pela lmgua em P'Jrtugal Quanto mais se estudam '!entifkameL te os ~hamados brasilelflsmo!' fonet.icos €o sintáticos tanto malS
Sé (omprova o fato de serem ess;!· ,~e
ralnente conservação de estágios anteriores .la .ingua portuguêsa -\sSlm
o empre?o da ;Jerifrase de eS~1l1 ge·
rúndio tão comum entre nos tipo:
esta,)a contando \ úni"a fórmula conhecida ate fins do portuguêS :nedio
para Illdicar 1 precisão da açn,' verbal. hOJe suostituida em Portmmi "or
estar prep<)sl~ào InfinitiVO ftip" estúva a cantar'. a questão da <-,)Iocaçãc diversa de certas palavras ~ :0na5,
em especial dos pronoll1es)Ol iOUOS
átoncs que se prende ao ,'l~rn" do
enunl'iado mais rapido em pf)~tug-al,
mais dolente na Brasil sendo de salieDtal~lle o rítmo fraseoló~l~f dos
seculos Xlil e XVIl de"eria M roximar-s~ mais do que caractenza o Portuguê~ de Brasil
Outros exemplo,; se!!,uros de con~ervação de estág-ios linguistif'oS anT.e"iores oodef1amll~ "ltar
come a manutenção da pronúnCIa 'i
do ditongo escrito em hoie emitido iií
em Portugal, mas dispensamo-nos jl~-

•

\
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ao por constarem de todos os traba
lhos escritos com ~eriedade sôbre o
po!"tuguês do Brasil.

d'l~:mte

os 4uais poderá":> continuar a
no eO"ino os livros esco.al~ JU publicados e aprovados à data
lia presente decr LC.

ser

III

a~e+ados

PuolIc,ue-se t • ar&1J.a- ;f. como fleIe
~ co .• tem.
o ASPETO FINANCEIRO
Paços do Goveino dà República, 8
Tornada oficial a grafia do "A"ór
dC'
dezembro de 1945.
Antonzo Osdo de 45' em vutude aa aprova'tiO
car Fragoso Carmona.
Ante nlO de
da ConVEnção de 43 o Governo 8;;J.
OliVdTi2 salazar. Jo, e (.al",ro da
sileiro dever!\, obviamen te, l alxar deMata".
creto semelhante ao que a 8 de àezembro :lC 1945 referendou o GoverA re~ah'a qli St l on t m nc ,Irt 5.
no Portugues (Decleto n. 35 28), cUJo
aprn,
s a~e'1ua as 1"1', ve~ .;on~eqúên
teor e o seguinte:
('.a" do 01<,}0: to ne Art. 3 '
.. Art. 1. FiCá aprovado o acord·.)
No Bra h
cenH.n
.emlcrar, em
de 10 de agosto dE llj45, resultante lO
traoalho da Conferencia Inter IC.- • mer.o: de 8 fi 10 l GO\ rr o e.oneo! -eu
demICa til ...ls00a, para unidade ort.)
a'a ) e" 'a L(}.I e'1.o do ,Ivro dlJatlpalIea da ungua portuguesa, 'uJos
co () >l~slOn:.tndo lorr d .e'o.ma .:le 43
mstrumentos elaborados em harrwI
a ~ea 1apt.l... .lo n obr. <; a I.ova ')rôu
ma com a Con Jenção Luso-Brasile'rll
l'1'afla e .l ~or.se lU 'nt"
perda dos
de 29 de dezp.mbro de 1943, são pualicados em anexo ao presc"t.e ieer'" v
E'I(.)m,J! rE~ JS .m ..... é os e d!:.s COffiec'l',ôes estut'ot rJad .. "
Art 2 Em eOlltonmd~dE ~O'I' o,
votos expressos no protocolo de encerA '10 vD.
torrr.a provocana. mai.,
ramer.to da CortlerenclU [ntracad "U.uma
vez
a
pe
c.a llTt"paravel 100 lica Llsuoa. ae 6 de outubro de 191:> a
\ ~G" 'T1')~f
f r e t0c.a:; as compoAtademla :Ias Ciencla~ d~ LlS'J,>a e
f'~((, LO.I t"
'J
com ~Ima '5ral'1CUmolcta de orgamzar r VOe uJll!àrlo
vr
I ': v
cpr~Clmé' to a orr., ,E':':la . .
0rtor,r~ tl~Ci Re~ull. 'de. da Lmgua p( rmuito maIor 00 c t.E' o o"e se venficou
tnguesa :}ue sera aO mei-mo tempo mem
43, por comeidlr com a Rir,! do
ventáno das palavras otlslcas :10 :dlc('1 to d~ I i
ac obra f do pa,>el que
protuáno dl1 ortogratla 'n'l~a
cr.e"ou
a
p:
eços
In 118["ináv.·'
sengrada pelo aeôrdo de 10 de agsôto de
do
co
I:;lderado,
ua
E.,
mr.ter:J.I
de •
1945.

•

L.

,

fTll U"r 4t.

Pará.gr tfc Ú'11CO. ~.s'" \'ocaou[~rio
nao ::arece. para Ler ca.ater ofi'~I:.u.
da apr J\'ação do Govêr: o mas ) Mn.stro da Educaçúo Nac'(lnaJ élo""r"
na sua :alta. a )rovar por p lI'tar a
qu' .quer outro que atenda 'tCO 'Jlf"Ul"
finE le ordem práticl>
A. t 3
Deverão ob~deJCer
no~ma.:; do sistema orto"r fico ~ '~"a j')
tooas as pu JlIC acõe (C:i.~ada~ t ....1 telr.torlO po'·'ugueb.
Pa.rágrafo unico O Mims. 'O da
Educação Nacional autoriza a ,)<Jf lJf)r
tuna as iJuOlleações que \êod'm ~ ... r
ex.:.etuadas. LUIS como as que lnteresS&m a diplumático ou de. 'ld!Jle .. eI

f: lvnte

Art. 4.° O prescntr 'le"~e~o pn'r~'á
em vigor nl' ::lata ct·~ "lublicaça) 'l1ff.
a sua observância, quanto ao 'lIe ftca
previsto no ~rtigo anterior, 50 e exiglveI a partir do dia 1 de J~.l.)'.'" "'"

1946.

Art. 5.0 O Mioú,tro da Educaçflo
N aCIonaI fixara por portaria os ;.>ra,;os

'1'
tato Vl W o '<tar .1 difu,.<tL do
e1:51'0. pOlo o p'·o,)I',O Governo nr:on 1 'ce Clli' o ~'l'(~') 8t'!, I do" livr(Is dic' .. 'I (' (' r 1)' til
Acre ce < ::"n r q' f 0'J'1'05 fatorE.f j
'r,l",.adC· co COrfcrnrn t'lmE'TI r n. ( 'UI o C'I ct.<to
\ reviS,lO. po. e ,tl!1 .0 c mo lazl'-)o se o
t- 1ME: TO C o
., '~d") "lO nIno ~~~tema
11

r

I

J.

1

'ta"""l )., cx-

.r. P. I. t ( (
Pc'>' (~itorlls ter 'lm 1e \ alu l'e 00 r :lUCOS ('ntendid, '. q!C pe.fi [e. d of.:rta f' Cd pron r 1.
n"{lO'i'" .fLr
(r l ' e~ tr; () . \1 t.iva
a e Cd .. JZ, cu at'l ,U'TI "n '1 :arefa a
'lrtl"oS r"'''''''' r , l' O i1abilitad)~ nos
rr !ste}'i()~ do no vO "~te •• m, e ü:-' seus
(;,.1'0, vu'm.l ~o I ar-se dOS dos O!'JÇ(I,... pi~, rlo
r oc ~ta' 1'1 ll""R ,'il"'·'P.juc",ção geral. porqL.e e connecldll :t inf 1t'e n ('ia ,u., p .... prcp ~obre o leitor a
t

.dr"-

H111)1 e~~a

t<;~·,u ::t'1l0 e pm rondi-;ões, por ~xem
pro, de recolher todas as notas de c;nqüenta cruzeIros para tirar-lhes;) tr-ellia, de sUl;sti~uir as apólices da c!lVl-

e.
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da pública, os papéis oficiais e os impressos em geral, quando o preço atmu
do papel e as perspectivas futuras nos
aconselham a economizá-lo de tõdas
as forma~?!
Ora, como exigir do governado um
sistema ortográfico que o G<lvêr:J.O
não adote?
Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pej,a alteração freqÜtDte do sIstema ortográfico, que acabou
com a san\,ão social aos erros de grafia. viria alcançar também as novas
gerações, que só agora se estão h!',bituando ao sistema de 43. Abandonar
ê~te sIstema por outro qualquer C~ ,),,saj,ustar o que com a malOr dificuldade vinha atingindG o estado pac1fl:;0.
a relativa estabilidade prese:-.te p01S.
grosso modo, já se escreve por êle em
todos os graus do ensino, na imprensa e nos pa péis oficiais.
E medite-se sôbre êste fato: o ACÔfdo de 45 e um retrocesso. Não é ilma
volta ao chamado sistema misto - o
que poderia beneficiar algumas pessoas 'Iul por êle aprenderam - mas
uma volta a algumas de suas pratl~as,
um novo sistema, em suma, c:ue te na
dE: ser estruturalmente aprendido!
.,. Muitaf das conseqüências nocivas ce
sua adoção poderiam ser ainda enumeradas. Basta lembrar, no ent,anto
o compiexo reajustamento de um [UTh. ~ ionalismo. todo selecionado em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43; a readapta:;ii.o
<ios jornais e dos periÓdicos às novas
regras de escrita e, finalmente, o reuprendlzado das centenas de milhares
de alfabetizados nessa campanha.
grandiosa que o Govêrno vem emorcendendo com a posslvel origem da
dupla descrenca: no ensino que lhe
{leram e no Govêrno que o patr'ldnou.
Estas breves considerações que. nos
capitulos II e lU, selecionam, <tpenas.
a~ cuestões de capital
importâr·cia,
revelam que, em síntese, o Acôrdo de
45 não no~ serve e não é oportur,o,
porc'ue:
a) considerou a pronúncia
portugUPi-a como padrão. resolvendo gràficamente em seu favor os pontos em
(me discorda da brasileira;
• /)1 não procurou, por
conseguinte,
atin[ : . a media ideal em qile nenhuma
. das partes fó~sf' prejudicada ;
c) se esque~eu de ql1e a regra só pode
fundar-se no mais geral e que, assim,
o fator quantitativo é de suma rele"ãncia;

dl élão considerou a inexeqüibilinade '!o Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam lI.na realidade de pW!1.úncia, nem
l
efe tos imprevisi\'eis da influência
,;e tais grafias aberrantes sôbre a pro':mcia das pnlavras assim escritas:
) S!~ aprovado, traria grave repercussão na ordem econômica do pais e
,-~Qrretaria complexos prohlemas sociais, te solução dificílima, para não
dizer impossível.
IV
CONCLUSÕES

Do exposto decorre, inilidível, que
o aSfUllto, da maior relevância, nao
pode SEI' re~olvido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como são todos os envolvidos
nas ne;:ocbções - pois encerra problemas de natureza social e política
que int;res~am r coletividade brasileira, e.'pecia .mente aos re"~onsá veis
pelo en"- 110 da língua em todos os seus
gráus .
MG:,cê des~as circunstâncias, somos
til

parc~er:

1) Qu ~ ['. Comissão de Educaç:'ío e
Culturdt antcs de manifelit8.r-.'C sôbre
a aprov:tç50 do texto da Convenção
Ortegráfóca assinada pelo Bra'il e
Portmwl em Lisboa. a 29 c.l~ r'f:lI'''1bro
de 1943 " t"m~é"1 sôbre o Pro '('iO di'!
Lei oferecido nela Comissão de Diplomach e T:'atados co' êsse objetivo, ouça:
a) o:1cpartamcnto de u~tr'l.< d3.

Faculdac'j[' t'an'.C'')ol

rio

Fil0cnfi~

rl.a

Universidade do BraFil: os professõres
de língua portl1[!uê~a do C'olégio Pedro II e :10 Il"stituto ele Edpnaç-,o da
Prpfeitln, do Di,ctrito F?de- n ]; f' Pirdicato dc~ P:·Ofc3SÔ~·B~·· ~,'3 rirc~ol''''~ 00
Denartam "nb N::~;C'1:-1 de 'i'.J1 hn -''l.
DlretcriG d) Fl1si~1:,) P"1~~-·:""'r.

co

~~

retoria d<, Ensino Secundário e das
Divisões d} Eneino C0mer ni :Jl e Industhal do 'fT;ni~tFrio <'a Edll"aç§.D e
Saúde, nwwto ao aspecto e(l1wac'onal
da questão.
'ti) cs Din:;tores elo Instituto Nacional do Lh ro e d '1 Impr~nsa N'icional

bem como o oresidente da r'âmara do
Livro, QurMo' ao aspecto editorial.
c) o - Pl'I~sidente dA A.B.I. e o do
Sindicato lias ,Jorna]ü;tas Profissionais
quanto à ;Jratica'tlilidade na imprensa
de nova re forma ortoqráfica, reacioná-

ria em relacfí.o à vigente, e à repercussão no público ledor.
d) o Diretor do D.A.S.P. sôbre a

possível C'ollot"stão que traria aos serv 'cos admir. istrativos, ouer da p'mto de
V1~ta fljncic !'la1, QU2r da fil1a!1ceiro.

-vsNão colhe a alegação de que essa
diligência _ justificável pela importância mesma da questão - viria retardar, independentemente, a solução
que o caso está exigindo, com urgência, pois todos têm opinião definitiva
e arraigada sôbre a mesma: êste parecer estará publica,do no "Diário do
Congresso Nacional", dentro de 48 horas, e o Exmo, 8r. Presidente desta
Casa pode assinar às pessoas a quem
se encaminhará essa consulta um
prazo fatal de quinze dias, para a resposta.
2) Se as respostas. na sua maioria,
ratificarem, consoantes esperamos, as
conclusões do capitulo lII, somos de
parecer que:
al seja remetido a plenário, para a
devida aprovação, o projeto de decreto
legislativo, oriundo da Comissão de Diplomacia e Tratados. que aprova a
Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943, firmada pelo Embai-

..

xador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Antônio de Oliveira Salflzar - ficando, dessarte, legalizado, em definitivo. o acôrdo ortográfico de 1943. consubstanciado na;;
"InstrJ1cões" e no "Pequeno Voca.bulário", daq\cele flno;
b) que esta Comissão redija um projeto de decreto legislativo, idêntico ao
apresentado pelos deputados Fernandes Távora e Beni Carvalho, em 8 de
outubro de 1946, revogando o Decretolei n. O 8" 286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo Ortográfico de
1945 - para que "as divergências
ainda persistentes". a Que se refere a
mensagem presidencial seja dirimidas
por uma nova convenção que consulte
à realidade brasileira e aos interêsses
do nosso povo, caso não haja julgado
bastante, em face desta experiência,
o Acôrdo de 1943.
~sse é o nosso parecer.
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PROJE-T
N.O 1. 982-A - 1952

Revoga ~ De creto-Ie} .n.o 8 286, de 5 de dezembro de i945, qu e aprovou
o acorJ.o ortogra fIc o d e 1945 ; te n do p ar ec er da Comissão de F ina nç~s, c om emenda supressiva ao art. 4. 0 d o projeto, com voto vencHIo do SI:. Carmelo d 'Agostino .
(Da e' HllÚ;são d e Ed u c a ~ão c CulLu l'a)

.• •

P ROJETO N.o 1.982-1952 A QUE SE
REFERE O PARECER
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 - É revogado o Decreto-lei
n .O 8.286. de 5 de dezembro de 1945,
que a provou o Acõrdo Ortográfico
de 1945, firmado em Lisbõa, em 10
de agOsto daquele ano.
Art . 2.° - Resta belece-se o sistema
ortográfico de 1943, consubstanciado
nos "Instruções" aprovadas pela AcadeI?!a Brasileira de Letras, aos 12 de
agosto de 1943, e no "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua Portugueza" .
Art . 3.e - É o Poder Execu tivo autorizado a reeditar o " Pequeno Voca bulá rIO da Lingua P or tugueza'.
Art. 4.° - Para OCQ rrer às despeI sas previEtas no art. 3" é o Poder
Ex e cu t~vo autorizado a abrir, pelo
MllllsténQ d a Educação ... Saúde o
crEditQ especial de Cr$ 3. 000 .00000
(três milh ões de cruzeiros).
'
Art. 5.° - Esta lei entrará em vigOr na data de sua publicação, revo gadas as oisposições em contrário.
Justificação

Quando se examina, nesta Comissão de Educação e Cultura. a Mensagem em que o Poder Executivo pediu a aprovação do Congresso Nacional para a Convenção Ortográfica

celebrada en tre ) Bra~l!
Port ugal
em 23 de dezem bro de 1943, o deputa do Coelho de Sousa, ao votar favoravelmente a sofL itaçiio do .3Qvêrno
r essalvou o seu ponto de vista de
p romover a revogação do decreto-leI
I; o 8 .286. de 5 de dezem bro de 1945
cQm. o sentido de evitar que, em deC;Orrenc!a da aprovação da Mensagem
viesse o acõrd o de 1945 a disciplinar
filtre llOS. a ortogmfh da lingua pOI'l ugueza.
Uniform,zac.", os '1.0 tos do~ integrantes dL'~ta Comissão, na base da
revogação do decreto -lei n.O 8 286. o
deputado Coelho de Sousa apresen tou
um ante projeto que foi motivo de
u~u"adof fS, lidos pelo depu tado Antomo PmXl)lü cUjo trabalh o foi i1 pr oJ.Je 3 de maio dê: t.e
vade t!a S
ano.
A Con:issã) dE E~ ucação e Cu l t ur .~
ao ubme.c r to f'XUllle 10 plenário
cta C!1l11Q a 1 J~ 11 ;>llti\d()~ o seu pro Je to de revo:. c, (' lo :lecreto-lei número 53 2811
( t , ('''llIU Justlficaçâ o
G ~i'I1idO r • O j~!l C:eputado Antônio
PeIxoto, 0ue ab' 1-':0 transcreve '
"Antes d'· P
'ul",nção lo Decre-

to

leI

n

l

11

I)\)

..,

cu tado por (
gOl', em tcc'n O )
gráficc con.fl!i"(.~
çõ ~s"

a p ruv"rl~'S

,..

lU

:).

~a'.1

' ) , ' "1111
iJ~"

1':0'.\

e"1

'I

,' r o

hT,..~t ru

A, ldemh Bra

o
o

~

-- 2

lO

"
O
'i

N

11)

-....
e»

.... ,...

N

11)

CO "t-

e»

0>0

~Z

S..J

.3 a.

si1eira de Letras, na sessão de 12 de
agõsto de 1943, e no Pequeno VocaJ:mlário da Lingua Portugueza elaborado de conformidade com aquelas
"Instruções". Não só as "Instruções"eomo o ., Pequeno Vocabulário", foram adotados, oficialmente, por Poriaria da Presidência da República,
de 30 de maio de 1944, nestes têr-

.-ws.

. .. resolveu o Sr. Presidente da
República recomendar a adoção ofioial da,s "Instruções" aprovadas pela
Academia Brasileíra de Letras, na
sessão de -.12 ele agôsto de 1943 e do
seu "Pequeno ~ocabulário OrtográfiC() da Lingua Portuguesa" etc.
As "Instruções", como as provas
\ipográficas do Vocabulário" tinham
3ido, anteriormente enviadas a Academia de Ciéncias de Lisbôa, que as
aprovou, sem reserva, tendo o Presidente Júlio Dantas comunicado este
tato a Academia BrasileIra de Letra"
que as "Instruções" p.ram consideradas pela Academia de Lisbôa.
"co'1U)
expr~sâo do
perfeito
acôrdo existente entre as duas
nações e as duas Academias no
sentido da unidade esplendor e
prestigto do idioma comum" .

A elaOOr&çao das "Instruções" e do
"Pequeno Vocabu:ário da Lingua Porlu.;uesa' tOI o remetente da série de
Decretos, Portaria~
Decretos-leis e
Circulares que, desde 1931, vinham
sendo expedidos com relação a ortografia simplificada no Brasil.
Não ob~tante surgiu o Decreto-lei
li.o 8.286 que aprovou o acôrdo resultante dOf trabalhos da Conferência
InteracadêmlCa de· Lisbôa, de 10 de
agôsto de 1945, revogando consequentemente J sistema ortográfico em vigor ne pais, pela Portaria do Govêrno
ditatorial de 30 de maio de 1944.
Nesta oportunidade não é licito
deixar de mencionar a Circular da Secretana :1.\ Presidência da Repúbliea, n. ° 18-46, em 5 de julho de 1948,
expeaida pouco mais de 2 meses ant.e!' de entrar em vigor a Constit uição daquele ano.
Esta Circular mandava observar,
depois do Decreto-lei n.o 8.286, de 5
de dezembro de HJ45 , nas informações
parecereE ou despacho e na correspondência, o seguin te:
gl ortografi9. consubstanciada nas
Instruções aprovadas pela Academia
de Letras, na sessão de 12 de agôsto
de 1943 e o "Pequeno Vocabulário
Ortográfico da Lingua Portuguesa,
mandados adotar pelo govêrno".

Nos regimes políticos autoritários,
em que tudo é improvisado e simplifIcado ao extremo, a elaboração das
leis sofre mais de perto as conseQuênclas desEa lmprovisação, A legislação perde a consistência decorrente de ~ua laboriosa formação. E
uma portaria vale por uma lei .. ,
A circular aCIma mencionada fez
cessar em parte a vigência do Decreto-leI n.o 8.286. Quantu a ortografia
a ser adotada nos atos oficiais, mandoU que se observasse a do acõrdo
de 1943, No mais, a do de 1945 .,.
Destarte, cada vez mais, penetra o
sist.ema ilrtográfico na desordem e
no cá,os.
ASSIm, dois regimes ortográficos se
defrontam e foram desde logo denominados - o de 1943 e o de 1945 com.ando aquele com a opinião generalizada dos filólogos e da população
aifabetizada do País.
Vai triunfando a tendência do esplrlto pan a preCIsão simplicidade e
concisão no expressar-se. a despeito
do que ensinava Caldas Aulete "que
a ortogl'afia fonica apresenta o esqueleto da palavra, a "rtografia erudita mostra-nos o verbum tal qual
êle viveu no vigor e brilho da sua
existência, A ortografia sábia fala a
inteligência e ao coração, a fônica se
dIrige ao sentido de audição".
Mas, os dois acordos, dir-se-á são
pela ortografia simplificada. l!: exato
Entretanto. o de 1945, restabelece sinais gTáficos abolidos da escrita, há
mais de vinte anos, e faz voltar ao
uso as chamadas mudas, consoantes
ja esquecidas por igual tempo. A base
do sistema é a simplificação pela
convenção.
Já advertia em 1931, o escritor Medeiros de Albuquerque "as~im, positivamente, não há e nunca houve em
língua alguma ortografia cientifica.
A grafia de qualquer ;ingua é um
sistema de convenções e mais nada".
Nesta altura, em que pese a douta
opinião dos que entendem que o povo
e que opera a evolução do idioma",
não tem Jabida pareceres opinativos
na adoção de ~istemas ortográficos
no Brasil O nosso está escolhido é
o da ortografia Simplificada; é o do
acôrdo de 1D43.
Sôbre o acôrdo de 1945. pode-se repetir o que afirmava o Ministro Costa
Manso quandO a Constituição de
1936 mandou adotar no país a ortografia
de 1891 "muitas crianças
aprenderam a e,crever segUl1f!o as
regras de acôrdo luso-brasileiro, Inú-

•'"

•

_.
\

. ..

-3-

meros habitantes do país, ou por necessIdade. ramo os professores e os
funcionários públicos, OU por tendência espiritual ,infensa a complicações
habituaram-se ao uso das mencionadas regn':. II "l'11~i;fic,lf;:'iO e, pois,
uma especle de D.ü·eito adquirido ..
Eu, por exemplo, se fos~e forçado a
dobrar letras, empregar consoantes
inuteis, praticar, e~lfim, a ortografia
de 1891,. ficaria exposto a imensas
àificuldade~ ...
CRev. Forense, vaI .
72-54) .

,

..

Quer quanto ao emprego de oonsoantes mudas .ou do acento agudo ou
da~ maiusculuas, o acôrdo de 1945
contraria profundamente a realidade
linguistica do Brasil, levando ao espírito de todos as "imensas dificuldades' de que nos fala o ministro
Costa Manso,
Repercute, por outro lado, com profundidade nas finanças do país, a
aplicação do Acôrdo Ortográfico de
1945 A reforma ocasionaria a readaptação de obras a nova ortografia
e a perda do material já impresso
inclusive composições estiriotipadas.
provocando, destarte, justificooo panica entre os editores em face da alta
do preço do papel e da mão de
obra.
E nem se diga que o fenomeno
apontado é transitório. Só se concebe num pais novo como o rasil, a
marC:l ascendente em busca de um
padrão de vida estável. E este nos
países subdesenvolvidos é sempre ascendente.
O ilustre autor do projeto resume
magistralmente. em CLl1CO itens, as
procedentes razôes de ordem filológica. econômica e social para impugnar
o acôrdo de 1945, as quais, a sua vez
justificam ex-abundantia. a revogaçiio do Decreto-lei n. O 8.286.
O Arôrdc de <15 não nos serve e
não é oportuno, diz êle por que:
a) condderou a pronuncia portugueR:i como padrã:>, resolvendo graficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira:
bl não procurou. por conseguinte,
atingir a média ideal em que nenhu ma das partes fosse prejUdicada: .
cl se esqueceu de que a regra só
pode fundar-se no mais geral, e que,
assim, o fator quantitativo é de relevância;
d 1 não considerou a inexequibilidade no Bra.sil do emprêgo de letras
mudas E' acentos que não simbolizam
uma realidade de pronuncia, nem os
efeitos imprevisiveis da influência de

t.ais grafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras assim escritas:
dl se aprovado, traria grave repercususão na ordem econômica do pais
e acarre::al'ia complexos sociais, dt!
solução dificilima p:ll'a não dizer impossivel.
Propo:1do, pois, a revogação do De··
cl'eto-lei n. o 8.286. andou inspirado o
ilustre Deputado Coelho de Sousa, em
cujo acêrvo de. serviços prestados ao
país se inclui mais este de alta signiticação patriótica,
II - Assaltou-nos o espírito, ao redigirmos a primeira parte deste parecer, o aspecto juridico do projeto,
Embora o asunto seja da competência do órgã.o técnico da Câma.ra A Comissão de Constituição e Justiça
- não podemos nos eximir de apreciá-lo, decorrente que é de convenio
COm finalidade cultural.
A Câmara dos Deputados, na sessão de 14 de dezembro do ano próximo findo, aprovou a Convenção
Ortográfica de 1943, dependendo agora
do pronunciamento do Senado
para onde foi enviada a mensagem
do Executivo.
Aprovada a Convenção na Câmara
cessou a discussão brilhantemente
travada nas suas comissões técnicas
Eôbre a necessidade de sua lprovação pelo Congresso. Dois eram os
fundamentos que levaram o nobrt::
Deputado Carlos Valadares, no seu
brilhante voto em separado. a concluir pelo arquivamento da mensagem do Poder Executivo, de 29 de
dezembro de 1948.
11 A retificação foi dispensada no
próprio texto da Convenção: e
2) a competência, nos regimes autoritá,ios, é exclusivamente do Chefe
de EstMlo.
A exposição de motivos do então
Ministro das Relações Exteriores, Dr.
Raul Fernandes, desenvolvida pelO
re!at.or Deputado Coelho de Sousa,
firmava-se na necessidade de suau
aprovação pelo Congresso, porque "a
Constit.ulção Federal de 1937, vigente
na época da assinatura da ConvenCão Ortográfica exigia, em seu artigo
74, letra d, a aprovação pelo Poder
Legi;,lativo dos tratados e convenções
internacionais celebrMlos pelo Prestdente ria República. Tal aprovação,
rntretlll1to, não se verificou. Foi baixado o Decreto n.o 14 533. de 18 de
janeiro de 1944, promulgando a Conve!lção, quando se fazia necessária a
efetivação da ratificação por via do
Decreto-lei do Presidente da Repú-
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blica
que. no momento, exercia
cumúlativamente o Poder Legislativo
já que não estavam em funcionamentv a Câmara dos Deputados e o
Conselho Federal".
O Sena.do vai opinar. Ou aprova
a Convenção ou a declara já aprovada segundo a legislação vigente ao
tempo em que foi ce'ebrada. Ou pode
ainda lhe recusar aprovação.
Em qualquer das hipóteses acima
figurada5 nenhum obstáculo se opõe
a revogação de Decreto-lei n.o 8.286
A revogação nãc implica uma parada na evolução da lingua: não impede novos exames de "um problema
permamm temente em estudo": e nem
proibe que as Partes Contratantes,
por suas Academias. elevadas a categoria de órgãos consultivos das duas
Nações interessadas. celebrem novos
acôrdos, uma vez que concluidos, sejam submetidos a aprovação do Congresso Nacional, a quem a Constituição atribui competência para legislar
sõbre base e diretri7es da educação
nacional (art. 63- X com referência ao
art. 5-XV letra d da Constituição.
O que, em sintese, pretende o pro ··
jeto e elidir a eficácia do acôrdo ortográfico de 1945, revogando-se o Decreto.·lei que o aprovou. E isto é pacifico e de rotina na prática do DireitJ Constitucional uma lei revoga-se
por outra lei.
Objetar-se-á que a r~vogaçã.o vai
infringir a Convenção, ato de Direito
Internacional Admitamos a objeção
por amor a controvérsia Na prática
moderna do Direito Púb~i~o Internacional.
distinguem-se
nitidamente
duas manife~tações de vontade na
elaboraçíl.C' dos tratados. Ensin'l Balladore p a llieri, Profrsor da Faculdade de Direito da Universidarle Católica cte Milão, no seu cu,·so ~ôbre "La
formatio '1 des traités d'l·1S la prrticme
Internatio!1ale CO~1tem~oraine:
"Surtout i1 y a à rlistinguer entre les manifestatiO"ls de volonté
que concouren' à 1ft fortl'n)ion ctu
traité et cel'<'!" qui dn' nnt lieu a
d'autres 'tct€" i'1r i d'e 1
<éparés
du premier bi0n qu';·v 'u~~e influence pqrfois c'f!"\ ·i,
pur celui-ci" IPrcueil eles Cf ttrs. Vol.
1-477) .

Para ilustrar Slla úpini~o. invoca
Palberi exemplo do d·re"c~ I ·ivado,
como a celebração do ('a~a,np.n1.O, em
que há, de um lado. em c2rta iÜlJóteSf>,
o consentimento dos pais. aLu IJre iminar, de natureza e fUl~~:; ü e""peuficas, e do outro lado, o ato do casa-

mento que é querido e formado pelos
esp::::sos. E conclui o mesmo publicista:
"Dans toutes ces hypothéses, il
a deux actes bien distinctes et
dont I'un est seulemente une condition, afin que l'autre puisse être
émane ou produise ses effects"
(obra sit.)
O ato - condição é a Convenção e
decorrentes são tcdos os entendimentos, os acôrdos que firmarem os dois
govêrnos - do Brasil e de Portugal,
- por seus órgão~ consultivos
a
Academia Braileira de Letras e a
Academia de Ciências de L1sbôoa.
A convenção não aprovou acôrdos;
consagrou o principio do entendimento entre as Parteé Contratantes para
unificar a l1ngua comum, quanto à
ortografia.
A nosso vêr, não se tem dado a.os
vocábulos - eon venção e Acôrdo, a sig~lifica ção que lhes dá o DireIto
Público Internacional .
"A ConvençãO em nada difere do
tratado quante a <ua estrutura e pode ser empré"s,lda :·omo sinonimo dêste, Houve época em que 'o se deva
aquela denommac::3.c a compromiSSOS
de valor restritú ou referentes a obJetos de natureza ('conômica comercial
ou administrativa, reservando-se a
de tratado par... o, ajustes mais importantes ou .obre assun:os de natureza política. Hoje, porem as duas
expressões si.o usadas mdiferentemente, sem distinção apreciável entre uma
e outra. O convénlO o acõrdo e o
ajuste, ora se empregam como têrmos
genéricos, ora par \ designar compromissos ou obrigac.:ôe~ mternacionals de
imporlâ.nc'a restrita ,H Accioly Tratado de Direito Público Internacional, vol. Il-39U).
'·Conforme Lal tncontros de voncaúc~ ~.e
aZl:'n, ou não com certas
wlemd'ldes, charn~ 'l1-lhes s Im p I e s
acôrdos'
(Granae EnciC'opédia
Portuguêsa e Brasileira
palavra
Con veu çao I
Con "/er;çâo. pOIS, no sentido exato
do DireIto Inter lhclOnal, só houve
uma -

a de

19·;~.

A revogaçào, portanto, não fere a
Convenção: (;"jck I vigênCIa de um
ato decorre:Jtc
' acordo de 1945.
Portugal. 'I1P" ", por portaria, já
lc\'OgOU ,-,are '"' , 'lte o Acôrdo de
1931.

"Três SLr.:J 'Ia < 'nis tarde. portugal
;I".U': la erl r,lartL o convencionado.
Por portaria de 27 de maio de 1931,
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cancelava as recomendações do acõl'do Lisboa, e publicado em anexo ao preluso-brasileiro que determinaram a
&ente Decreto-lei .
Art. 2.° Em cumprimento das conadoção d a~ graJil'.' ação e diretor,
mandando (f.rrever accão e director" . dições do Acõrdo Ortográfico. incumblr-se-á a Academia Brasileira de Le(M Paulo Filho , Acôrdos e Desacõrdos - no Correio da Manhã de 3 tras de adaptar às normas nêle fixadas as Instruções para a publicação
de fevereiro el e 1952).
do Vocabulário da U !1gua PortuQue ês"e acõrdo n"io teve as caracteguesa.
risticas de uma convenção basta que
Art . 3.° A Acadamia Brasid eira de
se leia o comunicado da Secretaria
encarregar-se-á, Igualm ente. da
Letras
da Presidência da República, de 30 de
elaboração
de um Vocabulário Ortojunho de 1944, dist ribuído pela Agêngráfico
Resumido
exemplifica tivo das
cia Nacional' ao "enviar a Port ugal
normas
est
abelecidas
no Acõrdo, e de
delegaclos autor izados da Academia
nova
edição,
conseqüentemente
retunBrasi'eira de Letras, que promoverá
dida,
de
seu
Pequeno
Vocabulário
Ore ultimará, em enten d im en tos com a
tográfico
da
Lingua
Portuguesa
Academia das Ciências de Lisbôa, a
Art. 4.r Terão caráter oficial. serelaboração das bases definitivas da vindo
de padrão à escrita vernácula,
ortografia da língua de acõrdo com
para
o ensino no pais. como
assim
o t eJ:to e o espír it o da Convenção (de
para
as
repartições
públicas, e Inpe1943) para que pos-am os dois gopendenmente de nova aprovação do
vernos promover os necessários e fiGovêrno os Vocabulários organizados
nais atos legislativos referentes à mapela Academia Braslleira de Letras,
téria" E mai~ adiante acrescen ta:
nos têrmos das instruções a que se
"espera o Govêrno que com essa prorefere o art . 2.°
vidência que resolveu tomar para a
Art . 5.° O Ministério da Educaçao
qual conta com o apoio da Academia
e Saúde baixará oportunamente porBrasileira de Letras no credenciar e
taria em que consigne a obrigatoriedesi gnar os seus repr esentantes" etc.
dade, nas escolas. da ortogra!ia reA n d a r a m acertados os delegados gulada pelo Acôrdo inter-acadêmico,
quando deram à reunião o nome de
tendo em vista as conveniências do
"Conferência Interacadêmica" , como ensino. a suficiente difusão dos Vointeracadêmico foi o entendimento de c/'Lbulários acadêmicos e os prazos que
1931.
forem razoáveis para a adaptação
A iniciativa do Deputado Coelho de dos livros didáticos, sem prejuízo de
Souza se ajusta às normas do Direito
autores e editores .
Constitucional e corresponde aos anArt. 6.° O presente Decreto-lei enseios da Nação por uma elaboração
trará em vigor na data da sua publicação.
austera de suas leis. evitando a mulArt . 7.° Revogam-se as disposIções
tiplicidade legislativa a través de decreem contrário .
tos contraditórios .
Rio de Janeiro, 5 de dezembro ae
Sala "Carlos Peixoto Filho", em 20
1945,
124.° da Independência e 57.° da
de maio de 1952. - Eurico de Aguiar.
República.
Sales. Presidente - An tonio Peixoto,
Relator. - Lau r o da Cruz - Otavi o
JosÉ LINHARES

L oho. Carlos Valadares _ Joel
Pr esidio. - JorQe La.cerda. - N estor
J ost - Coelho' d e Souza . - N elson
Omegna.

LEGISLAÇÃO CI TADA
DECRETO-LF'I N° 8.286. DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
A prova o Acórdo Ortof/rático para n
unidade da língua portuguesa

O Presidente da Reoública. usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 180 da Constituição decreta:
Art. L" Fica aprovado o Acôrdo
par a a unidade ortográfica da língua
portuguesa. resultante dl,' trrba!hos
da Conferência Inter-acadêmIca de

A. de Sampaio Doria
Jorge Dodswort.h Marttns
Canrobert Pereira da Costa
P. L eã o Veloso
J. Pires do Rio
Mauricio Jo ppert da Silva
Th eodur eto de Camargo
Raul Leitão da Cunha
R . Carneiro de Mendonça
Armando F . Trompowsky

PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO
DA CONFERtNCI A ORTOG RAFICA
DE LISBOA
As Delegações Brasileira e Port uguesa. ao encerrar os seus traba lno~,
tendo em con sideração que o obJe-
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tivo da Conferência se restringia à
eliminação, por mútuo acõrdo, das dIvergências existentes entre os Vocabulários Ortográficos das duas Academias de 1940 e de 1943; mas atendendo, outrossim, a que as c:lrcumstâncias lhes ofereceram o ensejo de
l"t~auzar em comum a'õ<1ns atos complementares, no sentido de facilitar
as operações acadêmicas conducentes
à execução. nos dois Paises de lmgua portuguesa, do estipulado na
Convenção de 29 de dezembro de 1943,
resolvem:
1.0 submeter aOS respect1vos Governos, para os efeitos que forem jUlgados convenientes, os seguintes QIJcumentos, dos quais consta que o ODjetivo da conferência foi plenamente
atingido, adotando-se critério unitàrIo, mediante ajustamentos e concessões reciprocas, em todos os pontos de divergência verificadOs:
a) instrumento do Acõrdo Ortogràficú de 10 de agõsto último (doc. D; j
b) instrumento complementar, de 2b
de setembro findo, que contém o desenvolvimento analítico de cada um:t
das 51 bases do Acõrdo, para maIS
perfeita compreensão e exempliflca.
ção dos casos examinados e resolvidos (doc, lI);
2.0 encaminhar às duas Academ1as
as "Instruções" para elaboração dos
Vocabulários decorrentes do Acôrdo,
apresentadas pela Delegação brasileIra, já examinadas, discutidas e aprovadas pela ConferênCIa em sess2.o de
2 do corrente 'doc. [IIl, afim de que
as doutas Corporações, como é de
sua compe~ncia. se pronuncIem sóbre a matéria, sem prejuizo do que
foi preceituado no instrumento de 10
de agõsto de 1945 e nas resoectivas
bases analitlcas de 25 de sêtembro
(docs. 1 e ID;
3. o rel.::omendar às duas AcademiaB,
no~
têrIno~ da
resolução adotada
pela Conferên.cia em sessão de 2 do
corrente, a organização. com a possivel breVIdade. do Vocabulário Ortográfico Resumido a que se referem
os artigos 1 e II da primeira parte
do Acõrdo de 10 de agõsto último a
um. tempo Inventário das palavi:as
báSIcas da língua e prontuário das
alterações agora introduzidas na escrIta portuguesa unificada com o fim
de prover com urgêncla às necessidades do ensino, da lmprensa e d::1S
Repartições oficiais de aml:los os Paises, até que as Academias dêem à
estampa os seus Vocabulários completos;

4.0 manifestar à Academia Brasi-

)pi~~

'.pt,.~.

rje~ejo

expresso pela
Delegação portuguesa, de que aquela
eorporação tome a iniciativa dos traOu ••• u
_, Iiv.!d.oularlO t"tesumldo. com
l:I colaboração da Academia das Ciências de Lisboa. mediante permuta de
provas tipográfica5 atendendo a que
" Delegação Brasileira, durante a sua
permanência em LIsboa. elabOrOll 11\
um projeto do referido Vocabulário,
de que foram presentes à Conferencia algumas fõlhas;
5,0 expressar o seu voto no sentido
de que o mstrumento do acõrdo e as
respectivas bases anallticas (docs. I
e lI>, cUja entrega se fará diretamente aos dois Governos, seJam publicadas ao mesmo tempo em Portugal
e no Brasil;
6. 0 sugerir as vantagens da reunIão,
na cidade do Rio de Janeiro e na prImeira oportunidade. de um Congresso
da Língua Portuguesa;
7.0 preconizar o prosseguimento (la
colaboração íntima, permanente e
diuturna das duas Academias em
tudo quanto diga respeito à unidade
ortográfica, ao esplendor literário e à
política de expansto e prestigio do
Idioma.
ri"

f)

•

Lisboa e Palácio da Academia, em,
6 de outubro de 194n
O PRESIDENTI!:

Julio Dantas
A DELEGAÇÃO BRASILEIRII
Pedro Calmon
Qlegario Marlanno
José de Sa Nunes.
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Gustavo Cordeiro Ramos
José Maria de Queiroz Velloso
Luiz da Cunha Gonçalves
FranCISco da Luz Rebelo GonçaLVes.

CONFERtNCIA INTERACAD:UIICA
DE LISBOA PARA A UNIFICAÇÃO
ORTOGRAFICA DA LíNGUA
PORTUGUESA
Conclusões complementares
do Acôrdo de 1931
RELIITÓRIO

Em cumprimento do que ficou resolvido em 6 de agõsto corrente. na
ncna cessão conjunta das duas delegações à Conferência Interacadêmlca
de Lisboa, a comissão de redação
abaixo assinada, apresenta o seu re~

,
•

"
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latório, em que se define a orientação
a que obedeceram os trabalhos e se
resumem as conclusões una.nlmemente
aprovadas pelas duas delegações, a
fim de se eliminarem as divergências
verificadas entre os vocabulários das
respectivas Academias. resultantes dd
Acôrdo de 30 de abril de 1931 e publicados em 1940 e 1943.
PARTE PRlMEI!lA

I

•
,

--'e
c

Para que o Acôrdo interacadêmico
de 1946 tenha imediata expressão prática e exemplificativa, as duas Academias promoverão a publicação conjunta de um "Vocabulário Ortográfico
esumido da L1ngua Portuguesa" Que
consigne, tanto quanto pO:'sível, s6mente as palavras Indispensáveis cuja
grafia possa servir de modêlo às derivadas, afins ou similares.
II

•

Na elaboração das "Instruções" que
devem preceder o "Vocabulário Orto·
gráfico Resumido da Lingua Portuguesa", a matéria será ordenada, em
suas linhas gerais, de conformidade
com as "Instruções para a OrganIzação do Vocabulário Ortográfico da
Lingua Portuguesa"
elaboradas em
1943 pela Academia Brasileira de Le·
tras.

•

Sendo propósito dos dois Governos
e das duas Academias de Portugal e
do Brasil a unidade ortográfica em
harmonia com o esplrito e a letra da
Convenção Luso-Brasileira de 29 de
dezembro de 1943, foi preciso transigir. de parte a parte:
ai quanto a d~termin::ldas consoantes que, na pronúncia resp€ctiva dOi
dois palses. ora são mudas, ora são
sonoras
ou ligeiramente
sonoras
(exemplos: fato, facto: adoção adollção;

espetacular. espectaculm

etc.I,

tanto mais que, mesmo em cada um
dos dois palses, não é invariável, em
tôdas as re3'iões, o uso d e tais consoantes;
bJ quanto à acentuação gráfica, ora
modificada. ora 9.bolida, de modo Que
as mesmas palavras nunca se.iam escritas diferentemente, sendo is~o, até
certo ponto, uma consequência da doutrina anterior:
CI e, de modo
geral. quanto ao
principio até então observado, de que
tudo quanto se diferença na fala se
diferença na escrita porquanto, obedecendo a lingua portuguesa, em cada
um dos continentes onde é falada .
tendências fonéticas variáveis, nunca
se pOderia chegar à desejada unidade
ortográfica, se se obedecesse rigor.samente a tal principio.

'l

III

VI

Não se consentem grafias duplas ou
facultativas. Cada palavra da língua
portuguesa terá uma grafia única
Não se consideram grafias duplas a~
variantes fonéticas e morfológÍca3 de
uma mesma palavra.
IV
Existem no léxico da língua portuguesa inúmeros vocábulos de uso 11mitado ora a Portugal, ora ao Brasll,
chamados "lusismos" e "brasileirismos". Podendo embora tais vocábulo!>
não figurar nos pequenos ou grandes
vocabulârios das respE:ctiva~ Academias. deverão êles obedecer às regras
ortográficas unifICadas, em obediência ao principio aqUI consagrado, de
que tõdas as palavras da Llngua pertencem a um só sistema ortográfico .

Cada uma das duas deelgaçôes apresentou, no inicio dos trabalhos, uma
lista de observações sôbre as divergências verificadas na aplicação do
Acôrdo de 1931 e constantes dos vocabulários de 1940 e de 1943.
Do exame a que se procedeu de cada
uma de tais divergências, assim como
do estudo de algumas Questões pendentes ou omissas que convinha e~la
recer. tudo em proveito da unidade
da ortografia comum aos dois palsei,
resultaram as resoluçôes, unânimemente aprovadas, que constam da
parte a seguir.
Comprendiando embora êste relatório tõdas as soluções aprovadas, e
firmando desde logo o compromisso
das duas Academias no tocante a sua
observância, a Conferência prOVidenciará para a elaboração imediat,1 de
um text.() que contenha, analiticamente, as bases ortográficas do presente Acõrdo e dos ajustamentos que
o completarem.
Dessrtrte. ter-~e- ão atingido plenamente os fins do Acôrdo interacadêmico de 1931 e da Convenção Luso-

V

Reconheceu-se que as principais divergências que se observam nos vocabulários de 1940 e 1943 provêm, sobretudo, de fenõmenos fonéticos, peculiares, como e natural. não só a cada
um dos dois países, mas até a determinadas regiões de um ou do outro.

•
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Brasileira de 2 9de dezembro de 1943:
a unidade ortográfica da língua portuguesa.
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PARTE SEGUNDA

I

Manutenção do k, do w e do y em
derivados vernáCulos de nomes próprios estrangeiros.
II
Manutenção, também, em derIvados
vernáculos de nomes próprIos estrangeIros, de combinações gráficas gue
não /lejam peculiares da nossa escnta.
III
Emprego do h em doslção mlcial !Xlr
fôrça da etimologia, da tradição escrIta ou de certas adoções convencIOnais.
IV
Regularização do emprego dos dIgramas ch, ph e th no final de formas
onomásticas da tradição bíblica, levando-se em consideraçao o uso cumum.

v

Regularização do emprego oas COllsoantes homófonas: ch e x; g palatal
e j; sibilantes surdas s. S8, C, ç e x; s
final de sílaba e x e z idênticos; s final de palavra e x e z idêntitos; sIbIlantes sonoras interiores s, x e z, segundo o critério adotado no "Vocabulário" de 1943.
VI
Regularização do emprego das consoantes c e p nas sequências cc, eç,

'ct, pc, pç e pt;
1.° Eliminam-se nos casos em que
a consoante é invariàvelmente muda
na pronúncia dos dois palses;
2.° Conservam-se nos casos em que
são pronunciadas num dos dois países
ou em parte de um dêles;
3.° Conservam-se após as vogalS a,
e, e o, nos casos em que não é Invariável a sua pronúncia e ocorrem em
seu favor outras razões, como a tradição ortográfica, a similaridade ao
português com as demais línguas românicas e a !Xlssibilidade de, num aos
dois países, exercerem influência no
timbre das vogaís anterIores;
4.° Conservam-se também quando,
sendo embora mudas, aparecerem em
palavras ou flexões que devam harmonizar-se gràficamente com palavras
ou flexões afins em que essas consur lt,S se mantel'.harn.

VII
Regularização do emprego (elirnlnação ou conservação) de consoantes de
outros grupos ou sequências: s da sequência xs, quando após êle vem outra consoante: b da sequência bd; b
da sequência bt; c da sequência cd; 9
da sequência gd; 9 da sequência gm;
9 da sequência gn; m da sequêncla
mn; p do grupo inicial ps; ph do
grupo ou sequênc1a de origem grega.
phth; th <ta sequência de origem
grega thm. A eliminação dessas consoantes dependerá de serem invariavelmente mudas; a sua conservação
(ou substituição, como no caso de ph
mudado em I, ou th mudado em t)
dependerá de serem invariàvelmente
pronunciadas ou de oscilar o seu uso
entre a prolação e o emudecimento.
VIII
Regularização do emprego das consoantes finais b, c, d, 9 e t em a.ntropónimos e topónimos, tomando-se em
consideração o uso comum.
IX

Regularização do emprego de e e
de t, assim como de o e u, em sílaba
átona, conforme o critério que se
adotou no "Vocabulário" de 1943.
X

Emprego exclusivo de perguntar,
pergunta, etc., na escrita corrente,
podendo, todavia, as formas preguntar
e preguntar, etc., meras representantes de variações fonéticas, ser consignadas em vocabulários e dicionários,
para se atender aos ca.sos em que se
queira reproduzir determinado tipo de
linguagem local.
Xl

Emprego exclusivo das formas quer
e requer na escrita corrente. em vez
das formas quere e requere . que, entretanto, serão legitimas, quando se
ligarem ao pronome complemento o
ou a qualquer das suas flexões:
quere-o, quere-a, requere-os, requere-as.
XII
Regulal1ização da escrita das vogais
nasais, matéria sôbre a qual os dois
vocabulários <1940 e 1943) são conformes, mas em cuja prática se têm verificado iregularidades.
XIII

Regularização da escrita dos ditonorais e nasais nas mesmas circunstâncias e pela mesma razão do artigo
anterior.
go~

•

•
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XIV

Omissão do acento agudo nas vogais tônicas i e u quando são fonéticamente distint"as de uma vogal anterior e estão em sílaba terminada
por t, m , n, T ou Z , ou são seguidas de
nh. (Exemplos; adail coimbra , constituinte, dem'iurgo , 1uiz, r ain ha> .

XV

Omissão do acento agudo no i e 11
de p ~ l av r as paroxitonas, quando precedidos de ditongo; nos ditongos i u e u! tônicos precedidos de vogal ; e no u tônico de palavras paroxítonas, quando precedido de i e segUido de s e outra consoante . (ExempIos . baiuca, bocaiuva, cauila; atraiu,
tõnico ~

•
•

pauis; sem iustoJ.

XVI

Omissão do acento aguda na terminação eia Odeia . assembleia, epopeia) ,
na terminação eico (epopeico , onomatopeico) e no ditongo oi de algumas
palavras cuja pronúncia não é uniforme nos dois países (comboio, dezoito ) .

VXII

.

Emprêgo do acento agudo na terminação ámos da primeira pessôa do
plural do pretérito perfeito do indicativo dos verbos da primeira conjugação. Observe-se que, nêste caso, em
que as pronúncias de Portugal e do
Brasil divergem, o acento agudo não
serve para indicar o timbre, mas
apenas para distinguir essa forma da
sua correspondente no presente do indicativo. em beneficio da clareza do
discurso .
XVIII
Emprêgo do acento agudo em palavras cuja vogal tónica é abert a e que
estão em homografi a com palavras
sem ace ntuação propria . ExemDlos:
pélo. do verbo pel ar por h aver 'pel o,
agl ctinação de per e lo; pára do verbo
parar, por haver para, prescrição .
XIX

Ep.lprêgu do acento circunflexo nas
vogais a e e o tónícas dos vocábulos
proraroxitt.nos, quando elas são seguidas dp sílaba inicIada por consoantE ll'l.'a l f' sjo inval'l il. velmente fech a·d aF na }jronúncia d" Portugal e do
B.ra~I J. rExe p' los : câmara,
pâni cO,
fem ea, comoro ) , E:m orêQ o do acen to agydo em vez do circunflexo, quando nao se dá essa in varia bilidade de

timbre . (Exem pl os' ar ad ,lm ico. edénico anatóm ico. àcmo;l.l r, O me:;1'1Ll se
observara em reja ~ã( H;~ p:: ro:;ltonos
que , pr'ô clsando de ,'cen' t 1'l.ÇRO graflca,
estejam
em
id ênti,8 ~
condl<;es .
(Exemplos; Amo·ti, té' 'ii T Vénus, abdômen

bón us).

q:·c o a C('11 t n agudo nos
soored.tof casos ele rronúl~ci a não invariável serve apenas para indicar a
tonicidade. e não o tim broe .
Observ€ - ~ e

XX
Emprêgo do acento cincunflexo nas
formas aa terceira pc cd\, do plural
têm . vêm cont êm . CfJ r vém etc. , gràficamente dIstintas dn < tl' rl' ''iras pessoas
do singular correspondente - tem,
vem, contém, convém, etc. Esas forIr.as terão emprêgo exclUSIVO na escl'lta corrente, preterindo assIm as fle xões t êem, vêem, contêem convéem,
etc . que se consideram como diaJecta:s.
XXI

Emprêgo do acento circunflexo nas
formas verbais que têm o hiate ee,
com e tónk o fechado : creem, dêem,
l êem , vêem <do verbo ver) ; e omissão do mesmo acento nas formas verbais e nominais que têm o hiato 00;
abençoo, voo, Aqueloo, Eoo .

xxn
ElimL'1ação do acento circunflexo em
homógratos heterotónicos Icomo cerca. su bstantívo, com e fec hado e cerca ver bo. com e aberto : torça. substantivo, com o fec hado, e tor ça verno, com o aberto) !!:xcept uam-se os
casos de homõgrafos heterofónicos que
representam flexôes da me~ma palavra
I pôde f. pOde : dêmos e dem os) e os
ca,"o< de palavra~ com vogal Gónica
fechada que são hon> ~2 rafas de outras
sem . acentuação própria (pê lo, substantIVO, c pelO, agll't;n8 ão de IJel (l
LO; por verbo , e por pr€' PQ~ição).
Ainda que no caso de dêmos e demos
c:". o se i'erifique sempre 't dlstmção de
ta;') bre entre a vogal tón ira da torma
conjunti7a ~ a do oJ'pt ,ónto p.er: elto do
indicativn, pais a s< ~g unde pOde também soar com e fe chad o a clareza do
discurso recomenda q~' e ' elas se diferencem gràfk ame"l te t.a l nomo ~l1cede
nas fo rmas em amos e ámos, do número XVII.
XXIII
. Emprego do acento grave nos advérbIOS em mente que provêm de formas

•

lD •
adjetivas marcadas com 'l.cento aguúo e nos derivados em que entram sufi~os precedidos do infixo z e CUjas
fúrmas basicas são marcadas com o
mesmo acento. (Exemplos: benejlca-

outros análogos elementos de origem
grega, de confornudade, em ~uas linhas gerais, com as .. Instruçoes" de
1943.

mente. agradávelmente, d!straidamente, herolcamente, mamente, somente;
làbiozi1t!10,
petaldzinha,
debilzmhu,
10iazlnhu. ór/uozmho, ane!zznhos, a1'Ozinha, cajllzinho, cajezei1'O,cl1apeuzito,
chàzada, miLzinha, vintenzinho).

Emprêgo do hífen em palavras formadas com sufixos de ongem tu.gigcaram, c"ue
re;.;ru, .. "wU1
formas
adJetivas, como açu, guaçu e mlrnn,
quandO o primeIro elemento acaba em
voO'al aocntuada
grallcamente
ou
qu~ndo a pronuncia eXlge a dlStinçã.o
gráfica dos dOIS elementos.

XXIV
Emprêgo do acento grave nas contraçeõs de palavras inflexlVas com as
formas do artigo ou pronome _..)monstrativo u, a, os, as. bem como nas contrações da preposição a com as tormas p r o n o m i n a i s demonstrativas
aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo,
aqueloutro, aqueloutra,
aqueloutros,
aqueloutras.

XXV
o
o

Supresão do acento grave em Goiana e seus derivados.

)(

XXVI
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Aboli~ão do acento grave em homógrafos, ;alvo quando importa diferençar por meio dêste acento, uormalmente mdicativo de abert.uxa vo:a.iCIl, certas formas que estão em nomogratla com outras que lhes são etImologica...Tlente paralelas. Deste modo se
distinguem: agora, inter1e!ção de uso
dialectal ~Norte de Portugal), e agOra,
adverbIO, conJunção e interjeiçâo; ó,
a, Os, ás. formas arcaicas do artigo definido, e o, a, os, as.

XXVII
Supressão total do emprêgo do trema em palavras portuguêsas e aportu ..
guesadas.

XXVIII
Limitação do emprêgo de hífen, de
acôrdo com o uso traC:ICIOnal e corrente, em compostm, do vocabulário onomástico formados por justaposiç,~o de
palavrab (Vila Real, Belo Horizonte,
Santo Tzrso, Rio de. JaneIro porem
Monte'menor-o - Novo, Gra-Breta11ha
Austria-Hungrza,
Sargento-Mor I: ~

emprego do mesmo sinal nos del'lvados
de. compostos onomá~tico:; desse tipo
(Vaa-realense, belo-horizontino.
tro-húngaro) ,

aus-

XXIX
Regularização do emprêgo de nífen
em palavras formadas com prefixos
de origem grega ou latina, ou com

XXX

Xx..'X.l

Emprego do hUen nas ligações da
prepOSição de com as formas mor:ossálabas do presente do mdicatIvo d0
verbo haver (hez-de, hás-de, há-de,

•
•

heis-de, hão-de).

XXXII
Emprêgo do hífen em combinaçõ~s
ocaSIOnal:; de formas diversas que nao
constituem propriamente pahi.Vl as,
mas en(;adeamentos v o c a b u 1 a r e s.
(Exemplo: A estrada Rio de JannroPetrópolIS; o dlOsafio de xadrez Por·
tugal-França, etc) .
~XXlII

Supressão do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com as
formas do artigo ou pronome demonstrativo o, a, os, as, com formas pronominaIS diversas e com formas adverblais; e, como coroláno. regulariza"ão dos casos em que essas preposiçôzs se fundem gráficamente com
tais formas e daquêles em que se escrevem separadamente.
XXXIV

Abolição do apóstrofo nas dissoluções gráticas de combinação da pr~po
sição de com formas do artigo deflnido, pronomes e adverblos, q~ando
estas formas estão ligadas a
uma
constru;ão d·'! infinitivo. (Exemplo:
Em virtude de os nossos pais serem
bondosos) .

XXXV
Emprégo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutinação vocabular, qt:ando um elemento ou fração
respectlv[ó, pertence propriamente a
um conJunto vocabular imediato, ;:Kldendo, porém, ser empregada a preposição ln1i2gra.
(Exemplos: d'''O!
Lusíadas", n'''Os Sertões", ou de "Os
Lusíadas", em "Os Sertões").

•

•

11XXXVI

•
•

anlropónimos: Fulano, Sicrano, Beltrano; emprêgo, porém, da inicial mi-

Emprêgo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutina;ão voca ..
bular; quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e
se lhe quer dar realce por meio de inicial maiúscula: d' Ele. n' Ele d' Aqu.ele,
m'O, t'O Ih'O (a segunda ;>arte referente fi Deus, a Jesus. et.c.); d'Ela,
n' Ela, d' Aquela, m' A, t' A, lh,A (a segunda parte referente à Mãe de Jesus) .

núscula nessas mesmas palavras,
quando elas valem por sinónimos de
individuo. tipo, sujeito, etc.

XXXVII

Emprego da maiúscula inicial em
palavras que designam altos conceitos
políticos, nacionais ou religIOSOS, o·uando elas
se usam
sintéticamente.
(Exemplos: a Nação, o Estado, a Ra-

Emprêgo do apóstrofo quando, no
interior de uma palavra composta se
faz invariávelrnente, ao Brasil e em
Portugal. a eU são do e da preposição
de: copo-dagua (planta) mãe-d'água,
pau-d'alho, pau-d' arco. etc. Dispensa
do apóstrofo quando essa elisão é estranha à pronúncia brasileira, emb:;ra seja normal na
portJt.:guêsa:

XLI

Elmprgo da maiúscula inicial nOS
nomes dos pontos cardeais e colaterais, quandO designem regiões.
XLII

ça, a Lmgua, a Igreja, a Religião).

XLIII

XXXVIII

Emprêgo . de maiúscula inicial nos
nomes de ciências, ramos cientificos e
artes, quando propriamente deslgnam
disciplinas escolares ou quadros de estudos pedagogicamente organizados.

do apóstrofo nas ligaçóes
santo e santa a nomes do
quando se dá a elisão da
daquelas formas: Sant'
Ana, Sant'Iago (como em Calçada de

Regularização do emprêgo de maiúscula inicial nos títulos e subtítulos de
livros, publicações periódicas e produções artísticas.

rnaçã-de-adão.

Emprêgo
das formas
hagiológlO,
vogal final
Sant'Anú.

Ordem

de

XLIV

Sant'Iagn) .

Quando , porém. tais ligaçõeb, operada
a mesma elisão. constituem perfeitas
unidades mórficas dev-em aglutmar-se
os dois elementos: Manuel de Santan.a, Santana do Parnaíba, ilha de Sartttago
Elm paralelo com êsse caso empre-

ga-se também o apóstrofo n~ ligação
de duas tormas antroponimlcas. quando se ellde um o f i nanaI ueue !l€l1e
do se ellde um o final na prImeira:
N!:m'.Alvare s, Pedr' Alvares. etc. , o) que
nao Impede que se escreva igualmente
N '}no Alvares, Pedro Alvares quando
nao há elisão.
'
XXXIX

Emprêgo de maiúscula nos nomes
étmcos de qualque" notureza. nos nomes do _calendário (Com exceção das
deslgnaç02S ,vernáculas do~ dias da sernan~, tradIClOnalmente escritas com
m~nusculas) e nos nomes de festas públicas tradicionais.
XL

Emprêgo da maIúscula lmclal nas
palavras que nomeiam indetermmadamente pessoas, fazendo a::. vzes de

XLV.

Emprêgo de maiúscula inicial nas
formas pronominais que se referem a
entidades sagradas, sempr,e que
se
q~eira dar-lhes realce. e na reprodução de formas pronommais de que
usam pe&soas de alta hierarquia politica ou religiosa, quando se refiram a
si mesmas (Eu, Nós).
XLVI

Emprêgo de maiúscula inicial f não
maiúsc ula, nos nomes de cargo~. rostos ou dlgnidades. e nas palavra~ designativa~
de
quaisquer
tít.ulos.
(Exemplos: el-rez,
marqUês de . _, o
preSIdente da República J Ressalvamse os casos em que a maiúscula e exigida por hábitos oficiais ou por preceItos de outra ordem . jà estabelecidos
nos vocabulários da:; d uas Academias. ,
(Exemplos:
aprovado pela Portaria

°

n."- do MimstTo da Marinha'
Sua
Ex. a ? S7. Presidente da República; A
Sobnnha do Marques (titulo de livro
~c.).

'

XLVII

Emprêgú da minúscula inicial em
v,ez da maiúscula, nas palavras q,;e li-

-

gam membros de compostos onomásticos ou elementos de locuções onomásticas desde que sejam;
a) formas do artigo defmido:
bl palavras inflex;vas. simples ou
combina0 as com as mesmas formas'
Cl locuções referentes a 'lualou·er ca~
tegoria de palavra~ inflex:vas'e combinadas ou não de modo idêntico.
XLVIII
_Regularização das normal' da divisa0 silábica. de conformidade. nas linhas gerais, com o "Vocábulário" de
1943.

XLIX
Abolição. das formas inveltidas do
ponto de _Interrôgação e do ponto de
exclamaçao, os quais serão apenas
(? e !). para assinalar o fim de interrogações ou exclamações.
L

ponservação, para ressalva de direItOs, da grafia dos nomes próprios
adotada pelos seus possuidores nas
resp~tivR:s . assinaturas bem como da
grafIa origInal de firmas comerciais,
sociedades, marcas e títulos, inscritos
em registro público.
LI

•

Substituição dos topónlmos de línguas estrangeiras por formas vernácu~as equivalentes, sempre que estas
seJam antlgas na Língua ou entrem
no uso corrente.
Sendo ~e imJ?or~ânda - à margem
da matél'la propnamenre ortoR"ráfica
- quI" se fixem normas para a 'idoÇão
da mesma técruca lexicográfica. as
dua..< delegações deddiram também
regularizar casos morfológic0s de diversa .nat~reza. cujo tratamento possam tnfhur na unidade ortográfica,
tais como, entre outros;
a)
a conjugação dos verbos mais
usador em ear e iar, especialmente no
presente dn indicativo, no todo ou em
parte:
bl as grafias dos vocábulos sincréticos e dos que apresent.am uma ou
mais variantes. tendo-se em vista o
étimo e a história da Lingua:
CI a estrutura dI' vocabu!0.o da nomenr1::ltura cientifica ou erudita, como
os terminados em ita, ite e ito na desÍ!mad\n de, re~"e"tivamente: minerais fÓSSE'is e fOC h as:
d) particularidades relativas a flexão rlf' gêneros e de número.
Lisboa 10 de agôs[() de 1!J45. A Com:ssão de Redação: Ruy Ribeiro

•

12Couto. - José de Sá Nunes - Francisco da Luz Rebelo Goncalves.

Aprovado por unanimidade na décima sessão da Conferência Interaeadêmíca de Lisboa para a unificação
ortogrãfica da língua portuguêsa.
Em 10 de agôsto de 1945 - Júlio
Dantas. Presidl'nte. - Pedro Calmon.
- Gustavo Cordeiro Ramos. - José
Maria de Queiroz Velloso. - OlegáriO
Mariana. Luiz da Cunha Gonçlaves.
O k, o w e o y mantêm-se nos vo-

cãbulos derivados f'ruditamente de
nomes próprios estrangeiros que se
escrevam com essas letras; frankli-

niano, kantismo; darwinismo. wagneriano; byroniano, taylorista Não é

lícito, portanto, em tais derivados,
que o k o w e oy sejam substituídos
por letras vernáculas equ3valentes:
cantisrno daruinismo, baironiano, etc.
BASE II

Em congruência com a base anterior, mantêm-se nos vocãbulos derivados eruditamentp de nomes próprios
estrangeiros. não tolerando substituição, quaisquer Combinações gráficas
não peculiares à nossa escrita qUe figurem nesses nomes: comtista de
C o m t e; garrettiano, de Garretti;
jejjersônia, de Jefferson; mülleriano,
de Müller; shakespeariano, de Sha-

kespeare.
BASE UI

O h inicial emj)rega-~e: l.1) por
fõrça da etimologia; haver, hélice,

hera.

hoje.

hora

humano;

2.°)

em

virtude de tradição gráfica muito longa com origem no próprio latim e
com paralelo em linguas romfi.tnlcas:
húmido. humor: 3.1)) em virtude de
a do ç ã o oonvencional: há?, hem
hum! Admite-se, contudo a sua supressão. apesar da etimologia. quando
ela está inteiramente consagrada pelo
uso: erva em vez de he7vo" e, portanto, ervaçal, ervanqrio. ervoso !e!U
contraste com herbaceo herbanano,
herboso, formas de origem erudita).
Se um h inicial passa a interior, por
via de composicão e o elemento em
que figura se aglutina ao precE'dente,

suprim~e: anarm/.mico
bzebdomaâ
dário, desarmonia, des'/mano exal'Srir ináb'l lobisomem reabilltar reaver transumar. Igualmente se suprime nas fOl'ma~ do verbo haver que

entram, com pronomes intercalad~s,
em conjugacões de futuro \ de cond,,donal: ama-!o-ei. ama-lo-:a. d·r-sea,
dirse-ia,
falar-nos-emos
íamos
juntar-se-Ihe-ão,

jalar-nosjuntar-se-

t

•

lhe-iam.
Mantémse, no entanto,
quando, numa palavra composta, pertence a um elemento que está ligado
ao anterior por meio de hífen: antihigiênico contra-haste,
sobre-humano.

pr e-história,

BASE IV
OS diagramas finais de origem hebraica ch, ph e th conservam-se 1ntegros, em tormas onom ásticas
da
tradição oíblica, quando , oam Ch= c,
ph = t, th = t) e o uso não aconselha
a sua sUbstituição: Baruch. Loth, Moloch. Ziph. 8<2, porem, qualquei :lestes
digramas. em formas do mesmo tipO,
é invariàvelmel'lte mudo, elimina-se:
Jose, Nawre, em vez de Joseph, Nazareth; e se algum dêles, por fôrça
do uso, permite adaptação, substituise, recebendo uma adição vocálica:
Judi te, em vez de J1iditl~.

BASE V

Dada a homofonia eXlstente entre
certas consoantes, torna-se necessário
diferen ~ ar os seus empregos gráficos,
que fundamentalmente
se regulam
pela etimologia e pela história das palavras . .€ certo que a varIedade das
condições em que se fixam na escrita
as consoantes homófonas nem sempre
permite fácil dit erenclação de todos
os casos em que se deve emprel?;ar
uma consoante e daquêles em que
diversamel te, se deve emprgar ou~
ra, ou ouras, do msmo som' mas é
indispensável. a )::esar dISSO,
presente a noção tleórlca dos vários tipos
d.e consoantes homófonas e fixar prátlCamente, até onde fôr possível os
seus usos gr áficos, que nos casos' especiais ou dificultosos a prática do
Idioma e a consulta do vocabulár:'o
ou do dicionário irão ensinando,
~e~ta conformidade, importa notar,
prmclpaJh1ente, os segUint-es casos:
1.0 Distinção entre ch e x: achar ,

ter

•

archote, bucha,
capacho,
capucho
chaml!-r, chave. Chico. chite, ch',rar;
colchao, colchete, endecha ,
estrebuchar, facho , ficha , flecha .
frincha.
gancho,. mchar, macho , mancha, mur~
char nzcho. pachorra. pecha , pechincha ,. penach?, rachar , sachar , ta cho;
amezxa.anexzm, baIxeI, baixo, bexiga.
b:uxa, ~oaxar, coxza, debuxo deixar,
eza:o, elzzr, enxofre, faixa, feixe. mad~1.Xa, mexer, oxalá, praxe, puar rouxmol, uxte (interjeição), vexar: tadrez, xarope, xenofobia x erife
-'_
oora.
"
~,
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2.° Distin~ão entre g platal e j:
adágio, alfageme, álgebra, algema, algeroz, Alges, algibeàe, algibeira. álgida, almaryem, Alvorge, ArgeL, estrangeiro, falange, ferrugem , fngir, gelosia, gengzva pergeli1TL . gen ngonça, Gibraltar, mete, gi n1a, girafa, gíria, Mrege, relógio, sege , Tânger.
virgem;
adjectiv0, ajeitar, a1 eru (nome
00

planta Indiana e de uma espécie de
papagaio), canjerê, canjica, en1eitar,
granjear. hoje, intru1ice, jecoral, iej-um, jeira, jeito, jelada, Jeova, 1enipapo, jequiri, jequitibá, Jeremzas, Jericó, jerimum, Je7'ónimo, Jesus,
jibóia, jiquipanga, jiquiró, jiquitam , ;irau, jinti, jitirana, laranjeira lojista, ma1l:stade . ma1estoso. man1enco,
manjerona, mucujê , pajé, pega1 e'/lto,
rejeitar, sujeito, trejeito.
3.° Distinção

entre

as sibilantes

surdas s. ss, c, ç, e x: ânsia , ascensão,
aspersão, cansar, conversão. esconso,
'farsa, ganso, imenso, mansão, mansarda, manso, pretensão. remnnso,
seara, s€da, Sela, sertã, Sernancelhe.
serralehiro, Singapura, Sintra
slsa,
tarso terso, valsa; abadessa, acossar,
amassar, arremessar, asseiceira.
asselo, atravessar, benesse, Cassilda, cOdesso
(idênticamente, Codessal ou
COdassal, Codesseda. Codessoso , etc),
crasso, devassar, dossel, egresso endossar, escasso fosso, gesso, molosso,
mossa, obcessão, pêssego,
possesso,
presságio, remessa, sobresseLente , sossegar; acém, aCêrvo, alicerce, ceboLa,
cereal, Cernache, cetim. Cinfães , Escócia, Macedo, obcecar, percevejo; açafate, açarda, açúcar, almaço, atencão,
berço, 8nçaco, caçanje, C(I(;uta, caràça,
dançar, Eça, enguiço, Gonçalve: inserção, linguiça. maçada. Mação, maçar, Moçambique, Moçâm edes, MOnção, muçulmano, murça. negaça. pança.
peça,
quiçaba,
quzçaça,
quiçama, quiçamba, Seiça (grafia
que
pretere as erróneas Ceiça e Ceissa),
Seiçal, Suíça, terço; auxilio, Maximiliano, Maximino, máximo.
proi1Tl.o,
sintaxe , .~ propÓSito deve observar-se:
a) Em princípio d.:: palavra :lUnca
se emprega ç, que se substitui invariàvelmente por s: safio, sapato. sumagre, em vez das antigas escritas

çafio, çapato. çumagre,

b) ~uando um prefixo se junta a
um elemento que começava outrora
por ç. não reaparece esta letra: mantém-se o s, que, encontrando-se entre
vogais, se dobra: assaloiado de saloio (ant. çaloioQ, e não açaloiado.
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4.0 Distinção entre s de fim d.e }1laba, inicial ou interior, e x e z Identicos: a.destral, Calzsto. escusar,. es-

zão, urze, vazar, Veneza, Vizela, Vouzela.

drúxulo. esgotar, esplanada esplendldo, espremer, esquisito, estender, Estremadura. Estremoz, mesgotavel; extensão, f;xpllwr, extraordmaTlO, ~nex
tricavel, mexperto, sextante,
textll;
ca,pazmente, infelizmente~ . ve!ozmente. De acõrdo com esta dlstlllçao. con-

O c gdural das sequências interiores cc (~egundo c sibilante. cç e ct,
e o p das sequê:1cias interior~s pc (e
sibilante), pç e pt, ora se ellmmam,
ora se conservam. Assim:
1.0 I!,'liminam-se nos casos em que
são invariàvelmente mudos, quer Il;a
pronúncIa portuguêsa, quer na brasIleira e em que não possuem qualquer' valOl particular: ajliçã?. afli~O,

vêm notar dois casos:
_.
aJ Em final de sllaba que nao seja
final de palavra, o x=s muda para s
sempre que está precedido de i ou u:
justapor, justalinear, misto,
sisti11:0
(clf. Capela Sistina) , Sisto, em vez ae
j.uxtapor, juxtalinear, mixto, sixtino,
Sixto.
b) Só nos advérbios em mente se

admite z= s em final de sílaba segUida de outra. De contrário, o s torna
sempre o lugar do z: Biscaia, e não
Bizcaia

5.° Distir.ção entre s final de palavra e x e z idênticos: aguarrás, aliás,

anis, após, atrás, através , Avis. 81·ás.
Dinis, Garcês, gás, Gerês, Inês, !TIS,
Jesus jus. lápis, LUis, país português,
Queirós. quis, retrós, resvés. revés. 7'0rr.ás, Vatdês; cálix, Félix, fenix, flux;
assaz, IJ.r70Z, avestruz, dez, diz.
Tez
(substantivo e forma do verbo fazer),
fi, Forjaz, Galaaz, giz, jaez,
matIZ,
petiz, Queluz,
Romariz, lArcos de)
Valdevez, Vaz. A propósito, deve observar-se que é inadmiss1vel z final

equivalente a s em palavra não OXltona: Cádis, e não Cádiz.
6. 0 Distin,;.ão entre as sibilantes sonoras interiores s, x <: z: aceso, analisar, anestesia, artesão, asa, asilo, Baltasar, besouro, besuntar, blusa, brasa.
brasão, Brasil, brisa <Marco de) Canaveses, coliseu, defesa. duquesa, Ellsa,
empresa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou trenesim, frisar, guisa, gUisar,
improviso, jusante, liso, lousa, Lousã,
Luso (nome de lugar
homómmo
de Luso, nome mitológico),
Matosinhos (povoação de P o r t u g a 1),
Meneses,
Narciso,
Nisa . obsélrâo.
ousar, pesquisa, portuguesa, presa,
raso,
represa,
Resende.
sacerdotisa. Sesimbra, Sousa, surpresa.
tisana, transe, trânsito, vaso;
exalar.
exemplo exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; abalizado. alfazema, ,lrcozelo, autorizar azar. -aze ..
do. azo, azorrague, baliza. hazar
leza, buzina, búzio, comezinho, deslizar, . deslize., Ezequiel, Frazão, fuzileiro,
Gal2za, guzzo, helenizar, lambuzar, leziria, Mouzinho, proeza, Salazar, sa-

"e-

•

BASE VI

autor, ~onduçáo, condutor, dzctOnano,
distrito, ditame, equinocw. eti1!QCLo e:t'tinto, função, funcionar. instint?, praticar, prod"ção. produto. restnçao, restrito, satisfação, vítima. mtorza, em.
vez de aflição, aplicto, auctor. conaucção, conductoT, diccionáT'o: distn.cto,
dictame. equinóccio, extmçao, extmett.., funcção,
tunccwnar.
instincts,
practicar, producção prod,!"cto, . re3tricçâo, restricto, sati.stacçaú mctlma.
victória; abSOrção, absorcionista, a~
sorção. assunção assunto . (.substantlVO), cativar. cativo descnçao. deocn·
tivo. descrito, excerto. inscultor tn~
cultura. presunção presuntivo. wontldão, pronto. prontuário. redençao r3denter. transunto, em vez de p.bsorpção, abwrpcionista, ads~rpção.
~s
sumpcéi.o assumpto. captwar , captlVo,
descr{pção, descriptivo d~ scripto. excerpto, insulptor. insculptura
.v~~
sumpção. presumptivo.
prompt1dao ..
prompto. promptuáriO, redempçao, redemptor, trans1t1npto;
2.0 Conservam-se não apenas
nos

•

casos em que são
in' aru\ velmente
proferido" (compacto C01Wlccao , ~on
victo . fi'.:ção. fricção. fr:côonar pacto,
pictural, adepto, apto. iiptiro €rupc:ao ,
eucalipto inepto . núpCias. ra'/J[o, et~.).

ma stambém naquêles em que so 5e
proferem em Portugal ou só no Brasil,
quer <rera!, qu, _ re~tritamente: .::acto
(C interior geralmEnte!:roferido no
Brasil e mudo em Port l; gal l ca7'ltf'teres (e interior em condic;ões Idênticas), coarctar contacto. dicção, tacr.o
(C geralnlente lJroferido em t'ortugaJ !'
mudo no BrasiJ). iacto. Vl'rtunctório,
revirzd'icta. tac~ear . tacto. tecto I c por
vezes prOferido no Brasil): assumlJtívelo assumptivo. cepto,
con,~1Jm1J.:;fio.
consumpttvel. consumptivo corrupe(io,
corruptela, corrupto, cOrT!L1Jtor
peremptóriu (1) interior geralmente pro-

ferido no Brasil. mas predominantemente mudo em Portugal), sumptuário, sumptuoso;

-

•

-

3." Conservam-se, após as vogais a.
e e o, nos casos em q.ue não é invariável o seu valor fonético e ocorrem
em seu favor outras razões, como a
tradição ortográfica a similaridade do
português com as demais línguas românicas e a possibilidade de, num jos
dois países, exercerem influência llO
timbre das referidas vogais: acção
/lctivo. actor, afectuoso, arquitectura,
co/ecçÍio, colectivo, contracção correcção defectivo, dialectal, didactismo,
dtrecção director, eclectismo, electricidade. espectáculo, espectral, facção ,
paccioso, flectir, fracção traccionário,
!ractura, hecticidade, insectidda inspeção inspector intelectual, leccionar,
lectivo nocturno, objecção, objectivo,
Octaviano, Octavio protecção protector, secção, seccionar, sectário, sector,
iJeleção, seleccionar selectivo. suçtracção. tracção, tractor, transsacção,
transaccionar; a c e p ç ã o adopção,
a.doptar . adoptivo, anabaptista, baptismo. Baptista, baptistério baptizar,
cepticismo, concepção, conceptácul o ,
conceptivo conceptual, decepção excepção excepcional. exeptuar imperceptivet,
intercepção, interceptação
interceptar, interceptar Neptuno . neptunino, opticidade . optimate, optimismo optimista, percepção perceptivel
perceptivo, preceptor, recepção, receptação, receptáculo receptador receptivo receptor . septenário, septenviro,
septltorme septissílabo septuagenárIO,
septuagésimo, septuplicar sub-rept;cio , susceptibilidade, susceptível;

4. o Conservam-se auando. sendo
embora mudos. ocorrem em formas
que devem harmonizar-se gràricameote com formas afins em que um c ou
um p se mantêm, de acôrdo com um
dos dois números anteriores, ou ::-m
que essas consoantes estão contidas,
respectivamente num x ou numa ~e
qüência 'OS. Escreve-se por isso: abfecto como abjecção; abstra to, como
absb'ucção; acta e acto, como acção
ou activo; adopto. adaptas. etc. como
ad071tar: atecto como
etectivo ')u
ajectuoso; 'Írctico e antártco como
Arcturo, arquitecto como arquitectura: eaquéctico como caquexia; carácter .. como caracteres; cOlecta, ~omo
colectar; contracto (diferente de contrato acto de contratar) como cont1'ação ou contractivo; correcto, como
correção ou eorreetivo; dialeeto. como
dia/ectal; didáettvo como did -tismo;
di/eeto . como dileeção; directo, como
direcção ou director; eclético como
eclectismo; Egipto, como egípcio,' eléc-
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trico, como electricidade; epilépt ,· co ,
como epilepsia; espectro, como espectral; exacto, como evactidão,' exr.:epto
como excepção ou exceptuar,'; flectes,
flecte, flectem . oomo flectir; héctico,
como hecttCld.ade; objecto . como ob1ecãão ou olJ]ecti!/O; o/ j acto, cemo 01facção ou oljactivo; óptico como opticidade; óptimo, como optimis-mo;
predilecto, como predilecção; projecto,

como pr01ecção ou pr01ector; prospecto, como prospecção ou prosspectivo;
recto, como rectidão; reflectes rejlecte. rejlectem, como retlectir; retlicto,
reflieta, rejlictas
reflictamos , etc
como refleetes rejlectir. etc.: seleelc
e seleeto, como selecção ou selectiv o;
séptuplo, como septuplicar; sintáet'co,
como sintaxe ' AX=SS" mas etimologicamente es): táctica e táctieo, como
tactieografia; etc,
Prescinde-se da congruência gráfica
referida no último número, quando
determinadas palavras embora afins,
divergem nas condições em r ue entraram e se fixaram no português. '
Não há. por isso, que harmorizar IlSsunção com assumptivo; assunto, substantivo. com asumpto , adjetiw; cativo com captor ou captura; diCionário
com dicção; vitória com victrice,' etc.
BASE VII

Independentemente do c gatural das
seqüência interiores cc cç e ct, e do p
das seqüências nnteriores pe, pç e pt,
eliminam-se consoantes várias de 'JUtras seqüências. sempre que são invariàvelmente mudas, quer na pronÚn.
cia portuguêsa, quer na brasileira. AS
mesmas consoantes porém se conservam (ou se substituem por outras equivalentes .dentro das normas da escrita
simplificada) no caso deserem invarüvelmeRte proferidas ou de oscilarem
entre a prolação e o emudecimento .
Assim:
1. O) b da seqüência bd,' mantéém-se,
apesar de nem sempre soar, no adjetivo e suustantivo súbdito;
2. O) b da ser üência bt: mantém-se.
por não ser geral o seu emudecimento ,
em subtil e derivados;
3. o) c da seqüência cd: elimina-se,
por ser sempre mudo, em anedota e
respectivos derivados ou compostos,
assim como ~rr. senédoque,'
4. o g da seqüência qd: elimina-se,
por ser sempre mundo em Em!dio e
Madalena ao passo quese mantém. por
nem sempre ser mudo em am qdala e
respectiVOS derivadJs ou compostos;
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5. O) g da sequencia gm; elimina-se
em aumentar, fleuma, etc . . mas conserva-se em tôdaf as palavras em que
invariàvelmente se profere . como apolegma diafr'lgma, fragmento;
6.°) g da seqüência gn; conserva-~e
em Agnelo, destgnar, etc., mas ell-

mina-se em tódas as palavras em que
é invariàvelmente mudo. como assinatura, rnác io Inês. stnal;
.
7.0) m da seqüência mn: mantemSe embora nem sempre soe em amni~tia ammstiar. mdemne indemnização {ndemmzar ommimodo ommpo ·
tente , mas ellmmar-se em condenar,
dano ginásio ônibus solene sono,
8 . o' p da se; üência inicial ps: co~

quanto geralmente se mantenha ellmina-se excepcionalmente, em salmo e
salmodia, assim como nosdenvados
destas palavras;
.
9. O) s da seqüência xs: elimma-se.
por ser invariàvelmente mudo. em
exangue, e na, palavras em que es.ta
seguido de outro consoante: ex.putçao,
extipuláceo extipulado (parón!mo de
estipulado) em vez de exsputçao , exs-

g

tipuláceo exstipulado;
10. O) ph da seqüência de origem grega phth: ao pa~~( que perdura sob a
forma de f, tal como o th seguinte sob
a forma de t, tal como osiç'p
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a forma d.e t em grande número de
palavras "orno afta dttteria, flártico,
fliría~e, flórico afta/mo IOf/ta etc. '. ~ll
mma-se em apotegma, dttongo, t istCO,
tisiologi.a etc.,
11.°\ th da s!'qüêncla de origem grega tlt711 pe:dll'a ~ob a forma de t, embora nlm sem, "f> seJa proferI~o em
aritmética e aritmetico mas ellminase em asma e derivados .
BASE VIn

As cO"~Of\ +es finais b, c, d g e t
mantêm-se
ter seja mlldas quer
proferir) 8 S '1 q r~maF onomásticas em
que o uso aR '!)lRagrou nomeadamente antropónir s e topómmos da tradição oíbhca: .acob, Job, Moab; Issac;
David Gad; '-'01/
J08ft/al

Magog; Bensabat,

Integram-se também nesta norma·
o antrop6nim"l Cid em r ue o d é semos topónimos Madrid
pre prol,ur,ci
e Valhadolid m qm o d ora é pro. n
e o topónimo Canunciaclc l
lecut ou C('I'
r m que o t se encontra nas mew "condições.
c

"~SE

O elT

IX

.

c i assim comO
do o e do u, eI" ~lla ba átona, regula-se

•

fundamentalmente pela etimologia e
por particularidades da história das
palavras. Assim se estabelecem variadísimas grafias.
a) com e ei: ameaça, amealhar,
antecipar arrepIar, balnear boreal,
campeão, cardeal (prelado ave, planta' diferente de cardial - "relatIVO a
cÚdia") , Ceará, côdea . enseada, enteado, FloreaI, janeanes lê ndea, Leonardo Leonel, Leonor, eLopoldo Leote linear, meão, melhor, nomear. peanha quase (em vez de quásil . real semear, semelhante, várzea; ameixial,
Ameixieira, amial amieiro, arnelro,
artilharia, capitânia, cordial (adjetivo
e substantivo) corriola, crâniO, criar,
diante, diminutr . Dinis . terregial Filinto, Felipe (e idênticamente Filipa,
Filipinas etc.), freixial giesta, I danha,
igual, imiscuir-se lmgualável lampião
limiar, Lumiar. tumieiro pátio, piOr,
tigela tijolo Vimleiro, Vimioso Virgtlio
(em vez de Virgílio);
b) com o e u: abolir Alpendorada,
assolar, borboleta, cobiça, consoada,
consoar costume, díscolo êmbolo engOlir epistola, esbaforir-se. esboruar,
farândola temoral Freixoeira, girândoia, goela, 10COSO, mágoa, névoa Mdia óbolo Páscoa, Pascoal, Pascoela,
poÚr. Rodolto, távoa . tavoada, tárola,
tômbola, veio (substantivo e forma uo
verbo vir); água aluvião, arcuense,
assumir
bulir , camândulas . curtir,
curtumé embutir entupir . fémur t istula, gUindula, íngua jucundo légua,
Luanda lucubração, 19ar, mangual,
Manuel míngua, Nicarágua pontual,
régua, tábua, tabuada tabuleta, trégua
e vitualha.

Sendo muito variada as condições
etimológicas e fonético-históricas em
quese fixam gràficamente e e i ou o
e u em sílaba átona é evidente ::)ue
50 a consulta dos vocabulários ou dicionários pode indicar , muitas vêzes se
deve empregar-se e ou i. se o ou u.
Há todavia. alg1lns casos em que o
uso dessas vogais pode ser fàcilmente
sistematizado Convém fixar os segUintes:
_
1. o Escrevem-se com e, e nao C0-?l
i antes da sílaba tónica os substantIvos e adjetivos que procedem dE' substantivos terminados em eio e ela ou
com êles estão em relação directa.
Assim se :egulam: aldeão aldeola ~l
deota por aldeia; aveal, por aveta;
baleaI. por baleia; boleeiro por balela;
cadeado, por cadeia; candi~iro, por
candeia' centeeira e centeelro. por
centeiO': colmeal e colmeeiro, por co,lmeia; correada . correame, por correm.

;
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2. () Escrevem-se igualmente com e,
antes de vogal ou ditongo da sílaba
tónica, os derivados de palavras que
terminam em e acentuado (O qual
pode representar um antigo hiato: e~,
ee): galeão , galeota, galeote de gale;
guineense, de Guiné; poleame e poleiro, de polé.

3. o Escrevem-se com I, e não com
e. antes da sílaba tónica os abjetivos
e substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de formaçã'l
vernácula zano e iense , os quais, sã.o
o resultado da combinação dos sufixos
ano e ense com um i de origem analóg'ica (baseado em palavras onde ano
e ense estão precedidos de i, pertencente ao tema; horaciano, italiano,
duriense Ilaviense, etc. ) açoriano,
cabo-verdiano,

camoniano,

gOisiano

(relativo a Damião de Góis"). so/ocliano. torriano ("de Torres Vedras")
siniense
("deSines') . torriense ("de
povoação chamada Torres").
4. o Uniformizam-se com asterminações io e ia (átonas) em vez de eo e
ea, os substantivos que constituem variações. obtidas por ampliação de outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular) ( de cume; hástia ,
de haste; réstia, do antigo reste; véstia , de veste.
5. 0 Os verbos em ear podem distinguir-se pràticamente, grande número
de vêzes. dos verbos em iar, quer pela
formação ao mesmo tempo. Estão no
primeiro caso todos os verbos que se
prendem a substantivos em eio ou e!a
(sejam formados em português ou ve ·
nham já do latim): assim se regulam:
aldear , por aldeia: alhear . por alheIO;
cear, por ceia; encadear. por cadela:
idear, por ideia; pear por peia, etcL
Estão no segundo caso todos os verbos
quetêm normalmente flexos rizotónicas em eio, eias, etc., desde qeu não
se liguem a substantivos com as terminações átonas ia ou io (ccmo ansiar ou odiar; clarear, delinear de
vanear, falsear, granjear, guerrear,
hastear nomear semear . etc .
6. 0 Não é licito o emprego de u fi-

nal átono em palavras de origem latina . Escrever-se por isso: moto . em
vez de mtou (por exemplo. na expressão de moto próprio); tribo, em vez de
tribu.

7. o Os verbos em oar distinguem-se
pràticamente dos verbos em uar pela
sua conjugação nas formas rizotonicas.
que têm sempre o na sílaba acentuada: abençoar. com o como abençoo,
abençoas. etc.: destoar, com o, com ')
à..~ . DO, destoas, etc .

BASE X

O verbo perguntar não admite na
escrita corrente a mudança da sílaba
per em pre pre guntar. E o mesmo
se dá por conseguinte , com c ualsquer
palavras dele formadas: pergULta . perguntador , perguntante pergu ntao . 1'eperguntar , e não pregunta preguntador , preguntante, preguntão reprequntar. Contudo, as formas
prequnttLr.
pregunta , etc . assim como l Utras
(preguntar . pregunta, etc.) todas elas
meras representantes de varIações fu-

néticas. podem ser registradas em vocabulários e dicionários para in formação dialectológica ou histórica-Imguistica.
BASE XI

Consideram-se normais na escrita
corrente as formas quer e requer dos
verbos querer e requerer . em vez de
quere e requeres ele quer, ele o quer,
ela requer ela o requer quer dizer , e
não elé quere. ele o quere , ela requere,
ela o requere , quere dizer. São legítimas entretanto , as formas com e flnal, quando se combinam com o pronome enclítico o ou qualquer das suas
flexões: quere-o, quere-os, requere-a,
requere-as.
A forma quer transmite a sua grafia 3. conjunção a qeu deu origem e

mantém-na. além disso em todas as
palavras compostas e locuções pm que
figura: quer... que; bemâme-quer,
malmequer; onde quer que, quem quer
que.
BASE XII

Na representação dos vogais nasaalS
devem observar-se além de outros suficientemente conhecidos, os seguin ·
tes preceitos:
1. o Quando uma vogal nasal tem outra vogal depois dela a nasalidade é
expressa pelo til: datá desealmado,
êarcada, lúa (antigo e dialectall, da
(antigo e dialactall .
2. o Quando uma vogal nasal 'lcorre em fim de palavra ou em fim de
elemento seguida de hífen, representase a nasalidadepelo til se essa vogal é
de timbre a; por m se posui Qualquer
outro timbre e termina a palavra ' p
por n, se é de timbre diverso de a e
está ~eguido dess a,á orá nrn-Bretanha lã , Órqã. sã-braseiro (forma dialectal; o mesmo que são-brospnse "de S Braz de Alportel"\ : clarim tom ,
vaCl1m; flautins semitons. zunZl1ns

3 o Os vocábulos terminados ~m ã
transmitem esta representaçiio d'J(J
nasal aos advérbios em mente que deles se fOmJem, assim como a derivadas

•
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em que entrem sufixos precedidos do
infixo z: crtstámente, irmãmente, sámente, jãzud.o, maçãzita, manhãzinha,
romãzeira.

Em complemento dos preceitos de
representação das vogais nasalS Importa notar que nas combinações d'.Js
prefixos in (tanto o que exprime interiondade como o que exprime nei(ação) e en (düerente do elemento eu,
resultante da proposição ems em/im,
enquanto) com elementos começados
porm ou n, não se admitem, quanto á
escrita normal as seqüêncIas mm e nn,
as quais se reduzem, respectivamente,
a m e a n: imergir, inovação, inato
quer no sentido de "congênito" quer
no de "não n.ascido"), e não immergir o inovaçao, innato; emagrecer, emodurar enegrecer, enobrecer e não emmagrecer emmolduTar, ennegrecer, ennobrecer .

Os ditongos orais que em parte tanto podem ser tónicos como átonos, distribuiem-se por dois grupos principaIS
consoantes a sUbjuntiva soa i ou u: ai,
ei, éi (apenas tônico) ei (apenas átono), oi 6i (apenas tónico). 6i (apenas
átono) ui; anu, eu éu (apenas tônico),
eu (apenas átono), iu ou (ditongo
antigo e ainda dialectal, nivelado na
pronúncia normal com o fechado):
braçais. caixote. deveiS eirado, farnéis,
jarnéizinhos goivo qoivar lençóis lenç6izinhos tatU1S . utVar; cacau cacaueiro. deu endeusar ilheu ilhéuzito mediu
passou reqouqar. Admitem-se todavia,
excepdonalmente. à parte dêstes dois
grupos o~ ditongos deA=ãi ou aiQ e ao
(= liu ou au): o primeiro representado nos antropónimos Caetaro e Caetana. assim como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha são-caetano .etc\ : o segundo. representado 'las

combinaçõe~ da preposição a com as
formas ma~ulinas do artigo ou pren<lme demonstrativo o, ou sejam ao e

aos.

Cumpre fixar . a propósito dos ditonorais os seguintes preceitos partI"
culares
1 c· E o ditongo UI e não a seqüência
vocálica ue rue seemprega nas formal' de 2 • e 3 a pessoa do sin~ular do
presente do indicativo e Igualmente
na de 2 • pessoa do singular do Imperativo dos verbos em uir: constitUiS,
influi retribUI Harmonizam-se. por
tanto essas fo~mas com todos os casos de dlton.goul de sílaba final ou
fim dI' palavra (azuis. fui. Guarda/ui,
Rui etc I: e ficam assim em paralela
gráfico-fonético com as formas de 2.·
go~

o
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e 3. a pessoa do singular do presente
do indicativo e de 2.· pessoa do singular do imperativo dos verbos ~m air
e em oer; atrazs CUI, sal, móis, remOt,
SÓl.

2. o E' o ditongoul que representa
sempre em palavras de origem latina,
a união de um u a um 1 átono seguinte. Não divergem, portanto, formas
como tuido de formas como gratuito.
E isso não impede que nos derivados
de formas daquele tipo as vogaIs U ei
se separem, flUido, fluidez 'u-i).

3. o Além dos ditongos orais propriamente ditos os quais são todos decrescentes. admite-se como e sabido, a
existência de ditongos crescentes. Podem considerar-Sé no número deles os
encontros vocálicos poetónicos. tais os
que se representam gnficamente oor
ea, eo ia, ic, iO .• oa. ua ue ou; áurea
áureo , colónia, espécze, eximio, mágoa,
míngua, ténué tríduo.

Os ditingos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos como
átonoS pertencem gràficamente a 10i.8
tipos fundamentais: ditonzos constituidos por vogal com til e SUbjuntIva
vocálica: ditongos constituidos por vogal e consoante n.asal tendo esta o
valor de ressonância. Eis a indicação
de uns e outros:
1. o Os ditongos constituidos por vogal com til e sujuntiva vocálica ;âo
quatro, considerando-se apenas a linguaqem normal contemporâneas:

de

(usado em vocábulos oxiton s e derivados) ãi (usados em vocábulos anoxitonos e de~ivados) .ão eõe
Exemplo:
cães, Guimarães" mae , mãezi"1ha cãibas, cãibeiro cãibra zãibo; mão mãozinha não, quão (não quam \ . sótão sótãozinho. tão (não taml : Camões. orações. oraçõeztnhas põe,
repões. Ao

lado de tais ditongos pod e p8r exemplo. colocar-se o ditongo ui: mas este,
embora se exemplifi ~ ue numa forma
popular como r!l!, = rUIm represeI! tapopular como fui . = rUIm representa-se sem o til nas formas muito e
mUI. por obediência à trad'çgo
2. o Os dit{)ngos constituldos por \'0gal e consoante nasal equivalf'nte a
ressonância são dois: am e em [)jvergem. porém. nos ,eus emoregos:
a)
am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais. o:' de nunca
é lícito substituí-lo por ãos amam deviam , escreveram , puseram;

b) em (tónico ou átono e nivelado
por vêzes. tanto em Portugal como no
Brasil. com a nassaladol emprega-se
em palavras de categorias morfológi-

,
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cas diversas, incluindo flexões vrebais,
e pode apresentar variantes gráficas,
determinadas pela posição pela acentuação ou simultâneamente pela posição e pela acentuação: bem Bembom
(topónimol Bemposta, cem, devem.
nem, quem. 5(" ;/ tcm virgem .. Bencanta Benfeito BenJwa, benquisto, bens,
enfim, enquanto, homenzarrão homenzinho
nuvenzinha, tens, virgens;
amém (variação de ámenQ, armazem,
convém, mantém, ninguém. porém
Santarém, também; convêm, mantêm,
têm (3. as pessoas do plural); Armazéns, desdéus, convéns reténs; Belenzada, vintênzinho.
BASE XIV

Prescinde-se do acento agudo nas
vogais tónicas e eu de vocábulos oxitonos ou paraxitonos. quando precedidas de vogal que com elas não lOfmam ditongo. sáo seguidas de t m.
n, r ou z finais de sílaba ou então
Ide nh: adail, hiulco paul: Caim.
Coimbra, ruzm; constituinte, saindo,
triunfo; demiurgo. influir, sairdes:
aboiz juiz, raiz; fuinha, mOinho,
rainha.
BASE

xv

Dispensa-se o acento agudo nas vugais tónicas z e u de palavras paraxitonas quando elas são precedidas
de ditor,go; nos ditongos tónicos iu
e ui. quando precedidos de vogal; e
na vogal tónica u quando, numa palavra paraxitona está precedida de
i e seguida de s e outra consoante.
Exemplos dos três casos: baiuca, bocaiuva, cauila, tauismo; atraIu
bluiu, paus; semiusto.

in-

Quando as vogais tónicas i e u estão precedidas de ditongo, mas pertencem a palavras oxitonas e são fInais ou seguidas de s, levam acento
agudo: Piaui, teiu, tuiuiú, teiús

Por idêntica falta de pronúncia
uniforme dispensa-se tami1ém o
acento agudo no ditongo ei da terp::\lnação eico e 110 ditongo oz de algumas palavras paroxitonas: coreico,
epopeiO . onomatopewo; comboio (tccom /JOIO. come. flexão de combOIar> . dezozto,

cavjR

BASE XVII

Assinl>la-se com o acento agudo,
nos verbos regulares da primeira
conjugação a terminaçáo da primeira
pessoa do plural do pretérito perfeito
do indicativo: amámaos, louvámos,
etc ..
Serve aqui o acento agudO, não
para indicar o timbre da vogal tónica,
visto a pronúl:cia desta carecer de
uniform;dade mem sempre aberta em
Portugal. nem sempre fechada no
Brasil), mas apenas para distinguir
das corerspondentes formas do pre·
sente do indicativo (amamos, louvamos, etc.), em benefício da clareza
do discurso . as formas pretéritas com
aquela terminação.
BASE XVUI

Emprega-se o asunto agudo nas
palavras que, tendo vogal tánica
aberta sejam homógrafas, de palavras sem acentuaçãc própria . Assim
se diferençam; pára, flexão de parar ,
e para, preposição; péla, substanti·vo e flexão de pelar, e pelas. combinação de per elas; pélo, também
flexão de pelar, e pelo, combinação
de per e lo: pólo. substantivo, e polo,
combinação rle por e lo; pólos, plural
de pólo, e polos, combinação de por

e los; etc.

BASEXIX

As vogais tónicas a, e e o de vocábulos proparoxitonos levam acento
circunsflexo quando são seguidas de
. sílaba iniciada por consoante nasal e
soam invariàvelmente fechadas nas
tuiuiús.
pronúncias normais de Portugal e do
Brasil:
câma.ra, pânico, pirllmiM;
BASE XVI
fêmea, sâmea, sêmola; cômoro. Mas·
O ditongo ez da terminação eia,
levam, diversamente . acento agudo
mesmo que possa soar éi nunca leva
que nesse caso serve apenas para inacento agudo em virtude das diverdicar a tonicidade, sempre que. engências que neste caso existem nao
contrando-se na mesma posição, não
apenas entre a pronúncia portuguesa
soam toda-ria com timbre invariável: Dánae, endémico , género, proée a brasileira, mas também entre as
pronúncias de regiões portuguesas
mio; fenómeno, macedónio trinómio.
Escreve-se. portanto:
assembleia,.
Regulam-se por um ou outro destes
ateia (feminino de ateu) balela Cridois empregob os vocábulos paroxímeia EneIas, Galileia, geleia hebreia,
tonos que precisando de acentuação
ideia nemeia patuleia plateza do
grafica. s~ encontrem em condições
mesmo modo .que aldeia baleia, caidênticas. Assim. Ilnu.~, certâmen .
deia, cheia, lampreia, sereia ... etc.
tentâmen; mas Amon, bónus, Vênus,

•
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As formas monossilábicas da Gerceira pessoa do plural do presente
do . indivativo dos verbos ter e vir
têm e vêm, rna.rcadas com acento'
circunflexo para se dlstingUlrem 'j::tS
correspor.dentes da terceira pessua
do singular, tem evem, são de emprego exclusivo na escrita corrente
preterindo assim as formas jlsslla~
bicas teem e vêem, que se consideram como dialectais.
De moJo análogo também só jevem e:.crever-se correntemente as
formas con.postas contêm convêm
mantêm, provêm . etc., dit'erençada;
pelo acento circunsflexo das terceiras
pessoas do singular contém convem
mantém, pravêm etc. e por isso sé
~rescjnde das formas compostas de
te em

e

têem.
BASE XXI

. Ao passo que se emprega o acnto
CITcunflxc nas formas vrbais parQxitonas em que Uffi e t6mco fechado
faz /liato com outro e pertencente a
termmação em prescinde--se desse
acento nas formas verbais e nomlnais paroxitonas em que um o tóDIca fechado faz hlato com outro o
final ou segUld0 de s. Exemplos' '
crêem dêem têem, vêem I dos verbOS
crer, dar, ler, veT)o e do mesm J modo

g
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descrêem

desdéem, relêem, revêem
(dos verbos descrer, desdar , reler, rever), mas, sem acento circuntlexo.
abençoo condoo-me, enJOO, moa remoovoos.
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Com as formas do segundo tipo 01velam-se na escrita. tal como na
pronúncia, várias fbrmas onomásticas
de origem, grec-Iatina: Aqueloo Eoo
etc.
'
,

•

BASE XXII

O emprego do acento circunflexo
para dIstinguir formas paroxitonas uU
oxítonas das suas homógrafas heterofónicas, faz-se apenas em dois casos: 1 . O) quando uma palavra 'om
vogal tónica fechada é homógrafa de
uma palavra sem acentuação própria;
2 O) quando uma flexão de determInada palavra, também com vogal tomca fechada . é hom6grafa de outra
flexão da mesma palavra em que a
vogal támca soa aberta. ASSim se dlferenr;am . no primiero caso I em .}ue
não se mclui a forma verbal como .. <crita tal qual a partlcula como. ;>01'
e~ta po~er ter acenuação :JropriaJ:
coa, flexao de coar, ecoa , combi",a''';o
de com e a (do mesmo modo C6a,

topónimo); côas também flexão de
coar e coas, combinação de com e
as: ,pêlo, substantivo, e, pelo , combinaçao de per e to; pelos pural de
pêlo, e pelos, combinação de per e los;
pêra substantivo, e pera, preposição
arcaica (mas o plural,
peras, sem
acento) ; pêro, substantivo, e pero,
conjunção arcaica
(mas o plural,
peros também sem acento); Pêra,
antropónimo (com acentuação própria, embora de origem proclitica>. e
a mesma conjunção 'Pero; pôlo, substantivo
e polo, combinação de por
elo; pôlos, plural de pôlo, e polos,
combinação de por e los; pôr, verbo,
e por preposição; etc.
E assim também se diferençam no
segundo caso: pôde, forma do pretérito perfeito do mdicativo do verbO
poder . e pode, forma do presente d')
indicativo do mesmo verbo: dêmos,
forma do presente do conjuntivo ao
verbo dar, e demos forma do pretérito perfeito do indicativo do mesmo verbo (embora nesta última flexão nem sempre seja aberta a vogal
tónica) .
Feitp esta limitação. prescinde-se
do acento circunflexo em grande número de palavras com vogal tónica
fechada que são homografas de outras
cúm vogal wmca aberta. Quer dIzer:
cC'nquanto se dlstmgam na pronunCIa. não se dIstinguem na escrita formas como: acerto tê>, substantIvo, e
acerto lé) flexão de acertar; açores
(ô)
plural de açor Ido mesmo modo
o topónimo AçoreS), e açores IÓ), flexão de açorar; aquele (êl, pronome,
e aquele (é, flexão de aquelar; aqueles (ê I . plural de aquele, e aquetes
(ê), também flexão de aquelar; cerca
(ê), substantIVo, advérbIo e elemento
da locação prepOSItIVa cerca de, e cere I é), flexão de cercar,' colher lê> ,
verbo. e colher lé) substantivo , cor
(Ô), substantivo e cor 'I ál, elemento
d: locação adverbial de cor; doutores
,o), plural de aoutor. e doutores 'ó"
flexão de doutorar; ele Iê I, pronome,
e ele lêl , nome da letra 1: eles lêl ,
plural de ele lêl. e eles (é', plural
de ele lei: esse lê) . pronome, e esse
(t,
nome da letra s: eSses lêl, plUral de esse lêl e esses 'é) plural de
esse I e); este lê) pronome e este
(é), substantIVo; esteve 'ê>. flexao 1e
e~tar, e esteve lé ) , flexão de estevar'
fez (ê), substantivo e flexão de faze;,
ejei!l lé) substantIvo; tora 'êl , flexão
de ser e!r e tora I Ó) advérblO. mterjelcao e substantivo; tosse (ô). tam-
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bém flexão de ser e ir, e fosse (ó),
fJexao de tossar; mgleses lê), plural
Q cmglês, e mgleses lé), flexão de mglesar; meta (ê) , flexão de !"-eter, e
meta lél , substantivo; nele <e), com]:}il.açáo de em e ele, e nele (é), substan tlVO' Clca 'Õ ), femmmo de oco. e
oca I á I', substantivo; ptloto I Õ I, substr"ntIvo, e piloto (á) flexão de pilotar' portuguesa lê) , femmino de por·vuguê s. e portuguesa le), nexão de
portuguesar; rogo IÔ), sUbstantIvo,_ e
rogo i á), flexáo de rogar; seres Ie) .
flexão de ser lê) , e Seres lé), nome
de povo; transtorno rÔ) . substantIVO.
e transtorno lá), flexão de transtornar; vezes (ê), plurai de vez e vezes
(é), flexão de vezar; etc.
BASE XXIII
Escrevem-se com acento grave, na
parte antenor ao sufixo, os ad verbios
em mente qu eprovém de fonnds marcadas com acento agudo: benéfzcamente, contiguamente. dianamente;
agradavelmente , distraidamente . genumamente, nerozcamente, mzudamente; mame'h.te somente.

Do mesm0 modo escrevem-se com
acento grave. na parte antenor a terminação os derIvados em que entram
sufixo" procedidos do mfIxo ~ e CUjas
formas básIcas são tambem marcadas
com acente agudo: chavenazmna, labwzinho nódoazita; boiazin/w, rau11"tazita, martizmho, ortãzmha, reptpiznos; anézzznhos, avozmha , caézez1'0 chapeuzinho, chazada, herolzznho,
màzonc, pézzto. pezorro, pézudo, Santa- jézal, sozznho, vinténzito.

BASE XXIV
Se[undo o modelo das formas a e
M:, resultantes da contracção da preposição a com as flexões femininas do
artIgo defimdo ou pronome demonstrQt.vo o, emprEfga-se o acento grave
noutras contracções da mesma preposição com formas do mesmo a.rtigo ou
pronome e oem assim em contracções
idêntIcas em que o pnmeiro elemento
e uma palavra inflexiva acabada em Q.•
Exemplos: o e os, contracções da dita
pl" pOSIção I correspondentes áS combmações normais ao e aos) com as
forll,as o e os; pro, pra prós e pras,
contracçóes de pra. redução da preposIçãú para, com as quatro formas o,
IH. os e as.
Analo!"amente, faz-se uso do acento
gra- nas contracções da preposição
'" com as formas pl'onominais demons-

trat;,as aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo e com as compostas aque-

wutro. aqueloutra, aqueloutros e aque- .
loutras; aquele , aquela, aqueles, aquelas, aquilo, àqueloutro, aqueloutra,
àouelOurtos, aqueloutras. Mas, se tais

formas, em vez de se contraIrem com
2ssa preposlç§.O. se contraem com uma
palavra inflexiva acabada em a, por
exemplo pra . já o acento grave não
tem cabimento, porque as duas partes se escrevem distintas . apesar de
fonéLicamente umdas: pra aquele, pra
aquela, pra aqUilo, etc. (a+ a aberto), tal como para aquele, para aquela,
paTa a" ui lo , etc.
BASE xxv
O t.Q'Oónimo Guiana e os seus c!erivados, êomo guianense e guianês, po.sto
que o u seja fonéticamente distinto
do 9 anterior, formando ditongq com
o i seguinte dispensam, por simplificação ortográfica. o acento grave
com que poderia assinalar-se tal distinção.
Segue o m~delo de Guiana, dispe~.
sando Igual emprego do acento grave,
a forma Guzena, aportuguesamento do
topónimo francês Guyenne.
BASE XXVI
Independentemente das contracções
crmu à, àquele aquela, aquilO, àqueloutro, etc." que o acento grave diferen",a de a, aquele. aquela, aquilo
aqueloutro, etc. Iveja-se a t,ase XXIV),
apenaE num caso se emprega este
acento para distinguir uma palavra da
sua homágraf'a heterofómca: quando
uma forma com vogal aberta em sílaba átona está em homografia com outra que lhe e etimOJogIcamente paralela e em que a mesma vogal é surda, pelL menos na pronuncia portuguesa. ASSIm se diferençam: agora,
mterJeiçao usada no Norte de Portugal, e agora, adverbio, conjunção e interJeIção; o, a os, as. formas arcaicas
de artigo definido ou pronome de:.10r,stl'ativo e o, a, os, as; préguntar,
pt3beIsmo eqUIvalente à forma normal
perguntar (veja-se a base X), e pre(juntar; etc
Em virtude desta limitação, dispensam o acentú grave muitas palavras
com vogal atana aberta que são ho.lOgrflfaE de outras em que a vogal
correspondente pelo menos em Portugal, é normalmente surda. Nivelam-se, portanto, na escnta sem
emoargo da sua diferencIação na pronuncia, formas como as segUintes:

-- 22 -acerca (à __ . ê), advérbio e elemento
da locução prepositiva acêrca de. e
acerca, flexão de acercar; aparte (à),
subftantivo, e aparte, flexão de apartu): asinha lá) diminutivo de asa. e
aSinha, advérbio; ave (é), interjeição
(consequentemente, ave-maria, e não
ave-maria) , e ave, substantivo; molhrtda AÕ), substantivo, e molhada,
f1exao de molhar; pregar (é), verbo;
e pre~ar. também verbo; salve (ê). interjeição, e salve, flexão de salvar; etc.
BASE XXVII

•

O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portl!gt.esas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo
que haja separação de duas vogais
que t:\ormalmente formam ditongo:
saudade, e não saüdade, ainda que tetrassilabo; saudar, e não saüdar, ainda
que trissilabo; etc.
Em virtude desta supressão, abstraise de sinal especial, quer para distinguir, em sílaba átona, um i ou u de
uma vogal da sílaba anterior, quer
para distmguir, também em sílaba átona, um i ou u de um ditongo precedente. quer para distinguir. em sílaba
ténica ou átona, o u de gu ou qu de
um e ou ' seguintes: arruinar, constituiria, depoimento, eSmiuçar. faiscar,
faulhar, oleicultura, paraibano, reunião, abaiucado, auiqui, caiumt1, cauixi,
piauiense; aguentar. anguiforme, arguir, bilingue, lingueta, linguista, lingutstico; aproptnque (com a variação
apronpinqueQ, cinquenta, delínquem
(com a variação delinqàem) , equestre, frequentar, tranquilo, ubiquidade.
BASE XXVIII

Emprega-se o hifen nos compostos
eu que entram, fonéticamente distin~s (e, portanto. com acentos gráficos,
se os têm a parte), dOIS ou mais substantivcn" ligados ou não por prepOSIç
ou outro elemento um substantivo
e um adjectivo, um adJectivo e um
SUbstantivo, dois adjectivos ou um
adJectivo e um substantivo com valor
adjectivo, uma forma verbal e um
substantivo, duas formas verbais, ou
ainda outras combinações de palavras.
e em qUe o conjunto dos elementos,
ma.ltida a noção da composição, forma um sentido úmco ou uma aderênci!l de sentidos, Exemplos: água-decolonia , arco-da-velha. biSpo-conde,
bri:cos-de-pnncesa cor-de-rosa (ad]f::CtIVO e substantivo invariável! decreto-leI, erva-de-santa-maria, médi-

co-cirurgtao, rainha-cláudia, rosa-dotapão, tio-avó; alcaide-mor. amorperfeito cabra-cega. criado-mudo, cristãn-novo, toga-fátuo guarda-nocturno,
homem-bom, lugar-comum, obra-prima, sangue-frio, alto-relevo, baixo-relevo. belas-letras boa-nova (insecto),
grande-oficial, grão-duque , má-criação, primelro-mimstro, primeiro-sargpnto., quotu-parte; rico-homem, Segunda-feira, segundo-sargentl. amarelo-claro, azul-escuro, azul-ferrete, azultopáZIO, castanho-eScuro. verde-claro,
verde-esmeralda, verde-baia. verdenegro, esmeralda, verde-gaio, verdenegro, verde-rubro. conta-gotas, deita-gatos, finca-pé. guarda-chuva, pára-quedas, porta-bandezra , quebra-luz,
torna-viagem. troca-tnntas; puxa-puxa, ruge-ruge. assim-assim I advérbio
dI:> modo), bem-me-quer bem-te-vi,
c h o v e- n áo-molha, diz-que-diz-que,
mais-que-perfeito, maria-iá-é-dia, menos-mal (= "soflivelmente"), menosmau ( = "sofrivel" \. Se, porém. no

cOl1Junto dos elementos de um composto, estd perdlda a noção da complJSlçao. faz-se a aglutmação completa: glrassoi, madrepérola, madresstlva,
pontape.

De acõr10 com a sespécies de compostos que ficam indicadas, deveriam,
em prmciplo. exigir o uso do hifen todas as espécies de compostos do vocabularlO onomastico que estivessem em
icieLtlCas condições morfológlcas e
semânticas Contudo, por Simplificação ortografica. esse uso limita-se
apenas a alguns casos, tendo-se em
conslderação as práticas corrente.
Exemplos:
a) nomes em que dois elementos se
ligam por uma forma de artigo:
Albergaria-a-Velha, Montemor-o-Novo.
Trás-as-Montes;
b) noméS em que entram os elementos grão e grã; Grã-Bretanha,
Grão-Pará;

C) nomes em que se combmam simétricamente formas onomasticas (tal
como en. bzspo-conde, medico-cirurgião. etc.): Austria-Hungria, CroáciaEslavónza;
d) nomes que principiam por um
elemento verbal: Passa-Quatro, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, TrincaFortes;
e) nomes que assentam ou correspondem diretamente a compostos de
vocabuláriO comum em que na hifen:
í'~~ ; ' c,. nrnr como capitão-mor; NorJe-4mericanos. como norte-americano;

-23Peles-Vermelhas como pele-vermelha;
Sul-Africanos, como sul-afrIcano; Todo-Poderoso. como tOdo-poderoso.

Limitado assim o uso do hifen em
cmpostoF onomásticos formados por
justaposição de vocábulos são variadlssimo sos comp<Js tc~ do mesmo tipo
que prescindem desse sinal; e apenas
se a.dmite que u mau outro o tenha
em parte, 3e o exigir a analogia com
algum dos casos supracitados ou se
E'ntrar na sua formação um vocábulo
escrito com hifen: A dos Francos (pOv(\ação de Portugal I . Belo Horizonte,
Castelo Branco (topónimo e antropónimo: com li variação Castelo Branco). Entre Ambos-as-Rios . Figueira
da Foz, Foz Tua Freixo de Espada a
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques. /IoIinas Gerai~ Nova uelândia,
OU"o Preto Ponte de Lima, Porto Alegre Rio de Janeiro . Santa Rita do
Passa-Quatro São (ou S.) Mamede
de Ribatua, Torre de Dona (ou D I
Chama, Vila Nova de Foz Côa. Entre-

tantú ,os derivados directos dos compostos onomásticOs em referência. tanto dos que requerem como dos que
dispensam o uso do hifen. exigem este
sinal, à maneira do que sucede com
os derivados directos de compostos similares do vocabulário comum Quer
dizer: do mesmo modo que se escreve,
por exemplo . bem-me-querzinho. grande-oficialato grão-mestradO guardamoria. para-quedista. santa- fezal em
harmonia com bem-me-(/uer. grandeoficial grão-mestre quarda-mor páraquedas, santa-fé, deve escrever-se: belo-horizonti'w.
de Belo Horizonte;
castelo-vidense . de Castelo de Vide;
e[ píl'ito-santense de Espírito Santo;
111·~-forano . de Juiz de Fora; pontelimense, de Ponte de Lima; portoalegrenSe, de Porto Alegre; são-tomense, de São (ou S.) Tomé; vilarealense . de Vila Real.

Convém observar a propósito, que
as locuções onomásticas (as quais diferem dos comp<Jstos onomásticos como quaisquer locuções diferem de
qUP-Ísquer compostos. isto é por não
constituirem anidades semânticas ou
ad erências de sentidos. mas con.iuntos
vocabulares em que os respectivos
compo1" entes, apesar da associação que
formam têm os seus sentidos individualizados1 dISpensam, sejam de que
espécL forem o · uso do hifen, sem
pn .iuízo de este se manter em alzum
comp<Jnente que já de si o possua:
America . do Sul; Beira Litoral, Gália

Cisalpina Irlanda do Norte; Coração
de Leão. Demónio do Meio-Dia, PríncIpe Perfeito Rainha Santa; etc. Es-

tão !l.Ssim em condições iguaiS às de
todas iS locuções do vocabulário comum, as quais. a não ser que algum
dos seus componentes tenha hifen (ao
deus-dara. a QueIma-roupa . etc.). inteü'amente dispensam êste sinal. como
se pode ver em exemplos de várias espécies:
a) locuções substantivas: alma de
cãntaro, cabeça de motim cão de
guarda . criado de quarto, moço de recaàos, sala de visitas:
b) locuções adJetivas: cor de açafrão, cor de cafe com leite, cor de
vinho (casos diferentes de com-deros(', que não é locução, mas verdadei-

ro composto, por se ter tornado unidade semãntica):
c) locuções pronominais: cada um
êle próprio, nós mesmos, nós outros,
quem quer que seja. uns aos outros;
d) locuções adverbiais: a parte
(note-se o substantivo aparteI de mais
(locução a que se contrapõe de menos; note-se demais, advérbio. conjunção, etc.). depois de amanhã, em cima, por certo, por isso;
e) locuçues prepositivas: abaixo de,
acerca de, acima de. a fim de. a par
de, à parte de, apesar de, aquando
de, debaixo de, enquanto a, por baixo
de, por cima de. quanto a;
f) locuções conjuncionais: a fim de
que, ao passo que, contanto que, logo
Que, por conseguinte v,sto comO.
BASE

XXIX

Emprega-se o hifen em palavras
formadas com prefixos de origem grega ou latina. ou com outros elementos
análogos de origem grega (primitivamente adjectivas), quando convém não
os aglutinar aos elementos imediatos, por motivo de clareza ou expresSÍ\ idade gráfica. p<Jr ser preciso evitar má leitura. ou por ta) ou tal prefixo se-- acentuado gràficamente. Assim o documentam os seguintes casos:
1.°) compostos formados com os prefiXai contra, extra (exceptuando-se
extraordinarioQ infra, intra supra e
ultra, quando o segundo elemento tem
vlda à ~arte e começa p<Jr vogal, h,
r ou s : contra-almirante . contra-harmónico
contra-regra contra-senha;
e:ctra-axilar extra-humano, extra-regulamentar. extra-secular. infra-axilar infra-hepático . infra-renal infrasom, intra-hepático, intra-ocular) in-
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tra-raquidiano; supm-axilar, suprahepático, supra-renal. supra-sensível;
ultra-humano, ultra-oceânico, ultraromântzco ultra-som;

2 O) compostos formados com#ls elementos de origem grega auto, neo,
proto e pseudo quando o segundo
eiemento tem vida à parte e começa
por vogal, h. r ou S: auto-educação,
auto-retrato . auto-sugeStâo; neo-eScolastico, neo-helémco. neo-republicano,
neo-soczalzsta; proto-ánco proto-histónco proto-romântico , proto-sflljureto; pseudo-apóstolo, pseudo-revelaçâo
pseudo-sábw;

compostos formados com os
prefixos antr o arquz e semi, quando o
segundo elemento tem vida à parte e
começa por h. I, r ou s: anti-higiéni3 .0 \

co, anti-ibenco. anti-religioso, antisemzta. arqUl-hzpérbole, arqul-irmandade. arqui-rabino, arqui-secular, semi-homem, semi-interno, semi-recta,
semz-selvagem;
4. O) compostos formados com os preflXOS ante. entre e sobre quando o se-

gundo elemento tem vida à parte e
por h: ante-histórico, entre-

com~ça

hostzl, Sobre-humano;
5. O) compostos formados com os
pr 'fixos hzper mter e super, quando o

seg-undo elemento tem vida à parte
e começa por h ou por um r que não
se liga foneticamente ao r anterior:
hiper-humano, inter-helénico, interT6szstente, super-homem, super-requintado:
aI do. da, doS. das, dele. dela, deleS. delas; deste. desta, destes destas
d~sto " desse, dessa . desses,' dessas:
dzsso; daque~e. daquela daqueles, daquelas, daqutlo; destoutro, destroutra
dcstroutros . destroutras:
dessoutro;
dessoutra, dessoutros. dessoutras' daqueloutr", daqueloutra, daqueloutros
daqueloutras: daqui' daí' dali' dacola':
"
d 01J, d e; dantes (="
"antigamente");

b) nO na, nos. nas; nele. nela
neles. nelas. neste. nesta nestes, nes-'
ta.s. nisto . nesse. nessa, nesses. nessas,
msso, . naquele naquela naqueles, naquelas. naqUllo. nestroutro, nestoutra,
nbstoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra . nessoutros nessoutras, naqueloutro naqueloutra, naqueloutros. naqueloutras num numa nuns. numas,
noutro, noutra, noutros , noutraS. noutrem nalgum . nalguma , nalguns, nalgumas . nalgUém . nalgo'
.
,
2 . O) por LIma ou duas
formas voca-

bUlares, senão constituem. de modo
uniões perfeitas (apesar de se-

flXO.

rt::m correntes com esta feição na pronúncia portuguesa): de um. de uma,
riP uns. de umas.
(ch i,WS

JU

dum, duma, duns,

de (liQUm, de algumas. de al-

gu,I~~.

de algumas, de alguém, de algo,
de algures, de alhureS, ou dalgum,
dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém,
dalgo dalgure.s. dalhures, de outro, de
outra. de outros. de outras, de outrcm,
de outrora, ou doutro. doutra, doutro!,
doutras, doutrem, doutrora, de aquém
ou daquém, de .além ou dalém, de entre ou dentre.
D- acõrdo com os exemplos deste

último tipo. tanto se admite o uso da
locuçãc adverbial de ora avante como
do advérbio que representa a contracça.o dos seus três elementos: doravante.

R.elativamente às combinações da
pro "osição em com formas articulares
e pronominais, observe-se que legitimamente coexistem com elas, abonadas pela tradição da Lmgua, construçõe~ em que essa preposição se não
comoma com tais formas: em o
no, em um = num. em algum.
= nalgum, 3m outro = noutro, etc.

til',:
..

BASE XXXIV

Quando a preposlçao de se coml:>icom as formas articuladas ou pronon mais o, a, os e as ou com quaisquer pronome~ ou advébios c(}meçados
por vogal, mas acontece estarem essas
palavras integradas em construções de
infinitIVO não se emprega o apóstrofo, nem Sl funde a preposIção com a
forma Imediata escrevendo-se estas
duas separadamente: a fim de ele
compreender apesar de não o ter visto; em virtude de os noSsos pazs serem
TI

bor.ciosos; por causa de aquz estares.

xxxv
Faz-se uso do apostrofo para cindir gráficamente um~ contracção ou
a§,lutinação vocabular, quando um
elemento ou fracção respectiva pertence propriamente a um conjunto
vocabular dIstinto: d' "Os Luszadas",
BASE

d' "Os Sertões'" , n' "Os Luswdas" ,
n' "Os Sertões", pel' "Os LuSíadas"
pel' "Os Sertões". Nada obsta, con..'

tudo. a que estas escritas sejam
substituidas por empregos de preposições integr'1s. se o exigir razão espeCIal de ciareza. expressividade ou ênfase: de "Os Lusiadas" em "Os Lusiadas, por "Os Lusiadas", etc.
As cisões mdicadas são análogas as
dissoluções gràficas que se fazem. em-

..
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6. 0 ) compostos formados com os
prefixos ab. ad e ob. quando o segun~o
elemento começa por um r que nao
se liga fonetIcamente ao b ou d a~
terior: ab-rogar, ad-renal. ob-repttcio,
7. ° compostos formados com o prefixo sub, ou com o seu paralelo sob,

quando o
por b, por
autónoma:
hastan ou

segundo elemento começa
h (salvo se não tem vIda
subastar em vez de subpor um r que não se liga
ton~tlcament€ ao b anterior: sub-bi-

,.

bliotecario, sub- hepático, sub-rogar;
sob-roda, sob-r01ar;
8.°) compostos formados com os
preflxos clrcum, quancto o seguncto
elemento começa por vogal, h. m ou
n: clrcum-ambiente. clrcum-hospttalar,
circum-murado, clrcum-navegação;
9.°) compostos formactos com o prefIxo co, quando êste tem o sentido de

"a par" e o seguncto elemento tem
VIda autónoma: co-autor cO-dialecto,
co-herdeIro, co-propnetárlO;

10.°) compostos formados com os
prefü:os com e mal. quando o segundo '!lemento começa por vogal ou h:
com-aluno;
morado;

mal-aventurado, mal-hu-

compostos formads cm o elemento de orIgem grega pano quando
o segundo elemento tem vida à parte,
e começa por vogal ou h; pan-ame. - .0)

ncano. pan-amencanismo;
nico, pan-heleniSmo;

pan-helé-

12.°) compostos formados com o
prefixo bem, quando o segundo elerr.ento começa por vogal ou h, ou então quando começa por consoante, mas
está em pertelta eVlcténcla de sentido: bem-aventurada. bem-aventuranda, bem-humorado; bem-cnado, bemfadado , bem-tazente, bem- tazer. bemquerente . bem-querer, bem-vtndo;

13.") compostos formados com o
pre!lxo sem, quando este mantém a
pronúncIa proprIa e o segundo elemento tem VIda à parte: sem-cerimônia, sem-número, sem-razão;

'.

14.°) compostos formados com o
prefixo ex . quando este tem o sentido
de cessamento ou estado anterior: exdirector, ex-pnmeiro-mimstro, rei;

15.°) compostos formados com os
pre:;.xos vice e vizo (salvo se o segundo elemento não tem vida à parte:
vice-dómino), ou com os prefixos soto
e Sota quando sinónimos desses: vicealmirante, vICe-cônsuL, vlce-primeiromimstro; vizo-rei, vizo-reinado) vizo-

reinar; sotacapitão, sota-patrão) sotapiloto;

16 . °) compostos formados com os
prefixos que têm acentos gráficos, com_ além, aquém, pos (paralelo de pos) ,
pré (paralelo de pre), pro (com o sentido de "a favor de"), recém: alémAtluntico além-mar; aquém- Atlântiaquéno- frontetras;
pós-glaciário,
pis-socrátiCO; pré-hiStórico, pré-socrático; pro-britnico, pró-gennamco; recém-casado, recém-naSCido.

co

BASE

xxx

Emprega-se o hifen nos vocábulos
terminados por sufixos de ongem tUplguaram que representam formas adjectlvas, como açu, guaçu e mtnm)
qUl.. ldo o primeiro elemento acaba
em voga! acentuada gráfIcamente ou
qeando a pronuncIa eXIge a di.stinç~o
gráfica dos dOIS elementos: amoreguaçu) ana1á-rntnm, andá-açu,
pim-açu, Ceará-Mnm.

ca-

BASE XXXI

Emprega-se o hlfen nas ligações. ~a
prepOSição de àS formas monosslla!:;.Jca: do presente do indIcativo do verbo haver: Iz.ei-de, hás-de, há-de, heisde, hão-de .
E' o mten que se emprega, e não
o travessão, para ligar duas ou mais
pal~vras que ocaslOnalmente se combim"m. formando não propnamente
vocábulos compostos, mas encadeamentos vocabulares: a diVIsa Liberda-

de- I gualdade- Fratermdade; a eStrada
Rio de Janelro-Petrópolts; o desafio de
xadrez Inglaterra-Fmnça; o percurso
Lisboa-Coimbra-Porto.
BASE XXXIII

E' inadmlsslvel o uso do apóstrofo
nas combinações das preposições de e
em com as formas do artigo defimdo, com t'ormas pronommalS diversa> e co mformas adverbIaIS (exceptuado oJ que se estabelece nas bases XXXV ~ XXXVI). Tais combinações são representadas:
1 .o) por uma Só t orma vocabular.
se constituem, de modo fixo, uniões
perfeitas:
bor~ sem emprego do apóstrofo, em
combmações da prepOSIção a com pal?vras pertencer.tes a conJllntos vocaLt:.lares Im~dlatos; a "A Reltquta")
a "Os LuStadas" (exemplos: e.rpressões lmportaaas a "A Reliqula"; recorro a "Os Lustada S"). Em taIs ca-
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sos, come é óbvio, entende-se que a
dissoluçao gràfIca nunca Impede na
Ipltura a .::ombmação fonética: a A=
à, a Os
aos, etc.

rr,es do hagiológio, quando importa
representar a elisão das vogais finais
o es Sant' Ana. Sant'Iago, etc , E'
pOIS, correto escrever : Calçada de

BASE XXXVI

Sant' Ana . Rua de Sant' Ana; culto
de Sant'lago , Ordem de Sant'Iago ,

Pode cindir-se por meio do apóstrofo umE. contracção ou aglutina.,ção
vocabular, quando um elemento ou
fraçá,( respectiva é forma pronominal e se lhe quer dar realce com o
uso da maiúscula (veja-se a base
d' Ele n ' Ele, d' Aquele, n' Aquele.
d'O , 7 ' O, pel'O . m'O, t'O, Ih'O, ca-

XLV):

sos em que a segunda parte, forma
masculma, é aplICável a Deus, a
Jesus, etc .; d'Ela, n'Ela, ,d' Aquela,
n' /H,ueta, d' A, .l' A , peCA , m ' A, t'.4,
Ih' A , casos em que a segunda parte,
fJrma feminma. é apllcável li. Mãe

de Jesus, li. ProVidêncIa, etc. Exemplos tràsicos : confiamos n ' O que nos
salvou;
esse milagre revelou-m'O,
está n'Ela a nosSa esperança; pugnemos pel' A que é nossa padroeiraL
A semelhança das cisões indicadas,

pode dissolver-se gràficamente, posto
que sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma
forma pronominal realçada pela
maiuscula: a O, a Aquele, a A, a
Aquela (etelldendo-se que a dissolução
gráfica nunca impede na leitura a
= ao, a
combinação fonética: a
Aquele = àquele, etc,) Exemplos frásicos: a
que tudo pode; a Aquela

°

°

que nos protege,

BASE XXXVII

Sempre que, no interior de uma
palavra composta. se dá invariàvelmente, tanto em Portugal como no
Brasil. a elisão do e da preposição
de, emprega-se' o apóstrofo: cbrad'água, copo-d'água (planta. etc.),
galinha-d'água , mãe-d'água, pau-d'água, pau-d' alho, pau-d'arco. Dando-

se porém, o caso de essa eUsão ser
estranha à pronúncia brasileira e s6
se verificar na portuguesa, o apóstrofo,
é dispensado, escrevendo-se a prepoSição em forma mtegra : alfinete-deama, maçã-de-adão, mão-de-obra, péde-alteres .

Observe-se que no primeiro caso
(eUsão invariável ) o emprego do
apóstrofo dISpensa o l1lfen entre a
preposição e o elemento imediato ,
BASE XXXVIn

Emprega-se o apostrofo n as ligações das formas santo e santa a no-

Mas, se as ligações deste
ccmo e o caso destas
Sant'Ana e Sant'Iago, se
perfeitas unidades mórficas.
se os dois elementos : Fu lano

género
mesmas
tornam
soldam-

de San tana , ilhéu de San tnna, Santana do
parnaíba; Fulan o de Santiago, ilha
de Santiago, Santi ago de Cacém ,
Em paralelo com a grafia Sant' Ana

e congéneres, emprega-se também o
apóst rOfo nas ligações de duas formas antroponimicass. quando é necessário indicar que na primeira se
elide um o final; Nun' Alvares, Pedr' AlVares, Pedr'Eanes.

Note-s e que n{'s casos r eferidos as
escritas com apóstrOfo, indicativas de
elisão. não impedem, de m-o::!o algum,
as escritts sem a pós rofo: Santa Ana,
Nuno A lvares , Pedro Alvares, etc.

•

BASE XXXIX

OS nomes dE' raç,as, povos ou populações qualquer que seja a sua
modalidade, as nomes pertencentes ao
calendáno, COm excepção das designações dos dias da semana, escritas sempre ccm minúscula. e os nomes de festa públicas tra·dlcionais, seja qual fôr
o povo a que se refIram, escrevem-se
todos com maiúscula inicial. por constituirem verdadeiras formas onomástkas . Exemplos : os Açorianos, os
A mericanos os Brasileiros, Os Cariocas os Hispanos , os Lisboetas , os LoUletanos, os Marcianos Os M ato-Grossenses. os Mmhotos, os Murtoseiros.
os Negrc s. os' portugueses. os Tupinambás; A br i l Brumár i o, EJafebólion,
N zssá ou Nissão, Outono, Primavera,
Ramadã ou Ramadão. Xebate; Carnaval (também nome do calendário),
Elafebólias, Luper cais. Sat urn ais, Tesmo/ór i as .

RelativamenLe a 'o!ks estes nome!l,
note-se que é importante distinguir
deles as formas qUe podem correspo.nder-lhes como nomes comuns e que,
como taiS, exigêm o empregoda min úscula inicial. muitos americanos.
qUaisquer portugueses todos os brasileiros ; fevereIro (nome de uma ave '
outonos (cereaIS que se semeiam no
Outonol, primavera (nome de plan-

tas) ,
Note-se ainda que C5 nomes de raça,;, povos ou pc,p uIações mantêm a

.'
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maiúscula inicial, quando empregados,
por m~tonimia, no singular: o Braslleirn
os Brasileiros. o Mineiro
Os
Mineiros , o Minhoto = os Minhotos.

=

=

o Negl'o = os Negros. o Português
os Portugueses , o Tupinambá = os
Tupina m!Já ~ .
DASS

Fulano de tal, Fulano de
disse uma coisa, Fulana
lano, Sicrano e Beltrano
meSl)?,() modo. · Quando.

tal, Fulano
outrn ; Fuvensam do
porém, um
destes vocábulos é sinônimo de mdi·
víduo. sujeito, tipo, etc .. ou de formas

femiminas
correspondentes. constituJindo assim verdadeiro substantivl
comum, Já se nã.o escreve cOm maiúscula, mas com minúS êula: esse fulano,
um fulano qualquer.
BASE XLI

OS nomes dos p<'cr1tos cardeais e do:;

pontOs cola: ·erais. que geralmente se
escrevem com minúscula inicial, recebem, pm excepção, a maiúscula, qua·n·
do designam regiões: o Norte do Brasil; os mares do Sul; os povos do
Oriente; as terras do Levante, o OCIdente europeu; o Noroeste afrtcano,
a linguagem do Nordeste.
BASE

XLII

Escrevem-se com maiúscula inicial
os substantivos qThe designam altes
con2eit·os poli icm, nacionais OU re11'
giosos quando se empregam sintetl·
camente, IstO É'. com dispensa de
quaisquer qualificativcs: o Estado, o
Império, a Nação; a Língua, a Pátria,
a Raça; o Fe, a Igreja, a Religião.
Exemplos frá,,;icos: beneficiou o Estado; foi grande cultor da Lingua;
propagou a Fé.
BASE

é aluno ele Filoloaia Portuquesa. está
mat r iculado em Clínica Médica; frequenta as aulas de Geografia Econômica: obteVE; dist m ção a cadeira
de FisicG: terminou o curso de Pintu·
ra.

XL

Escrevem-se com maiúscula inicial
os vocábulcs que nomeiam pessoas de
maneira vaga, fazend!l as vêzes de ano
tropõnirr,.os. como Fulano,
Sicrano,
Beltía no e respectivos femininos:

aquela fulana;

cc-mo e:>les: dout01'Ou-se em Direito;

XLIII

Escrevem-s·e com maiúscula inicial
cs nomES d.~ ciéncias ramos de ciên·
cias e artes, quando em especial de·
signam d:sciplinas escolares ou quadros de estudos pedagogicamente organizados. Quer dizer: embora tai:;
nome:; Se grafem geralmente com mi·
nú scula (ana!:amia, arquitetura, dtreito canonico. economia política, escu ltura . fi/agia romãnica, física ge.
l'al, fonét1ca histórica. eografia glo·
tologia, luinguistica. medicina, música,
pintura, químzca orgânica, teologia.

etc. ), recebem a maiuscula em caso::"

BASE

XLIV

Escrevem-se com maiúsculas inl·
dais, nas citações. cs títulos e subtitulos de livros, de publicações periódicas e de produçõe.< artísticas: O Primo Basílio - espzsótio DOmestico Os
Sertôes, Serões Grama1icais: A oNite
(nome de jornal) Diário Oficial Re·
vtsta Lusltana.- O Desterrado (estátU3
de Scar~ dos Reis,. O GuaraT/1. '0;:Jf"
ra de Carlos Gomes). Transtzguraçáo

(quadro de Rafael) . No entanw. escrevem-se com maiúsculas iniciajs( ou
minúscula exclusiva, se unilíteros),
sem prejuízo de haver sempre maiúscula na primeira palavra , os seguintes componentes de ti uk s e subtitulos deste gênero 10) formas do artigo
definido ou do pronome demonstra<preposições. advérbios, etc.), simples
tivo afim' 2.0) palavras infll'Xlvas
<preposições. advérbios , etc.) . simples
ou combinadas co mas mesmasformas; 3. 0 ) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexiv'a s
e combinadas c.u não de modo idêlntico. Exemplos dos três casos: Contra
Militarismo, Sóro7 Mariana, a Freira Portuguesa; A MOTgadinha dos Canaviais - Cronica da Aldeida, Mil e
Seiscentas Léguas pelo
Atlântico,
Oração aos Moços. Reflexões sôbre a
Língua Portuguesa , VOltareis , o Cristo?: Algumas Palavras a respeito de
Púcaros em Portugal. A propósito de
Pasteur, Viagem à roda da Parvónia.

CJ

BASE XLV

As formas pronominais referidas a
entid1\!d.es sagradas (Deus, Jesus, Maria, etc.)
ponem
escrever-..<;e com
maiúscula inicial (ou maiúseula exclusiva, se unilíteras), quando há intuito de lhes dar especial r elevo
(veja-se a oas(' XXXVI): dedicamLhe culto fervoroso; É Ela a nossa
protetira; invocamo-Lo muitas vezes;
veneramos O que nos salvou.

Por sua vez, devem conservar a
maIúscula, quando tr:1.nscritas, as formas proUocminais que pes:.oas de alta
hierarquia referem a si mes.mas l' a
que dão, segundo US':JS cu ,;.L:;ag ........~'V.),
esse realce gráfico; E:.!, Nó.:., t~(j""\J, '-'v~.

•
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BASE XLVI
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OS nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, sejam quais forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam titulas,
qualquer que seja a importância destes, escrevem-se em regra, com minúscula inicial, ressalvada. claro está,
a possibilidade de emprego da maiuscuIa em complementos que OS especifiquem: o arcebzspo de Braga, o conselheiro F., o duque de Caxias, o imperador, o marqUês de pombal, o patriarca das tndias, o presidente da
República, o rei de Inglaterra, o reitor
da Universidade. Sem embargo. usa-se
a maiúscula em qualquer vocábulos
deste gênero, se assinl o exigem práticas oficiais (correspondência de funclOnários com superiores hierárquicos,
assinatura de documentos por certas
altas personalidades, etc.), ou se eles
se encontram abrangidos por preceitos
ortográficos especiais, como nos casos
seguinte: Ao insi gne Reitor da Universidade de . .. (imcio de uma dedicatória: Reitor, em vez de reitor, por
deferência); Dom [ou D,], Abade
(Abade, com maiúscula, por atracção
gráfica da forma de t r a t a m e n t o
(Dom); Senhor [ou Sr.]; Professor
[ou prof,] (Professor, com maiúscula,
por atracção gráfica de Senhor>; Sua
Excelência [ou S. Ex .a ] o Presidente
da República (Presidente, com maiúscula, por atracção gráfica de Sua Excelência) .

Os títulos universitários bacharel,
doutor, licenciado e mestre, este último ap!icado aos antigos graduados em
Ar tes, escrevem-se. em atenção ao uso,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados e antepostos a nomes de
pessoas (ao modo do que acontece com
a abreviatura de padre: pe Antônio
Vieira); o Bel. Antôt/,io de Azevedo, o
Dr. Francisco de Castro, o Ldo. João
Franco Barreto . M André de Resende.

O mesmo se aplica, como e óbvio, as
abreviaturas das flexões respectivas:
a Dr.a ... , a Lda .... , os Drs .... , os
Ldas .. . . , as Dras ... , as Ldas .. .. Res-

salva-se, no entanto, a possibilidade
de todas estas formas. mesmo escritas
par extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particulares: Caro Doutor <numa carta),
caso em que a maiúscula resulta de
deferência ;' Senhor [ou Sr.] Doutor,
Senhor [ou Sr,] Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
gráfica da forma de tratamento Senhor

(notem-se as grafias com abreviação
integral: Sr . Dr., Sr. Ldo.); Museu
EtnológiCO do Doutor Lette de Vasconcelos, caso em que a maiúscula e de-

terminada pela natureza da combinação vocabular <nome de uma instituição oficial>.
As formas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos
de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (OU minúscula
exclusiva, se uniliteras), desde que
sejam: 1.0) formas do artigo definido;
2.°) palavras inflexivas simples ou
combinadas com as mesmas formas;
3.0 ) locuções relativas a qualquer categoria de -palavras inflexivas e combinadas ou não de modo idêntico.
Exemplos dos três casos: Entre-as-Rios
(povoação de Portugal), Montemor-oNovo, Trás-as-Montes; América do
Norte, E;ntre Douro e Minha, Freixo
de Espada à Cinta, Santo André da
Borda do Campo, Rio Grande do Sul;
Rossio ao sul do Tejo, Viana de a par
de Alvito (OU Viana a par de Alvito) .
Esta norma é extensiva a quaisquer

combinações de palavras que se escrevam com maiúsculas iniciais (veja-se o que ficou expresso na base
XLIV, a propósito de títulos a subtitulos de livros) Exemplos: Festa da

Raça; Instituto para a Alta Cultura;
República dos Estados Unidos do Brasil; Rua do Ouvidor.
BASE XLVIII

A divisão silábica, que em regra se
faz pela soletração w-ba-de, bru-me,
ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, máxi-mo, ó-xi-do, ro-xo, tme-se, e na

qual por isso, se não tem de atender
aos elementos constitutivos dos vocábulos segunda a etimologia w-ba-lz-e-

nar, bi-sa-vó, de-sa-pa-re-cer . di-súri-co, e-xá-ni-me, ht-pe-ra-cú-sz-co,
i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-lar . su-perá-ct-do) . obedece a vários preceitos

particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer
em fim de linha , mediante o emprego
do hífen, a partiCipação de uma palavra:
l." São indivisíveis no interior de
palavra, tal como inicialmente, e formam, portanto, sílaba para a frente
as sucessões de duas consoantes que
constituem perfeitos grupos, ou sejam
(com excepção apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em b
ou d: ab- ll ligação. ad- ll ligar sUb- I IlunaT , etc., em vez de a-I [blegação, a-li
di li gar, su- 11 blunar, etc.) aquelas su-
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cessões em que a primeira consoante e
uma labial, uma gutural, uma dental
ou uma JabiodentaJ e a segunda um
I ou um r; a- Il blução, cele- I lbrar, dU-11
plicação, re- Il primir; a- IIclamar, de-JI
creto, de- ll glllti ção, re- ll gmdo; a- Il tletico, cáte- Il dra, perime- II tro; a-I lfluir,
a- ll !ricano, ne- Ilvl·ose.
2.° São divisíveis no interior de pa-

lavra as sucessões de duas consoantes
que não constit].1em propriamellte
grupos (ainda que uma delas se não
pronuncie) e igualmente as sucessões
de uma ressonância nasal e uma consoante: ab- Il dicar, adop- Il tar, amlg- II
dali te,

'e

Ed- lI gardo, faC- I/ to

op- Il tar,

sec- Il tor, sub- Il por, ab- I soluto, aC- 11
ção ad- 11etivo, adop- II ção, aj - 11 ta,
bet- ll samita, ip- ll silon, ob-Ilviar, des-II
cer , dis- Il ciplina, flores- I ,cer, nas- Il cer,
res- Ilcisão; aC 1l ne, ad- Il mirável, Daf- II
ne, diafmg- Il ma. drac- I ima ét- Il nico,
rit- Il mo, sub-! Imter, am-Ilnésico, int eram- Inense; bir- Il reme, cor-I lroer,
pror-l!Togar; as-I Isegurar, bis- I Isecular,
sos-llsegar; bissex-I lto, contex-Ilto,
eX- I iCltar; atroZ- ll mente, capaz- Il mente, infeliz- , Imente; am- Il bição, desen- ll gan ar, en- Il xame, man-Ilchu,
Mân- I ilio; etc.
3.° As sucessões de mais de duas

consoantes oU de uma resonância nasal e duas ou mais consoantes são
divlsíveis por um de dois modos: se
nelas ent ra um dos grupos que são
indivisíveis (de acôrdo com o preceito
1.0), esse grupo [arma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas a sílaba anterior; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se
sempre antes da última consoante,
quer sejam todas pronunciadas, quer
haja alguma que nâo soe. ExemplOS
dos dois casos: cam - 11 braia, eC- li tlipse,
em- li blema, eX- II P I i c a r, in- Il cluir,

I

r

1-._
~.

ins- 1I cri ção, subs- ! Icrever, tmns- lj gredir; abs- Il tenção, antárc- Il tico, drc-II
t Ó p o de , disp- Il néia, inters- Il celar,
lamb- I' dacismo, sols- ll ticial, Terp- I I
sícore, tungs- Il ténio.
4.° As vogais consecutivas que não
pertencem a ditongos decrescentes (as
que pertencem a ditongos deste tipo
nunca se separam: ai- I lroso, cadel-l!Ta,
insti-I ltui, om- Il ção, sacris- Il tães, traveS- ll sões) podem, se a primeira delas
não é 1l precedido de 9 ou q, e mesmo que sejam iguais, separar-se na
escrita: ala- Il úde. áre- Il as, ca- Il apeba,
cO- IIordenar, do- I! er, tlu- Il idez, perdo- li as. vo- Il os. O mesmo se aplica
aos casos de contiguidade de ditongos

igual:; ou diferentes. ou de ditongos e
vogaIS : cai- Il a is, cai- Ileis, ensai-Ilos,

flu- : ',u.
5. 6 As combinações gu e qu, em que

o u se pronuncia, nunca se separam
na vogal OU d:tc':1,!,o im:d'n: .o do mesmÜ' modo que os digramas gu e qu
(ne- ll gue, ne- llguei, pe-Ilque, pe-II
quei ) , em que o u se não pronuncia:
á- l lYua. ambi- lI guo, averi- ll gueis; longin- Il quos. IO-l lquaz. quais- Il quer .
6. Quando se tem de partir uma

palavra composta ou uma combinação
de palavras em que há um hífen, ou
mais, e a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros,
pode, por clareza gráfica, repetir-se o
hífen no início da linha imediata:
eX- li -alferes, mã?-I ,-de-obra, ou mãode- -obra, serena- -los-emos ou serená-los- II -emos, sub- \ l-rogar, vice-II-almirante.
BASE XLIX

O ponto de interrogação e o ponto
de exclamação apenas se empregam
nas suas formas normais (? e !), comuns à escrita de grande número de
idiomas. Não se faz uso, portanto,
das suas formas invertidas
para assinalar o inicio de uma interrogação ou de uma exclamação sejam quais forem as dimensões destas.
BASE L

Para ressalva de direitos, cada qual
poderá manter a escr ita que, por costume, adopte na assinatura do seu
nome.
Com o mesmo fim, pode manter-se
a grafia original de quaisquer firmas
comerciais, nomes de sociedades marcas e títulos que estejam inscritos em
registo público.
BASE LI

Recomenda-se que os topónimos de
línguas estrangeiras se substituam,
tanto quanto possível , por forma.- vernáculas, quando estas sejam antigas
em português, ou quando entrem . ou
possam entrar, no uso corrente ExempIos: Anvers substituído por Antuérpia: B erne por Berna; Canterbury
por Cantuária; Ch61'bourg por Cherburgo; Garonne, por Garona; Helsinki,
por Helsínquia; Jutland, por Jutlândia; Louvain. por Lovaina; Mainz, por
Mogúncia; Montpellier. por Monpilher; München. por Munique; Zürich,
por Zurique,' etc.
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Lisbôa, 25 de setembro de 1945. O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. A Delegação Brasileira:
Pedro Calmon, Presidente. _ Ruy Ribeiro Couto. - Olegario Mariano. JOse de Sá Nunes, Relator. - A Delegação Portuguêsa: Gustavo Cordeiro
Ramos, Presidente. - JOSé Maria de
Queiroz Velloso . ~ Luiz da cunha
Gonçalves. Francisco da Luz. Rebelo Gonçalves, Relator.
De conformidade com o que votou em
1907,

e examinando as mOdi jicações

e ampliações que, em 1911, constituíram a ortografia oficial portuguesa, a Academia Brasile.ira de Letras resolveu aceitar o ACõrdo que
se segue, dentro das novas alterações constan tes das bases juntas e
dêle fazendo parte integrante. - 30
de abril de 1931.

A Academia das Ciências de Lisboa,
pelo seu represetnante, Sua Excelência o Senhor Embaixador Duarte Leite ,e a Academia Brasileira de Letras,
pelo seu Presidente. Fernando Magalhães, firmam o acõrdo ortográfiCO
nos seguintes têrmos:
1.0 - A Academia Brasileira aceita
a ortografia oficialmente adotada em
Portugal com as modificações pOr ela
propostas e constantes das bases juntas, que dêste acõrdo fazem parte
integrante;
2.° - A Academia das Ciências de
Lisboa aceita as modificações propostas pela Academia Brasileira de Letras e constantes das referidas bases;
3.° - As duas Academias examinarão em comum as dúvidas que de futuro se suscitarem quanto à ortografia da língua portuguesa;
4.° - As duas ' Academias obrigamse a empregar esforços junto aos respectivos GQvêrnos, a fim de. em harmonia com os têrmos do presente
acõrdo, ser decretada nos dois países
a ortografia na cional.
DECRETO N." 20 108, DE 15 DE
JUNHO DE 1931
O chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando a vantagem de dar
uniformidade à escrita do idioma nacional, a qual sõmente poderá ser alcançada por um sist ema de simplificação ortográfica que respeite a história, a etimologia e as tendências da
língua, resolve:

Art. 1.0 Fica admitida nas repartiçbes públicas e nos estabelecimentos
de ensino a ortografia aprovada !XIa
Academia de Letras e pela Academia
de ' Ciêné!ias de Lisboa.
fI.rt . 2.0 No "Diário Oficial" e nas
demais publicações ofi ciais será adotada a referida ortografia .
Art . 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO N.O 23 .028 - DE 2 D!:
1933
Tome obr igatório o uso da ortografia
resultante do acõrdo entre a Academ ia Brasilezra de L etras e a Acade·mia das Ciên cias de Lisboa.
AGÔSTO DE

O Chefe do GQvêrno PrOVisório da
República dos Estados Umdos do
Brfasil:
Considerando que o acõrdo ortográfi co celebrado entre a AcademIa Brasileira de Letras e a AcademIa das
Ciências de Lis boa, foi aprovado pelo
Decreto n.O 20 . 108, de 15 de junho de
1931;

Considerando que iá está publica do
o vocabulári(., oficial da Academia
Brasileira de Letras organizado segundo o si s t~ ma orvográfico decorrente do acõrdo e que, por tanto . f á ~il
se torna a prática de um sistema gráfico que uniformize definit ivamente a
escrita do idioma nacional;
Usando das at:-ibuições contidas na
art . 1.°, § único , do Decreto nú mero
19.398, de 11 de novembro de 1930;
Decreta:
Art . 1. 0 Fica obriga tório o uso da
ortografia resultante do anôrdo entre
a Academia Brafileira de Letras e a
Academia das Ciências de Lisboa, a
que se refere o Decrete nf' 20 108 de
15 de junho de 19931. no expediente e
publicações dos órgãos do Poder Público) nas Universidades. nos colé9ios
ou ginásios nas escola~ primárias e
de mais estabelecimentos de ens;no,
públicos ou fisna lizados.
Art . 2.° Será tambem exigido o uso
dessa ortografi a em todos os requerimentos e documen tos submetido' à
administração pública e no expediente
e publ i{:a.ç õ ~s de emprêfas. companhias
ou sociedades que gozem de favor oficial.
Art. 3.° A partir do dia 1 de janeiro de 1935 não ser1õo r>dmitldos nos
estabelecimentos de en<l'1o os livros
didáticos escritos em divnrgên~ i a com
o sistema 8. que s erefere o presente
decreto .
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Art. 4.° As dúvidas e as lacunas
verificadas no formulário ortográfico.
FlCeito pelas duas Academias signatárias do acôrdo, serão fixadas pOr portaria do Ministério da Educa~ão e
Saúde pú l.:li "a mediante proposta da
Academia Brasileira de Letras, em
conformidade com a Academia das Ciências de Lisboa.
Art. 5 ° Revogam-se as disposições
em ' contrário.
Rh de Janeiro, 2 de agôsto de 193:i,
112.° da Inderendência e 45.° da República. - Getúlio Vargas. - Washington F. Pires. - Francisco Antunes
Maciel - Protogenes Guimartles. _..
José Ameri co de Almeida. - Juarez
do Nascime1/to Fernandes Tavora. _
Augusto 171acio do Espirito santo Cardoso. - Oswaldo Aranha. - A. de
Mello Fml1CO. - Joaquim Pedro Sal(l Gdo Filho.

DECRETO-LEI N ° 292 FEVEREIRO DE

DE

23

DE

1938

O Presidente da Re;;ública, usando
da atrlbu;Ç':'o que lhe confere o artigo 100 da Constituição, decreta:
Art. 1 0 E obrigatório o uso da
ortografia resulta nte do acôrdo a que
:;~ refere o Decreto n° 20 108, de 15
de junho de i931 entre a A"ademia
Brasileira do Let:-71s e a Academia das
Ciências de Li ~ h oa no expediente das
1"Pporti çõcs rú b ka~ e nas publicações
oficiais d~ todo G p aí~ bem como em
t odo~ 0 ' e'tab,, ' ec 'mento~ de ensino
mantidos pelM poct·~res públicos ou
por ê 11'i- fiS"1l! i78 dos.
P 3J"q2 r ~\fo Ü'1 i N
A :-tcentuação '{ráfi":> n:J~ tf·rmo< d" Mses do acôrdo
nrti""o fica fixada
de que t"at2 "'"
I'a:, rpor S lue r cm p a~ ham êste decr to -l"i
Art 2 C C:erá 1"'1 i)lirado pelo MInü."é rio
4'.1 " - e c:: ~ úde e terá
]1 < 0 or" i <'lr'~
t 'rmo. do qrtigo 1.0, dêste decreto-lei, um vocabul~r' " 01' 1
1
'1
I gua naCIOnal,
no 01'9.1 < - ('
. ' do' O~ n'lSOE esr ('ni~ s do o:·~r;
:}o c() n<t~ntes do
1,ôrcto entro ri A '1"1 pmia Brasileira
dp [JPt", n 1 An '-mi'l da s Ciências
dr- Lis boa ,
Art. 3.° A ;:,. ·t' dI' 1 de junho de
1939 nito ser;.o
''Yi~j d r< no' e ~ ta1:;1'"
in"'" 'cs'
i"r oficiaJ., ou rec(Jll l;eejd. o""
' ntp livro~ didá, . "", ~s"J'itos <ry< r. ' .1-:rllfi a diferente
'1" rc rlda In . ·t"o" 1.0 dsilte decreto-lei.
r

N

Art. 4.° Revogam-se as disposições
(m contrário.
Ric de Janeiro. 23 de fevereiro de
1938 117. 0 da Independência e 50. da
República . - Getúlio Vargas. - G,us0

tavo Capanema. Francisco Campos. - Arthur de Souza Costa. _
João de Mendonça Lima. - Eurico
G. Dutra. - Henrique A. Guilhem.
- M. de Pimentel Brandão. - Fernando Costa. Waldemar Falcão.

DECRETO-LEI N.o 292 FEVERErRO DE

DE

23

DE

1938

......................................
Regras para a acentuação gráfica

Usar-se-ão o acento agudo, o
acento clcrunflexo e o acento graYe.
Não sera usado o trema.
2. Levam o acento conveniente,
agudo ou circunflexo as palavras exdrúxt;!as : pássaro . pêssego
3, Levam o acento conveniente,
agudo uu CIrcunflexo, as formas verbais agudas ou monossilábicas tônicas, que ficam terminadas em vogal
por ter caldo a consoante final: dl-lo,
pô-lo, di-lo-ei.
4. Levam o acento competente.
agudo ou circunflexo, os oxit<>nos terminados em a e 1. o. u tônicos seguidos 'lU não de S: tupI, tupIs .
5. Tomam acento agUdo as palavras cuja vogal tônica é e ou o abertoS' dos ditongos éi. éu, éi: fiéis, chapéu, ~ó~s. jibóia idéia.
6. Tem acento agUdo o I tônino da
sequência vocálica aia: saía. baia,
caia.
7. Levam o acento conveniente.
agudo ou circunflexo. os monossí!al:>os
tônicos terminados nas vogais a, e. o,
se!!'uidas. ou não. de s: pá Brás
8. Leva o acento circunflexo o o
tônico fechado, segUido de o ou os:
perdôo, vôos.
99 9 Usa-se o acento grave na contração da preposição a com o artigo
definido ou pronome d °monstrativo
feminino átono a. e com os demonstrativos aquele. aquela. aquilo.
1.

Gustavo caponema.

DECRETO-LEI N° 5.186 JANEIRO DE

DE

13

DE

1943

Regula o uso da ortografia em
todo o pais

O Presidente da República usandO
da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

-S2-

Art. 1.0 Até que seja adotado em
o vocabulário oficial em elaboração. que consubstancie, de modo
seguro o acõrdo celebrado em 1931,
enter a Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa.
vigorará, em todo o pais, como formulário ortográfico. o do "vocabulário Ortográfi~o e Ortoépico da Língua Portuguesa organizado pela Academia Brasileira de Letras de acõrdo
com a Academia das CiêncIas de Lisboa" publicado em 1932.
Art. 2.° O Ministro da Educação e
Saúde fixará os prazos de obrigatoriedade relativos à ortografia dos livros
didáticos e, bem accim, resolverá, por
instruções, tõda a matéria atinente à
ortografia.
Art. 3." Fica revogado o parágrafo
úni"o do art. 1.0 do Decreto-lei número 292. de 23 de fevereiro de 1938,
e outras disposições que contrariem
presente decerto-lei.
Rio de Janeiro 13 de janeiro de
1943. 122.° da Independência e 55. 0 da
República. - Getúlio vargas. - Gusdefini~iV'O

°

tavo Capanema. - Alexandre Marcondes Filho. - A. de Souza Costa.
- Eurico G. Dutra. - Henrique A.
Guilhel" - João de Mendonça Lima.
- Osvaldo Aranha. - Apolônio Sales. - J. P. Salgado Filho.

CONVENÇAO ORTOGRA~CA
ENTRE O BRASIL E PORTUGAL
.
Sua Excelência o Senhor PreSidente da R.' pública dOE Estados Unido~
d6 Brasil e Sua Excelência o Senhor
Pres;dente da Repúbli~a Portuguesa
com o fim de assegurar a defesa, expansão e prestigio da língua portuguesa no mundo e regular , por mútuo
acôrdo e modo estável, o respectivo
sistema ortográfico resolveram por
meio de seus Plenipotenciários assinar a presente Convenção
Art I - As Altas partes Contratantes prometem-se extrema colaboração em tudo quanto diga respeito
à conservação , defesa e expansão da
língua portuguesa comum nos dois
países.
Art. II - As Altas Partes Contratantes obrigam-s ea estabelecer como
re~nme ·) rtográfico da lingua portuguesa o que ' resulta do sistema fixado
pela A"ademia Bras})eira de Letra.s
. e Acadorn'a da, CiênCIa' de Lisboa.
PQ~ o "~rr"~'7Q"~(\ dI' fp>pectivo vocabulário por ac6rdo entre as duas AcademIas.

.

g

...

i

Art. III - De harmonia com o espirito desta Convenção nenhuma proI'ldênCIa legislativa ou regulamentar,
sôbre matéria ortográfica. deverá ser
de futuro posta em vlgar . por qualquer
dos dois Governos sem o prévIO acôrdo com o outro, depois de ouvidas as
ArtIgo IV - A Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
do List>Oa serão declaradas órgãos
consultivos de seus Governos, em matéria ortográfica. competindo-lhes. expressamente estudar as questões que
se suscitarem na execução desta Convenção e tudo o mais que reputem
útil para manter a unidade ortográfica
da língua portuguesa. A presente
Convenção entrará em vigor, independentemente de ratificação. a 1 de
ianeiro de 1944.
., Feita em dupli~ata, em Lisboa. aos
L. S. João Neves da Fontoura.
L. S. Antônio de Oliveira Salazar".
DECRETO N.o 14.533 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
Promulga a Convenção Ortográfica
entre o Brasil e Portugal. assina<la
em Lisbôa, a 29 de dezembro de 1943
O Presidente da Repúolica, havendo sido assinada, na cidade de Lis1Jôa,
a 29 de dezemoro de 1943. uma Convenção entre o Brasil e portu,g-al. estabelecendo o mesmo regime ortográfico da limgua portuguesa: e
Havendo a mesma Convenção entrado em viO'or no dia 1 do corrente
mês, indepe~dentemente de ratificação:
Decreto que a referida Convenção,
apensa por cópia ao presente _de~re0,
seja executa.da e cumpnda tao mtelramente como nela se contém.
RIO de Janeiro, 18 de janeiro de
1944. 123. 0 da Independência e 56. 0
da República. - Getúlio Vargas Osvaldo Aranha ma.

Gustavo Capane-

PORTARIA MINISTERIAL N.O 259,
DE 9 DE ABRIL DE 1943
Dispõe sôbre a ortoqrafia dos
livros didáticos e dá outras providências.

O Ministério de Estado da Educação e saúde, usando da atribuição que
leh confere o art. 2° d") Decretn-lei
n.o 5.186, de 13 de janeiro de 1943,
resolve:
I
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Art. 1.0 - Observar-se-á desde 10;;0
a ortografia prescrita pelo a.rt. 1. 0
do Decreto-lei n. O 5.186, de 13 de laneiro de 1943, nos livros didáticos que
devem ser usadcil em todos os estabelecimentos ele e,1si!1o do país.
§ 1.0 Os livros didáticos ora em
circulação e os que venham a ser publicados até três meses d-epois de expedida a present: portaria ministerial
não deixarão de ser usados pelo fato
de não adotarem a ortogTafia prescrita pelo Decreto-lei n. o 5.186, de 13
de janeiro de 1943.
§ 2. 0 - Os livros didáticos impressos no país ate que entre em vigor
a definitiva ortografia de cuja définíção ora trata a Acadamia Brasileira de Letraf, não terã.o, por êsse fato,
o seu uso vedado.
Art. 2.° - No ensino da língua portuguesa, e bem assim nos exercícios
e provas escritas referentes às demais
dJsclplians, em todos os cursos mInlStrados nos estabelecimentos de ensino dop ais, é obrlgatóna a observância das regras de ortografia constantes do formulário de que trata o Decreto-lei citado no a.rtigo anLel'lOr.
O formulário ortográfico de que trata o Decreto-leI .1Ú!tltrO
5.18-6, de 13 de janeiro de 1943, será
publIcado pelos órgãos oficiais dos governos estaduaIs, e adotado nas publica!iôes oficiais.

Art. 3. 0

Art. 4.° - As regras do formulário
ortográfico reÍerido no arti"o anterior aplicsm-se . em todos ;s caDs,
aos nomes próprios.
Rio de Janeiro, 9 ':e abril de 1943
-

,.

I

•

·e

Gustavo Capanema.

Cópia extraida do Diário Oficial, Seção
I 29-4-1944 - Pág. 7-701
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E
SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO

Ao Diretar da Divisão de Aperfeiçaamento do Departamento Administrativo do Serviçü Públict., en'fiou o
Sr. Mirtistro da Educação e Saúde a
seguinte aVIso:
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944.
Sr. Diretor:
Tomando conhecimento de sua consulta sôbre a maté·r ia ortugráfica dirigida ao chefe de meu gabinf'te VP1"ho
prestar-lhe as seguíntes informações:

1. Está firmada entre o Brasil e
Partugal uma conv-enção ortográfica
qt:e impõe aos dois 6'ovêrnos a obrigatariedade de adoção de um mesmo
sistema ol'wgráfico.
2. A ortagrafia ora vigente em nosso pais é rigorosamente a que decorre d·') l'. cô7do fi.rmado em 1931 entre a
P.cadJômia Brasileira de Letras e a
Academia das Ciências de Lisboa, e
que está comubsta·nciada no vocabulária Ortográfico e Ortoépico da Lingua Portuguesa, pt:blicado em 1932
pela Academia Brasileira de Letras.
3. A obrigatoriedade da ortografia
indicada no número anterior resulta do Decreto-lei n. O 5.186, de 13 de
janeiro de 1943. O formulário ortográfico .obrigatório de acôrda .;om o
citado DeCreto-lei, está publicado nü
Diário Oficial de 4 de r..li<' dt 1943,
com retificação no de 17 de junho do
mesmo ano. Posso inf'lrmar-Ihe que
existe ediçãa moderna, feita por casa
editora particular. do vocabulário de
1932, da Academia Brasileira de Letras.
4. últimamente a Acaoemia Brasileira de Letras publicou Um novo vocabulário ortográfico com a denaminação de Pequeno Vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa. íl:sse
vocabulário represent!l valiosa contribuição para a estudo da reiorma ortográfica que os dois governos .d~ve
rão realizar para que se aperfeIçoe o
sistema de 1941, ora em vigor nos dOls
pode ser adotado como sistema da ortografia da mesmo modo que em Purtugal não se está adotando como SIStema de ortografia .oficial o Vocablllário Ortográfico da L[ngua Portll~uêsa .
publicado em 1940 pela Academ:a das
Ciências de LiB,boa.
Apresento-lhe os meus protestos de
elevada estima e consideração. - Gustavo Capanema.

PRESID'/!;NClA DA REPúBLICA
Comunicado da Secretaria da Presidência da República distribuida pela
Agência Nacional:
"Por fôrça da Canvenção Ortográfica assinada em Lisboa a 29 dI' de- .
zembl'o de 1943, entre o Brasil e Portugal, obrigaram-se os dois pajse~. ao
e~tabel (->('!menot de um megmo ~egm'e
ortográfica da língua portuQ"ue~a que
seria "o que resulta do sistema fixado pela AC2.demia Brasileira de Letras
e pela Academia da.' Ciência~ de Lisboa para organização da respectivo
vocabulário por acôrdo entre as duas
Academias" .

,
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Anteriormente a essa Convenção, a
Academia Brasileira de Letras aprovou unânimemente, na sessão de 12
de agôsto de 1943, as instruções para
a organização do vocabulário ortográfico da lingua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organizado um vocabulário que denominou "Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Lingua
Portuguêsa" .
Existem, entretanto, embora em número limitado, divergências de sistema a acordar entre as Academias, e
que em virtude da Convenção. devem
ser solucionadas entre as duas instituições, de modo que se consiga integral uniformidade da grafia da língua.
Tendo em vista estas considerações,
resolveu o Sr. Presidente da Republica recomendar a adoção oficial das
instruções aprovadas pela Academia
Brasilelra de Letras, na sessão de 12
de agôsto de 1943, e do seu Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, até qUe a definitiva sOlução da matéria, depois de mútuo entendimento das duas Academias, possa ser estabelecida.
Tendo ainda em vista que, por fôrça da citada Convenção é a Academia
Brasileira de Letras órgãos consultivo
do Go~êrno em matéria ortográfica,
competmdo-Ihe estudar as questões
que se ~uscitarem na execução da
Convençao, resolveu o 8r. Presidente
da Repúbli<;a enviar a Portugal, com
representaçao especial do Govêrno
uma com~ssão de acadêmicos, delega~
dos autOrizados da Academia Brasileira de Letras, que promoverá e ultimará. em entendimentos com a Academia das Ciências de Lisboa a elaboração das bases definitivas' da ortografia da língu8;' a fim de que, de
acôrdo c;,om o texto e o espírito da
Convençao, possam os dois Govêrnos
promover os necessários e finais atos
legislativcs referentes à matérias.
Espera o Govêrno que com essa
providência que resolveu tomar e para
a qual conta com o apôio da AcadeIl',lia Brasileira de Letras no credenCla: e designa ros seus representantes
terao, eIl) breve, os dois países, de co~
mum acordo, estabelecido tlficialmente, par~ uso dos dois povos, um mesmo reglme ortográfico do qual possam
decorrer vocabulários sem discrepânClas" .
(De

30-5-1944).

Cópic: extraída do Diário Oficial _
Seçao I - 8-7-1946 - página 9.990

PR.ESID:ll:NGIA DA REPúBLICA
SECRETARIA

Circular n. ° 18-46 - em 5 de julho de
1946

34. Na informação, parecer, ou
despacho e na corespondência observar-se-á o seguinte:
a)
Clareza, precisão e sobriedade
da linguagem, isenção de acrimõnia e
parcialidade;
b) Concisão na elucidação do assunto;
c) Legibilidade, adotando-se, preferentemente, o uso da datilografla;
dl Transcrição dos dispoistivos da
legislação, citados na informação, parecer, despacho e na correspondência:
el Autenticação das cópias. relações ou outros elementos anexados
para ilustrar a informação, parecer
ou corespondência:
j) Margem, de acôrdo com as fórmulas padrcnizadas:
gl Ortografia consubstanciada nas
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de 12
de agõsto de 1943 e o "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa": mandados adotar pelo Govêrno;
hl Numeração e rubrica, á tinta,
nos casos de reorganização de processos, cancelada a paginação a.nterior e
consignadas, expressamente, no processo essas providfficias;
j) As
informações, pareceres e
despachos serão dados seguidamente,
sem desperdicio de papel, inutilizadas
as folhas ou os espaços em branco,
nos casos de juntada de cópias, relações ou outros elementos, e
1)
Ressalva expressa, no fêcho da
informação, parecer ou despacho, de
qualquer entrelinha. emenda ou rasura, bem como cancelamento de expressões.
ANTEPROJETO DE LEI
Revoga o decreto-lei n.O 8.286, de 5
de dezembro de 1945.
Artigo l. c _ Fica revogado o Decreto-lei n. a 8.286, de 5 de dezembro
de 1945, que aprovou o Acórdo Ortográfico de 1945. firmado em Lwboa,
em 10 de agôsto daquele ano.
Artigo 2.0 _ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, dezembro de 1951.
Justificação

O Acórdo Ortográfico de 1945, firmado em 10 de agôsto daquele ano,

•

•

J
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resultante do trabalho da Conferencia. ~nte:acadêmi~a de Lisboa para a
umfIcaçao ortografica da lingua portuguesa, contrav·ém aos reais interêsses do povo brasileiro.
O parecer lançado no projeto número

1.1f ~. -5D

rU~~ i 0S::C

~:()

HDH;rjo

do Congresso Nacional", de 4 de aD"ôsto último, ~nso a êste projeto
d.emons~ra~ a-rgamente. essa afirmativa e JustIfIca esta proposição.
Sala as sessões, dezembro de 1951.
C lho de Sousa.
PARECER DA COMISSAO
/ " DE FINANÇAS
O

-

fi'" ,

•

RELATÓRIO

ilustre Comissão de Educação e
apresenta projeto de lei dis.
sôbre. o sistema ortográfico do
PaIS e autonzando o Executivo a abrir
o CTédito espedal de Cr$ 3. OO'Ü. 000 00
para reeditar o "Pequeno Vocabulário
da Língua Portuguesa".
Em face da última providência - de
ordem financeira - e a.penas por êsse
Il1:0tivo, veio o projeto à Comissão de
Finanças para opinai a respeito.
PARECER

Não sendo de nenhum modo pertinente a esta Comissão a análise do
mérito do projeto, opinamos contràriamente, no momento, à abertura do
crédito em tela. Eis que o orçament~ pr~vê d~tações para pUblicações e
nao e posslvel, sem o escarecimento
do Executivo sôbre o vulto da edição do "Pequeno Vocabulário" e seu
custo justificar o valor do crédito esp~cial.
Transformado o projeto em
leI, caberá ao Ministério da Educaçã~ e Saúde executá-lo com seus própnos recursos ou promover a abertura do crédito correspondente.
:S<>.!ll0s, pois, de parecer que a ComIssa o de Fmanças aprove a seguinte
emenda ao projeto n. o 1.982-52:
"Emenda - Suprima-se o art. 4.°"
Sala Antônio Carlos, em 7 de outubro de 1952. - Macedo Soares e
Silva - Relator.
PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças opina favoràvelmente ao Projeto n. o 1.982, de
1952 com a seguinte emenda:
"Suprima-se o artigo 4.0."
Sala Antônio Carlos, em 7 de out~bro de 1952. - Israel Pinheiro, PreSIdente.
Macedo Soares e Silva
Rela~o;. - Aloísio de Castro, cou{
restnçoes. - Lameira Bitencourt. O~valdo Fonseca, com restrições.
Sa Cavalcante. -

Paulo Sarasate.

Layro Lopes. - Parsifal Barroso. Nelson Omegna. - Janduí Carneiro.

VOTO VENCIDO DO SR. CARMIELO
D'AGOSTINO
o ;::-G~e O r.O 1.!:'S2 <'o ano corre.1."" ti .. i:ast.. :.G.:" Cü.:r::J:>:.o de E(lucação e Cultura desta Câmara, p'ara
o qual a Comissão de Finanças foi invocada a dar parecer, versa sôbre
três assuntos diferentes, embo.r a co~
nexos, nos cinco artigos de que se
compõe.
.
O artigo 1.0 do projeto revoga o,
Decreto-lei n.o 8.286 de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o Acôrdo Ortográfico de 1945, firmado em Lisboa,
a 10 de agôsto do mesmo ano. E'
um dos assuntos. O artig.o 2.°, versa
outro, decorrente, ou corolário da pnmeiro: - restabelece o sistema ortográfico C'onsubstanciado nas instruçÕes.
aprovadas pela Academia Brasileira
de Letras, aos 12 dias de agôsto de
1943, e no "Pequeno Vocabulário da
Lingua Portuguesa" , a propósito editadc. Porfim, nos artigos 3.° e · 4.° ,
o projeto autoriza o Poder Executivo
a reeditar o aludido "Vocabulário" ,
abrindo, pelo Ministério da Educação
e Saúde, o crédito especial de ..... .
CrS 3. 000 . 000 ,00.

A iniciativa da proposição, relatada
pelo nobre Deputado Sr. Antônio Peixoto, na Comissão de Educação e Cultura, teve unânime acolhida dos respectivos membros componentes.
A
audiência da Comissão de Finanças é
soliC'itada em consequência da despesa reclamada pela Vigência da lei em
projeto, nos têrmos em que êste se
acha concebido.
Autorizando o Poder Executivo a reedital o "Vúcabulário", pelo art~go
3.0, o projeto de aoordo com o artigo
4.°, faculta a abertura, pe10 Min.jstél'io da Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$ 3.000. OOO,oú para
as despesas da reEXlição. O projeto
não determina a quantidade de exemplares da reeição, nem particularizu. •
nada a seu respeito. Fixa, porém a'
S/oma do crédito a ser aberto, êm
forma autorizativa.
Salvo melhor

juízo conviria declarar-se, no artigo
4.°, que, para atender às despesas previstas no artigo 3.°, o Poder Executivo ficava autorizado a abrir o créd\to
especial até Cr$ 3.000.000,00, subme-

tido ao critério do Ministério da, Educação e Saúde atingir ou não o limite
fixado.

E' o l1?SSO parecer. adstrito à parte
do proJew que nos mcumbe apreciar
e relatar.

J
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Aceita a sugestão, na forma enunciada, pOderia o projet<l ser redigido
nos têrmos seguintes:
SUBSTITUTIVO

e Cultura, com votos dos Srs Coelho de Sousa e Otávio Lobo. e
votos em separado dos Srs. Carlos
Valdemar e Nestor Jost e da Comisséin !J,' Diplomacia fa IJort1,1; eis
ao projeto.

Art: 1.0 E' revogado o Decreto-lei
n.o 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo Ortográfico de
1945, firmado em Lisboa, a 10 de
ngôsto do mesmo ano.
, Art. 2.° Fica restabelecido o sistema ortográfico de 1943. consubstanciado nas "Instruções" aprovadas pela
Academia Brasileira de Letras, a 12
de agõsto de 1943, e no "Pequeno Voea.bulârio OrtográfiC'O da Língua Portuguesa" .
Art. 3.° O Poder F'!('ecutivo é alltcrizado a reeditar o "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", abrindo para êsse fim. pelo
Mini~téTio ch Er'lucarão e Saúde, o
crffiito eS1"e"jlll até à soma de ..... .
Cr$ 3.000.000,00.
Art. 4.° Esta Lei eTJtr8ri em vigor
na data de sua nuhlic"tciío. revogadas
as disr;osicões em contrário.
Sala Anti\rdo ()<trlcs
Carmelo
D' Agostino, Relator.

(Da comissâ<> de Diplomacia)
MENSAGEM N.o 132-H'48 A QUE SE
REFEREM OS PARECERES
Senhores Membros do Congresso
Nacional:
De acôrdo com o prece1to constitucional. submeto a Vossa aprovaçâo,
em cópia devidamente autêntica e
acompanhada de uma Exposlçâo de
Motivos do Ministr0 de Estado das
Relações Exteriores, o texto da Convenção Ortográfica entre o Brasil e
POl'ltugal. firmada. em Lisboa, a 29 de
dezembro de 1943.
Rio de Janeiro em 20 de Julho ele
1948.

ANEXO

DAlj68/540.22 (88).
A Sua Excelêr eia O Senhor
Genpral de Divisão Eurico ::iaspar
Dutra.
Presidente da Repúbl1ca.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às mll.os
de Vossa Excelênc1a a anexa COpl!~
autenticada da Convenção Orto<:;rafica entre o Brasil e Portugal firmada em Lisboa, a 29 de dezembro de

PROJETO N 1.191-B REDAÇÃO FINAL

1950

Redacão final do Projeto número 1.191-A. de 1950, aue aprova
o te.rtf) da ConvP'l1cão Ortonráfica
firmada entre o Bro.sil e Pflrtuaal,
em '29 de dezembro de 1943, em
Lisboa.

O Comrreoso Nacional decreta'
Art. 10 E' aprovado o texto' da
Convenção Orgotráfica, firmada entre
o Brasil e PortUgal em 29 de dezembro de 1943. em - Lisboa.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em cor:tl'~rio
Sala da Comissão de Redação, 15
de dezembro de 1951. - Getúlio Mourn Dr?dr'°nte. Aral Moreira.
Paulo Lauro. -

Lapo Coelho.

PROJETO N. ° 1.191- A

_

1950

Aprova o te.Tto da Convenção
Ortoaráfica firmada entre o Brasil e Portugal. em 29 de. dezembro
de 1943. em Lzsbõa; tenáo parecer da Comissão de Constztuzção
e Justica que opzna pela constl.tucionalidade do projeto e pareceres das Comzssões de Educaçao

EunICO

-'
.

G. DUl'::tA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Em 20 de julho de 1948

1943.
2. A Celebração da reterida Convenção obedece ao intuito de ordenar os trabalhos de há mUlto empre·
endidos, no sentido de estabe!ecer-b(!
uma ortografia única da língua por·
tuguêsa e mtodo o mundo.
3. A aludida Convença o àetermlIlou
a obrigação recíproca de oooervarem
os dois países. "como regime ortográfico da línp:ua portue:uêsa. o que resulta do sistema fixado pela Acaae.
mia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisbôa para
organização do respectivo vocabulário por acôrdo entre as duas Academias. Convencionou-se. ainda que
nenhuma providência lef"io1qtiv'1 nu
regulamentar seria. de futuro posta
em vigor por qualquer dos dois Go-

e·
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vêrnos, sem prévio acôrdo com o outro
depois de ouvidas as duas Academla~,
que seriam declaradas órgãos consultivos de seus Governos. em matena
<Jrtográ1ica c<Jmpetindo-Ihes, expressamente, estudar as questões que se
suscitassem na execuçao da convenção, e tudo mais que repwtassem Util
para manter a unidade ortográfica da
lÍngua portuguêsa.
4. De conformidade com o disposto
na Convenção, e para dirimir alUda
persistentes, enviOU o Govêrno brasileiro a Fortugal, em 1944, uma comissão de membros da Academia Brasileira de Letras, com represemaçao
oficial. a fim de fixar as bases de!1nitivas da ortografia da 1!ngua, proporcionando aos dois paises a possib1lidade de promoverem atos legislativos finais sobre a matêrla.
5. O acôrdo resultante daquela reunião foi aprovado no Brasil pelo Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro
de 1945.
6. Acontece, porem, que a ConSltltuição Federal de 1937, vigente na
época da assinatura da Convençau
Ortogrática, eXigia em seu artigo 74
letra d, a aprovação pelo POder Le~
gislativo dos tratados e convenções In.
ternaclOnals celebrados pelo Pres1dente da RepÚblica. Tal aprovação . 'eH-'
tretanto, não se verificou. FOI baixado o Decreto n. 14 .• 33. de 18 de Janeiro de 1944, promulgando a Convellção, quando se fazia necessárIa a etetivação da retificação por via de Decreto-lei no PreSidente da Repilblica
que, no momento, exercia cumulativamente o Pod·er Legislativo, Já que
não estavam em funcionamento a Ca.roara dos Deputados e Conselho Fe··
deral.
7. Parece-me, Senhor Presidente,
em face do que acima ficou expostu,
que a Convenção Ortografica deve ser
submetida á aprovação do Poder Legislativo. de acõrdo com o artigo 66,
Item 1, da ConstitUIção Federal se
nisso Vossa Exceléncla concordar:
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor
. PreSidente, os protestos do meu mais
prolundo respeito. - Raul Fernandes.

PARECER DA COMISSA O DE
DIPLOMACIA
RELATÓRIO

O Acôrdo Ortográfico resultante da
Convenção assmada entre o Brasil e

Portugal, a 29 de dezembro de 1943,
êI:l L!sboa. tem pNvocado fortes e
exaltados debates nas associações de
letras e filologia, na tribuna, na imprensa e no Congresso: uebates de letrados, de estudiosos, professôre.:; e
cientistas, gramàtlcos e tiló~ogos, acadêmlCos e Junstas, JornallSltas e par~
lamentares. Uns defendem-no com se~
gurança e convicção, conslderando~o
ubra notável e afirmando que "0::'
proventos que aos escritores brasileiros licarão I:LS'segurados por és:;e melO
não ha economista nem SOCiólogo qUI:
os deixem de prover com maIO,' ou
menor preCisão; e não serão somentE:
proventos materlalS os qUe hao de auferir os nossos oons autores: tamberu
proventos superiores de se tornarem
conheCidos, lidos e admiradOS pelos
povos de aquem e de alem-mar~
(Pro!. Jose de Sá N~nesl. Outros,
porém, o criticam com sarcasmo e
com Impiedade, asseverando que, ao
ser pôs to em prátICa, mostrou trazer
grandes preJuizos ao ensmo, e os protestos e queixas são presentes da parte de quase todos os professores,
prinCipalmente da classe prlmana"
(Fernando Tavora e Bem Carvalho)
Há quem o repudie com zombarias,
por considera-lo imposiçao dos portuguêses; e há quem o aceite com entusiasmo, por julgá-lo vanLaJoso para
os brasileiros.
Dentro dessa luta viva e encarmça.
da. faz-se mister, para perfeito exame:
do assunto, muita prudencia e muita
serenidade, muito estudo e sabedoria
ds mestres da Filologia e do Direito,
que nos darão luz, com os seus ensinamentos e conclusões para ser rewlvido êste problema, de tão protunda
repercussão e de tão grande importância em tôdas as esteras educaclonais e administrativas.
Não ha negar que o Acôrdo Ortográfico e, realmente, a expressão ineqmvoca da unidade da escnta IUS0brasileira e, conseguinte mente, da
urndade da l1ngua. Umdade necessária e preciosa. que . facilitando o conhecimento do idioma naCIOnal e fIxando a sua expressa0 escnta, segundo normas fixas e seguras, baseadas
em princípios verdadeiramente clen·
tíficos, organizados pelas mais consplcuas autoridades filologlcas das duas
pátrias, SO podera trazer proveitos e
vantagens a quantos mamfestem pela
escrita os seus pensamentos em nossa
língua, quer na Amenca quer na Europa, seja na Asia, seja na Africa .
U
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Desaprovando o Acõrdo, não há ne- Acõrdo Ortográfico e contrário a qua-lgar que voltariamos aos sistema noquer modificação visto saber que. cocivo e perlgoso da grafia que o pre- mo doutrina Pontes de Miranda, "se
cedeu. pelo que nos parece de todo o Poder Legislativo 'ugere alteração,
sem cabimento e sem oportunidade o o Presidente da Renública deve intex-projeto dos nobres deputados Fernanpretar que o tratado não conseguiu
des Távora e Beni Carvalho, apresenaprovação e entabolará, ou não, a seu
tado em 8 de outubro de 1946 a esta juizo, novas negociações" .
Da Comissão de Educação e CUltura
Casa, no qual pediam a revogação do
veio ' o referido projeto para a ComisDecreto-lel n. 8.286, de 5 de dezembro de 1945, que aprovou a ortografia são de Diplomacia e Tratados. Nesta,
unificada, em "obediência à Conven- atendendo ao reouerimento do depução assinada em Lisboa a 29 de de- tado Afonso de carvalho, foi ouvida
zembro de 1943. A êsse projeto apre- a Academia Brasileira de Letras, que
.sentou substitutivo o deputado Jorge se manifestou favorável a manutenção
Ama:do. que pleiteou uma reforma in- integral do Acõrdo Ausente êsse deputegrai e definitiva, a ser realizada por tado, coube ao nosso companheiro
comissão de técnicos de comprovada Vargas Neto. como novo relator, aprecapacidade. Contrâ,riamente ao dito sentar 1>arecer, que logrou aprovação
. projeto e a êsse substituivo se mam- unânime, tanto pela segurança do seu
fes·t ou o deputado Raul Pilla, membro estudo quanto pelo brilho da sua linda Comissão de Educação e Cultura, gua,.gem, defendendo juridicamente o
vo,t ando pela manutenção do Acõrdo Acõrdo, que considera "de conformie julgando indispensável que se "ou- dade com o Direito Internacional Púvisse, 1>reliminarmente, a Academia blico, coma Lei, com a Junrisprudênde
Brasileira de Letra.s e a Academia cia, com a Academia Brasileira
Brasileira de Filologia". Outro subs- Letras e com os votos apon.tados -dos
titutivo foi apresentado pelo deputad') mais ilustres membros da Academia
Aureliano Leite, o qual foi aprovado Brasileira de Filologia". salientando,
1>Or maioria; sustenta o Acõrdo Orto- outrossim, que "tudo o que se fizesse
gráfiCO e propõe a nomeação de uma de ora avante fora dêste último seria
çomissíio especial que, "valendo-se da em pura perda. porque as reclamacolaboração da Academia Brasileira ções surgirão sempre não só da parte
de Le·t ras e Institutos de filologia do dos professôres, como também dos
País", estude "convenientemente o filólogos que não forem ouvidos, e
1>roblema e apresente à Câmara dos dos que forem contrariados".
Deputados as bases para a sua soluAcompanhei-ú com o meu voto,
çá<) deflnitiva". E', um parecer fun- declarando, oao obstante, como é do
damentalmente polft!co. Não está com conhecimento da Comissão
que se
'0 projeto Beni Carvalho nem com o
bem considerasse o Acõrdo uma
substitutivo Jorge Amado. E' apenas grande realização, dentro do aspecto
uma solução de emergência. que se jurídico ainda lhe faltavam, na minha
nos afigura salvo melhor apreciação, opinião,
formalidades e,s,<;enciais par-i\
sem base jurídica, desde que se tenha. a sua eficácia e validade como sejam
em conta o que dispõe o Direito Pri- a aprovação e a ratificação da Convado e o Direito Constitucional Brasi- venção de LIsboa, respectivamente.
leiro .
pelo Poder Legislativo e pelo Poder
Con.siderando-se que o Acôrdo Or- Executivo
. Felizmente. em boa hora,
tográfico é o complemento da Con- confirmando
opinlãD . chepa 3.
venção de 1943 e que é um ato inter- Mensagem 312esta
do
Sr
Presidente da
nacional não poderia nem poderá. na República, em cópia autenticada,
reconformidade dos princípios estabele- metendo o texto da Convenção Ortocidos pelo Direito. ser revisto nem re- gráfica, obleto de tão largos debates vogado sem prévio entendimento c:om
Ex .a pede a aprovacã(' do convênio
as duas partes contratantes. Os atos S
supramencionado.
fim de que seja
internacionais podem ser denunciados sa tisf ei to o dispostoa no
art 66 1. da
pelos meios regulares, quando reco- C<lnstituicão Federal. combinado
com
nhecidos como prejUdiciais aos inte- o dispostó no art . 87 VII. da mesma
rêsses do povo ou do Estado, como podem ser suspensos pelo senado da Re- Carta .
pública, qUMldo sejam declarados inA aprovação pelo Congresos NacIoconstitucionais pelo Poder Judiciário _ nal, Quer no passado Quer no present~.
Releva notar, por um princípio :le sempre foi considerada "1 0S países desinceridade e exação, que o ilustre Ir.ocráticos como elemento ~ubstan
deputado relator do substitutivo apro- cial das Convencões intern acionais. !'JG
vado me asegurou ser favorável ao Direito Gonstituc!onal Bras ileiro
~
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isto
uma norma pacifica, jamats
posta em dúvida ou discussão. Desde
a Constituição de 1891 \art. n.o 12)
Slté à Lei Bá.slca de 1934 (art. n." 40.
letra aJ; desde à Can:t outorgada em
193'7 (a;rt. 74, letra d), a,té à Lei
Ma.gna de 1946 (art . 66, n.O 1, e artigo 87, n." VII), tôda;s tem estat.uido,
sem exceção alguma. a competencid
privativa ou exclusiva do Parlame' lto
para resolver
definitivamente sôbre
os tra.ta,dos e convenções internacionais.
O referendo do Poder Legislativo em
tal caso é criacã.o democrática por
excelência. RestringindO as atribuições do Poder Executivo; limitaindolhe a capacidade na política estrangeira; diminuindo-lhe o poder de representação. o referendo estabelece a
divisão de responsa,bilidac.e e a garantia de melhor exame de a;s·sunt.os
externos sempre de alta relevância,
porque ;W's trito ao próprio sentido
de so.b erania do Estado: O poder de
fazer trata.dos - já o afirmava João
. Barbalho "considera-se u mdos
a.tributoM da soberania; e, se êle é
exercido pelo preseidtne. que a rep~e
senta e personifica perante os governos estrangeiros. ao Congresso, que
representa a nação e em nome dela.
é incumbido de velar pela
guaTda
da. Constituição e das leis. toca toml'\.r
conheciment.o dêsses trata.dos, e. se
achar digno disso, a;prová-Ios, no deaempenho dessa sua tão poderosa incumbência" . <Constituição
Comentários) .

Sendo atribuição do Poder Legislativo. é realmente sábia e prudente
a aprovação definitiva dos convêniOo!l
e tratados uma vez que, destarte,
se evita que
preseidente da República de per si. tenha poderes de
criar' ônus e encargos, de assumir deveres e Obrigações, de cometer erro5
e pratic.ar abusos por ign:orância nu
incompreensão, por leVIandade ·:m
traição, comprometendo, assim, a responsabilidade do Esta.do.
Volvendo a vista para as nações
mais cultas, vemos que as próprias
monarquias. quando parlamentares
como a Alemanha e a Itália, a França e a Austria-Hnngria, submetiam
sempre os seus ajustes inte'r nacionais
à apro·vação dos seus congressos. legislativos . Na América do Norte. porém, é diverso o sistema.
Compete
ao senado , e unicamente ao Senado,
o direito de conselho e aprovação por
dois têrços dos membros presentes.
E' o "advice and consenti" reconh~
cido e proclamado em todos os temp03

°

,I

e por todos os presidentes, inclusive
Wa;shinO'ton e Lincoln . Defendendo
essa ex~luslvidade, pois a Câmara em
tal caso não tem voto . Hamilton uma das maiores figuras da humanidade - declarou Que o conhecimento
exato e compreensivo da política estranO'eira a adesão sistemática dos
mes~os planos, o sentimento delicado
e seguro do caráter nacional. a firmeza, a prontidão, são incon;pativéis
com o espírito das corporaçoes flutuantes e numerosas. (Cf.
Federal,
capo 75).
Olhando somente ao sentido de ce·
leridade não há dúvida de que é
mais prâ,tico o ~ri tério a~i .alotado,
pois que possibil1ta uma dlr~ao !I1:alS
cômo'da mais precis'a e maIs rápIda
em dados momentos de urgência e de
gravidade, pelo que tais razões contribuem decididmaente para o presttgio da fórmula
vigente na grande
RepÚblica Americana.
r~onhecer. que
Devemos, todavia,
a orientação do nosso DIreIto. eXlgmdo a colaboração dos dois ramos do
Poder Legislativo, sôbre ser adotada
pela maioria das nações americanas. é
uma encarnacão mais perfeita
da
Idéia representativa e de verdadeiro
espírito democrático.
Na Suíça, além da "anuência" da
Assembléia. em certas oonvenções 'le
pratica o referendo do povo "que se
manifesta em têrmos absolutos e precisos, respondendo Jim ou não". (,cr.
A Constituição do Brasil por AristIdes
Milton) .
Por conseqüência, estabelecido como necessário o referendo parlamentar segundo os ensinamentos da bOa
doutrina e os nossos oreceitoi' c onst~
tucionais' esclarecido que. antes da resolução definitiva do Poder Legislativo, os poderes dos embaixadores. devidameHte credenciados. quer ordmàrios. que extraordinários, ':lão vão
além de empenhar o ato do Poder
Executivo: firmad.o que a iniciativa
dos trata.do-s é função privativa do
presidente da República. chegamos a
conclusão, com Marnoco e Sousa. de
que, "sendo justo que os homolog:u~m
os poderes competentes, para le~ls
lar", a fim de obr~gar a todos. devem
êstes observar e respeitar as prfl,xes
e as dispo&ições do Direito Interno e
do Direito Público,
Isso pôsto sendo aprova.do sem delongas o tratado. cumpre seja feita,
a sua promulga,ção . A promulgação
é a publicidade, € a afirmação
:ia
existência da lei, a,firmação pública
e oficial que a torna operante e obri-

-40gat6ria em todo o territ6rio nacional.
No regime da Constituição de 1891,
a promuLgação era feita pelo Presidente da República, "que tinlla c direito ca sanção depois da aprováçâo'
(CIÓVlS Bevilacqua); atualmente, e
decretada pelo Presidente .lo Senado
em nome do COl,gre&So NaclOnal, e
convém acentuar, Jom J:Jáo Bar balho ,
que pela "promulgação o novo ato :lO
Parlamento, depoIs de aceito pelo
Chefe do Poder EXecutivo, entra a fazer parte de Dlreito NaclOnal, é ficam
as autoridades a quem lSW cabe adstritas a pô-lo em execuçã.o". (Constltuiç{to -
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Comentários)

Prom'.ugaao o ajuste ou o acôrdo
ellcerra-se o ciclo legal com a ratifIcação. A ratlfkação é o ato final, pratICado desde 1;éculos. Citam os comentadores como primeiros Gratados ratl"
ficados, entre outro, os real12ados entre Justiniano e Cosróls, rel dos persas,
em 561, é o de aliança, em 1Z26, entre
Eduardo I e o CO:lde de Flandre~.
Passando aos tempos modernos, sabemos que jata da Revolução Francesa
a ,>ratICa da ratificação come duelto
POSitlVO consubstanciado na Constitmção de 1791 (título IIl, capitulo Il
seção 1, art. 3.°), bem como ndS cons
titmções posteriores (ConstitUição de
1. 793, art. 55; ConstitUlção de 1795.
art. 33; Constituiçãb de :848, art. 5.:);.
como elemento básico das ~on vençôes.
De enta... pala cá, a ratificação '€lil
sido aceita por medida indeclinável
pelos melhores tratadistas t pelo dIreito de todos os pa,ses derr.ocráticos.
Ela é a última demão que retoca o
convênio e é da comp3tGncia do prc
sidente da República.
Por tudo lSSO,
atencendo a que,
antes de ratiflcado, t:; ualquer cOl1\'êmo
pode ser recusado, consoante a duta
lição do Conselheiro Lafayette ,Direito Público IntcT1ULcional) , pensamos
qu{. a aludida prnvidência não deve
ser tomada senão depols de preenchldot todos os re,Juisitos nccessário.~
para a existência lesa] de tais atos.
ta como e o d aprovação cio Poder
LegislatiVO (OU de um d()~ seus rarr.os I
sempre que isso fô, exigldo pelo Direito ClJl1tituclonal de algum dos COlltratantes, e como formalidade essencial. Da mesma forma se mamfesta
Aurelino Leal quanac esclarece oue
"a ratificação do tratado s6 se dá àepois do voto do :Jor.gresso'· f Teoria
Prática de. ::onstituicão Federa, B"asileira) Não é diver'sa a opiniã.() de

Ortolan quando acentua q"e "s€ru:;.do
a prática que adquiriu fôrça de direito
positivo, o t:- atado, para que se torne

obrigatório e exequivel, depende essencialmente da ratificação, amda quando
l .. '...; c : ~~;;f"ada nos pleno~ pode_es ou
,_c

: ... LC

UiJ p:'0,;nc
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.

. rratando aa maténa, ensma Hildebrando ACClOly que .. a ratiflCaçâo e o
Ultimo reqUlsito rredlanve o qual 11m
ctJele de Estadc conflrma o tratado
flrmado em seu nom" t em nome do
EstadO" (Manual de Direito InternaCiOnal Público)

Na Aménca, a doutr1na é paclfica.
Não na margem para debates Cloutnnarios nem para sofismas Jurldicas.
Há memo regra fixa, aceIta por toQOS,
C1eviC:amente aprovada pela Convençã.o
de Havana, realizada em 2(J de te',erelro de llf28. Dttermma esta ,'egl'a
que "os _,'atados não são oonsatonos
senão depol~ de ratificados _>e,os Estados contratantes, amda que esta Cláusula não conste dos poderes negociadores nem figure no pr6pno tr.. ~ado".
A Liga das Naçôef fOI mais lOnge,
eXlginao dos seus rr.embros, além da
ratificação e da publicação, que nenhuma convenção fôsse obrigatória
antes de registrada (art. 18) A Carta
de São FranCISCO - sup~ 'ma ConstitUiÇão do Mundo _. ainda é malS
clara, mais precisa, mais decisiva,
VISto que acentua a necessidade da
publicação e do r.ogistro no Secretanuuo como formalidade llldispensá vel,
e dispõe qu enenhUloa das partes, em
acordo mternacional não regltrado,
poderá invocá-lo perante qualquer dos
órgãos das Nações Unidas (art. 10>2>
Examinando, pois, o assunto com
tôda a lealdpade; ouvidos os doutnnadores e comentaristas, publicLtas e
Juri~tas; mvestlgaao o direito historico e o direito positivo, o Direito
Constituclonal Braslleiro e o Direito
Internacional Público, só poderemo~
cliegar a uma conclusão, lógi~a e definitiva, que _ 'l da necessidade in adiavel da aprovação do Convênio Ortugr:iJico de 1943 I.elo Congresso Na,·
cicnai, para que êle, depois de ratifiC"dO, se convel"3 em tratado perfeito
e aca,\)"do.
No presente caso, não lmporta que
o PTesidente que o aS'iinou, representado pelo seu brilhante delegado,
acumulasse, por determinação expressa
da Carta de 1937 (art. 180), as funções
legislativas, podendo expedir decretosleis sb':lre tôdas as matérias da comp·et~ncia da União; essa acumulação
lhe facilitaria a solução do assunto:
bastana um decreto-lei para que ficasse enerrado o ciclo legal, dando
h.argem para 9. promUlgação e para
a devida ratiflcação. E' verdade que
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f01 expedido o decreto-lei n.O 14. 53?,
de 18 de janeiro de 1944 Que promulgou a Convenção; mas (convêm acentuá-lo) faltou-lhe l:>aS€ e ca.pacldade,
porquanto os atos internacionais não
pODem ser assim promulgados; promulgados devem s~r os atos legals de
Direito Interno. A convencão não podia ser promulgada pelo Presidente da
República. No caso, deveria ser promulgado um ato legal de Direito Interno, lavrado pelo pOder competente,
que, então, era o próprio Presidente da
República. Tal, porém, não sucedeu
ficando a la.cuna que sàmente a'rora
será preenchida se o .nosso Parlamento na sua alta sabedoria, o julgar
conveniente satisfawndo uma formalidade caracteristlca ao exercido e valid ade do presente convênio interna.cional.
Posteriormente, foI publicado o Decreto-Lei n." 8.23'6. de 5 de dezembro
de 1945, que. sendo a,nenas o comuleruenta de um adas cláusulas da Convenção. não pode sub<tituir a re~ol'1ção definitiva do Con!2'resw Nuional.
Concluido satisfatOrJa.mente o Acõrdo,
publil)ou o Govêrno Brasileiro o referIdo d~creto-Iei, ass'm como o Govêrno
de Portucsal publicou o Decreto n.o
35. :?28. de 8 de dezembro de 1945,
cumprindo ambos com multa ele!2'ância, aue só merece os mais francos
lou vores. o Tratado que asslnanam.
O decreto-lei bra~i1elro foi ('onslderado "aDrovado a título definitivo" pelo
Sr Ministro Castro Nunes que no~
merere t;:Jo o res'll'eito e adm'TM'ão
quando. emitindo o seu voto num recvr~1l extl'~ordinário, julgado a 27 de
.iunhn di' lS46. RP'im ~e manifestou AO
l'eferir-~e azo ,Acôrdo OrtO\'T?fleo
Não
o negamos Tllmb05 m con~ld"r!lmos o
Acôrco Ort.ográ.fko deflnltl"amente
a1)rov~rlo como complemento oue é da
Convpnr'io de 1'943 POrpm dentro do
ponto rlP \';<ta do Direito Intprnarlonal F'~Jta-Ihe auenas. para a sua execuciio ('1 cumr;rlrn?nto d? formalidades p..,.j "'iuas nelo nlrelto Tl"tf'rno. forma!irl"",ps. oue e~t.i'io <egulndo os seus
trâm 1t. o < em ohprliênc!a à Constltulção viO'AntA . I'mbora com Indlon.pnss.veis debi<'3S. Ess?s d~Jon!2'as . to<i~vla.
não <igrif;r'Am menosorA70 à O'lorlasa
Nari'i,() a1'11hm oue t.ambém. não raro
"!l.illst.~va. p~lo PT€:"ldent('> da Renl)blkq . o1.lRis(11lf~r ron""nróp< Internacicn?1s' P neQ'-Q!'la'lR tratado< de comérl'io submelpndn-M. dA'1')ols dI' concluirtos. à ''1')rOVf\r;;o rlo T.~,gislatlvo"
(L",i )1 o wn. de 2? oe setemil)ro de
J919 .arti:1 1.0. nO 7. e artigo 26,
n.o 1 ~ r1 o ('0 "' ~'tulçlio Portuguesa)

:C' de mister, não desfiremos a vista,
nêste particular, do ensinamento de
G. G. Fitzmaur!.ce (British Year Book

01 lnt. Law) :

"A única regra ao mesmo tempo
lógica e de imediata apl1caçã.o do
ponto de vista prático é a que estabelece que os Estados nada têm que
ver com as lel~ ou as Constituições
uns dos outros, e não podem, de modo
geral, ser considerados como conh(>('edores dela. O Estado que tinha o prouósito de vincular-se regularmente a
um compromisso interna('101JaJ por
meio da respectiva ratificação ou de
outro modo, deve presumir-se ('orno
tendo preenchido todos os requisitos
constitucionais internos",
Fiéis a êsses principios, nãto pretendemos nem deS€.lamos fugir aos compromissos que assumimos com Portuga.l, compromissos que. sem nenhum
favor nem desejo de agradar correspondem, em todos 08 sentidos, aos mais
legítimos 11lterê~ses do Brasil.
Assim, pelas rawes aduzidas - desde que ~ejam respetta.dos os princípios
tradicionais do nosso Direito Privado,
cumpridas tôdas as prflxes convencionais americanas e satlsfelta< as Justas
exi~ências
do Direito Contltucional
Brasileiro e do Direito Internacional
Público, como elementos basilares da
boa ordem jur!dica e do respeito mútuo
entre os povos, consolidando velhas
tradiçõe~ de correspondência fraternal
e de inabalável amizade oolftica.belo exemplo dado ao cenário do mundo civilizado, - somos de pare('er que
deve ser aorovado o têxto da Convenção Orto!2'ráfica assinado pelo Brasil
e Portu!2'al em Lisboa. a 29 de dezembro de 1943. conform eo uroif'to de
decreto legislativo infra transcrito, por
corre~ponde!' no seu sentido de intercâmbio cultural e de unidad~ da Lingua. aos melhores desejos e às mais
justas Rsplrações das duas grandes
Nações.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica aprovado o têxto da
Convencão Ortop;rHica. firmada entre
o Brasil e Portugal, em 29 de dezemAI't. 2 o Revogam-se as dl,~p(yições
em . ()<)ntráMo
Sala das Comis.,~ões em '27 Cie agõsto
OP 1948 - Uma Ca71alcantl Presidente PTIl exer('ício - Ra til 1"/ Cincurá
RplR tor , - Glif'h'io A II'I"S
Al11oro ro,tpla

- EClhprto RodT'C'ues

JosP A1-ma?1~()
Montl;'lrr de ('ostra - 1-Ieit07 Collct. - Varons Neto.
- Par:c Lobato.
Alenca7 Araripe.
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REQUERIMENTO DA COMISSA O
DE EDU CAÇA0 E CULTURA
A ComIssão de Eaucaçáo e ~JUJtura,
aceitando a sugestão contida na pa:-te
fmal do parecer do nobre Depmado
Beni Carvalho, resolve. por UnanlI~J
dade de votos pedIr o pronuncIamento. da aouta ComIssão de CunstltUlção e Just:ça a respeIto da mate·
ria versada na Mensagem n.o :H2 110
seu aspecto constitucIOnal.
Sala das Sessões, 18 de outUbro de
1948. - Eurico de Agt:iar Sales, Presidente. - Bem Carvalho. - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - José Maciel.
Gilberto Freyre. - Wallredo
Gurgel. - Pedro Vergara. - Raul
Pilla.

PARECER DO DEPUTADO BENI
CARVALHO
Parecer sõbre a Mensagem nO 312,
<Ministério das Relações ExterioreS).
1. O Sr. Preisdente da RepUbl1ca,
em obediência ao preceito constante
do art . 87 n.O VIII, da ConstItUIção
Federal em mensagem datada 1e 20
de julho do corrente ano, sUíJmeteu
à aprovação do Congresso Na:!lOnal
a Convocação Ortográflca, firmada
em Lisboa. entre o Brasil e Portugal,
a 29 de dezembro de 1943 .
2. Ouvida, a respeito. a Comissilo
de Diplomacia e Tratados formulJU
esta um Projeto de Decreto Leqtsla·
tivo o qual subscrito por onze de
seus membros presentes, está assim
redigido'
,
" Art. 1.0 Fica aprovado o texto
da Converu;ão Ortográfica, firmada entre o Brasil e Portuqat, em
29 de dezembro de 1943. "m Us-

Ma.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contránoL'.
3. A mensagem do Chefe dO E.!!:eeutivo é acompanhada de uma Exposiçoã de Motivos do Sr. Ministro de
Estado dos Negocios Exteriores, a
qual assIm conclui;
"Parece-me
Sr. Presidente.
em face do que aoima fICOU expÕsto. que a Convenção Ortográfica deva ser submetlda li
aprovação do Poder Legislativo,
de a<'ôrdo com o ant. 66, tem r.
da Costituição Federal, se illSSO
Vossa Excelência concoraar."
•. EIS o lexto da Convenção
"Convenção ortografica entre o
Brasil e Portugal; Sua Excelência o senhor Presidente da Re·
pÚblica dos Estados UmaüS ~o

Brasil e Sua Excelência o Senhor
PresIdente da Republ!ca"ortuguesa com
tIm de a, segural' a
defesa, expansão e prestigIe da
l1ngua port~guesa no mundo t!
regUlar, por mútuc acOrdo e
modo está velo o respecr.l1iO 515tema ortogrq,tico resolveram por
me:o de seus Plempotenclil.rios,
assmar a presente C <i nv~nça c
Art. 1 - As Altas Parte;, Con_
~atantes
prometem· se estreIta
COlaboração em tudo quanl() ruga
respeITo a conservação aefesa
e expansão da língua ",ort<lguesa.
comum nos dois paises
ArtIgo n - As Altas Partes
CoI1ltrat~ntES obngam-se a estabelecer como regIme ortográfico
da lmgua portuguesa. o que resulta do sIstema fixado pela Academ:a BrasileIra Qe Letras e Acadenl1a das Clêncla~ de LISboa,
para organIzação do r~pect1VO
vooabulario por acOrdo en t 1'e a,s
duas AcademI.as.
Artlgo UI - De h.annonla com
o espirito desta Convenção, nenhuma proVldênc'a leg1S1oativa ou
regulamentar. sôbre matena ortográhca aevera s.er de futuro
posta em vigor, p<>r qualquer dos
dOiS Governos s.em prévIO acÔl"do com o outro depoIS de ouvidas as duas AcademIas.
Artigr. IV - A Academ1a BrasUe Ira de Letras e a Academia
das Ciências de LIsboa sera o dr
claradas órgãoo consultivoo de
seus Governos em materla ortográfica competindo-lhes expressamente estudar as qUEstões que
se suscItarem na Execução desta
Convenção e tudo o mais que
reputem útil para manter a umda.<ie ortográfica da 11ngua portuguesa. A presente Conv€nç ão
entrará em Vigor Jn<Íe'{>endentemente de ratIficação, a 1 doe janeiro de 1944.
Feita em duplicata, em Lisboa, aoo
23 de d€zembro de 1943 .
L. S. Jooo Neves da Fontoura
L . S Antonio de Olivetra Salazar"
5. Pedida sôbre o assunto. a BlUdiência da Comissão de Educação e
Cultura. faremo-lo pela maneira que
se segue.
Julgamos não poder
Congresso Nacional dar a,provação à
Convenção aludida, por noo pareCI&'
evidentemente incO!l1JStitucional o seu
artigo IH .

°

°
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Dêle ressalta f tear estabelecido que
_ "nenhuma providência legtslativa
sôbre maténa ort ográfica d·everá. de
futwo 5(..r posta em vigor por qualquer dias dOIs Govern·os sem prévio
acõrào com o outrO depois de ouvidas as duas Academ:.as."
Conqua.nto. por êsse dISlpOSit i'Vo. não
Soe vede. explicItamente. ao Congresso Naci·o nal. legislar sôbre moa·tér:ita
.ortográfica toda via. Lmplicitamente,
esSJa prmbição dali resulta. visto d'e teruIllnar-se que. - "de futurD' , nenhuma providência legislativa deverá
ser pOsta em vtgor. sem as condições

,e

•

estabelecidas no artigo rn doa Convenção.
Ora. dê".A3>C modo. a Convenção proibe, pràticamente, que o COIligTCSSO
Nacional exerça uma de suas prerrogativas, a qual d,e corre do arl. 66,
n. o IX. com<bina.do com o art. 5 . o.
n. o XV. letra d, d'a Constituição Feder.al.
Fôra realmente. estranho e rubsllll'do poder o Congresso NaciOnal legislar. sôbre "bases e diretrizes da Educaçáo" e ser-lhe veG.ado fazê-lo sôbre ma.téria ortográf:oo.
6 . Além diss:o, QCorTe, aind,a, outra
inconsCltucionalidade:
determina
o refe'rido artigo In que, se vota.r o
Congresso uma lel sôbre essa matéria o Ch€'Íe do Executivo não "de..
verá PÓ-la. em vigor": passando, assim. tal .. providêncta legis lattva' a
ser simples letra morta. V1Sto compelir o Presid'e nte da República a
deIXar de "observá-lo". a desrespelpeitá-la. negando. enfim, oumprimenta à Constituição, com violação
formal do parágrafo único do artigo 83 .
DIante disso, é nuJa a Convenção
de Lishoa, de 29 de dezembro de 1943
visto ser contrária à OOThStitUlÇã~
vigente. Eis a lIção úe CIÓV1S SeviJa.qua: - "São nulos os ato;; jur1dicos de direito públlco internacJOnal" quando realizados por pessoa
in.competente. ou contrário6 à Cons. t itUlÇão dos Estados que os cel,e brarem e anulávei·s quando vicia.ctos por
êrro dolo ou coação'. (DIrelto PÚblIco Int.ernacional. tomo 11. p. 7.
2. a c:iJção. 1939. ed. Fre;tas Bastoo).
6-A. Não colide com essa tese nem
a invaJlda, o que na mesma' o1:>ra,
~"Creve Clóvis Bevilaqua. no § 168 .
ao t ratar d·a va.:1dade dos tratados:

"A valida.de dos tratados diz
êle. mdepende das mudanças
das mud anças constituclOnaLS que
sofram os Estados contratantes".
<opto Clt., vol. 2. 0 p. 23).
Em pnmeIro lugar na hlpót,ese em
disculSsão. a Const:tUlção t>r asil eira
de 1M6 não tro uxe mOdlf1.cação alguma a.o direito ccnstltuclOnal antenor.
Ao contránc, conservou-se
fiel à noss·a r.ra.dIÇã" .Ju.rldlca .
Desse modo, mesmo na VIgência
da Carta de 37 a Convenção era nula..
uma vez que o aa re f erendum do PoC1.er LegIsla tivo lhe não fôra da.do.
visto hav er-lhe fa ltado a a.provação
media nte decreto-l€l.
Em segundO l·ugar a CItação de
C1ÓVIl; Bevllaqua refere-se a tupótese eVIdentemente cllversa. ISto e. à
de que. após a celebração de um tratado. aprovado. definit l'Vamente, pelo
Congre&So, ocorresse mudança COIllStitucional .
Ora. de um lado, o tratado ou convenção na h.pótese não eXIstia. por
lhe fa1tar valldaC1.e jurídica - a a.provação leg:slatlVa: não lhe aproveitando. portanto o pnnciplo enuncia..
do : por outro Lado, é mani<festo, como
se dis&e, não haver trazido a Constitu~ção de 46 a menor mudança referente à espéci.e. nem tão pouco, à
forma do govêrno brasileiro, que continua a ser a republicana,
7. Em face do expooto, s6 UlIDa.
solução haverá para o caso: - não
aprovar o Congresso a Comr'enção,
em razão da forma por que se acha
redigida. vISto lhe não ser possiveJ
despojar-se de uma de suas prerroga.tivas: sUglerindo. entretanto. ao
Chefe do ExecutIVO. a modificação do
art. nr, para que, remOVIda a.quela
flagrante incolJJ<ltiltucionalid.adre. volte, d€<POlS, o Poder Legisla ti vo a resolver. "defintivamentJe". sôbre a matéria. ex-vi do art. 66 . n. o I. da Constituição. o qual. cLara·mente, determina:
" Art. 66. Jl: da oompetên.cia.
exc:u,siva do Congresso Nacional:
I resolver definitivamente
sô1:>re os tratados e convenções
celebrados com os Estados estraI1geircs pelo Prestct.ente da República. '
J!lra uma prerrogativa indeclinável.
8 Comentando êsse artigo, escreve o
Ministro Carlos Maxino.EÍ3.!l él :
Os
casos mencionadcs no r..rt. 66 i s '::5-

•
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digo fundamental independem de sanção do Presidente da REpúblil.'.a e fioam insuscetiveIs de veto. Para regular Um certo número de a5suntos. ce~ebram-se tratados ou simples convenções. Cabe a iniciativa ao Ministro do Exterior; somente depois de ultimadas as negociações e dé assinado
o controto internacional. e ouvido o
Oongresso. que profere a últim'a palavra sôbre o acôrdo: é o que exprime
o têrmo definitivamente. inserto no
texto, e em face do art. 87. n. VII".
("Comentários à Constituição B~a~i
Ieira de 1946", voI. 2. 0 • ps. 145-:46;
Ed Livraria Freitas Bastoo. 1948).
Nem iSSO. como é sabido. :mporta
novidade no direito constitucion11 brasileiro.
A constituição de 1891, em seu artigo 34, n. 12. tinha redação idêntica
e ldêntico.s são os comentários de
João Barbalho quanTo a reconhecer
ao congresso. o poder competente para dar a última palavra sôbre o assunto, isto é, proferir a "resolução final".
(Constituição Federal Bra<ileira, Comentários por João Barbalho U. C ..
página 111. Rio de Janeiro, 1902).
Vê-se. assim, haver o Brasil ingre:;sado na corrente dos palses queexigem o pronunciamento do Congresso,
para a aprovação dos tratados e convenções.
9. A. Esmein. interpretando o direito constituciona~ francês, escreve,
na mesma ordem de idéias:
"En seUs inverse, existe une concapcion d'aprés laquelle. s; le droit de
négeder le3 traités revient nécessll.irement au pouvoir exécutif. celui de
les consentir définitivement ne ;:Ieut
appartenir qu'au pouvoir législatif. Ce
sont des raisoUs de principes '-lue l'on
fait ici valoir.
On dit dabord que
l' engagement que prend une nation
par un traité doit être cohsidéré.
ainsi quela loi elle-même, comme
l' expression de la vo10nté nationale.
c'est donc au pOUVOl1 législatil qui!
appartient de te 00nsentir" (Elements

de Drolt Constitutlonnel français et
compare. P. :94. Tome second; Recuei! Sirey. éd. ParIS. 19281.
10. Nessa.s condições. wrna-se evidente que não sena possivel ao Chefe do Executivo t>rn.sileiro eXImir-se
a.o dever con 'titucionaJ de solici :,ar ao
Congre6S0 a aprovaçã.o da Con venção
de 29 ae dezembro de 1943 - precell ()
que, rigorooamente, cumpriu, embora,

pela Exposição de Motivos do Senhor
Mmistro de Esta.do das Relaçôe~ Extenores, fôsse admissIvel a mpóte.3e
contrária. visto assim concluir:
"Parece-me, SenhOr Presidente, em
face d·o que acuna ficou exposto. que
a Convenção Ortográfica aeva ser
submetIda à aprovação ao -:'.:;der Legislativo, de acõrdo com o art. 66
item 1, da constituição Federal, se
nisso Vossa Excelência concordar.
A não concordância importa!'ia manifesto atentado contra a Constituição, que. como se disse. o Chefe do
Executivo respeitou.
Assim sendo, cau<a estranheza !l.dmitir a cláusula final do período
trnnscrito a possibilidade de depender
de um ato de volição do PreSIdente
da República o cumprimento de um
imperativo constitucional, cuja inobservãncia traria. como resUltado,
mais outro motivo de nulidade da
Connnção e, consequentemente, a su.'
inexequibilidade, - o que não estaria.
no propósito do Govêrno.
Eis, sõbre o assunto, como se elCPrl·
me Clóvis Bevilaqua:
"Ainda que a retificaçã.o seja a
solenidade que torna o t~atado
Obrigatório. pode ser dispemada
por acôrdo das altas partes ~on
tratantes. Exemplo dis' o, nos dá
a convenção postal concluída. entre
o Brasil e a Grã Breta nha, no Rio
de: Janeiro. a 16 de agôsto de 1875.
Nenhuma convenção internacional, porém, pcàerá, hoje. no Brasil, ser executória, sem a aprovação do Congresso" (Op. cito to-

mo lI. p. 21).
11. Cumpre não confundi, retificação cOm aprovação. A retificação cabe
ao Executivo; a aproyação, ao Legislativo.
Si na técnica constitucional. aceitássemos ser ratificação a mesha coisa que aprovação. poder-se-ia admitir
ser esta dispensável. quando 'l,.~sim o
entende'sem as altas partes contratantes.
Dirimindo tal confusão.. as<lm se expressa Clóvis B~vilaqua: "N o Erasil,
compete a ratifh:ação ao Presiden'e
da RepÚblica. depois que o Congresso
aprova o tratado
copo cit .. p
Amoda. no mesmo sentido: "Depois
de aprovado o tratado pelo Congresso,
o Presidente da Re-pública o ratifica".
E, a seguir, concmi: - "A lei de 29
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de outubro de 1891, art. 9.°, apelida

ratificação o ato pelo qual o Congres·

so aprova o tratamento: mas ~V1·
dentemente. é incorreta a denominação" tOp . cit os 18-19 Ver Moore.
Diqest . V . 7'l9, apud C. Bevilaqua, op .
cit.) .
12. Está, portanto. pa.tente a imJ)Ossib: lidade de ser aproV'ada
pelo
Congresso a Convpnção rie LISboa ~ô
bre a questão ortográfica: entretanto a Constituiçâ< vigente não veda
que, para ulterior a.provação. sugira
o Gong-resso a.o Chefe do ExecutIvo
uma medida conciliatória. - e. da modificação ou. mesmo . a da supressão
de art . IIl. ~ ~im de que se lhe cancele a inconstituclonaEdade Admissi_
vel. porém. será a a.doção dêsse alvitre?

O assunto tem sido V'ersa<lo pelos
nacionais
constitUCIonalistas. assim
como etitrangeiroo .

•

13. Canos ' Maximiliano. em sua ~i
tada obra escreve' "Pode o Congresi'o emendar a convenção internacIOnal? fi,igorosa.me'Iltte, não. Trata-se de um r.ontrato bilateral conclUldo pelo Preslopnte. que. no Bmsil, nã.o está obngado como nos Estado~ Unidos a ouvir os conselhos.
a opmião p~évia do Senado (advice
ana COl1sent I . Entretanto o texto nào
se OPÕE' a ::Jue. em vez d" rejeitar pura
e slmpleSmoé'nte o Congresso sugira
moolficaçõe" :jue leva·é as ao plem_
. poten"iáno estr~ngeiro e por êle acêltias detprm:nanarr, uma
aprovação
dpfimtlva
Bast~ lembrar que. nos
Esta-dO~ Unidos ono~ a Câmara dos
Deput 3dos não tem voto sôore o asSUnto acham regular que ela l~'Jre
a() Executlvo a conver.lência de negOcIar Qrn tra.t.e..cto err, cem e determmad(1 ~er.t:do ". ' op. cit.. voI.
TI ps 161 e 162: e Beard. American
Government ar..c Politics . 19·15. p.329;
apua C . Maximilia.no op. cit.).
14

Na F'r anca admite-se a prát:ca

dli\ sugestà.o ao Chefe do Executivo.
€onforme se vê em EU1!ene Pierre:
"Lor~que "une de Chambres déllbere ~ur llI1 pro.iet de loi DaI ~lJel
le Gouvprnement IUI demande l' apprroba.tion d' un traité oonclu avec
une .OUlssa.nce étra.ngére elle ne peut
évidemm~nt ru vover sur les articles
de ce traité UI amender le texte de
ces art ~CJes; le ne peut qu'inviter te

Go1wernement .:i négoczer de nouveau
pOur obtenir la moditication des ' clauses qUl LUl paraissent contraires à I'

con traíres à l'intêrêt
de
I' Etat" .
(Traité de D,.oit Poli tique électoraZ et
parlamentaire, 5 ieme ed.. Paris. p.
1.010. n. 863)
E' es,s·a a ôolução única oue nos parece cablvel. a :] ~B'.. pr f ~: minarmen.
te. sugerimo~.

11'. De me :ítls. cumpre mdagar si,
apro.-ada a Oonvenção de 29 de dezembro de . 943. qual d06 dois acôrdos ortográficos ' t.eria sido por ",la
edotado: - o de 1943 , con!';tante do
Pequeno Vocabulá:io da Língua Po"'tuyuesa organizado segundo as Instruções aprovadas unânimemente. em
sessão de 1::' dl agôsto d) rr:esmo ano.

da AcademIa B"asiJeira de Letras; cu
o de 10 cte agôsto de 1945?
. Evicten'.err.ente a Convenção de 29
de dezemb:" dt 194.1. firma.da
(}m
Lisboa. teria a~rovfid, 0' acôl'do de
1943. e não o dI 1945.
A demor.str ~ão. a nosso ver.
é
simples Vejamo-lo. O art. II da
Convençà.o está assim redigido:
"Art. Il - Af. Altas Partes Contratantes
obrigam-se a
respeitar,
como regitme ortográfico da l1'l1gua
p<Jrtuguesa o que resulta do sistema.
fixa.do pela Aca.demia Brasileira de
Letras e Aca.demia das Ciêndas de
Lisboa para organização do respectivo vocabulário entre as duas Academias" .
Como se vê. c qUe a Conv€'l1çã() estabelece em seu citado artigo . é o
regime ortográf.c< qu, resulta do sisteme fixado pela Academia Brasileira
e pela Aca.ctemla das Ciências de LISboa. e não o QU( resulte ou resultar
Ora. o regIme. a que êsse artigo se
refere, é o fixado pelo Pequeno Vocabulário da Língua Portuquêsa,

'11'-

ganiza.d0' segundo as Instruções unâ.
nimemente aprovada" em sessão de
12 de agôsto de 1943: e. si a Convenção lhe é p<JsterlO1' visto ha.ver SIdo
f :nnada a 29 de dezembro do mesmo
a.no é claro que só a êle se pOderia
referir e não ao de 1945; pois do
contrário . tena oomo se disse. e:npregado resulte ou resultar.
E tanto p essa a exgese dêsse artigo. que o eminent€ filólogo José de
Sá Nunes. autoridade tnsuspelta
e
valiOOt3 no assunto assim já o aftrmou em seu estUdo "O problema Or_
to gráfico no Brasil" . pUblicado no ~u
plemento fAterário d' A Manhã , vol.
VI, edição de 5 de maio de 1944. págn:as 255-256:
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"Num livro que estou preparando e
à
que se denominará Comentários
Reforma Ortográ/ica Brasileira, esmiuçare! t0doas as criticas. objeções,
emendas e advertências que se fizerem à ortografia promulgada
pelo
Decreto n.O 44 .53.. de 18 de janeiro
do corrente ant., - ortografta <repito) que está sistematizada a exemplijicada nas Instruções E no Pequemo
Vocabulárw Ortográfico da
portuguésa" .

Ltngua
.

E, :eiterando sua asserção, ainda,
categorlcamente, reafirma:
"O Vocabulário a que se relere o artigo II da Convenção Orl.ogra.:ica entre o Brasil e Portugal e o que reSUL-

tou do ststema ortog1'(;,jico lixado nas
Instruções e que a Academza BrasilezTa de Letras elaborou por mcumbên
cta ,do Senhor Preszdente da RepúbUca
sendo editorado pela Imprensa NacIOnaL , que o expôs a venda como obra
ofteial. pois ostenta as armas da' Ri?
públICa dos Estados Untdos ao Brastl"
16 - Apesar da clareza resultante
dessas datas, há quem ,ustente hl\ ver
a Convenção de 1943 :lprovado o acõrdo C!ç 1945; e. isso. em face de que
àJ.spoe o OOU art. IV, ibi:
.. Art, IV - A Academia Brasileira
de Letras e a AcademJa das Ciências
de Lisboa serão declaradas órgãos
consUltlV05 de seus Governos em matérta ortográfica, competindo-lhes,
expressamente, estudar as questõe.s
que se suscitarem na execução desta
Convenção. e tudo o mais que reputem útil para manter a unidade ortográfica da lingua portuesa",
ora, o que ai se declara competir às
duas Academias é estudar as questõcs
que se suscitarem Tlú exccucão
da

Convenção, que, conforme

SE:

viu. ado-

tou, no art .. lU, o reg~me ortog~áflco
de 12 de agosto de 1943, e tudo o mais
que se repute útil para manter a unidade da língua portugues '.. Mas dar
competência para, como trgã06 consultlVos , estudar tais questõe.s
não
significa, explicitamente qUe por esse estudo. se pudesse fstabelecer de
modo claro. a adoção de um novo regime ortof;!ráfico e. muito menos. que
este. que e o de 1945 fosse antecipa·
d~l.mente, aprovado por uma Convençao de 1943.
17 ~ Nessas condições rar-se-ia Im.
pre5cmdfvel uma
nova Convenção
Admitindo-se entretanto para argu~
mentar, que a Convenção de 1943 teria
aprovado o acOrdo de 1945, uma coisa

resulta de tudo isso: a controvérsia
na interpretação da Convenção,
E qual seria,
nesse caso o órgão
competente para realizar a interpretação? Vejamos mais uma vez o que
sobre a mate:ia douLrma Clovis Bevilaqua. que, . além de ser UIL dos n05sos
maiores juristas-fUosófos
fu!
Consultor Juridico do Min:slério das
Relações Exteriores.
Diz ele, em sua citada obra, tomo II
p 25 . ~ 173:
"Os tratados sao susceptiveis de mterpretação pelos próprlOs Estados que
os celebram, A primeira questão a resolver . nesta matéria, e a competência
para interpretaor, Sem dúvida. S()mente os Estados contratantes pedf'm
de comum acõrdo, interpretar os tratados ,que, entre êles vigorem. Mas
dentro do Estado qual e a autoridade
competente )Jura assentar no meloo d.e
se compreendere as cláusulas do lon.
ti ato? Atnda aqUI delJe leI apllC'lCaO
a regra: - e1us est legem tnterpl'etQ.Tt
cUJus est conderc,
Ora, no caso da Convenção de 29 de

dezembro de 1943. a autoridade competente para assentar no modo de se
compreenderem as suas cláusulas e o
Congresso NacIOnal, eX-Vl do art. 66 .
item 1. da ConstJtuição
O poder Legislativo diria assim, em
última análise caso a Convenção de
43 não fosse, como e, nula - se ela
tena aprovado o acôrdo de 1945 OU o
de 1943. Mas dado, mesmo Que chegasse a interpreta-la
llógicamente.
aceltando a primeira hIpótese amda
assim seria indJspensáveJ para efic!ência dessa ib.~erpretação. a reali7.açào
o.t: nova Convenção
E ' ISSO o que, categôricamente anr·
ma Clovis Bevilaqua apos o período
final do trecho acima transcrito
.. Consequentemente a lU t.€l'pretaça.o
autêntica e um ato diptomaticú submetzdo as mesmas
formalidades da
celebração dos tratados, se o dlre!lo

constituiconal dO palS não d1spuSEr de
modo contrário".
A hipót€&€ última não se verifica;
logo mesmo que não foss e nula a
Convenção de 29 de dezembro de .l943
em face dos term05 em que esta r~i·
gida. a sua simples interprf'tação ex1·
giria a celebração de nova Convenção
18 - Pe lOS motivos eXpúSt.os eVIdencia-se tratar-se de matéria caracterlS·
tlcamente constitucional para a qual
Julgamos valioso e oportuno o pronunciamento da Comissão de ConstitUlção
e JustIça, embora. salvo melhor JUlZO,

,

,
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ouvidas as duas academias. a brasileira e a portuguesa, ' - para que sôbre
a orografia, matéria do comum in(erêsse cultural dos dois paises. e
cUja unidade ~les preten:lem mant·er atravE's dos tempos qualquer deles possa legislar.
fiata-se de uma limitação ao exer1948. - Bem Carvalhú
CíCIO das faculdades da soberania. que
Parecer da Comissão de Constituição
o pais livremente se impõe. em virtue Justiça
de de um contrato com nutro paIs.
limitação da qual poderá em qualquer
O Presidente da República submetempo libertar-se, por meil) de deteu à aprov:tção do Congre,Wl ~acio
núncia. segundo é preceito de direito
nal o texto da Conveção Ortográfica,
internacional.
assinada em Lisboa, entre Portugal
e o Bra.sil. a 29 de d.;zembro de 1943
fodo tratado ou convenção internacional e. por sua própria natureza,
A Comissão de Diplomaci>t ouvida
uma limitação aos privilégios e atrisôbre a matéria. o1)inolI no ~entido
buições da soberania nacio.nal. Mas
da aprovação daquele ato internacioessa
limitação. resultame que é do
nal. oferecendo para êsse objetivo, o
consentimento. não fere . não suprinecessário projeto de decreto legislame. não invalida o poder soberano
tivo.
dos estados.
A Comissão de F.ducacão e Cultura
A prevalecer a doutrina contrária
a que foi em seguida m1.ndada a menos
contratos internacionais se torna:
sagem presidencial. at.endendo a uma
riam
impraticáveis. e o próprio direisugestão do relator designado para o
internacional
deixaria rle existir.
to
caso. o ilustre Deputado Beni Carvalho consulta a Comissão de Consti~xaminemõs a segunda dúvida a
tuição e Justiça sóbre a constitucioque. na Comissão de Educação e CuJnalidade do Artigo III da referida
tura. deu lugar o Artigo LI] da ConConvenção Ort<lgráfica. assim redigivenção Ortográfica. Já vimos que a
do:
cláusula determina que nenhum dos
"De harmonh com o éSpírito
dOIS governos porá em vigor provldênd~ta Convenção, nenhmna
pJ'~
cla legislativa sôbre ortografia ,em
vidênCia leg;slativ 1 ou regulaprévio acôrdo com o outro, Julga o
mentar. sól)!'e matéria ortográfiDeputado Beni Carvalho, por essa dec~ deverá ser de futuro posta em
termmação é o Presidente da Repúvigor, por qualquer dos dois 00011ca compelido a não executar :ei
vernos. sem prévio acôrdo com o Congresso. e portanto a Violar l disoutro d, pois de ouvidas as duas- posto no parágrafo único do art. 83
Academi~ ".
da Constituição .
Duas. são <LS dúvid as suscitadas a
Também aqui a dúvida não tem
propósito da ::láwuh trans~ !"jta.
procedência.
Quando no Artigo lU da ConvenEm prim eiro lugar entenje o D€'putado Benl Carv alho que. estabelecen- ção Ort.ográfica 3e fala em govêrno,
do que de futuro nenhuma providêne esta palavra empregada, não 110 seu
cla legislativa sôore ,natp,ria ortográsentIdo restrito de pOder executivo.
tICa deveiá ser posta em \ligor por
mas no sentido amplo de conjunto dos
qualquer dos dois governes sem prédois poderes politicos de um pais,
VIO acõrdo com o outro. a cláusula
abrangendO, portanto. tanto o poder
prOlbe ao COl)Ç?;re.sso Nacio!1a.J leglsexecutivo com o poder legislativo.
lar sôbre ortogra fia 111.'ito e. retnaE assim. o que se e,staoelece, na
lhe uma das il.trlbuições que lhe são
cláusula Impugnada, não é que o PreconferIdas ppla jomtituiçáo (art, 55,
sidente da RepÚblica fica obrigado a
n . IX. combinado com o art. 5. o núnão executar t.al ou qual lei m~ que
mero XV al1nea d) .
o Congresso Nacional é adstrito [l não
fazê-Ia. não pô-Ia em vigor, senão
Não orocede a dúvida.
com observância das 'condições que as
A cláusula, ,implesmente estabele- partes contratantes entenderam de
ce um a condição. - a do previ') arôrestipular no interêsse comum dos dois
do entre os dois governos. depois de · p ais es.
julguemos desde já. inconstitucional
a Convenção de 29 de dezembro de
1943 cUJa aprovação ;)~ lo Congreii~o
imponaTla o cancelamento de uma de
suas ind2rlil1? VP:~ nrcl'iogati vas.
E' o nosso parecer.
Sala da Comissão 12 de outubro de

·e
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A Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfica, assmacta em List)O~ em 1943, nenhuma Illconstituciontlidade, nem nenhum outro defeIto .jurídico, que j)OISSa
impedir a suJ. aprovação pelo Congresso Nacional.
Sala Afrânio de Melo Fran~o, em
19 de janeiro de 1951. - Agamemnon
Magalhães, Presidente.
Gustavo
Capanemu . RelatoI;. - Samuel Duarte. - Carlos Valdemar. - Ernani
Satiro. - Aristides Largura - Gil
Soares. - Aj?nso Armos. .- Caiado
de Godoy. - Flores da Cunha.
Plimo Barreto. - Adroaldo Cost.a. Dommgos Vellasco.
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Parecer da í "ltll!>~ão de Ed'l ;3CJO
e Cultura
1. Tendo vindo à apreciação da ComiSsão de Educação e Cultura a Mensagem Prestdenclal numero 312, ae 20
de Julho ae 1948, em que o Ohefe jO
Govêrno submetIa à aprovação C1ú
Congresso NacIOnal o texto da Convenção celellraaa entre o BraSIl e Portugal. d.estInada ao estabeleclIDento de
um reg.me ortográfico comum as duas
Na.çõe.!:>. - SO!lcltamos, em Parecer aatado oe 12 de outubro ao mesmo ano,
e unãmmemente a.provado, a audIência da ComlSsão ae ConstituIção e
JustIça. vlSto termos Julgaao InCOru,tituclOnal o art. in da alUdida Cocvenção, o qual se acha aSSim redigIdo:
" Art. lU De harmorua Com o
esp1rIto desta Convenção. nenbl.·
ma provl<:Iêncla leglSlativa ou -:;gu1a.mentar, sõbre mater.a ')1': 0graflca. deverá ser. ae futuro, posta em vIgor, por qualquer dOS dOis
governo.';. em maténa ortogré..Í\o·· a.
competIndo-lhes,
expressame:Jr.e.
estuaar as quest~ que reputem
Utl! para manter a uruaade 01'00,
gráfIca da llngua port uguesa. !\.
preseo ,e Convenção entrará em
vigor. Independentemente de ra:,l·
f!Cação a 1. o de JaneIro de 1944'
2 Não ollStante a análIse e a exe·
gese exaustIva .. que do ponto ae
VISta ao dIreitO constItUCIOnal. sullmetemos o citadO artIgo, a flm de JUSt,lficar o nosso pedIdO de audiência. a
DOllre ComJ.S.!)ão de ConstltUlção e
J ustlça, com a ~abedorla nabItual.
conclulU peja con..~tituclOnal.Jdade da
Con venção, fazendo-o nOs têrmos segumtes:
,

"A Comissão de ConstituIção e
Justiça não vê na Convença<> ortográllca. aBSlnaOa em LISboa em
1943, nenhuma InConstltuclonal,dade, nem nenhum outro aefeJt.o
jurldlco que ,Jossa Impedir a sua
aprovação pelo Congresso Naci:)'D~:" .
3. Em face dO exuõsto, é. Comissw>
de Educação e Cu1tura nada ma:.>
cumprE fazer se:Jão acabar IJ rered ;·; ..
; um dos emInentes JurlStas des.sa entidade técnlca, consIderando venclda
a questão prellIDlnar .
4. A esta ComISSão. julgada cOnstitucional a Convenção. ~mo o foi,
não callerá pronuncIar-se sÔllre qual
c;os acoroos ortograflcos deverá fic.a.r
em v1gor. se o de 1943. ou o de 1945
PeJo art. II da Convenção, datada
de 29 de dezembro de 1943. esta só
poderia ter aprovado o acôrdo ortOgraflco antenor, lSto é, o de 12 de
agôsto do mesmo ano, constante do
"pequeno Vocalluláno Ortográfico da
Lmgua. Portuguesa: poIS fôra abSurdo
admJtlr-se haver aprovado, em 1943,
um acôrdo de 1945.
Entretanto, fOI êste aprovado pela
Decreto-leI n . o 8.286, de 5 de dezemoro de 1945, embora. até hoje, não ha-.
Ja entrado em v1gor .
Ao govêrno, portanto, e não ao T,egislativo. cumprIrá dirlm:r a quest-ào
5. Conclumdo, ressalvando o OOS.';O
pont,o de vlSta sõbre a mconstit',cIOnalidade da Convenção ortográfICa,
resultante do seu artigo IIl. - inconstituclonalidade que contInuamos
a considerar eVldente. - opmamoo.
todaVIa, pela aprovação do ProJeto de
Decreto LegislatIvo. formula.do pe..a
ComISSão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo. E' êste o
nosso parecer.
Sala da Comissão, em 25 de janeIro de 1951. - Eurico de Aguiar Salles o Presidente. - Bem Carvalho . R.elator. - Aureliano Leite - Alfredo
Sa. pela conclusão. - Darcy G1'058.
- carlos Medeiros. - Raul PiZla . V/alfredo Gurgel. - pedro vergara.

DECRE,'TO N." 14.533 DE 18 DE
JANEIP.o DE 1944
Promulga a Convençã.o ortográfica enlre o Brasil e pOrtugal,
assinada em Lisbôa. a 29 dedez . mbro de 1943.

O Presidente da República:
HaVEndo SIdo assinada. na CIdade de
Lisbôa, a 29 de dezembro de 1943, uma

•
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Convenção e-n t.f e o Brasil e Portugal. estabelecendo o mesmo regime
ortOgráfico da lingue portugue~a: e
Havendo a m&,ma Convenção entrado em vigor n<J dia 1 ,~,o corr :-nte mês,
independent,!'m~nt(' dE' ratif:cação:
DEcreta que a ref:rldo Convenção.
apensa por cópia a<J presente Decreto
seja executada e cumprida ,.ão inteirament,e como nela se contem.
RlO de Janeiro, em 18 de .i a.nriro de
1!»4, 123.° da Independênc:a e 5·6 .° da
Repúbllca . GETULIO VARGAS - Osvald{)

--.-e

Aranha.

OONVENÇAO ORTOGRAFICA ENTRE O BRASIL e PORTUGAL
Sua Excelência o Senhor Presidente
da República dos Estados UnidOS do
Brasil e Sua ExcelênCIa o Senhor Presidente da RepublJca Portuguesa com
o fim de assegurar a defesa, txpansão
e prestígio da lingua portuguêsa no
munao e re·gUla.r . por mútuo acõrdo
e mUGo estável o respectivo slStt ma
ort0{5rá.fico resolveram. por melO de
soos Plenipotenciários. assinar a present.e Connção.
ARTIGO I
& Altas Partes Contratantes prometem-se estreIta colaboração em tu,do quanto diga respeito a conservação. delesa < expansao da nngua portuguêsa. comU!Ill aos dois países.
ARTIGO o
As Alta6 Panes Contratan'es ob~i
gam-se a eslJabelecer como regime ortográfico da l1ngua portuguêsa, o que
resulta do .Ist;>ma fixado pela Acade
mIa Brasllel!'a de Letras e AcademIa
das CiênCIas de LISboa para organizaão do respectivo VOCal}Uláno por
a~õrdo entre as duas Aca ~emIas.
ARTIGO OI
De harmonia com o espíri\,Q desta
Ccnvenção. nenhuma providência legislativa uu regulamentar sõbre marena ortográfIca deverá ser de futuro posta em VIgor por qualquer dos
dois Govêrnos sem previo acOrdo com
o outro, depois de ouvidas as duas
A.caLl,errnias .
ARTIGO rv
A Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãos cons'l1tivos
de seus Govêrnos. em matéria ortográfica, competindo-lhes, expressamente
estudar as questões quP se
suscitaram na execrução desta C<m-

vençã.o e tudo o mais qUê reputem
útil para mamer a unidade ortográfIca da língua portuguêsa. A presenpendentCirncnte de retificação. a 1.0
te Ccnvetlç.':o entrará em ngor. in'1ePena em :::uplicata. em LI..'>lJoa, aos
d2 Jan;iru de 1944
29 de Dezembro de 1943 - L.S. JoÃo NE""ES DA FONTOURA. L .S. - ANTÔNIO DE OL];\1EIRA SAL AZAR .
PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
n A ilustre Comissão de Diplomacia, da legislatura anterior, após meditado estudo, aprovou o texto da
Convenção Ortográfica assinado pelo
Brasil e Portugual em Lisboa a 29 de
dezembro de 1943 a ela encaminhado
pela Mensagem Presidencial de 20 de
julho de 1948, oferecendo, para êsse
objetivo o seguinte projeto:
Art. 1. ° - Fica aprovado o texto
da Convenção Ortográfica firmada
entre o Brasil e Portugal em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa .
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
A velha aspiração de quantos falam
e escrevem a l1ngua portugues
de
estabelecer sua unidade ortográfica na
constante de uma forma comum a
todos os novos que a usam, fixada,
através da pesquisa e das conclusões
das supremas entidades culturais especializadas no trato vivo e no estudo
da língua, quer no Brasil, quer em
Portugal. que são a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa, encontrou, na iniciativa oficial sua fórmula resolutória. A cristalização gráfica do idioma
em regras resultantes da constâncll~
de seu uso não implica, quer, no Brasil e quer em Portugal, na eStagnação da livre e continua criação espontânea da linguagem. pois esta t.em caráter inelutável e fisiOlógico e obedece
à necessidade de expressã.o de ~ada
povo. A Convencão
fixando regras
ortográficas, apenas disciplina e facilita o uso de sua escrita formando
uma consciência gráfica unitária encerrando aut.omáticamente controvérsias, eliminande in(' e rtf!~as e '-'olêmicas e, no campo econômico. de vez,
o problema dO livro didático não mais
expostc à osdlA('Áo dOR múltiplos e
nÁr raTO ArhitrÁrio~ '1rO<'esso< Jrtográfkos preferidos ~A lt"áriamen>e pela.q autoridades do ensinr por falta de
norma única e imperativa
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E' claro que tão delicado assunto
deveria provocar, como provocou, crítIcas, polêmicas e debates, quando os
eruditos, escalados para a fix ação das
regras a serem ofIcializadas, tIVessem que, fatalmente, optar por uma
em prejuízo de outra, na necessária
procura de um slStema ortográfico que
contivesse a média constante criada
pe la.~ autoridaoes do venáculo, pela
lógica do próprio idioma e pelo consenso dO povo .
Essa trabalho, além da atividade
criadora e (!oordenadora dos do utos
membros das delegações luso-brasileIras designados pelos respectivos governos para estabelecer as regras constantes do "Pequeno VocabulárJo Ortográfico da Língua Portuguesa " depois as do Acôrdo postenor . fOI precedido po rampla consulta de vários
ll lólogos e especialistas naclOnais e
portugueses. Chegou-se
assim . com
sa bedoria. prudênCIa 'e liberali dade a
condensar no Acôrdo o que sábiamente o parecer da Comissão de Diplomacia. re latado pela autoridade do Deputado Rafael Cincorá. denominou 5er:
• a expressão ineqlIívoca de unidade
da escrita luso-brasileira e. conseguintemente, de unidade da lingua" .
Na Comissão de Cultura e Educação a Mensagem sofreu exaustivo estudo por parte do DeputadO Beni Carvalho. Arguiu êste. no que foi acompanhado pela Comissão que resolveu
solicitar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça. ser inconstitucional a Convenção Ortográfica por entender que seu artigo ITI,
acordando que "nenhuma providência
legislativa ou regulamentar sôbre matéria ortográfica deverá ser de futuro posta em vigor por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro. depois de ouvidas as duas
Academias. feria o espírito da Constituição a I porque, embora não vedasse explicitamente o Congresso Nacional de legislar sôbre matéria ortográfica. implicitamente continha essa proibição visto determinar que, de
futuro. nenhuma providência legislativa deveria ser posta em vigor sem
as condicões estabelecidas no artigo
In da Convenção: bl porque ainda
o referido artigo III determina que o
Govêrno "não deverá pôr em vigor
qua lquer providência legislativa" sem
prévio acôrdo entre os dois governos.
o que parecia constituir formal violação do oarálZrafo único do artigo 83
da Oonstituição.

Não parece proceder a dúvida do
culto Deputado eni Carvalho" Em nenhuma ripótese, diante da doutrina
e da letra . expressa da Constituição
escaparia à análise e à aprovação do
Congresso Nacional a essência do próprio Acôrdo, ou quaisquer modificações que posetriormente pudessem ser
feitas uma vez que compete exclusivamente ao Congresso "resolver definitivamente sôbre os tratados e convenções celebrados com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República (Art . 66-I). Ensina Clóvis Bevilacqua (Direito Público Interna.clonal, tomo lI, pág. 21) que "nenhuma
convenção internacional, porém. poderá, hoje, no Brasil, ser executória
sem a aprovação do Congresso . O
estabelecimento da Convenção não
implica, pois. numa diminuiçã.o de
qualquer prerrogativa do Congresso
Nacional como um dos órgãos do poder soberano da Nação, uma vez que,
conferindo-lhe a necessária consulta,
do Poder Executivo o exame dos têrmos do Acôrdo para sua aprovação
ou não'. imerge. a matéria que se tornará lei. na matriz criadora de um
direito que é especifnco do Congresso
qual seja o de legislar sôbre bases e
diretrizes da Educação, ex-vi o artigo 5 . o n. o XV, letra d da Constituicão Federal . A restrição imposta peÍo artigo UI da Convenção, de não
ser posta em vigor qualquer nova providência legislativa sem prévio acôrdo
entre os dois governos contratantes,
re.<;ulta do fato ' de s~r necessário o
consenso do outro govêrno para se
ultimar uma norma que passará a.
vigorar concomitantemente nas dUal!
nações contratantes
Nem se pode
imaginar que o ato unilateral de um
Congressc pudesse tornar-se imperativo e operante na área da soberania
de outra nação senão através de uma
Convencão nU.ios t,êr mos. fatalmente
e em qu aisquer hipótese deveriam ser
subwetid os à aprovaçã o dos resp€'ctivos Congressos Nacionais. Segundo a
llcã o dos m€'stres. a inici ativa dos t ratados incumbe ao Poder Execlltivo,
c!1bendo ao L€,"'i"l ativ0 consentir t':U
não nos seus t,f..rmos ist o é. aproválos ou pã 0 flc al100. finnlment.e. a carf!O do Presi dente da República a ratifi('!1cão do me<;mo
Pela ~on sti tll(' i onalidade nO oroieto
ontoll un!i\nimemeT' te fi ComiRsíin de
Gon.stitllirão e J nstiça ~eu relator. o
Deput.ado n-nstavo (j::ma nema obJetou às dúvidas suscitadas pelo Depu-
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tado Beni Carvalho, referentes à pos- tituição e Justiça ao assentar pela
sível inconstlt.ucionalidade do Convê- Ul:ãnimidade dos seus membros: .. A
nio, que o fato de uma providência Comissã.o de Constituição e Justiça
legislativa ficar, em tal caso, adstri- não vê na Convenção Ortográfica asta ao concurso da outra parte contra- smada em Lisboa em 1943 inconstitutante, de.e;orre "ae uma limItação ao cionalidade, nem nenhum outro defeiexercício c::::.s 'a"'t~,ljn1c~ d1. sc l-;c rs.:1!a
t e ll::3t:if."'c q'.;t? ::;C;::~f\
impedir sua
que o pa~.,) .L.v.~l.1.~~l1L.t;: ~;.; iln;;üc e~n h.)~'G uça,o ~e. (., ~\Hlg.l, t:!:;:JC :~acionaL
virtude de contrato com outro pa:s
rD Cabendo a esta Comissão espel1mitação da qual poderá a qualquer cificamente apreciar as Convençôes
tempo libertar-se por meio de denún- com um tratado internacional, que·
cia. segundo é preceito de direito in- nos parece oportuno e juridIcamente.
ternacional Todo o tratado ou con- perfeito, cremos ser de bom aviso envenção internacional é, por sua pró- caminhar á Comissão de Educação e,
pria natureza, uma limitação dos pri- Cultura o estudo da essência do mesvilégios e atribuições da soberania mo, matéria que lhe étécnicamente,
nacional, Mas essa limitação não fere a!eta, qual seja o da fixação das nornão suprime, não invalida a sobera- mas nrtográficas convencionadas e da.
nia dos estados. A prevalecer doutri- conver:iência que resulte, para o enna contrária, os contratos internacio- sino da lingua na organização escolar
nais se tornariam impraticáveis e o brasileira. a ortografia unificada, bem
próprio direito internaciorial deixaria como a situação dOS livros dIdáticos
de existir".
prog!'amados nos vários cursos e que
O argumento é claro: sendo a limi- representam um problema econômico
tação que o poder soberano impõe a para as casas editaros brasileiras . A
si mesmo um ato de vontade é, na sabedoria dessa douta Comissão eluciesua limitação. Ou negação, ainda um dará tais problemas,
ato de soberania. ESta se exerce quer
Concluindo, em vista do exposto e
quando cria uma faculdade, quer
ouvida
a Comissão de Educação e
quando a Emita ou suprime.
Cultura
somos pela aprovação da
A segunda dúvida levantada pelo
Convenção
Ortográfica assinada pelO
Deputado Beni Carvalho quanto à
Brasil
e
Portugal
em Lisboa a 29 de
constitucionalidade do acôrdo e dedeezmbro
de
1943
nos
termos do procorren,te aind da interpretação do arjeto
apresentado
por
tigo III da Convenção refere-se ao· na legislatura passada. esta Comissão
fato de não poder "ser posta em viSala Carlos Peixoto Filho em
gor por qualquer dos Govêrnos sem
de
de 1951 - Menoti deZ Picprévio acôrdo ocm o outro. depois de chia,junho
Relator.
ouvidas as duas Academias. nenhuma
A Comissão de Diplomacia, adotanprovidência "legislativa Ou regulado
do Parecer e as conclumentar " Reza textualmente o citado sxesosdotêrmos
Relator.
aprova o Projeto n .
artigo IrI:
1
.
191
de
1950.
"De harmonia com o espírito desta
Sala Carlos Peixoto Filho - Em
Convenção. nenhUma providência lev
28
de junho de 1951 - Lima Cavalpislativa ou regulamentar sôbre a macanti,
Presidente - Menotti del Pictéria ortográfica deverá ser de futuchia.
Relator
- Moura Anc.rade ro posta em vigor por qualquer dos
w

dois Govêrnos sem prévio acôrdo com
o outro, depois de ouvidas as duas
Academias'

Como se vê. não se trata de dar
especificamente ao Chefe do Executivo a faculdade de obstar o cumprimento de uma iniciativA do Poder Legislativo. mas do "govêrno" Is'to é
concomitantemente de ambos os poderes, executivo e legislqtivo. cumprir
as cláusulas de um trRtndo conrtaido
com nações estr9ngeinl~ cU,ios compromissos livremente acordados lhes
im põe respeita r
Ir) Justifica-se , portanto. a conclusão a que chegou a Comissão de Cons-

Fe1"1tando Ferra1'i - Ovidio de Abreu
- Alcides Carneiro - Hermes de Sousa - Monteiro de Castro - Flávio
Castrioto.

•

2. 0 PARECER DA COMISSAOO DE,
EDUCAÇAO E CULTURA
O longo e erudito parecer do no~so
eminente colega. Deputado Coelho de,
Souza, sôbre a Mensagem n. o 312 , em
que o t'oder EJ..ecutivo pede. ao Congresso Nadonal, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre
o Brasil e Portugal, é, sem favor algum, um documento que atesta o zêlo
e a cultura com que o ilustrr repre-
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sentantt do Partido uibertador se desinCumbe das tarefas inerentes ao
mandato popular que, em boa hora,
lhe fOI outorgado pelo ;lavo do Rio
Grande do Sul.
Sôbre '" encaminhamento da matéria, nesta ComISsão desejo fazer breves considerações. mas com o aspecto
de questaL de ordem, de que signifioando umá contradits a , patriótico
pronuncla.mento do Rt.lator.
'Tenho a Impressão que a paixão
do debate trav".do em tôrno do acordo anos 'á~ico de 1945, mesmo antes
que a Mel.sagem 312 .::hegass, á Câmara dos Deputados, fixou-se de tal
modo '10 eS>;:lrito dos parlamentares,
que a análise Cla proposta d... Poder
ExecutIVO tem SH:!O dIrigIda pela alergIa 01' pela afimdade de ~spinto critico COill o CItado a..:ôrdo . ExammaS€ a Mer:sagem 312 com G sentIdo
de apla us... ou veto hO acôrdo de 1945.
E verdaae que G emInente reputado
Coelho je Svuza, diterentemente do
que 11zeram na ,eg.s. ltL.ra pilssada os
nobres c orilhantes DeputaClob AurelIano ...,elte e Bem Oarvalho não
se definla pró ou contra o acôrdo
de .\145, .Im:tando-se a regIstrar a
contrr.vé. SI8 e propor di1l6ên.; la~ que
melnor lfistrUl6sem J pronun ~ lamen
te ia Jámara
Mas eosa lm ,;arclaHdaCle .:te S Ex· no que tan ge á
excelêncIa lU ná o io CItado acôrdo.
inCICle la mesma ~ntIca qUe, Clata
vênla ~oroduzo err. relação ao Parecer que IIamos dlScutn.
Entenac qUe a Convenção Ortográfica, celeo. ada entre Brasil ' Portugal, e u la aprova<;a, nos pede o
Poder ExecutIvo nao envOJVp. o acorde tirmadc em.re a AcademIa BraslleI de ...,etra~ e a ILademUi Clt ClenClas
de LISbo" seja em . 94;' sela ~:l1 1~'t5
reremlJ~ que
ilstmg\,;Jr ~sses dois
atos da VIda mternaclOnaJ
Na Convençao em ~ur 'oram partes o B' RoJl e pf)rtU~&J ,e ~stalJele
ceu dHall.os ass, m uma norma ,u bS~antJ'''l
ac :}a,,, lUl : lJ,corO G entre
as Clua. Academias repr ... sef,ta um
}:-ret'eJLc adJeLJ ve . :iefr alteraçac da
Conven ça ü a,~ca ... emla.s ~ele ü rarao
o> acorao; 1rl vgrqllCO, ~U( rorem
julgadO; lUl!.'>a os 'Jtel/: ou nece, sár"lS
Pertanto a r;onvenc ao lão
a~r v va
i cordos
~ Convençáo ~d
mlte a sua ~ eJ e oraçao
lU
JTOVarmos a ,Jorlvençãa ná, estamos evidentenl~nte ~jJrovando est~ o.
aquele acórdo.

Estamos sendo chamados a resolver, dentro da competência exclusiva
estatuída no item I dc .rtigo 66 da
Constituição Federal. sôbre a Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal.
Nessa Oonvenção, cujo
textt. 1 ltegra o processado, não há
nenhuma norma de ortografIa mas,
úmca~eote, o preceito de que a AcaAcadedemia Brasilena de Letras
mIa de CiênCIas d? LISboa traçarão,
por acôrdo as normas de uma ortografIa ccmum para os dois Estados.
!\provando a Convenção estaremos
afirmando. úmcamente que a ort'lgrafia comum será a que resulta de
acôrdo ~ ntre as .:itadas Academias.
Os acuraos ae 1943 e de 1945 foram atos que precederam t vigência da 'J onvenção, porque anteriores
à aprovação desta pelt poder competente que é o Coügresso NaCIOnal
(art. ~6 , L . da Constituição Pf-deraD.
São essas as rlJ,zões que m levam
a propor à douta Ooml.ssão, a aprovação ia Convenção Ortográfica celebrada entre Brasil e Portugal .
I Do
.Jeputado ~urico Sales)
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULfURA

A Comissão de Educação c Cultura,
por maIOria de votos. opina pela aprovação do Projeto n o 1.191. de 1953,
que apnva o texto da Convenção Ortográfica, firmada entre J Brasil e
Portugal. em 29 de dezembro de 1943,
em Lisboa .
Sala Carlos Peixoto Filho, 4 de dezembrú :e 1951. - I!:urico Sales Presidente . Coelho de Souza - Carlos
Valadares. 'vrto em separado)
Antonio Peixotc lvenQido) - Paula
Maranl'.ão. - JaeZ Presidia. - Otavio Lobo . - Nestor Tost ' venCIdo).
Firman Neto . - Adahil Barreto
(vendo O). - La"tro Cruz . - Pinheiro Chagas . - Jorge Lacerda. - Marrey Tunior.

VO'T'O DO SR COELHO DE SOUZA
Por motivos incompreensíveis aos
bra~i1eiros, mas
q'le muito denôem
contra a administração pÚblica do
País nas duaf últimas decadas, ~he ..
gamos ao regime atual em que esti vesse, de' ldamente. disciulinada a matéria atinente à reforma ortogrftfica
inkiada iá ~m 1931
Mercê dess'I razão. 10!!'0 depois de
promulgada a Oonstituição vig:ente o'
denutados F'ernl1dr Távo~a e Beni Carvalho aoreS€ntRram em 8 de Qutl'br0
de 1946; a esta Casa um projetQ ; )0
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qual pediam a revogação do DecretoLei nO 8.2:86, d e5 de dezembro dt
1!}45, que aprovou a "ortografia unill'
cada" em obediência à Convenção assinada em LIS lOa. a 29 de dezem bro
de 1934' . O deputado Jorge Amado
apresentou SUbStitutivo a êsse prolet.,
pleit.eando uma relcrma mtegr;", e
definitiva. a 8er realizada pçor COllllSsão de técnicos d€. comprovada capa·
cidade.
Contrànamente ao dito projeto €' a
êsse substitutivo se promrnciou o deputado Raul Pila membro da Com;ssào
de Educaçãc e CUl~ura. opmandc ta1Iorávelmente à manutenção do .\{ OI '
ao Ortogláfico e julg2.ndo mdisneilsá·
vel que se "ouvisse, preliminarmente
li Academia Brasileira ne Letras e a
Academia B~aslleira de Filolosu; "
Outrv substituõlvo foi apresentado pelo
deputado Aureliano Leite que fOl
aprovado pela maioria . sustenta o
Acõrao Ortográfico e propõe a nomeação de uma .;umissão especial que.
"valendo-se ia colaboração da Acaaemia Brasileira de Getras e inst,Jtutos de filologia do PaiS' estudo "cnr,ver.lentemente o prOblema e apresf'rlte
a Câmara dos Deputaaos as oases para
a sua soh.. ção c'efinitiva .
Foi nessa situação que chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,
de 20 de julho de 1948. do Sr PresIdente da Repúbl,ca remetendo em
cópia autenticaoa ü texto da Convenção Ortográfica objeto de tão largos
debates : S Ex" pede a aprovação do
comrêno supramenCIOr.ado. para que
seja satisfeito o disDostO no art (\6. [
da Constituição Federal, combinado
com o disposto no art. 87, VII, da
mesma Carta.
Inicianao os trâmites regimentais,
foi a mensagem referida à Com!ssfio
de Diplomacia. onde recebeu pa~('rer
favorã Vf'J do deputado Rafael Cinr-urá.
que assim conc:uiu' "Scmos de ,nre~er que deve ser aprovado o :.ext0 da
Convenção Ortogr4fica a~si!lado C\e]o
Brasil e Portugal em Lis boa, a 19 dI'
dezembro de 1943. conforme o pro'e:o
df' decreto ,e~isJativo infra-transcrit' "
por cOl'responCier ac seu sentidO 1ie
L'1tercâmbio cUltural e de umdad~ da
Llng-ua. aos ntJhores dese.los ~ à5
mais just.as aspirações das duas grandes Nações .
PROJETO DE DECRETú LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica a prov 9 0c o texto da
Con venção Ortog-ráfica. firmada .~ntr~
o Brasil e Portugal. em 29 de de ·~p. m ..
bro de 1943, em Lisboa.

Art 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Na Comissão de Educação e Cultara,
o relator, deputado Bem de Carvalho,
solidtou, no seu primeiro parec~r o
pronunciamento da Comlssão de Const:wição e JustlÇlt , assevt,rando - "Julgamos. desde Já, illconshtucional a
-Jonvenção de '9 de dezembro de ;943,
,~ uJa aprovação pelo Congresso impor-taria o cancelamento de uma de suas
indeclináveis perrogativas'·.
Essa, porém. pelo voto aceito do
deputa.cto Gustavo capanema, jui!?;ou
lmprocedente a dúvida levantada, firmando que "a Comlssão de Constituição e Justiça r:.ão vê na Conve:lçao
Ortográfica, assinada em Lisboa em
1943, nenhuma inconstitucionalid.ade,
nem nt'nhum outro defeito jundico,
que possa impeall a sua aprovação
... ,,10 Congresso Nacional'.
Voltando à Comissão de Educação e
'JCllt,ura. o citado relator ofereceu o
seu parecer definitivo, que remata as ..
sim: "Concluindo , res~alvado onüsw
ponto de vista sõbre a rnconstlt'lCio··
nalidade da Convenção Ortográfica,
resultante do seu art. ITI - incQni;tltuclOnalidade que continuamos a
::onsidprar evidente - opinamos, tonavia pela aprovação do Projeto de DecretC' Legisla' ivo , f.ormulado pela Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dê~te processo".
Tvdos êsses trabalhos honram a
cultura desta Casa.
Essas diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao inici~r-se
a a~ual foi o processo desarqulvado e
reiniciou a sua marchl: regulamentar.
De novo na 'JomisS'ão de DiplomaCia, alcançou brilhante parecer fa'Jorável do deuutado e acadêmico Me!',otti
deI Picchla, que pediu "a aprov':l.'~ão
c Convençâo Ortográfica assl'lada
pelo Brasil e f>ortugal, em Lisboa, a 29
df' dezemtJro de 1943 nos têrmos do
prowto apreser tad< por esta Comlssã,.)
na leg!slatura pó.sslólda".
E deve. agora, receber novo proDun~;amerto desta Somissão.
,Jumpre. li:nil1armente, reconstituir,
~om smtese, ô. mar('ha da questão. no
tpmpc e no espayo. para que se alc<tnce, ci'lfameute. o oOletivo da :nensagem 312 e :!ecorrente projeto, formulado pela Comissão de DipIornacla
- que visam remediar a desord<:!m
criada, no caso, pela incúria adminis~rativa
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Nêste passo, adotaremos, com modificações e adil.r. t.lçÕrs se<:undárias um
t~abalho de oraenação na matéria. de
autona do 005S<.' ilustre colega AOloal,10 S()sta. rpd igicO com a pe netração e
rl't,p,'a habltua' ~ .
P ': lO art. l ' cio Decreto 0.° ZO .108,
df: ,5 ':le junho de 1931, .. ficou adm~
titUI. nas repartições públicas e nos esta l:: Ple<'Ímentos de ~nsinuo a ortografla
a~!'(1Vada ;leIa Academia Brasileira de
L~rn ~ e pela h .. ademia de Ciências de
ust'oa" e pelo art. 1.0 do Decreto-Lei
f,. " 292, deZ: de fevereiro de 1938,
tnrnüu-se ObrigC,tÓTio o uso da ortog-rafl3 resultam.e :lo acõrdo a que se ref erlt. o Decreto n.o 2>0. lOg, entre 'l.qUf'lhs Academias'
"no expediente das
repartiçõeF p!lt,llca..s e nas publIcações
oficiais de todo pais. i}em como em
todos os est3.Deleclmentos de ensino,
mantidos pelOS poderes públicos ou por
ê.es fiscRI 'zados .
De confOrml<lade com as "l1lstruÇÕ€s' aprovadas pela Academia Bra sileira ae Letrs, na sessã ode 12 de
a~õsto de 1943 elaoorou o Professor
J(lsé de Sá Nunes' o "Pequeno Vocabulário da Lingua Portuguêsa", pUbiicad( pela comissão acadêmica a 8 d~
üeZt-mbro do mesmo ano - que se d€:sinrumb1u, dest arte, da missão que
recebeu da Presidência da Repüolica,
pelos Decretos-Leis n.O 292, de 23 de
fevereiro de 1938 e n.O 5.186, de 13 de
jáIleiro de 194:1. que atribuiu caráter
oficial à elaboração do citado Vocabl:lHio
E. por Portaria da Presidência d!l
Ref}ública, de 1 de junho de 1944. foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de 1943, "obrigaram-se a
observar como regime ortográfico da
lingua portugu~sa o que resulta do
sistema fixado pela Academia Brasl··
leira de Letras e Academia de Ciências
de Lisboa parr. organização do respectivo vocabulário, por acôrdo ~ntre
SE- duas Academias".
Foi essa Cor.venção aprovada pelo
Decreto n .o 14 . 533, de 18 de janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional ue 10 de novembro õe
1937 I'uio art 74. letra d , eXigia a
aprovação pelo Poder Legislativo , isto
é, pela Câmara dos Deputados e pel0
COTI!'lho Feder:il dos trata.dos e con-venções internacionai~ celebrados pera
Presidente ::la República.

Corno, porém, estivesse em recesse o
Parlamento. exercia-lhe as funções,
cumulativamente, o Presidente da República, com a expedição de decre'tosleis, de conformidade com o artigo 13
da Constituição outorgada.
Conseqüentemente a convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943,
deveria ter side aprovada por decretoleI, o que não d.Conteceu, por inexplicável descuido lo Executivo, que a
aprovou por simples decreto: vale
dizer, não loi da aprovada, de aco,do
com a Carta Constitucional de :0 dE'
novembro de 19~7 e, por isso, não está
até hoje em vigor - é legalmente
i'Jexistente.
E já que essa Convenção esti';)ulâ,
. no art. TV , que a Academia Brasileira
dp Letras e a Academia de Ciências
de Lisooa serão declarados órgãos consultivos de seu~ Govêrnos, em matéria
ortográfica, competindo-lhes exprêssamente estudar as qUestões que se suscitarem na execução da Convenção e
tudo o mais que reputarem útil pat'a
mar.ter a unidade ortográfica da língua port:Iguêsa "para dirimir divergências ainda persistentes" o Governo
Brasileirc em .945, enviou a LlSOO<t,
CQm r~presentação oficial, uma comissã-O de quatro n mbros, "a fim de
fixar as bases definitivas da ortografia da lingua, }roporcionandc aos dois
países a pOSSibilidade de promo1.'cre:n
atos legislatlvos finais sôbre a matéria" resultando dessa Sonferência In··
ter-acadêmica o Acôrdo Ortogr:'tico
oe 10 de a~ôsto de 1945 .
O Decreto-Lei n.O 8 236, de 5 de
dezembro de 1945 aprovou as "Instruções" "staDeleciaas pelas duas Academias para a manutenção da unidade
orto!ITáfica da itr.gua portuguêsa. esquec-endo-se. po' novo dE'scuiao , mais
uma vez. de ratificar a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de ~943,
Já que continu nv<t em vigor a Cana
Comtitucional de lO de novembro de
1937.

'

'o:

Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-Lei n.o 8 286 . de 5 de dezembro de J945, el9.;:JOrou o professor Jo~~
de Sá Nunes o "Vocabulário Orw'!ráfico ResumIdo da Lm gua Po rtu~!!ê,a "
c<Jm 43.00<0 vo('abulos básicos. em
substitUl,ão e <;omplemento ao "Peque!1 C Vocabulário da Lingua Portuguêsa" .
Em 2() de julho de 1948, diriglU ao
Congresso o Presidente da Repú hlica
a cltaoa mensa'5 em. em que Ih" pede
a aprova<;ão da Conve!lção Orto"ráfi<::a de 29 de ' ~ç zembro de 1943.

,
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"Estão, pois, noje, em vigor as "lns.
tru<;oes' e v "h:'Gueno Vocabulário da
Língua Portug·~fs?", aprovadas pela
Port arlH or':!sl:iencial de I de Junho de
194 q e, urna fez aprovada a "Cor:venção OrtográfIca' de 29 de dezem bro
de lS·43, - o que pare<'e se dará em
brrve - , o;",'ura em vIgor, aut.omàtlcamente, o .. Acord Ortográfico" ctprcvac{, pelo Decreto-Lei n.O 8.236, ue 5
d{' dez~mbl' O de HM5 , de confonridade com o que. elaoorou o Professor
Jose ae Sá Nunet o seI. "Vocabulario
Ortográfko ResumIdo da Lingua Por.
tuguêsa", conclui o deputado Adroaldo
Costa.
Tanto a reconstituição histónc:J,
como a posição legal da questão ~sta;)
aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
Justiça, com rifgorosa precisão.
Na verdade, as "Instruções" e o .
"Pf'.Jt.eno Vocabulário Ortográfico ' , de
19.1.3 estão em pleno vigor, por ;ôrça
de um ato de Direito Público lntem'),
embora de ' modesk aspecto form:J,1 _
a Portaria de 1 de junho de 1944.
E' que o regime, então, vigente admitia essas simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943. em Lisboa, pelo
emínente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo PrimeIro
Ministro de ?ortugal, Antônio de Oliveira Salazar, deve receber fi aprovação do Congresso Nacional para que se
torne executória, p9.ra que se converta
em ato perfeito e obrigfatório de
Direito Público Internacional.
Essa aprovação. é manifesto, co1:'!vo,lescerá todos os atos decorrentes da
Convenção - particularmente o Acôrdo Ortográfico de 1945". firmado em
Lisboa em 10 d€' agôsto de 1945.
De resto, em relação a ês~e últin;o
acôrdo verifica-se uma situaçao esdruxula: sem embargo da sua condiç~o
de ~imple~ decorrência da Convençao
de 1943, é um ato perfeito. e acabado,
aprovado pelo Decreto- LeI nO 8.2&6
de 5 de dezembro de 1945, ao passo
que aquela Con1;enção, que o originou,
at€ hOje não tem existência legal! ...
Para ter inteira e obrigatória ap!i.cação, não lhe falta senão q~e o Congresso Nacional aproye a tao. ~efe"lda
Cor"·encilo de 1943, a qual Vlra agregar-se, naturalmente.
, Não tem, pois, nenhuma cabida a
quest3.0 levantada no anterior parecer
desta Comissão' saber-se qual d<?s
arordos, já citados, entrará em VIgor . ..

II

A questão filológica

O deputado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes concel ..
tos: "O Acôrdo Ortográfico rest:ltante
da Convenção ~ssinada entre o Brasil
f Port~t~ al ' a .:~ de âcz,::n ':"; :'Q de 1943.
€m Lisb'Ja . tem provocado fortes e
exa!tados de oa ';es ::las associa<;ões de
letras e filologia. na tribuna, na imurensa e no Cor:.gresso: debates de letradOS: de estudiosos, professor~s e
cIentistas. gramaticos ~ filólogos, acadêmicos e jUrIstas, jornalistas e par·
hmeutares. Uns defendem-no com segurança e C011 vicção. considera,1Qo-ü
0')r3 nota t'e! ::! afirma:1dc que "os prf,ventos que aos escritores brasilp.ÍIos
fica~ão assegurados por êsse melO não
há. eeOnOll1lsta nem sonólogo que ús
deixem d~ prever com maIor ou menor
urecisão' e não serão somente proventos ma~nais os qUe hão de auferir
os nossos bons autores' também proventos 5uperio:-es de se tornarem conhecIdos. lidos ~ admirados pelos povos de aquém e d,: além-mar" (PJ-Ol.
José de Sá Nunes). Outros, porem, o
criticam com ,arcasmo e com impie··
d'ade, assf'verar.do que, "ao ser pôsto
em prátIca, mostrou trazer grandes
pre!ulz08 ao en3iLo. e os protestos e
queixas são presentes da parte de
quase todos os professores, prmclpalmente da classe primária "(Fernundes
Távora e Bem dI! Carvalho). Há
quem o repUdie com zombarias. por
considerá-lo lmposiçao dos port,uguêses; e há quem o aceite com entuSI8.S_
mo, por julgá-lo vantajoso para os
brar:leiros" .
E o deputadO Vargas Neto, no. ~eu
brilhante voto. sustenta a convemencia da aprovação do Ato Intef"laClOnal de 1943 afirmando que .•t,D.::!0 o
qU; se fizess~ de ora avante fora dêf,te último seria em pura perda, i'J0rque
as reclamações surgirão sempre '1?O só
da parte dos professore~, como também dos filólogos que nao forem ouvidos e dos que forem contrar1i'\c.oR".
Não obstante essas atemorl:3t>,ntes
verdades, a balançar-no~-emos a apreciar o mérito da questao, Já de esplrito preparado para ásperos rev,des!
Preliminarmente, releva conSIgnar
aqui duas declarações.
.
Não nos anima. nesta critICa, qualquer propósito. jacobino e lusitanóto00, de dificultar a obra de unificaçiio
da escrita luso-brasileira.
Bem _ao
contrário: tôda a nossa modesta ,lda
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pública, exercida no sul do .Pa1s, (Onsagrou-se "à defesa, expansao e prest1gio da ltngua portuguesa" e a preservação dos valores luso-brasllelr0s,
em determinadas regiões de grande
fluxo imigrantista. Devemos. ent':lnLO,
cumprir o nosso dever de representante do povo, com Isenção - mesmo
porque não nos parece que tao alt·QS
valores culturais estejam contidos no
acôrdo de dois filólogos, atn<ta que
eminentes.
Ao depoIS, por um imperativo ele
probidade tntelectual declaramos qu"
esta relevante matéria foi estudada em
companhia de consagrados mestres,
'pois seria indicio de ausência do senso
da responsabIlidade aYenturar-se alguém, desacompanhado, a enfrentlar
questões tão sérias.
Isso Pôsto, comecemos por conslgnar
que os filólogos bras.llelr~s, q~e exercem funções no magIStérIo oflcla1. em
SUl' quase totalidade. manifestaram-se
fa~oráveis à vigência do sistema ae
escrita consubstanciado no Formulario
Ortográfico que acompanha o Peq"e_
no Vocabulário ortográfico da Lmgua
Portuguêsa, publicado em 1943 pelo

Govêrno Federal, e, de consegumte,
contrários á adoção do que preceItuam
a~ Instruções que lOiclam o VocaOulário Ortográfico Resumldo da l,mgua
I'ortuguesa, organizado em conformI-

dade com o que decidiu a ConferencIa
Interacadêmica de Llsbôa de 1945 e
publicado pela Academia. Brasi~eira de
Letras em 1947 - mamfestaçao essa
que leva em conta os maIs altos interesses da cultura do pais, e não di,,cutíveis ati.tudes doutrinárias.
Ao filólogo isto e, áquele que estt:da uma lingua no tempo e no espllço
e a literatura dessa ltngua como 5eu
elemento formal. e. em prinCIpio, de
somenos importância a adoção de tal
01' qual sistema ortográfico, 18 que,
pela próprIa natureza de sua ~spec'. a
lização, lhe é relativamente fácIl '1t1aptar-se a uma norma de escnta. por
maIs complexa que seja. Não se trata, pois, no caso de opção por um
sistema que mais convenha aos tuologos brasileiros, mas ao nosso po'·o
prinCIpalmente às classes que: (if~.,co
nhecedoras dos arcanos fonetlcos e
morfológicos do idIOma. querem ? devem escrever com acêrto a lingua que
lhes serve para expressar o pensamente e as emoções.
Não é, portanto, exato que as criticas que se fazem ao chamado "ACÕlde d ... 45" sejam provenientes de llugas

entre erudItos, como faz crerz tambéJJJ,
o ilustre Relator da Comlssao <te 01i J U '-'~"'. Deputado Menotti deI Piel ..

'"«, 'I U~HQO

~flrma.

"É claro que tão delicado assunto deveria provocar, como pro·lo.
cou, ::ntlcas, polêmicas e debates,
quando os eruditos, escalados pa~a
a fixação das regras a serem ofICIalIZadas, ti1essem que. fatalmente optar por uma em preJUlzo de
o~tra na necessária procura de
um sistema ortográfico que contivesse a medIa constante cnaaa pelas autoridades do vernáculo, pela
lógica do próprIO idioma e pelo
consenso do povo".
opinião que expende em referência ao
"Acôrdo de 45" e ao "de 45", que considera complemento do primeiro, pois
diz:
"Ésse trabalho, além da dtivlds.de crIadora e coordenadora aos
doutos membros das delegaçoes lu_
so-brasileiras designadas pelos respectIvos govêrnos para estaoelecer
as regras constantes do "Pequrmo
Vocat>ulário Ortográfico da IJingua
Portuguesa", depols as do Acordo
postenoT foi precedido por ampla
consulta de várIos filólogos e e,'pe.
cialistas nacionais e portugueses."
A quase unânime repulsa dos .lOdlcados filólogos brasileiros ao "Acordo de
45" - e é de importância salientar
essa identidade de vistas no caso pois
que raramente se co~segue uma harmoma na interpretaçao dos tatos .lUgüísticos _ se prende, como veremos,
ao::. preJui..os que. se aprovado, acarretaria aos interêsses nacionais
A 'comissão que assin0 11 o Acôr10 de
43" não considerou as seguintes preliminares:
1. 8) Que uma lei só pode vigorar ~e
fô, exeqüível, se fundada numa realIdade:
2. 8 ) Que a unidade gráfica en,~re o
Brasil e Portugal não deve prej<ld!ear
a unidade gráfica lOterna dos dOiS
países, IStO é. que não pode ootar DOr
uma grafia, que corresponden~o à reaLidade fonética em qualquer deles, se~a
infensa á dO outro porque a umformIdade não será conseguida neste . !>s
ques lingüísticas pertencem ao amlto
dos fatos sociaiS e ficam , por nnseguinte, a salVO da ingerênCia indiVIdual. Se não há receptIVidade :10 grupo para a lOovação, nada _a fará ~Igc
rar. Simples decretos nao resu. vem
problemas Jessa espéCIe, da rneSnl1\
forma que não solucionam os de natu

. ,
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reza econômica e religiosa. qUf~n,10
contrariam as tendências naturaIs da
coletividade;
3. &) Que predomina nos dois pUlses
de 11ngua portuguesa o numflfo de
analfabetos e que dentre os indi~'I(\u05
consid·e rados alfabetizados a:n'liona
escreve com grande dificuldade;
4. &) Que a tendêncIa geral - e elogiável - para divulgar a instruçao encontra um obstaculo msuporável num
. liistema gráfico complexo:
5 ") Que os periódIcos, principalmente os Jornais diários - l~itura
popular básica - só poderão adotar,
por óbvias razões, um sistema ti'" e,crita prátIco e simples;
6. &) Que a alteração de um sistema
ortográfico implica na perda \rremediâ.vel de riqueza acumulada, que pOcie
tel, conforme as épocas, gravtsslmas
repercussoes na economia de um palS.
7.°) Que se não e fácil sim:Jllficar
a ortografia de uma l1ngua, compllcála, com o emprêgo de letras que não
simbolizem fonemas, é Impossível:
8. &) Que, vanando freqüent€'mente
o tImbre vocálico das palavras nu
Brasil e em Portugal, a uniform,zaçào
ortográfica s6 poderá realizar ·se omitindo os acentos nos vocáulos de timbre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o \ ocavulário oriunao do "Acõrao de
4{)ü contraria a realidade lingüistwa ao
Brasil, e a solução maIs razoável que
encontram no "Vocabulário de ~3".
OONSOANTES MUDAS

O Vocabuláno de 43 tornou regra
absoluta a omIssão das consoantes qlle
s_ nao proterem.
Lê-se no § 16 do Formulário Ortográtlco que o acompanmt:
"Não se escrevem as consoantp.s que
8t< náo proterem: asma , assmatu'm CIênCia, dzretoT gmásw, mibzT. movuçno,
ojtelO, oUmo , salmo. e nao asthma 0.8signatura; SCzenCIa, di1ector, gymnaslO,
inhibzr, innovaçâo, ntticto.
opumo,
psalmo."

A única ressalva que admitiu f:ll para a~ palavras de dupla pronúnCIa, como aspecto e aspeto, cnntacto e contato , otnntsmo e optimzsmo, sinótwa e
sinoptzco.

Nesses casos preceItua:
"Devem-se registrar os vocabUlos
culas consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primelro lUgar o de uso maIs generalizado, c em
segUIda o outro".

I!: essa a 11nlca solução razoável Da.
uma certa plasticidade ao sistema. ortografico, possibIlitando repr,odu.m na
escrita pronuncIas reais e em tudo i€:gítlmas, pOIS tal divergência se ob..~r
va geralmente em palavras de mtcoclllção reecnte no idioma e que. em determinadas regiões, ainda ocnservam a
pronúncia erudita.
O "Acõrdo de 45" resolve, porem. a
questão de modo unllateral, ;>re,ludicando irremediávelmente uma das Partes contratantes, por optar de f;)rma
inflexível por uma das grafias ou
seja, a erudita.
Mas isso não é s6. nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e
22, que as consoantes b dos grupos
bd e bt; p dos grupos pc, pç. at, mpc,
mpç e mpt; C dos grupos CC, cç, ct. cd,
etc. se escrevem quando invaflavelmente soam e quando o uso 'Jscilar
entre o seu emudecimento e a çua
prolaçâo nos dois patses"
~ que
nos obriga às grafias súbdito, sutJttl.
subtileza, ceptro, sumptuoso,
jacto, amistia. indemne. etc

eá!cto,

as
"Instruções para a orgamzaçao do
Vocabulário Ortográfico da Gingua
Portuguêsa, aprovadas pela Conferencia de 1945", ainda estipulam o l'eguinte, em relação às consoantes c e

p:

§ Z2 - As consoantes c e p .
servam-se ... :

con-

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

b) Quando, embora não proferidas
em um dos dois paises, figuram em
palavras que devem harmOnlZar-fe
gráfícamente com formas afins que
apreesntam as mesmas consoantes,
amda que o c e o p se cont.enham
etimológicamente em x e ps: lb1ecw,
como ab1ecçào; abstracto como a05_
tracçâo; acta e acto. como acçao ou
activo, adopto, adaptas, etc. -::omo
adoptar; ec.
Cl Quando. depois das vogais a e,
o servem para mdzcar abertura delaS
ou, mesmo não tendo valor dlacrítl.::o.
náo são invariàvelmente proferidas nos
dois países: ab1ecçào, acção, acr.:vo,
actor. etectivo . etc "
Esses dOIS Itens são os que env ó , Yem
prejuizo maJOr para o Brasil ~ contra o que aI se dispõe se re'ipla"<lm
todos os que se preocupam de 'llguma
forma com os interêsses nacionaIS. filólogos e nã o filólogos.
Da execução lmposslvel pelOS oraslleiros, por contrariar -lhes o sistema ronetico, tais dispositivos nem mesmo t'e-
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neficiam os portuguêses, os menos pre judicados por êles, porque as COn30Ulltes que se querem conservar tambem
sua manutenl;ão, mdlcar apena~ a
não soam em Portugal Visa-se. com a
abertura ela vogal pretômca que 13 se
observa, e que não se verifica no Brasil em virtude de ponderá\'eil' razões
de ordem fonética . Fenômeno lr'.êntico ocorre com os vocábulos ~m tIue
s deu a fusão de vogais Idênticas
(crase), como sadIO, padeiro, esquecer,
naF quais a pretônica se conser"a
aberta em Portugal .' Se aqUI oae ,,~
tornou necessárIo marcar na esc!! La a
alternância de tImbre, nada I\lst!tlca
que se taça a distmção em autros C:tSOS, maxlme qu'tndo o expediente usado acarre.tara forçosamente. para uma
das partes. numerosos entraves au~ te,
rã.· de culminar com a sua inexequlol!idade na prática
Tais dispositivos. para serem cumprIdos, exigem dos brasileiros um conhecimento profundo do fonetIsmo
português, conhecImento que falta até
à maioria de nossas pessoas ~u1tas .
E não é só. Para manter a "harmc·nia gráfica" com as formas afins. o
"Acôrdo de 45" manda acresce!1tar o
c e o p em palavras nas quais. sôore
não soarem, também não indicam a
abertura da vogal anterior. Amda
maIs , Estabelece exceção para algurr,as
palaYI'as "em virtude das condiçoe~ em
que entraram e se fixaram no português' palavras como assuru;ão ~ct asa:.;mpciomstal, cativo (cf. ca'!)tllraJ,
dicionário (cf. dicção},.,". que não
eXigem a consoante c ou p a fim de
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se harmonizarem com as suas correlatas ou afins.
Como se vê, além do perfeIto conhecimento do estágio atual da llJ'gua
portuguêsa de além-mar pede-se aos
cinqüenta milhões de brasileiros que
desejam aprender ou querem I'!screver
o seu idioma que. preliminarmente. o
conheçam do ponto de vista histÓrICO,
seus estágios anteriores, as comlições
em que certas pa:avras nêle ingresmram, o que é analogia, os processos de
derivação . . .
E o assunto reves.te importâncIa SlIlguIar no momento quando o gOl enIO,
apear das dificUldades finan.·enas,
procura incrementar as campannas de
altabetização, por considerá-las obras
de salvação pública. E é contrisr,ador
verificar que as verbas destinaulls a
tão nobre fim serão empregadas em
pura perda. porque não se pode f)~er
que analfabetos venham aprender um

sistema de escrita que as elites culturais do pais não pOdem dominar, que
0& seus professôres dificilmente podem
ensinar.
Atingiriamos então o absurdo da
escrita ideográfica em que un: individuo sabe escrever mais palavras do
que outro. em que ninguém sabe ~!'ll
far todos os vocábulos do idioma, No
Brasil. a escrita correta seria privi ..
légio de meia dúzia de filólogos, iniciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idioma.
o EMPRÊGO DO ACÉNTO AGUDO
O acento agudo, tradicionalment.e
símbolo de abertura das vogais a. e
e o, tanto em Portugal como no Brasil,
e assim considerado no "Acôrdo de
45" como de emprêgo específico quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa fcf. Art 31 §§ 1 passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejUízo da primeira ,
Como há alternância de timbre entre a pronúnCia brasileira e a portuguesa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal: António e prémio), a rigidez do sistema cede em
beneficio da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, constante da Observação 4. 3 do
Art. 31 das "Instruções":
"O acento agudo no a, e, o, de pronúncia não invariável no Brasil e em
Portugal serve apenas para indicar a
tonicidade. e não o timbre". E' o
caso de palavras como António e prémio

Entretanto, a regra de acentuar a
base dos ditongos tônicos éi, éu, 01,
apresenta a exceção:
"As terminações eia e eico , em que
não e invariável nos dois países o
som aberto do e, não levam acento
agudo: assem biela Cnmela, Doroteul,
Dulcinela. Enelas , qelela, tdeia, Judl'la .
melopela, onomatopeta . pIa teia dispneico . epopezco, morteico, onomatopez-·
co, prosopopelco, etc

Em tôdas essas palavras o e é aberto
Portugal . A unidade só se podewl
:10 Brasil e geralmente fechado eu,
manter sem prejUlzo para uma das
Partes do AcÔrdo. pela supressão co
(:iacritico. Foi o que se fêz. talvez
)orque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que não aplicar o mesmo principio de supressão do diacrítico em
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)alavras como prémio . em que
não é invariável na pronúncia
dois palses ? Ou então permitir a
tinção de timbre pejo emprêgo
acentos agudo 'em Portugall e
unflexo (no Brasil)?

o e
dos
dis-

10s
cir-

o EMP'lÊGO DAS MAn'lSCUI.AS

O emprêgo daE maiúsculas passa a
ser, pelo "Acôrdo de 45", uma técnira
de aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outr()~
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na observação ao § 13 do Art. 36
das Instruções. lê-se:
"Não se escrevem com inicial maiúscula as palavras monossilábicas, COlJlO
artigos definidos e contrações ou combinações de palavras inflexivas com
êsses elementos, nem as palavra~ lnflexivas. a não ser que figurem comI)
primeiro elemento do título mas escrevem-se com maiúscula inirial os
artigos indefinidos e as palavras fIexivas"
O prof, Rebelo Gonçalves. autOl das
~Bases Analíticas do Acõrdo Ortogl'ÉIico de 1945", e, com a aprovação
cestas o verdadeiro, autor do si~tclr,a
ortográfico de 45 - o que, aliás afirnou categoricamente o delegado tlraliileiro Dl'. Ribeiro Couto, nestas palavras textuais'
"Ninguém. mais do que eu, está na
)Xlsição de avaliar a sua paciência e
'esignação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusaru:lo-sE' ,
por agora, antes de esclarecido bem
caso, a esmiuçar pela imprens~ as
ntimidade.s da Conferência, - o que
meu Amigo,
seria muito facil para
que assim pOderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste aceTd() ortográfico foi o prOTessor ReMlo
Gonçalves Nem mais" (Carta el o Dl'
Ribeiro Couto ao prof RebêIo Ocnç-t)ves, por êste publicada em seu Tr(!ta d r.

°

de Ortografia da Língua Portnquesa.

Coimbra, 1947, pág, 150 do Suplemento!', o prof. Rebêlo Gonç'llvPs dIzíamos, assim exemplifIca a fl-)grl supra em seu citado Tratado :
Como Se Devem Ler os C!ássico~
(pág. 320)
Elucidário das Palavras, Tern' C.'õ e
Frases Que em Portugal a nt ig >till ell ~t
se Usaram e Que hOje reguiàrmentE:
Se Ignoram (Ibid.)
Nem Tudo o Que Luz é 'Juro Ipá ~ ,
321)
o
O Romance de Um Rapaz Pobre
CIbid,)

,

Quando Se Amava assim flbid .)
Regras de Escrever a Ortogrflfia da
Língua Portuguesa com Um Di:i.logt;
em defensão da Mesma flbid.)
Castigador de Si Mesmo 'pág 320),
Em demanda do Graal IIhid)
Era Uma Vez Um Menino 'Ibid,)
Figuras de ontem e dI' h!)l~ Ibid.)
Bastam os dez exemplos !ic:mu titulos de obras conhecidas, narll dOC11mentar a complexidade das lltprn.ções
que se propõem no Acõrdo de 45 alt·erações contrárias à tradição i' aos sistemas mais usados em outros ;Jaise~
na referência a publicações '
o TABÚ DO PADRÃO PORTUGuts
Parece que a comlssao orasi:eir:1
aceitou, como principio, c ar g Ur.1 € L ~(.
de que o português padrão deve ser
o de Portugal. pois lá teve origem c
idioma que falamos. A nossa é uma
simples língua de empréstimo E' um
tabu, espalhado pela ignorancia dos
fatos históricos e lingüísticos, o considerar o Português do Brasil deturpação do de Portugal Infelizmentl',
essa crença está profundamente enraizada e a doutrina exposta na maioria de nossas gramáticas coopera para
vulgarizá-la. Nada. porém mais erôneo, A I1ngua e um orgamsmo .. In
perpétua evolução e pertence igualmente a todos os que nela expressam seus pensamentos e sentimentos.
pressam seus pensamentos e sentimentos,
Vêm a propósito f'stas lúcidas palavras do grande
filólogo
Amado
Alonso:
"Esa ldea de una lengua propia se
debe a una ofuscación, Los !:llenes
anotables en el regIstro de la propiedad son propios de uno
cu ando
no lo son de los demás' una casa .
um campo, y también este relo) y
este oaston . Para poder ser de mi
propledad tienen que no ser de la
propledad de lOS otros, Pel'o d lenguaje no es de esta ca sta dI' biel.es
sino . aI revés, de aquellos Que "~OLl
mayores cuanto más comunicado~ '
como decian lOL hombres deI RenaClmlento Una lengua es propia de
un a nadón cuando es la uue los nifios
aprenden de sus padres: la que los
connaclOnales emplean en sua Vida
de relación y la que sus poetas y es ..
erItores elaboran y cultivan estétlcamente para sus producclOnef
de
a.ita cultura Si así es, la lengua de
un pais es bien propla. absolutamente pro pia d a e· ot~ aio . l"'"''
,~
otros paLseS aprendan a hablal' en la
"-
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misma lengua, y los hombres se entiendan con eIla. y los escritores la
trabajen en sus creaciones culturales.
Y si no se quiere atender a que una
lengua vive en perpetua formación,
por lo cual es propia y es hechura de
cuantos la hablan como lengua natural. y se quiere pensar que los ingleses, portugueses y espafioles rec!ben
de sus antepasados la lengua en propiedad, como por herencia legitima,
mIentras que lOS americanos la reciben de manos ajenas como en mero
usufructo también se yerra.
Pues
la. actuaÍ generación de ingleses ha
recebIdo su idioma de sus padres. y
por eso el inglés es idioma propio .de
los ingleses: y sus padres lo recIbIeror, de la generación anterior, y por
eso el inglés era su lengua propia y
natural y la generación anterior, de
la más antigua, y asi sin posible solución de continuidad; y lo mismo,
sin la menor ,ombra de diferencia,
han hecho los norte americanos, hast<l. que llegan ingleses y norteamericanos a una generación le antepasados aue les es comum . De esa generación de Ingleses. que hablaban el
inglés como su lengua propia unos
se quedaron en Inglaterra y otros se
fueroD a América Es que los colonizadores perdieron la propiedad de
la lengua por haberse expatriado?
O caso sus hijos, nacidos en tierra
americana, habla,ban una lengua que,
slendo la de sus padres y la que ellos
habián aprendido con la leche de sus
madres. no les era . propia porque su
propriedad la tuvieron registrada los
que se hablan quedado en Inglaterra?
Y los hijos de lOS primeros criollos,
no hablaban tambien una lengua propia. puesto que hablaban la lengua
dE' sus padres? Asi se !lega a la evidencia de que la generación a.ctual
dE' americanos el inglés 'es es una lengua tan propia.
eX8iCtamenw
tan
propia sin más y sin menos. como a
los ingleses' . ,Cas.ellano,
Es'Oaiíol,
Idioma Nacional. História Espiritual
de Tres Nombres, Buenos Aires 1938,

pp . 175-177).
O mesmo se deve dizer do idioma
que falamos. tão dos
portuguêses
como dos brasileiros Legitimas
as
duas pronúncias não é demasiado salIentar que. em mu:tos casos, as diferenças que entre elas se observam são
geralmente criacões. au melhor , evolucões modernas sofridas pela lingua
em Portugal Quant{) mais se estudam cientificamente
os
chamados
brasilerismos fonéticos
e sintáticos

•

tanto mais se :omprova o fato de
serem êsses geralmente conservação
de estágios anteriores da lingua portuguêsa . Assim. o emprêgo da per1frase de estar - gerúndio, tão comum
entre nós, (tipo: estava cantando),
úDlca fórmula conhecida até fins do
português médio para mdicar a precisão da ação verbal, hoje substitui da
em Portugal por !"tar - preposição
- infinitivo (tipo: estava a cantar):
a auestão da colocação diversa
de
certas palavras átonas. em especial
dos pronomes oblíquos átonos. que
SB prende a,o ritmc de
enunciado,
mais rápIdo em Portugal. mais dolente no Brasil. sendo de salientar que
o ritmo fraseologlco dos séculos XVI
e XVII deveria aproximar-se
mais
do que caracteriza o Portu!?uês
do
Brasil Outros exemplos seguros de
conserva,ção de i'stágios
lingüisticos
anterIores poderl amo~ ~itar. como a
manutenção da pronúncia ei 10 ditongo escrito em , hOJe emitido ãi em
Portugal. mas dispensamo-nos disso
por constarem de todos os trabalhos
escritos com seriedade sôbre o portugUês do Brasil.
IU

o

ASPECTO

FINANCEIRO

Tornada . oficial a grafia do "ACÔ!do de 45". em virtude da aprovaçao
da Convenção de 43 o Govêrno Brasileiro deverá. àbviamente . baixar decreto semelhante ao que a 8 de dezembro de 1945 referendou o Govêrno Português (Decreto n.o 35.228) ,
cuJo teor é o seguinte:
_
"Art. 1.0 Fica aprovado o acordo de
10 de agôsto ae .945 resultante do
trabalho da Conferência Interacadêmica de Lisboa para unidade ortográfica da língua portuguêsa. cujos
instrumentos, elaborados em harmonia com a Convenção Luso-Brasileira
de 29 de dezembro de 1943. são publicados em anexo a,o presente decreto .
Art 2. 0 Em conformidade com os
votos expressos no protocolo de encerramento da Conferência Interacadêmica de Lisboa. de 6 de outubro
de 1945. a Academia das
Ciências
de Lisboa é incumbida de organizar
o Vocabulário Jrtográfico Resumido
da Lingua Portuguêsa que será ao
mesmo tempo Inventário das palavras
básicas do idioma e prontuário da ortografia consagrada pelo 8iCôrdo de
10 de agôsto de 1945
Parágrafo único 1!:ste vocabulário
não carece, para ter caráter oficial.

.

.
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da aprovação do Govêrno, mas o Ministro da Educação Nacional poderá,
na sua falta, aprovar por portaria
qualquer outro que atenda aos mesmos fins de orQ.em prática .
Art . 3. 0 Deverão obedecer às normas do sistema ortográfico unificado
tõdas as PUblicações editadas em território português .
Parágrafo único . O Ministro
da
Educação Nacional
autorizará
por
portaria as puollcações que
podem
~er exceptuadas, tale como as que interessam à diplomutico ou de índole
semelhante.
Art . 4.° O presente decreto entrará em vigor na data da publicação,
mas a sua observância, quanto
ao
que fica previsto no artigo anterior,
80 é exigível a partir do dia 1 de
janeiro de 1946.
Art, 5. 0 O Ministro da Educação
Nacional fixará por portaria os prazos durante os quais poderão continuar a ser adotados no ensino os livros escolares Já pubhcados e aprovados à data do presente decreto
Publique-se e cumpra-se como nêle
S~ contém .
Paços do Govêrno da RepÚblica. 8
dr. dezembro de 1945. - Antônio Oscar Fragoso Carm"na - Antônio de
Ohveira Sal azar - José Caielro da
Mata'
A ressalva que se contém no artigo .5. 0 apenas atenua as graves consea uenclas do dispust0 no art . 3.0 .
No Brasil, cO::J.vém relembrar , em
menos de 8 anos ê Govêrno concorreu para o encarecimento do livro
didático. ocasionando com a reforma
d I' 43 a readartação de obras à nova
orto!!'rafia e a conseqüent~ perda dos
exemplares iá impressos e das composições estereotip·a das.
A noya reforma provocaria,
mais
uma vez, a perda irreparável dos liVI'~S Im pressos e de tôdas as composlçoel' conservadas, com um agravante . o encarecimento
agora,
seria
mUlto maior do que o que se verificou em 43 . por coincidir com a alta
do custo da mão de <;Jbra e do papel,
que Chegou a preços Immagináveis _
spndo considerado, quase, material de
guerra .
Tal fato viria obstar à difusâo do
ensInO, pOis o próprio Govêrno recon~lece que o preço atual dos livros
dldátlco~ é proibitivo
_Acresce salIentar que outros
fatores .iá lembrados concorreriam tambél!l para elevar o seu custo A revlsa~ . por exemplo, como fazê-la, se
o numero dos miciados no novo sis-

te m" seria, pelas razões que apontam o~, extremamenttc ex:guo . As editora, t.erIam de valer-se dos poucos entenOldos, que, pela :ej da oterta e da
prücura, eXlgina m remuneraçao relativa à escassez" " I) q trl nu IrIam a tareta a anL I '" ú~ :t:V;.,,>I·e> uao nabllitaaos nos -rm SLi!I' .ú& ao novo sistema, e os seus erros vIrIam somar -se
aos dos OrIgmals, ao que resultarIa
uma deseducaçao gera!, porque c conhecida a mfluêncla ~ue exerce sôbre
o leitor a letra impressa.
Estariamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas de
cinquenta cruzeiros para tirar-lhes o
trema; de substituir as apólices da
dívida pública, os papéis oficiais e os
impressos em geral, quando o lrêço
atual do papel e as perspectivas tlltUras nos aconselham a economizá-lo
de tôdas as formas?
Ora, como exigir do governaQ.or um
sitema ortográfico que o Gorerno ~ ão
adote?
Saliente-se ainda que a descre:1 ça
generalizada pela alteração freql-bte do sistema ortográfico, que cabou
com a sanção social aos 2rros de ((rafia, viria alcançar também as novas
gerações, que só agora se estão Q-tbituando aO sistema de 43 Abondonar
êste sistema por outro qualquer é desajustar o que com a maior .:iflc:uldade vinha atingindo o estado acifico , a relativa estabilidade presente.
pois, grosso modo , já .,e escreve por
êle em toQ.os os graus do ensino. na
imprensa e nos papéis oficiais
" medite-se êste fato: o Acôrt
45 li um retrocesso Nao é uma volta
ao chamado sistema misto - o que
P<lderia beneficiar algumas pessoas
que por êle aprenderam - mas :,ma
volta a algumas de suas práticas. um
novo sistema, em suma, que teria de
ser estruturalmente aprendido!
Muitas das consequenclas nocivas
de sua adoção poderiam ser a.nda
enumeradas Basta lembrar . no entanto, o complexo reajustamento de
um funcionalismo, todo selecionado
em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43: a eada-ptação dos jornais e 'ios periÓdicos
às novas regras de escrita ". finalmente, o reajustamento das enter.as
de milhares de alfabetizados
essa
campanha grandiosa que o Govê:'no
vem empreendendo. com a oossível
origem da dupla descrença: no ~nsino
que lhe deram e no Govêrno nue o
patrocinou.
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Estas breves considerações que, nos
capitulas 11 e n, seleclOnam, 3.)e"d.S,
as questões C:C capital importância, revelam que, em sintese, o Acôrdo de 4õ
não nos serve e não é oportuno, .;Orque:
a)
considerou a pronúncia portuguesa como padrão, resolvendo gr ..ficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira;
.
b) não procurou, por consegumte,
atingir a media ideal em que ,~e_l.hu
rr.a das partes fõsse prejudicada;
C)
se esqueceu de -lue a regra .,6
pode fundar-se no mais gerai e lue.
assim, o fatõr quantitativo é de relevância;
d) não considerou a mexequilJilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simoollzam uma realidade de pronúncia, .em
os efeitos Imprevisíveis da mfluência
de tai.~ grafias a berrantes sôlJn. a pronúncia das palavras assim escrita~;
e)
se aprovado, traria grave repercussão na ordem econômica do
pais é acarretaria complexos prob,emas sociais. de solução dificilima, vara não dizer imposs1veL
V
CONCLUSÕES

Do expôsto decorre, inelidível, que
o assunto da maior relevância, não
pode ser resolVido, apenas, ,>or filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como ,ão todos JS envolvidos
nas negociações -- lOis encerra problemas de natureza social e polít
que interessam fi coletividade brasileira, especialmente aos responsáveis
pe10 enSInO da lingua em todos
;
seus gráus,
~1ercê dessas circunstâncias. somo~
dl' í}1reCf'r'
1) - Qve a Comissão de Educação
e Cul"ura antes de manifestar-o~ sôbre a aorovaç~o do t.ext{) da r'o" "~c Dção Ortor:ráfica assinada pelo Or<1sil
e Portugal em Lisbóa, a 29 de dezu::,,bro de 1943. e tamb<'m sôbre o projetG
de lei oferecido ])pla Comissão ç Diplomacai e Tratados, com êsse objevo, ouça:
a)
o Deparatmento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil: os professôres
de língua portuguêsa do Colégio Pedro rr e do Instituto de ECucação da
Prefeitura do Distrito Federal: o Sindicato dos Proft:ssôres: os Diretores
do Departamento Nacional do Ensino,

da Diretoria do Ensino Superior, da
Dirc',;oria do Ensino Secundário e C:as
Di'Jisões do Ensino Comercial e Industrial do Ministério da Educação e
3aúde, qur.;nto ao a.91)('c r O educacional

•

da questâ,o .

bl os Diretmes do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa Nacional,
bem como o pr2sidente da Câmara do
Livro, e o do Sindicato dm Jornalistas Profissoinais, quanta ao aspecto
editol·ial.
c)

o Presidente da A.B.I. quanto

à praticabilidade na imprensa de neva
reforma ortográfica, reacionária em
relação li. vigente, e li. repercussão no
público ledor.
d) o Diretor do D. A.S P sôbre a
possível c0ngesUi o que traria aos serviços administrativos, quer d.o ponto

de vista funcional, quer do fmancei1'0.

'7'\0 colhe a alegação de c;ue U-5·'
diligência - justificável pela importància mesma da questão - viria retardar, indefinitivamente, a solução
aue o caso está exiginào com urgênêia, pois todos têm o:;ir iãr::, defL:itíva e arraigada sôbre a mes'na: este
parecer estará publicadO no "Di(;rio
do Congresso N8,donal" dentr:, de 48
horas. e o Exmo, 8r Presic' (''1 a r esta Casa pode a~sinar às :-essoas a
se encaminhará eS~fl C·
um prazo fatal ele q\;l' ~ c!'n, n" , a

,1

t(~~l)Osta.

maio2) - Se as respo'" < 11"
ria, ratificar' -m, co (
"mos,
'T
amos
as conclusões do c'.
de parecer que:
a)
seja rp'netido " n '
"'0 para
Õ
a devida aprJv Ç 0 c
1 10 ri" "'en"1isereto Legisbt; 'o, ~"'l
são de Diplomqcia ' "",+ ()< nll e
aprova a Convenç;:o c
rir '29
de dezembro de 19·
f,· -11 'elo
E)nbaixador J of:o ""
-, f"n" o"ra
e pelo Pdmeiro V" • • "';;";(1 de
Oliveira Salazar
'(\ ~ps'arte,
T O '

n

legaHz. do. aln

.Jn""iri

tográfico de 1"1~
"Instrll';ões" e c
lário" daquêle ano:
bl que e~ta
projeto de D2l', .... l

ri"

or-

,,";~<1(\

nas
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Ortográfico de 194>5 - para quê "as
ainda persistentes", a
que se refere a mensagem presidencial sejam dirimidas por uma nova
convenção qUE cO:lsult.e à realidade
brasileira e aos interêsses do nosso
povo, caso não seja julgado bastante,
em face desta experiência, o Acõrdo
de 1943
Esse é o nosso parecer.
Sala das Sessões, em 2 de agõsto de
ti:', ergénclas

11151. - Coelho de Souza.

VOTO EM SEPARADO DO J~PU
TADO CARLOS VALADARES
EXPOSIÇÃO

,

.-

•

!J - Lemos, de llllcio. com .nerecida atenção . o brilhante e sutJtanciow parecer do eminente ],eJ>i lOr,
De1Jutado Coe lho de Souza
Já mesmo nos habituamos a ,aborear os trutos de sua Je:1a, ~ue 5<1tlRfnem a gõstos diverso,;, ,elo aspe<.~' Co tnplice de seu espmto de eduCJdlJl
oarlamentar e jornalista
O seu trabalho, sôbre questão que
ta .. tü lem agItado o melO intelec~ual
p:i ',no e o do velho Portugal, ;>ôe,
mdl~ uma vez. à mostra, o cabedal de
suc. cultura e acentuado senso de resp(1n~8bjLda de

Além disso, com que carinho patriótico h istoria os fatos e confronta p:incípios e re gimes ortográficos!
Mas, chegando ao fim, recua caute'oSilmel1te e se abstem de um pronunci!l:'llento definitivo
Conclui por propôr Jue se u,am.
rré";arr. ente os entendidos e J.iores
: " -"p,s'Hi 1S no a,ssunto, para ~lle. depoi:>, 3 Comissão, baseada nos resulb "os ~ o'l'idos da consulta, dê a sua
p la vra final.
Hl - Com o mesmo brilho e ~Pgu
r, 'ç., eOonbora lacônico e por outro
r,.,·, o vem, em seguida, o uto de
)1r
::J
i'll,fre Presidente, Depu'ado
I" ,'ko !';:11es
SP Rprofunda no exame da es. r P'11 ," p,tende em minúcias
. " orR'UIT'ento novo, que. de eerr,
r - ";~. im,res"iona, sôbretudo :'_0
." rie vrncer Objeções e dar li.. ~ : ',re à pro:'osição do ~xecuti
vo
• ·".or.e g(mi transcrito o tópico nur ' ·' ;' rl " "eu 'pensamento:
" .~ r:onvenç iio não aprova a('ôrd 'o ~ ronvenção admite a sua
~-· ' ~ '''" ~ç~o Ao aprovarmos a ::'onv(''''''o
'-°0 estamos, evidenten'~" 'o
1~'''ovand o êste ou aquêle
a.côrdo" .

Com êsse convite, quem não se mclma de modo favorável à Convenção?
IH) - Também susinto e digno de
registro e o voto escrito ao talen·.oso
companheiro de Cemlssão tlJ"estor Jost.
Não segue o parecer do R.elator nem
acompanha o voto do geputado Eurico Sales Manifesta-se tavorável ao
acôrdo de 1943, mas reJe,ta a Convenção de que trata a lV.tensagem
"a fim de evitar que passe li, -'igorar, de fat<>, o Acôrdo Ortográfico de 10 de agôsto de 1945, visto
que a ratificação daquêle aJ uste,
entre as duas nações amigas, fana retroagir seus ,feitos à data
da assinatura, validando ~dos os
atos praticados nêsse interim
IV)
Aquela velha advertê!lCia
contida no "esto brevis et placetJis"
dos romanos nos lillpede I e c :~z·e 
mos com pêsan de tecer, ainda -1ue
pela rama, mais considerações sóbre
outras peças de fino lavor que ,,,,riquecem o presente processo ou ao 1lesmo se prendem por fortes braços de
afinidade com o projeto
Examinamos e investigamos tudo,
com atenção de garimpeiro .·à cat3 c.:e
subsldios para suprir e remediar a
exiguidade de nossos conhecimentOS.
Visando ponto jurídico que r.os parece vulnerável e que mata . ;lor 3ssim
dizer, a questão, tivemos que, recorrer
aos publicistas, não s6 à bôa Jrata
de casa, mas também às _ções de
comentaristas de f6ra
Vi - Obscuro professôr de POttuguês, sem galões nem bord ados de autoridade, não podemos. ;;ortavia, "~sis
tir ao impulso, mais afetivo do '
intelectual, de entrar na !iça 13 r'
bom combate
Bem sa.bemos da reJevânda e da delicadeza da matéria E' prOblema de
alta indagação Que desafia o exame e
a ciência de filólogos e publicist o.,
Perdôe-se-nos, portanto. a emerldade .
O que nos anima e n08 vence a.
bisonhice de parlamentar nov iÇO é o
relo, êsse interêsse carinhoso lue todos votamos à lingLla que 'tlvimo~ na
lar e na escola. desde o .ma'1hecer
da vida, e que serve de 'lr0yio :nl;trumento de nossa ativtd3rle
E não é só isso Também IO~ lmrele o espírito de fide lidarlf dI' 'Uffiprimento de dever no "xprrlcio do
mandato que o povo no~ 'onfioll \
Assim, mãos à obra Pedinrt ) 1;('el1ça para divergir dos doutos colegas,

,

J
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cujo pensamento resumimos linha.s
atrás, vamos, agora, arrotear o terreno, a nosso Jeito. para, sôbre o me:;mo, lançar o nosso voto.
Medrará a semente?
Dilo-á esta douta Comissão.
VI) - Velha e revelha é a lição de
Quin tilhano:
"que o sensato seria escrever a
palavra como ela sôa".
Leibuiz também sentenciara:
"Daí-me um bom a.lfabeto e eu
vos darei uma lingua oeln feita" .
A idéia de simplificaçâ<l e- u:tL::'crmidade gráfica das linguas vem, pon::mto, de longe.
A Espanha, a Itália, a Alemanha, a
França e a Noruega, já adotanffi ês~e
critério de dIsciplina ortográfica.
No mesmo sentido, várias tentativas se verificaram na Inglat~rra e nos
Estados Unidos, relativame:l~e ao inglês.
•
Tôdas, porém, frustadas pela dificuldade, talvez, de a escrita se harmoniZar com a pronúncia, nessa lingua.
Quanto ao português, tanto no Brasil como em Portugal, sómente no comêço dêste século se deram realmen
te os primeiros passos, à procura de
um caminho que irmanasse os dois
povos pelos laços de uma unidade ortográfica e extinguisse a confusâ<l interna de cada um dos dois países, relativamente a êsse problema.
Antes, um e outro se divergiam,
adotando separadamente escritas consuetudinária
Aprovada pela nossa Academia de
Letras, apareceu, no Brasil, em 1907, a
reforma Medeiros e Albuquerque.
Também, em Portugal, onde, antes
mesmo de 19C'7, já se verificava acentuada tendência para a uniformidade,
surgiu, em 1911, o sistema simplificado
de Gonçalvse Viana, que, do mesmo
modo, mereceu o beneplácito da Academia das Ciências de Lisbôa.
Essas duas instituições culturais
passaram, então. a entender-se. Esses
entendimentos atraíram os Govêrnos
das duas nacões amigas para uma solução que. firmada em contrato internacional, desse ao sistema a ser assentado o cunho de obrigatoriedade
legal
E isso se vreificou, constituindo
exemplo único no mundo, digno de ser
seguido pelo~ demais povos que falam
u'a mesma lingua.

CONVENçõES E DECRETOS

Para ordenaçâ<l da matéria no sentido de torná-la clara, quanto possível, sallentemos, de passagem, na hlstória dé ~ ses atos in ternaclOnais, entre o Brasil e Portugal, a existência de
tre, cO "l venções que constituem, digamos assim, os pontos de preferência,
necessanos a bom' entencllmento de
tôda a nossa legislação fragmentária
que, até aqui, tem regulado o assun-

to.

'>li!

A primeira Convenção foi celebrada em LIsboa, a 30 de abril de 1931,
tendo sido o seu instrumento solenemente assinado pelos dois embaixadores das partes contratantes e pelos
presidentes das duas Academias.
Aprovada pelo Decreto n. 2'0.108, de
15 de junhO do messmo ano, deu origem ao chamado "Vocabulário Ortoa)

gráfico e Ortoépico da Lingua Portuguêsa., " organizado pela Academia

..

_.
,

,

Brasileira de Letras e publicadO em
1932.

Reforçou a sua vigência o Decreto
n. 23. Q.28 de 2 de agôsto de 1933. que
produziu seus efeitos até 1934, quando foi êsse Sistema abolido por fôrça do artIgo 26 das Disposições Transitórias da Constituição promUlgada
a 16 de Julho daquêle ano
Em vigor a ConstitUIção de 193'1,
houve por bem o Govêrno restabelecer
o regime ortográfico de 1931. o que
fez peJos Decretos-leis ns. 292, dI
de fevereiro de 1938. e 5.186, de 13 de
,an elfO de 1943.
bl A segunda Convenção. que é a
de que trata a Mensagem . ora em debate, fOI também celebrada em LisbÔa . a 29 de dezembro qe 1943.
O seu artigo quarto. in tine. dispõe
de modo claro e imperativo:
ratificação, a 1 o de janeiro de
.. A presente Convenção entrará
em vigor, independentemente de
1944"
Por Decreto n. 14.533 de 18 de jáneiro de 1944, o Govêrno promulgou

o ato, "in verbis":
"Havendo a mesma Convençao
~ntrado em vigor no dia 10 do corrente mês, independentemente de
ratificação: Decreta que a referida Convenção. apensa por cápia
ao presente decreto. seja executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém'· .
Dessa Convenção resultou o denominado "Pequeno Vocabulário Orto-

.

.

•

,

-65-

gráfico da Lingua Portuguesa", organizado pela Academia Brasileira de
Letras, de acôrdo com as insLruçbes
aprovadas na sessão de 12 de agôsto
de 1:J43, e isw, deP<Jis de também ou-lida a ACli(~em!a das Ciê;}c:.l~ de Lisbôa, donde, lCl.,!·[ar'êo, ~e cOllcluJa qUe
seja êsse o sist,ema a que se refere o
artigo 2.0 da Convenção e em vigor a
partir de l.0 de janeiro de 1944.

•

C)
Finalmente, ainda em Lisbôa,
realizou-se a 3 a Convenção, auto-baLlzada de "Conferência Interacadêmica" que, instalada a 12 de julho de
19,45, encerrou seus trabalhos a 6 de
outubro do mesmo ano
Chamamos Convenção, porque as
d\las Delegações, que a compuseram,
representavam, além da Academia
Brasileira de Letras e da Academia
das Ciências de Lisbôa, os G<>vêrnos
dos dois países contratantes.
Em última análise, porém, tal Convenção não passa de um acôrao aces~ório ou decorrência executiva da
Convenção de 1943 que, nos seus artigos 2. 0 e 4. 0 ; prevê a realização de
acõrdos de"sa natureza para dirimir
dúvidas e divergêncIas, com o Objetivo
de manter a harmonia e a U1lidade
:;:'áfi2:t da lingua.
E' o que, pelo menos, se deduz do~
têrmos de seu protocolo de encerramento.

Esse acôrdo foi aprovado no Braf
pelo Decreot-Iei n. 8 286 de 5 de de, mbro de 1945, e, em Portuga
de n. 35,228, de dia 8 dos mesmos
e ano,
Dal fOI que nos veio o "Vocabulário

:. ô,

Ortoqráfwo Resumido da L!nqua Portu.C/uêsa" publicado desde 1947, mas,

hoje, não adotado,
Em resumo: houve 3 convenções,
cadá uma com seu vocabul:hio próprio.
atA:

Ai a expOSição. Agora, o debate,
A CONVENÇÃO É ATO CONSUMADO

I) Note-se que das três conven ções, at:ás mer:cicn:::das, o Executivo
propõe ao Congresso Nacional apenas
a aprovação da se:;unda, ou seja, a
c~lp.b"?da em 1943,
Vamos por partes, arrumando, de
entrada, as premissass de nosso raciocmio,
Para que se fixe o âmbito do objeti vo visado pela proposição do Executi-

co, :ws seja permitido aqui a inserção
de Lext() integral da Mensagem e de
sua E,"xposlção de Motivos.
•. Senhores Membros do Congresso Nacional:
De acô ..do com o preceito constitucional, submeto à Vossa aprovação em cOpia devidamnete auter.t~cuj:~ e ac:ümp:,nl1ada de uma
Exposlçáo de Motivos dO Ministetro de Estado da.s Rel:::ções Extenores, o texto da Convençáo Ortografica entre o Brasil e Portugal tirmaàa em Lisbóa a 2J doe dezembro de 1943.

RIO Je JaneIro, em 20 de julho
de 18-,3, - Eu:l.!cO G, DUTRA.
ExposiÇão de Motivos, em 20 de
julhO de 1948. DAI-68-540.22
(88) ,
A Sua

Excelência, o Senhor
Geueral de DiVIsão Eurico Gaspar Dutra, PreSIdente da República.
cenhor Presidente:
Tenho a honra de passar às
mãos de Vossa Excelência a anexa cópia autenticada da "Convenção Ortográfica entre o Brasil
e Pcrtu~al, firmada em Lisbôa.
a 29 de dezembro de 1943.
A celebração da referida CoIfvenção obedeceu ao intuito de ordenar os trabalhos. de há muito
em;J!'eendidos, l~O sent.ido de estabelecer-se uma ortografia única
da lingua P<Jrtuguêsa em tono o
mundo.
A aludida Convenção determinou a obrigação recíproca de observarem os dois países "como regime ortográfico da lingua porh.''''u3sa. o que resulta do sisteIll,~ fiyado ;::ela Academia BTa<llein de Letras e pela Ac"demia
d~s C'ipncias de Lisbôa, par'! organização do respectivo vocabulá'
demais". Convencio!lou-se, ainda, que uenhuma providência legislariva 00 regUlamentar, seria
de futurc posta em '"igor por
qUálqJ.ler dos dois Govêrnos ~em
prévio acôrdo com o outro j 'U'0is
de ouvidas as duas Academias
C,'l?
serias declaradas órgã:><
consultivos de seus Govêrnos em
matéria ortográfica, competi'ldolhes, expressamente, "estudar as
queSltões que se suscitassem na
execução da Convenção, e tuno
mais que re!!l'lltassem útil para
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manter a unidade ortográika da
lIDgua portuguê~a.
De conformidade com o dispôsto na Convenção, e para
dar
ainda, dú\"idas persistentes ~n
viou o Govêrno brasiJE iro a Portugal em 1944 uma C<lmis'ião de
membros da Academia BrasIleira de Letras com "represert.a~ão
oficial a fim def ixar as bases
defintivas da ortografia da lingua, proporcionando aos dois
p!.J!fes a possibilidade de pr0moverem atos legislativos finais sôbre a matéria.
O a.côrdo resu'tante dflque1g
reuni;;o foi aprovado no Rrai'il
pe'o Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de
dezembro de 1945,
Acontere porém. oue a Constituição F dera~ de 1937 vigent,~ na
eT'oca da assinatura da Convenção O tográfica exigida em ,eu
artigo 74 letra d a aorovaçãa
pelo Pooe'r LeQ'islati\"O dOf -ratados e convenções internaeion:Jis
celebrados pe:o Presidente clr. Re·
rúb i~a Ta a"1rovação entretanto não se verificou. Foi ba ,x3.do
o D"creto n° 14.533 rie 18 de iafeiro de 11')14. proITllu',gandc' a
COY1\'en~ão, Olrnrlo ~e faz:'l necessária a efetivação da ratif'icação por via de Decreto-lei d" Presidente da R-públj"a que no momento exel'CÍa cumu'lativ9'!lente
o Poder Legislati\10 já que não
estavam em funcionamento a
Cãmar.a dos Deputado& e o Conse'ho Federa,]
Parece-me Senhor Presidente,
em fa~e do queacima tirou expôsto "ue a ConvP"'cão OrtoQ'''áfica deve f.er submet;d~ à a,provação do Poder Lec;iyslativo
de
acôrdo erm o art'Q'o rs item , da
(',onstituiçã.{)
Federal ~e nisso
Vos~a EXC'elência concordar,
Aurovei'o a ooortunidqde pqra
ronavar a Vossa Excp'i'>nc'a S~
hor Presiden 'e os prote~tos do
meu mai< profundo respeito. Raul Fernandps.

Aaui vão as primeiras objeções.
Da leitura da Me~sag-em. em confronto rrm os dados preestabelecidos
em nossa expo<icão derorrem ~em
que p~ e~ise o menor esfôrco mental.
os c8.ro:ári0s que abaixo, enumeramos e que abalando a Me"'sagem
demon"tram a fa. ta de segurança de
seus fundamentos. Vejamos:

•

a) E' o próprio EXecuti\'O que !?onsidera a formalidade da ratificação
oomo ato de aproV'3.ção do Legislativo;
b) a MensagEm fere frontalmente
o esti::-ulado na própria Convençáo
pe'as partes contratantes no
que
tange à dispensa de ratificação;
c) a Mensagem prete!1de depois de
cinco a"'os intem.pestiva e eXCies' entemente. a homologação de um acôrdo que entrou em vigor desde 1 o de
janeiro de - 944 e que continua. produzindo, pelo meno~ até o momemo.
seus efei'os juridicos;
d) a. promulgação feita pelo Decreto n.o 14 533, de 18 de janeiro je
1944 "e~do na r.t'rni!?a da co"c'u~ão
dos t"p.tados sempre ato pos:erior a.
aprovação 2'era a \Jresunçá.o ini1Idive: de que ai se encerrara o cic'o dos
requi<itos ne~essános à inteira validade do Convênio;
e)
as próprla, pala\'ras finais do
item 7 da Exposição de Mo'ivns provavelmente wo a pressão de. tais circun~tânoiQs em conflito "om os princ1pi0s inovadons da Carta de 19'6.
r?trat-am a dúvida e a indeci<ão do
Executivo, qua.nto à sUjJosta necessida.de de "atificação do Convênio pe:o
Leg-is'ativo.
A impres<ão que se co he portanto. da primeiro C<ltejo dos at~s pertinentes à espécie e vi1'tos assim de
rel 9 nce nos 'e\'a a uma dúvida e de
ila.ráo a i'a 'fio ao convencimen'o
A Convenção se nos afigura dessa:'!e um a'o 'urldico perfeito e aca,bado
A ~l1a a.p:ovação pelo C0!lgre~so ~e
ria, data 'Cênia. um 1 f':crescência injustificável E' a proDosição do Executivo !:,oderia. por out.ro lado arrastar o Legis'ativo ao êrro perigow de
l'e'~!t?r 'lma conve''iÇão já de muito,
a,provada.
V~ mo~ demonstrá-lo.
Todos sabemos que o tratado ou
C011 "en'-~o e como o cont;'ato no direit0 privado um ato jurídico bilateral sl.l1eiro às mesmas condicões de
fundo Dara sua v:Jlidade. sendc que
uma fixa direito" e obrigacões entre
os Estados. e o outro. entre pessoas
n:lturais ou iurldicas.
O r'hefe do Executivo é o órgão de
comunl"nrso do Estado com os outros 'Yl'~ S , dcreg,1l '3e faz renresent'êr >;01' _ elementos devjd"rr,o"t~
credE'Y) 'p.dos oa1':'1 negociação e assinatura dos tratados .

,
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Verifica-se aI um v1noulo de di"!'ito seme'hante ao do mandato Tá,
porém, uma diferença, no que dIZ
l'espeit.o ao tratado; os atos do mand g t.a n o de 'Jendem sem.pre de aprovação do manc1ante. Dai é que de corre a :·atifiração.
A fwm8.rã". dos t.ratados tem assim
duas fases distintas: a plimeira vai
do~ entendin: entos mlcialS a a~sma
tura, quando se reduz a imn'umento I) (llle tenha ~ido defi'1tivamente
1l.ssentado pelos encarregados da negueIação; asegunda compreende
os
atos pertinentes à aprovacão nelos
Estados contratantes e os que se tornem neressário à exe('u~ão do tratado. corno sei~m a oromu:gac;:;o e a
troca das ratificações por meio de
instrumen ' os chamados "Cartas
de
Ratificacão" .
Aí estão tnda,'j,a. noções ligeiras
pa~'a conceituar o tratado e a.nontal'
os diverms atos que o r:onstituem_
A,s re!!ras de direito r€'a ra7iio
mes!"o de serem regras. têm
sua~
exeprÕes.
CR.be entRO. aaui urna oerp'u~ta:
Pode a ratificação corno ato emAnAdo do Executivo, ou do L~gislativo,
ou ainda conjuntamente de amhes.
1<er dis'"'ensada na elaooração
dos
tratados?
Para que se lhe dê reSDosta é nreciso alie se dpsça ao fundo da ques-'
tão Recorramos pois à lição dos
mestres.
O doutíssimo Clóvis Bovilaoua definI' o t Rtifi~9.r?1) ('('mo siml'-le~ ato
administrativo pelo qual o Chefe do
Est".d n df'rlar(l f).ceitar o t.rflt"ldo.
AcrE'srenta aue a lei de 29 de outu I}ro dE' 1il91 no seu artÍ"o 9 rjpnomina rAtifir"lC80 a anrnvacRo do trat::ldo pelo Congre8~0 m8S oue tal d p ]1ominacão É' manifestamente incOTreta.
Poderíamos ver aí um corhil0 do
mp<tre inrorrpndo na ~E'ntenra de
Horário: "Qllando que bônus dormita.t Homerus".
Em verrl"ldE', não é assim, ou não
~ bmn assim.
Já o \"elho João Barb31ho autorizado comentarista de nossa Constituicã.o de 1891 ministratva ensinamento OPÔ1<to assim:
"Os tratados ,fio uma trora
de
concessõE's e e"'a.be:ecem reriorocidade de obri!!acõE's: ora não é da al('(lda do :;-oder exerutivo elTh"Jenhar
motu próprio a responsabilidade da

nação, criar-lhe compromissos. obrigá-la, ainda que em permuta de vantagens. a ônus e encargos, Por isso,
ficou reservada ao Congresso Nacional a ratIfi cação dos ajustes convenções e tratados feitos pelo Presidente

da Repúolica. o que redunda en, corretivo e garantia
contra possíveis
8.bU80S c.ontra a má compreensão e
comprometime!l t<J dos altos interêsses
nacionais". (Comentàl'ios à Constituição de 1891 2." Edição pág. 149),
Pontos de Miranda manifesta Oipinião id6ntka .
•. A democracia conduziu os povos à competência do poder legislativo para a ratificação. Tal tendência do direito constituclOnal
cO'ltemporâneo il1lciada há maIS
de Jm século. nada tem com o dirE'ito das gentes, onde o seu influxo nãc se poderia fazer sentir"
(Comentário à Constituição de
1946, \'01. n, pág, 126 I .
Temistocles CavalcantI r.ambém:
"Os tratados e convenções internacionaIS são concluidos pe:o
Poder Executivo através de seus
delegados , embaixadores 2 orgãos
própi ios mas a 5U3 va.idade depende preClpuamente da aprovação pelo Congresso que sôbre êles
resolverá definit.ivamente.
Consiste esta apTovacão na chamada
rat ! licação
admitindo-se
pO!in.'1to. 14"lplkitament·e qUle a

conclusão do tratado ou com'enção não escapa à ('ompftênCIa do
outro poder". 'ConslitUlçã.o Federal Comenta.da vaI. lI, pá-g.
129\ .
Nij.o se pode negar

e dizemo-lo por
espirito de correção que e'ut'i o' al'Jtores pátriOS ei'.';Josam a.Quê:e enten dimento de Clóvis Bevilaqua embora
l:ão cheguem ao conto de t.achar de
eVIdente-mente Incorreto denomznar-se

ratificação a aprovação das convenções ;)('10 Con['re~so.
O direito alienígena oferece a mesma coitroversia_
Veja-se veTbi grafia, o artigo 3, seção UI, capitulo IV, titulo In, da
Constituição Francesa de 1791:
"Il appartIen au ROI d'arrêter
tous les traités "de daix, d 'al!iance et autre~ convenitions qu il
jugera necessaires au
bien rle
I' f;tat, sau! la
ratificatlOn du
Corpus Legislatif".

O profe~sor Argentino Daniel I\ntokoletz, tratando da ratificação, apon-
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ta alguns paises, onde ela constitui
atribuição do LegislatIvo. m verbIs:
"En Suisa. para los tratados de
una duraclOn mayor de qUlce ános,
se necessIta un retel'e:ldu.-., en lOS
de mas casos basta la ratificacion
por la Asamblea Federal; en Estados Umdos. es el Senado quien
hace ta ratlficaClOn, con faculdad
de introducn enminendas; en la
RepüullCa Argentll1a, la ratificaclOn se hace por ambas Câmaraas
deI Congresso (Derecho Internacional Publico, Tomo !II - pg.
433) .

Pierra Frejmon, em sua excedente
monografia, observa:
"Beaucoup d'auteurs considérent.
que la ratification est lIDe procédure de droit interne qUI est reglée par l'approbation' parlamentaide des traires. Selon eux, le
parlemetlt ratlfie, lorsqu 'il accepte traité <Ratification des traires,
pg. 46).
O mesmo autor, venficando a :iiversidade de legislação constitucional relativamente à competência dos poderes para concluir os tratados distribuiu
os regimes em três grupos:
a I Les regimes qui autorisent te
Chefs d'Etat à conclurent sans approbation des Chambres:
b I Les regImes ou le Legislatif seul
a la compet.ence de conclure;
c I Les ConstitutlOns OÜ l'éxecutif
partage cette competence avec le Parlement IIbidem, pag 56).
De tôdas essas citações, fôrça. ê concluir que a atribUIção de ratificar os
tratados varia de Estado para Estado,
ora compete ao Executivo. ora aà Legislativo e, às vêzes, a ambos os poderes
Assentado aSSIm o pronunciamento
doutrinário relativo à competêncIa
para a ratifjracão dos tratados, entremo~ no âmago da questão
Estava em vigor na data da assinatura da Convenção. ou seja. em 1943,
a Constituiçãct~e 1937.
Para dar uma ldeia da soma de poderes conferida ao Presidente da República basta a leitura de dois dos
seus artigos:
"73) O Presidente da República, autoridade suprema do Estado. coordena
a atividade dos oril,ão, representativos
de 2,ra u superior diri:oe a '/JoUtica interna ou externa. promove ou onenta
a polltica legislativa de mterêsse nacional e superintende a admmistração do Pais:

,

180) "Enquanto não se reunir O·
Parlamento Nacional, o Presidente da
Rcpubllca terá o poder de expedlr decretos-leI~ sôbre tôda~ as materias 1a
competência LegISlatlva .
O Presiden tp p3rtanto. podia tudo.
E os seus atos. com fundamento naquela Constituwao. são alllda zntanglveis. consoante a velha regra "Tempus
regit actum" que .•rocada em mIúdo,
para apllcação à mpotese debatIda,
corresponde a esta regra pacIflca da
junsprudêncla internacional: A validade dos tratados nâo esta SUjeIta as
mudanças constitucIOl1!US que os Estados contratantes. acaso, venham a
sofrer posteriormente.
Mas continuemos
Já vimos que a ratificação compreende a aprovação do Congresso como
a do Executivo. E tanto e verdade que
foi êsse o sentido dado pela Convenção à ratificaçao que se estIpUlOU que
ela. a Convenção, entraria em VIgor,
dOIS dias depoi~ de sua assinatura.
páo palavras textuais:
"A presente Convenção entrara
em vigor, mdependentemente de
ratificação, a 1.0 de janeiro de
1944" .

Veio em segUIda, a promulgaçáo
que e. já o acentuamos, ato sempre
post€!'lOI a aprovaçao. e que, então, ~e
ef€1tivava por SImples decreto do Presldente da República.
Haja VIsta aos decretos ns. 1. 361,
1.396 1.397 1.398 e 1 570, todos de
promulzaçâo de Convenção em que o
nosso PaIs foi parte contratante
Pois bem os os rermos daquele decrete. de promulgação. de n 14.533,
de 18 de janeiro de 1941, relativo ao
COl1v,enlO Ortográfico. sao de uma clareza mendiana no sentido de dar ao
Convêmo o cunho de ato ]UndICO perfeIto e acabado e de por 'a nu, sem
sombra de dÚVIda. que a aprovação do
Govérno, já fôra dada de modo definltI vo 'lO ato mesmo da assinatura da.
Convenção.
Vale a pena repeti-los:
"O PreSIdente da RepÚblica, havendo sido assmada na cidade de
Lisboa. a 29 de de~en~ ':Iro de 1943,
!Jma Convenção entre o Brasil e
Portugal. es+abelp.cendo o mesmo
regime ortográfico da lingua portuguesa: e
"Havendo a mesma Convençáo
entrado em vigor no dia 1.0 do
corrente mês, independentemente
de ratificação;

..
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decreto, seja executada e cumprida tão ll1teiramente, como nela
se contem".
Vem a talho de foice a observaltão
de Cha.rles Rousseau, que, referindo-se
ao antigo sIstema da competência exclusiva do Chefe de Estado, na negociação e conclusão dos tratados, nota
aue tal SIstema tem sido revivIdo, na
época contempo:ânea, pelos regimes
autoritarios.
Permi:a-se a transcrição na própria
língua do autor:
"Le sIstéme de la competence
exclusive de !'ll:xecutií devait necessaIrement réapparaitre a j'epoque cO.ntemporaine dans les regImes bases sur la prim:lute Jundique et poli tique de !'Executif, c'est
adire dans les regimes autoritaires.
203) .

(Droit International" , tomo 1,
pag. 203>.
Pierre Fraymon classifica o processá
dos tratados em clásSICO e simplifIcado
e chega a esclarecer que os acõrdos de
forma simplifIcada são frequentemente
concluidos pelos ministros das nações
participantes.
De novo em trancês:
"Techniquement, la procédure
en forme simplifié se distingue de
la procedure classifique en que ~elle -!:i
se passe te plus seivent de !'approbatIon parl'l.mentaire De pIUS, les
accordes en forme SImpll1lee sont
sonvent conclus par tes mllllstres
interessés sam la partEipatIon du
chet de l'Etat et la ratiflcation
faJt alors p!ace dans cette procedure a une sim pIe approbatJOn"
(La Ratificatiol1 des I'raites, pag.
241.

•

•

E não é só Sabemos que a ratificação. embora constitua reqUIsito que
torna o tratado ObrIgatÓrIo, pode ser
dispemada quandc a~ partes contratantes assim acordarem no próprio
instrumento cio rratado.
r'lOVIS BevllaQua mesmo cita como
exemplo a convenção postal, concluida
entre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
RlO d", Janell'o . a 16 de agôsto de 1875.
E É! preciso mais?
CONCl USÃo . ,. . . ...... .
AJ estão as razões que servem de
fun c1:lmento ao nosso voto. A Conven-

ção, repetimos, é ato jurídiCO perfeito
e ac.abado, pelas as suas condições de
fundo e forma.
Ainda assim, se dêsse entendimento
perdurara a duvida resultante da colisao com o SIstema do acordo ortográflco de que trata o Decreto-JeJ numero 8.286, de ~ de dezembro de 1945,
tambem não cabera ao Congresso a
InICIatIva da formula hábil para solucIOnar as divergênCIas.
A competencIa serra do Executivo
que encontra no próprio texto da Conven,;ão [) cammho indicado para novos
entendimentos.
São palavras que merecem ser invocadas aqUl as protendas pela veneranda figura do PreSIdente da ConferenCIa InteracademIca de 1945, Júlio
Dantas. ao instalar solenemente os
trabalhos de que resultou o último
acõrdo:
"Eis o programa da Conferência: habilltar os dOls governos
com os elementos indispensáveis
para executar imediatamente a
Convenção, quer dIZer, para dar
expressão jundica, ao dogma da
unidade.
Defmitivamente? Não. Nenhuma questão linguistica e, por maIOria de razões, nenhuma questão
lingmstica de aspecto internaciode aspecto internacional, pOde em
qualquer tempo, considerar-se definitivamente resolvida.

Os acôrdos sôbre tão delicada.
matéria não representam cristalizações imutáveis; são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo, cujo
interêsse não e, apenas, gramaticalou lexicográfico, mas polik:o"
(Da saudação de Júlio Dantas à
Delegação do Brasil, em 12 de julho de 1945).
Por que, então. não irmos ao encontro da outra parte acordante, acolhendo o convite de sentido duradouro
que o grande escritor portugues deixou em sua bela saudação?
Somos, pois, arquivamente da Mensagem, nos têrm08 do Regimento Interno, artigo 39. § 2.°.
Sala da Comissão. 27 de novembro
de 1951. -

Carlos Valadares.
ANEXOS

Vão anexos, por cópia, todos os atos
oficiais do Brasil relativos à matéria:
I - Dec!"etc n.O 20.108, de 15 de ju-

_70-

..

-:5
;,;

"

'õj

U

N
&O
In

-.... cn
~

N

00
In

....

.,,0

NZ
~-J

.30..

~

nho de 1931 com o texto da La Convenção,
II Decreto n.O 23.028, de 2 de
agósto de 1933 que tornou obrigatório
o uso da ortografia resultante do primeiro acõrdo;
III - Artigo 26 das Disposições
Transitónas da Constituição de 16 de
jul1lo de 1934:
IV - Decreto-lei n." ~92, de 23 de
fevereiro de 1933 que rc~tabeleceu o
uso da ortografia adotada em 1931;
V - Decreto-lei n o 5 185, de 13 de
janerro de 1943 que põs em vigor o
"Vocaoulário Ortográfico da Llllgua
Portuguesa; "
'~~
portaria Ministerial n.O ::'09. de
Il de abril de 1943 que dispôs oóbre a
ortografia dos livros didátICos;
VII - Decreto n.< 14.533. de 18 de
janeiro de 1944 que promulgou a Convençáo Ortográfica entre o Brasil e
Portugal, assmada em LIsboa, a 29 de
de'Lembro de 1943 cc,m o texto da mesma Convenção:
VIII - Aviso do Ministério da Educa~ão e Saúde de 24 de abril de 1944;
IX - Comul1lcado da ~2~~e: ,L::\ da
Presidência da Repúbllca, em 30 de
malO de 1944;
X - Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de
dezembro de .945 qUe aprovou o acôrdo resultante da Conferência Interne ,dêmica, realizada em L:sboa de 12
de julho a 6 de outubro do mesmo
ano'
XI - Circular n.O 18-46, de 5 de
julho de 1946.
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA
O nobre deputadO Carlos Valadares "'!mitiu. nêste projeto, um voto
que confirma os altos títulos de inteligência e cultura que ostenta a gloriosa terra baiana.
Invocando os melhores mestres do
Direito Internacional e os mais destr<?~ exegetas da Constituição pátria;
utihzando uma segura dialética; lanç,ando o seu trabalho em estilo terso
e escorreito de mestre da lingua opina pelo arquivamento da Mensagem que originou êste projeto, já que
no seu douto entender - "os têrmos
daquêle decreto de promulgação de
n.O 14.533 de 18 de janeiro de 1944,
relativo ao Convênio Ortografico são
de uma clareza meridiina no sentido
de dar ao Convêmo o cunho de ato
Jurídico perfeito e acabado e de pôr

que a.
aprovação do Govêrno Já fóra dada
de modo defimtlvo no ato mesmo da
assmatura da Convenção.
Vale a pena repeti-lo:
"O PreSIdente da República havendo sidO assll1ada na cidade de Lisboa, a 29 de dezembro ne UJ43. uma
Convenção entre o Brasil e portugal,
esta nele('endc; o mesmo regime ortográfit,::o da lIngua portuguesa: e "Havendo a mp·<ma Convencão entrado

a nú, sem sombra de dúvida

em vigor no dia 1.0 do rorrente mês,
independentemente de ratificação;
Decreta que a refenda Convenção
apensar por cópia ao presente decreto,

seja executada e cumpnda tão mteiramente. como nela se contém' .
Data vênw. sem embargo da autoridade do ilustre colega, permiti-me
discordar de sua conclusão. valendome de suas próprias razões.
RecOl;hece S. Ex·, citando Pontes
de Miranda. que "a democracia conduziu os povos á 'Competência de poder legisl2tivo para a ratificarão dos
tratados," embora ainda encontremos
"regImes que autoTlzam os Chetes de
Estado a conclUl-loo sem aprovação
das Câmaras" ~egundo Pierre Freymono também citado no erúdito voto.
Ora. a Carta outorgada de 1937,
apesar de merecer todos os quaJificat;vos menos o de drmorrata. mclu'a
entre as atribuições do Conselho Federal: o exame dos tratados e convencóes internacionais (art. 54 letra
"a"): reforca essa competência privativa no art. 74, letra "n". assim
redigido:
n)
determinar que entrem provisOriamente em execução. antes de
aprovados pelo Parlamento os tratados ou convenções' internacionais,
se a isto o aconselharem os interêsses do Dais".
E' verdade que o art. 180, êste citado por S. Ex a. estatuia:
"Art. 180. Enquar.to não se reunir
o Parlamento Nacional. o Presidente
da Repúbli'.::a terá o poder de expedir decretos-leis sôbre tõdas as matérias da competência legislativa da
União" .
Mas ali há exigência de decretosleis. Idêntica à existente no arti~o 13,
que provê sôbre a Bituacão criada pelo
recesso Ou dissolução do Parlamento.
Entanto. o decret.o 14 533. de 18 de
jallelro de 1944 que aprovou a convençzo ortográfica de 29 de dezembro de 1943 não consignava a condição de decreto-lei.
Q1Je~tões de nonada dir-se-á.
Talvês ...

•
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Mas o eminente Carlos M2.ximiliano
ensina . em sua "Hermenêutica e Aplicacão do Direito" que se intc rpret~!l1
estntamf'l1te os dispositivos que instit~lem exceções às regras gerais flr1I,ad~' ~ pela Constituição e o que
se contem no 'Citado art. ISO é dessa
112tllrCza.
FOl. sem dUvid:.>.. por a~silY! entender
que o preclaro jurista que é o Sr.
Raul Ferr:andes, que ao tempo ocupava o Ministério das Relações Exteriore~ Julgou jUl'ldicamente inexistente a referida Convenção Ortográfica
de 1943 e Impre,,cindivel a SU'l remessa ao Conr;resso: f oi. de certo por
aceit~r a lkão de Max:miliano que os
j]u~tres deputados Adro::tldo Mesquita
da Costa e NeEtor .Jo,t. o nrimeiro em
'comentário de Jornal e o se~undo no
seu voto. sustentaram brilhantemente
a tese que adotei.
Não quero porém. insistir em assunto tão debatido tambem desejO
ser benefiCiado com o 'lroc'lrdo evocado prJo deputado Carlos Valadares:
"est0 breV1S et plarp!:'is" , A douta
CODP "ão Escolherá er tre o meu mode~'to parecer e o va.liosC' voto de Sua
Excla,'
Spnhor Presidente: Encerrei meu
~_ '" . -r CO!!l. as segui:1te~ conclusões:
.. Do e:'po~to. decorre, mllid.vel, que
o f."Jrto aa maior !'e!evãnc!:t. n~_o
D"l';C ser l'efO~Vldo apen::: ", por filoloP'o<, (' ilc"cêmlcofi - alt1d~ que emi)1P';te~ romo "!lO todos o' e'1vol','ido~
n8S llE"~ocia'(õe!' - ['J0l~ encerra proulem?!.' de n<'!tureza socml e poLtica
y"E; lll;;cressam " coletivIdade ora,,1lrlra c::,pel'!3.Jmer te a()~ re-;pon3Pveis
--J~jO e'1s',no da l:nglw em toclos os seus
gra 11:;
1\1 r~p c!c:sas Clrcll;'!stàncias somos
de p8re,~er:
I' Que a Comissão de Educação e
CUÍLura, antes de mamfestar-se sôbre a aprovação do texto da Conven,-,UC Ork)',rt,fica assinada pejo Brasil
e P0rtu~ual em Li8008, a 29 de de7emt:!·o de 1943, e tamoem sôbre o
Projrto de JeJ oferetCido 'Je)3 Com.i,ssão de Diplomacia e Tratados com
ê3se objetivo, ouça:
a) o Departamento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professores de língua portuguêsa do Colégio
Pedro II e do Instituto de Educação
da Prefeitura do Distrito Federal: o
Sindicato dos Professõres; os Diretores do Departamento Nacional do En siLO, da Diretoria do Ensino Superior,
da DiretorIa do Ensino Secundário e
das Divisões do Ensino Comercial e

Industrial do Minist ério da Educação
e Saude, quanto ao aspecto eJ,ucacional ca questão.

b) Os Diretore~ do Instituto Naciocional do Livro e da Imr:rer'.~a Nacional, bem como o Presidente da
Câmar a do Livr o quan dO ao aspecto

,edltcria! .
c) o Presidente da A. B , 1. e o do
Sindi!cato dos Jornalistas Pr ofissionaIS quanto a pra t icabilidade na imprensa de nova r efor ma orto[Jr át i ca,
reacionária em relaçi'. o á vigente, e a.
repercussão no público ledor,
d) O Diretor do D . A. S, P. sô-

bre a possível congestão que trar ia
aos servu;os administr ativos, quer do

ponto de vista funcional, que do nnanceiro.
~) Se as respostas na sua maioria.
ratificarem, consoante esperamos, as
conclusões do capitulo IH somos de
parecer que:
a) seja remetIdo a plenário. para a
devida aprovação o projeto de de creto legishtivo. oriundo da Comissão
de Dip!om?CH\ e Tratados, que aprova
a Co~,ve;1ção Ort0 5 rafie:u de 29 de dezembro de 1943 .firmada pelo Embaixador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Antôl11c de OEvelra S3.lazar _ ficando, dessarte, legalizado, em definitIVO o acordo ortográfiico de 1943, consubstanciado nas
"In~truções
e no "Pequeno Vocabuláno' daquêle ano:
bJ que esta Comis:-ão redija um
projeto de decreto legisl:1t~\·(). idên tlCO PO aprc!'entado pelos deputados
Fernande~ Tavora e Beni de Carvalho, em ti de outubro de 1946. revo gando o Decreto-lei n" 8 286, de 5
de dezembro de 1945, que aprovou o
Acêrdo Crtográfico de 1<14;:' - para
que "as divergências alnd::! ~,erslsten
tes", a que se refere a mensagem presidencial seJam dirimida E por uma
nova convençíio que consulte a realidade brasileira e aos interê:;ses do
nosso povo, caso não seja Julgado
basta ... te em fac'e 'desta exp2rlêl:cia o
Acôrdc de 1943",
O voto do ilustre deputado C8rlos
Valadgres é pelo arquivamento do
ProJeto. consoante vImos por considerar atos consumados a Convençào
de 1943 e o Acôrdo Interacadêmil30 de
1945.

De conseguinte, as du!'ls opiniões
levam à aplicação imediata do Acôrdo
Ortográfico de 1945 - tão nocivo aos
in terêsses n acion aIS,
A diligência que requeri, vale dizer,
audiência de institutos educacionais e
órgãos de administração. não fo i realizada.
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Não import&: o pronunciamento
verificou-se espontaneamente.
D:vulf'ado o parecer, não por sua
valia ma~ peja or!entac;.áo a.li assentada. recebi o genero~o apóio - de
tôda a imprensa metropolltana e dos
Estados, sem discrepância: de inumeros mestres da l!nF,uil; de CODll,'regações de colé9:io~ oficiais: da Academia Carioca de Letras: da Câmara
do Lino; do IV Congresso da A. B.
D. E.: do 1. B. G. E : de inúmeros
escritores cumprir.do destac'lr o pronunciRmento na tribuna da Câmara
do~ Deputados do Acadêmico Osvaldo
Orico.
Só se manifestou, em sentido contrárIo, um dos representantes do
Brasil na Conferência Interacadêmica de 1945 - com a comprefonslvel
irritação de quem trabalha pró domo
<sua.
Em face dêsses pronunciamentos,
desisto d", diligência reCJl1enlfl e encaminho a V. Ex a um projeto de revogaç' o do Decreto-lei n 8 286 de 5
de dezembro de 1915. que aprovou o
danoso l'.t::õrdo Interacadêmico, daquêle ano - para que prevaleça, até
novo entendimento luso-bra,ileiro. a
Convenção de 1943
Renovando, com fundamento no
art. 72 da Constituição o projeto
apre~entado, em 19,(,5,
pelos ilustres
deputados Beni rle Carvalho e Fernandes Távora, embora certo de que
êste projeto terá o destino da iniciativa daquêles ex"representantes da
Nação - impulsiona-me. apenas, o
desejo de atender aos interêsses brasileiros, tão prejudicados lia Conferência Interacadêmica.
Não solicitei nem desejava relatar
esta M"msagem. a mim dist,ibuida
por V. Ex.a - mas, já que entrei no
assunto com razão não sairei dêle
sem luta.
Sah Carlos Peixoto Coelho, 4 de
dezembro de 1951.
- Ccelho de
Sousa.

VOTO DO SR. OTAVIO LOBO
O nobre Deputado Carlos '13.1aciltres afirma, em sua erudit,a exposição
(Mensagem n. o 312 - Projeto número 1.191-50. Voto do Deputr.dc Carlos
Valadares. Exposição)
DiárIO do
Congresso Nacior.al. 1-12-51), qUf a
Convenção de 1943 é "um ato jurídico
perfeito e acabado constituindo uma
excrescência in1ustificável a nta aprovação pelo Congresso NacwnaL.

Não poSSO concordar. l.ata t/ênia,
com a opinião do culto colega.

Vejamos: A parte final do art. 4. o
c Con venção está f<ssim redigida:
"A presente Convenção ~ntrará em
vigor independeritemente ie rattfJcação a 1 de janeiro de 1944'
Não se contesta ser possível, em
principio, entrar em vigor uma Convenção independentement~ d~ ratificação. mesmo admitindo-~e, coma ratificação, não o ato do Congresso. mas
do próprio executivo
Entretant.o,
atualmente. no Brasil !'lâo e possível
tonal -se executó'
uma Convenção
sem aprovação do Congresso. Quem o
afirma é Ijlóvis Bevilacqua'
"Ainda que a ratificação seja a solenidade que torna o tratadc .obrigatório, pode ser disperu,ada por acôl'do das altas partes~ontl'atalltes.
Exemplo disso nos dá a t::onvenção
postal conclUlda entre o Bra~l; e a
Grã Bretanha, no Rio de Jflnl:'iro a
16 de março de 1875". Mas ~ seguir.
acrescenta Clóvis: "Nenn'Jnlft convencãl i t2TIHC:CLH). porem pode;'á,
ho.ié no Brasil. ser executória sem
aprovação do Congresso Todos os
ajustes internacIOnais '3m f,'tce da
cC'r.st·~·+~( -;
~
<·.e·n~ Ir ferr-{'(l '1 de
37) como já ficou exposto são celebrados pelo púder exeCU~lV(\ ad referendum do Congresso" Direito PÜblico Internacional tomo II pág. 21Rio, 1939 Ed. Livraria Freitas Bastos~ .
E a Constituição vigente é mai" categórica:
" Art. 66 E' da com ll~tência excJusiva do Congresso Naciollal:
f - resolver definitivamente sõbre
os tratados e convençôes celebrados
com os Estados f'strangeiro; pelo Presidente da República"
Assim sendo, o Decreto Executivo
n. o 14 533 de 18 de JaneirQ rle 1944.
promulgando a Conven-:âo Ortog:'áfica entre o Brasil e Portvgal. assinada em Lisboa a 29 de rlezembrc de
1943 não poderia, de m('do ne!lllUm,
cancelar o art. 74 alinea d, da CO'1Stitmção 1937
o qual estabeleçe,
como valIdade da celebra..;ão de convel:ções e tratados mt.rl'naC!Onfll"
feitol:' pelo Presidente da Repüblica,
ficarem os mesmos suj";' ,). "n..J ad
retere'l'/durn do Poder L.e~ls'lltivo .
"A promulgação feita pelo Decreto
n. r 14 583 de 18 de jan;'lfc de 1944,
sendo na tecnica da '''rJ(,;u~:'Io <105
traLados. sempre ato post"rinr a aprovação gera a presunção im.ludível de

.'
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c:ue aí se encerrara o CiCl~~ dos ~:~ql!1Sltos n.eep.?sllnOt a int·ei"rt va:lc1nde co
COnVêf.lO· escreve o no;rr' l)e;:utado
CarJo~ Valadares ,
Estana de pleno acôrdo com a propOSlr;âe. do nobre deputado se, realmente o De~reto n o 14. ;)83. de 18 de
Janeiro de HJ41 fôsse um dt':,reto-lel e
não um simples decreto ,'xecutivo POIS o decreto-leI, no tempo, preenCheria o Imperativo ·onstitucional.
(art. 74 alinea d, ccmbin'l.,jos com os
arts 12 ê 13 - Constltuiçáo 37)
Assim sendo, a promuJ2'f\c":"o da convenção feita pelo Decreto Executivo
n. n 14 539 de 18 de janpiro de 19~4
não gerou a presunção i7:iludí7'el de
que se encerrara o cicl/) CIOS req,iis!tCos

,

"

à mtelra validade do

·01lVé'ZlO

I!:, pOIS. ante tais
consIderações,
voto contra o arquivamento da Mensagem n. U 312.
Sala "Carlos Peixoto Pilho', 4 de
dezembro de1951. - OtáVIO Lobo.

VOTO BM SEPARADO DO DEPUTADO NESTOR JOST

I

I •

•

Depois de longa trajetória de mais
de três anos. tendo recebido dIversos
pareceres das Comissõe< de Lducação de Diploma,cia e de Ju~tlça, na
legIslatura passada e di> de Diplomacia nesta sessão le,r:'l"t;va retorna a esta Comissão onde dsit,!',buH'l:1
ao ilustre Deputado Soelnr> dI' Sousa,
sofre brilhante aprecia .• li.< a Mens~
S<"l' Governamental ~'.lf' objetlva a
apr0vação da Convençãs Ortogi'áfica
firmada pelo~ represeltantes autorizado& de Portugal e uc· Brasil. em
LiSbOa a 29 de dezembro de 1943.
Tomando conheciment' do assunto
atr"ve, a polêmica tr'lvad,'l. por emlnenteó filólogos, dêste "al, nos graIlde~ or;!ãos da imprens" met roDo'ira:13, mio nos era estrani1t1 :t mntéri'l
em seu aspeLte. técnico '';U'IuCl') ouviaIOS ... nem elaborado rnrêl'E'j do emlnelite relator.
lncllllamo-nos, desde toga, a votar
pela re.1elcã0 da Conve':.;!iio a fim de
eVlt.ar qUe passasse a Vl?C'rflf de fato,
: ,\('lirdf' OrtoÇJ"'áfico 1e 1(' de "gOs!;c. de 1945 aprovado Delo De,~~'('.,o, (ei
n n 8 286 1e 5 de dezem 'l! c de 1945,
que está pr.:ltlcamente cO',substanciade !100 Vocatluláno Ort'.nrMico Re ..
sumido da Llngua Portuz'lêsa. pur se
nos afigurar evidentem~r:te nrejufll(aaJ aos interêsses nacionl<is
•

Com a proposta de fls. do lJobre
Deputado Eunco Sales :IustriSSIn10
PrP5lCit'fJte. desta C:llTIlssi\,) l~j( distinFrulU ;lerfeitameLte. a _~onvenç:io. de
que tratamos. ao Acordo Ll'mado entre as Academias quiz S Ex." separar os efeitos de um e out)( Ato. aleganao que a apr0va',':) ~'(J :lmeiro
oae lmplicav~ lia tl»'!!.,· 0~"'.~:'-l) '.l'1 se~lÃndo

d:ntretanto, estamos na C'onvicçíio
de :jue a SImples aprovaçãr da ('onvenção VIrá dar efi~acla internacional
ao Acordo de 1945, visto q'le ó Ntlhcaçao deste ajuste, entre fi~ (luas naçôes
amIgas, taria retroagir SJU~ [-f('!tos 8.
aata da assmatura. '"lidA,~rto todos
os atos pratIcados ne~Re Il1terlm.
EspeCIalmente se levarmo,. em ('flnta que o Govérno BrasilelrJ no enviar
sem: emlssárJo~ a LIS:X;, toS-Iv na <,UGOSlçã,( de estar devld::J '11ente sacramentado o Ato [ntern:{<"lcnal que
iora 'iprovado por
slmple~
deCl'f'i;O
executi VO ':juando dever':. " po:1t'rul.
ter sido ratificado por r'P"reO-Iel. l'I
época. aliás da ~ompe~""1(,Ül ~omu
latlv[\ da mesma autoridade.
Ora o que se niio pod~ 0ij· pm dúvida e que. legalmepte d,'~ctf' a expedi":8C do de.creto-lel que') '1P:0I'OU, est:\
em vigor o Acôrdo 0rtn9:r>\fil':J de 10
d .. a!wsto de 1945, em "arw pais. independend,o portanto dei aprovação
da Convenção
Se não está "endo "'(ec'.itado P pc.roue não corresnondeu ;lS "n~!.ênclas
da reulIdade brasileira mas, muito
pelo rontráno, sofreu ,h'l'" repulsa de
importantes e reSpel t ,3.",..:].', setorps da
opinião pÚblica espe."almenre dos
...:esponsá veis pelo dese,1 ~olVlmento OP.
nossa vida cultural, q'JC viram no
Acôrdo uma oposição às tendências
naturais de evolução e simplificação
de nossa língua acelerada pela grande reforma de 1931 que tomou corpo
. de!'lnitivo com a aprovar;:í.o pela Academia Brasileira de Letras, em 1943,
do Pequeno Vocabulário Ortográfico
da LÍngua Portuguêsa ,
Entendo, pois, resumindo, que o
A<.Ôrdo inter-Acadêmico está vlgoranQO internamente e que a aprovação
da Conven,ão viria lhe dar eficácia
internacional dificultando, posteriormp'1tl?' qu~!quer alteração Ql'e viesse
torná-lo menos inconvenientes aos
br[~sileiros ,
'Em conseqüência, só me inclinaria.
a aUl'ovar a Jonvençi'io se antes fãsse revogado o Decreto-lei 11." 8. :200,
•

J

-74que aprovou o Acõl'do de que divergimos profundamente. - Nestor Jost.
Sala das Sessões da Comissão .de
ECucação, em 26-11-51.

Comissão de Educação
e Cultura
Parecer do Deputado Coelho de
SOusa ao projeto n. 1 191-50 (convocaçáol
onundo da Mensaqem
n. 312 que submete ao Congresso
em copia devIdamente autenticada 'o texto da Convençao Ortográfica entre o Brasil e Portugal,
f!rmada em Lisboa, a 29 de li~
zembro de Hl43
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Por motivos mcom/'Jreensi-vels aos
brasileiros, mas q,ue multo
depõem
contra a admmlstraçíio pública
do
Pais na8 1uaE Ultimas dÍ'cadas t:he·
~amos ao regIme atual sem que estll1e~se
dt'l;idar~l.ente
dlscI;Jlina<1a a
materia atlflente a reforma orto:;~a
LIC!l.. tniclada iá em IS31.
Mercê .dessa razão ,0gO de;lols de
promulgada a 80nstituição iL:wn:.p.
o~
jeoutadol' FE'l'nande~ favor 1 ~
Bem Carvalho a-:·resent.aram, em 8
df outllbro de lS46 a esta S:tsa ~'m
proleto. nO cnal pediam '\ r,''.',,~r';()
d0 decreto-Ie; n 8 286 de 5 '1e 1e7f~bro

de

~94f-, Q"2

l~rOV()u

8. ('cr~o

""afia 1:~'fic8da em
D':\°rlipnf'ia à
C0nve"'lc"o a<f h lad3 ~m Lish()~
"
dE' dezembro de 1943" O denutado
Jorge A'!1ado aDre~entou substitutivo
a êssc nroieto. nleiteando pma reforma inte<l'ral e rPfinitlva a ser realizada por comissão de técnicos de comprovada capacidade
Contr?lria.mente ao dito oroieto e a
êRse substitutivo se
nronunciou o
deputado Raul Pilla, me'mbro da Comissão de Educação e Cultura, o;>inando favoràvelmente à manut~"ç50
do Acõrdo Ortográfico e julgando indispensável que se "ouvisse ~relimi
narmente a Academia Brasileira de
Letrai) e a Academia Brasileira de E"i10100:Ia". Outro substitutivo f 01 arresentado nelo deputado Aurelial10 -,eite. Que foi anrovado nela maioria:
sustenta o Acõrdo Ortográfico e proPÕf'
nomeacão de uma comiss§o especial que. "valendo-se da cola borarão da Academia Brasileira de Letras
e institutos de filologia do Pafs" est1.;de "convenientemente o problema e
a·presente à Câmara dos Deoutados as
ba~f's nara a sua solução definitiva"
Foi nessa situação -Iue chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,

ª

de 20 de julho de 1948 do sr Presidente da Reoí.blica, remetendo
em
cópIa autentiêada, o texto da Convenção Ortográfica, objeto de tio largos
debates; S. Ex.· pede a aprovaeflO
do convênio supra mencionado, para
que seja satisfeito o disnosto no art
66. 1, da constituição Federal, combmado com o disposto no art. 87. VII,
da mei)ma Carta.
Iniciando os trâmites regimentais,
fOI a mensagem referida á ComIssão
de Diplomacia, onde recebeu pare,;er
favorável do deput'1do Rafael Cillcurá. qUE assim conclui: "Somo" de
parecer que deve ser aprovado o tex~o
da Convenção Ortográfica
assmado
pelo Brasil e portugal em Lisboa, a
29 de dezembrc de 1943, conforme o
projeto le?islativo
infra-transcrito,
por corresponder no seu sentido de Intercâmbio cultural e de umdade la
Lmgua, aos melhores desejos e às
~is ju,tas asp-lraçõe<; d:.1s duas grand.es Nações
PROJETO

DE

DECRETO

"'Br""'t"!'

defjT'\1tivo

•

"

... .

LEGISLATIVO

Art. 10 _ Fica a provado o texto da
Convenção Orto~ráfica, firmada entre o Brasil e Portugal em 29 de dezem bro de 1943, em Lisboa.
Art. 2. 0 - Revogam-se as dlS:~osi
ç-5es em ~o~tráno
Na Comis~'io de Educação e Cultura o relator deoutado Benl de Carvaiho solicitou. 'no seu prime:ro Darecer: o pronUl1ci1.mento da comissEo
dE' Con,tituicflo e Justiça asseveranao .- "Jul,amos. desde já, Í!1CO"s~itu
clOnal P. Convenç:'!o de 29 de dezembro de 1943, cUja apr'wação Je 10 \.8Dg-TfSSO im')ortaria o cancelamento Ge
úma de suas indedin:'!veis r'crrogativas" .
Essa pOI~ém, pelo voto aceito do
den1't,~rlo Gustavo Capanema Julgou
hnprocede'1te a dúvida leva ntada firmando que "a Comü:são de Constit'llcão e Jm>tiça não vê na Convenç3o
Ortográfica assinada em Lisboa 2m
19 A", nenhuma mcon,titUoCÍonalidade,
nf'm nenhum outro defeito jurídico,
que possa impedir a sua a~rovação
pelo Congresso Nacional".
_
Voltando a Comissào de Educl3.ÇJ.o e
Cultura, o citado relator ofereceu o
se"

,

('11€ ~:::1at3

q~;

sIm: .. Conr'luindo rpssalvado (\ l"·os~.)
ponto de vÜJta sôbre a lnconst.it l1 clOlaEa·ade oue cont!D"amo!' a conSiderar evidente
opiramos, todaVIa,
pela aprovação do ProjetQ do Dec:'eto Le~islativo, ~o!'mulado pela Co-

•
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missão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Todos êsses traoalhos nonram a cultura nesta Casa.
Es!)as
all1senClas consumiram o
tempo aa legislatura - e ao llllClar:oe a atl!al 101 o processo aesarqUlvaao e relIllClUu a ~ua marClla regUlamentar .
De novo na comissão de DiplomaCia, alcançou onlhante )are~er lavora vel .lO ae)utaao e acaaemlCO 1.1enottl Q·e, Plcch:a, Que pediU "a 1.'HOvação da convenção Ortográflca' as8inada pe.o Br aSlJ e Portugal, em LISboa, a 29 de dezembro de 1943 nOf> ter·
1.._S cio proJ€. '1 apresenta ao por esta
Comissão na legislaturil. passada".
E deve, a.~ora, receber novo pronunCIa.nento desta comissão.
Cum)re, llmmarmente reconstltUlf,
com sllltese atmarcha da questão, no
tempo e no espaço, para qu,e se alca;,ce, claramente, o obJetiH, da mensa,;em 312 e decorrellt.e projeto formulado pela Comissão de Dblomacla
- que visarr, remediar a àesordem
cnada, no caso, pela incúria admimstrativa
I

I

I· ...

~

•

o HISTÓRICO
Nêste passo, adotal'emos. com modificações t adapta,ões secundárias,
um tra!:Jdlt.o de ordenação da ,na te·
rIa, de dutori .. do nliSSC ilustre colega
Adroaldo Costa redigido c!Om a penetraçao e clareza habituais
Pelo art 1.0 do Decreto n.O 20.108.
de 15 de junho de 1931, .. ficou admitIda nas repartições públi-cas e
nos
estabelecimentos de enSll10 a orto'rafia aprovada pela Academia 8ra;~)el.
ra de Letra~ e pela Academia de ,):f'n·
clas de Lisboa". e pelo art. L" do Ge ..
creto-Iel n." 292. de 23 de fevereir') ne
1933. tornOH -se obrigatório o uso ds
ortograria resultar,te do acordo a que
se referiu G Decreto n.o 20.108. entre
aquelas Academias. "no exoediente
das. repartições públicas e nas publlcaçoes :Jficiais de todo país, oem ~qmD
em todos os estabelecnnentos de ensir.o, ma:1tidoB pelos :;oderes p.úblicos
Ou Dor êle, fiscalizados"
De conformidade com as "Instruções" aprovadas pela Academiia Brallileira à'e Letras na sessão de :2 de
agosto de 1943, elaborou o professor
José de Sá Nuneô o "Pequel,( 'Jocab~lário da
Lín!ma f'ortguêsa, publlcado pela comissão acadêmica a S
de dezembro d~ mesmo ano - que

se desincumbiu, dessarte, da missão
que recebeu da Presidência da Republica, pelos decretos-leis n,o 292, de
23 de leverelro de 1938 e n." f> ,186,
de 13 de Janeiro de 1943, que atribUlu
carater OllClal a elaboração do CItado vocabulário,
E, por Portana da Presidência da
República, de 1,< de Junho de 194'1,
foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulario'.
Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Començão Ortográfica de :W de
dezembro de 1943, "oonganlLn-se R
observar como regime ortogratico da
1ll1gua portuguêsa 0 que I'e&ulta do
sistema Lixado pela Academia BraSIleira de Letras e Academia de Ciências de Llsaoa para orgamzaçao aü
respectivo vocabularlO, por acordo elltre as d lias Academias"
FOI essa Convenção aprovada pelO
Decreto n l 14.533, de IH li.:: JaDelro
de 1944, estando em Vigor a Carta
ConstltuclOnal de 10 de 1I0vemOro de
1937, cUJo art. 74, letra a, .eXigia a
aprovaçao pelO Poder Legislativo, Isto
e, pela Camara dos DeputadOS e pe,o
Cdnselho Federal, dos tratadOS e C\Jl1vençóe" mternaclOnais celelJrados pelO
Presldent~ da Repuollca,
Como, porem, estivesse em recesso
o Panamento, exerCia-lhe as funções,
CUmUlativamente o PreSidente da Repúbllca, com a expedlçao de decretos
- lel5, de conformidade .com o art.50
13 da Constitmção outorgada,
Conseqüentemente a Convenção 01'tograllca ae ,!ti ae deZe!llOrO de 191J,
devena ter sido aprovada por DecretO-lei, o que aao aconteceu, por mexpiicável deSCUido dO Executivo, que
a aprovou por simples decreto: va:e
dizer, nao t01 ela aprovada, de acordo com a Carta ConstituclOnal de lU
ae novem oro de 193"1 e, por ISSO. DUO
está ate nOJe em V1gor- e iegal ..
mente mexlsten te.
li. Já que essa Convençao eStipUla.
no Art. IV, que a Academia !::SmSlleira de Letras e a Academia de ClenCla" de Lisboa serão declarado!i orgao~
consultIVOS de seus Governos, em materia ortográfica, competido-lhes t;Xpressamente estudar as questões que
se suscitarem na execução da Convenção e tudo o mais que reputdrern
utll para manter a unidade ortoi5rafica. da língua portuguesil., "para divel'genclas amda persistentes" c Govêrno Brasileiro, em 1945, en\'lOU a
LIsboa, com representação oficial uma
comissão de quatro membros, "9. fim
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de fixar as bases definitivas da orco
grafia da lingua, proporcionando l.OS
dois pa!ses a possibilidade de promoverem atos legislativos finais ~ôbre
a matéria", resultando dessa Conferência Interacadêmica o AcôrdJ Ortográfico de 10 de agôsto de 1945.
O Decreto-1ei nO 8.286. de 5 de
dezembro de 1945 aprovou as "Instruções" estabelecidas pelas dua.<; Academias para a manutenção da unidade ortográfica da língua portuguêsa, esquecendo-se, por novo descuido,
mais uma vez, de ratificar a COllvenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943. já que continuava em
vigor a Carta Constitucional de 10
de novembro de 1937,
Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de dezPntoro de 1945. elaborou o professDr José
de Sá Nunes o "Vocabulário Ortográfico Resumido ria Língua Portuguêsu"
com 43.000 vocábulos básicos. em
substituicão e complemento ao "Pequeno Vocabulário da Lingua Portuguêsa" .
Em 20 de julho de 1948, dirigiu ao
Con~resso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhe pede
a aprovaçiio da Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943.
"Estão, pois, hoje, em vigor as
"Instruções" e o "Pequeno Vocabulário da Língua Portm:l!ê~a' aprovados pela Portaria presidencial de 1'<
de junho de 1944, e, uma vez aprovada a "Convenção Ortográfica" de
29 de dezembro de 1943 - o que parece se dará em breve, - entrará em
v~or,
automàticamente, o "Acôrdo
Ortográfico" aprovado pelo Decretolei n.O 8.286, de 5 de dezembro de
1945, de conformidade com o qual elaborou o Professor José da Sá Nunes
o seu "Vocabulário Ortográfico Resumido da Lingua Portuguesa", conclui
o deputado Adroaldo Costa.
Tanto a reconstituição histórica como a posição legal da questão estão aqui tratadas, pelo ex-Ministro
da Justiça, com rigorosa precisão.
Na verdade, as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário Ortográfico"
de 1943, estão em pleno vigor, por
fôrça de um ato de Direito Público
Interno, embora de modest.o aspecto
formal - a Portaria de 1.° de junho
de 1944.
E que o regime, então, vigente admitia essa~ simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo

,

.3n.

eminente Embaixador do Brasil. João
Neves da Fontoura, e pelo Primeiro
Ministro de Portugal, Antônio de Oliveira Sa'azar deve receber a aprovação do Congresso Nacional para que
se torne executória, para que se converta em ato perfeito e oblõümtório
de Direito Público Internacional.
Essa aprovação. é mamtesto . convalescerá todos os atos decorrentes da
Convenção
particularmente o
"Acôrdo Ortor<ráfico de 1945" firmado em Lisbôa em 10 de agôsto
de 1945.
De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situação esdrúxula; sem embargo da sua condição de simplés decorrência da Convenção de 1943. p um ato perfeito
e acaQado aprovado pelo Decreto-lei
n.O 8.286, de 5 de dezembro de 1945, ao passo que aquela c;,nvenção, que
o originou, até hoje não tem existência legal... Para ter inteira e
obrigatória aplicação, não Ih~ falta
senão que o Congresso Nacio~al aprove a tãQ, referida convenc~o de lQ43,
à qual virá agregar-se, naturalmente,
Não tem, pois, nenhuma cabida a.
questão levant.ada no anterior parecer
desta Comissão' saber-se qual dos
acordos já citados, entrará em vigor ...

•n

AQUE3TÃÔ j'ILOl.ÓGIO

O deputado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer eom êstes conceitos: "O Acôrdo Ortográfico resultante da Convenção assinada entre o
Brasil e Portwml, a 29 de dezembro
de 1943, em Lisboa, tem provocado
fortes e exaltados debates nas associacões de letras e filOlogia, na tribuna. na impren~a e no · Coni;resso'
debates de letrados. de e~tudiosos,
professores e ~if'ntistas gramiiticos e
filólogos. acadêmicos e juristas,1ornalistas e parlamentares Un~ defendem-no com segurança e cor.vicção.
considerando-o obra notável e afirmando que "os proventos que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio não há economista
nem soció'ogo que os deixem de orever com maior ou menor precisão:
e não serão somente proventos materiais os que hão de auferir os nossos
bons autores: também proventos superiores de se tornarem conhecidos,
lidos e admirados pelos povos e aquém
e de além-mar" (Prof. José de Sá
Nunes) . Outros, porém, o criticam com

•
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sarcasmo e com impiedade, asseverando que. "ao ser pôsto em prática,
mostrou trazer grandes prejuízos ao
ensino, e os protestos e queix!lS são
/presentes da parte de quase todoos
o.. professôres, principalmente da
classe primária '
(Fernandes Tavora e Beni de Carvalho). Há quem
o repudie com zombarJa, por ,~()nsi
derá-Io imposição dos PQrtuíSllê.'(,3; e
há quem . 0 acei.e com ~nmsiasmo,
por julgá-lo vantajoso para os brasileiros" .

•

1

E o deputado Vargas Ne:-o, no seu
brilhante voto, sustenta fi convC'lliência da aprovação do Ato Imernacional, de 1943. afirmanrio que "tudo o
que se fizesse de ora avante fora dêste
último seria em pura perda, porque
as reclamações surg!1'RO sempre não
só da parte dos nrofessôres, como também dos filólogos que não forem 'luvidos e dos que forem' cO~Jtradhdos" .
Não obstante essas atemorizantes
verdades, abalançarnos-emos a apreciar o mérito da questao JR ne es?irito preparado para ásperos revides!
Preliminarmente, re 1evn consignar
aqui duas declarações.
Não nos anima. neo,ta c:ític'l, qllaJquer propósito, jacobino e lnsitanófobo, de dificultar a obra de unificação
da e~crita luso-brasileira. Rem ao
contrário: tõda a nossa modesta v ida
pública. ex'ercida no sul do Pais, consagrou-se "à defesa, expansão e prestigio da lingua portuguêsa" e à ",reservaç§o dos valores Hl<:o-t:JrasIleims,
em determinadas regiõe< de grande
fluxo imigran , ista De\'emos, ent~.nto,
cwnprIr o nosso dever de repl'l",en'fiI1te do povo. com isençfw - mesmo porque não nos parece que tão alt:)3 valores culturais estej8ITl tontirlos no
acôrc'o de dois filólogos. ainda Que
eminentes.
Aos de pois, por U!Tl imperatlvo de
probidade intelectual, declaramo~ ~ue
esta r<elev:lnte m'ltéria foi eS'uchda
em compar:hiD. de consD.!!rado;. n1e5tres, pois seria indicio de ftUSêllCia do
senso da respon<;abi1idade i.wen ' Ul'U!'se elguém, desarompanhrtrlo, a enfrentar questões tão sérias.
Isso pôsto, comecemos por consIgnar que os filólogos brasileiros, que
exercem funções no ma?:Istrri" cficial,
em sua quase totaJidade. manife~ta
cam-se favoráveis à vig?ncia lio sistema de escrita consubSr»l1clado no
Formulário Ortográfico que "compa-

nha o Pequeno Vocabulário ortográfico da Língua Portuguêsa. pUblicado
em 1943 pelo Govêrno Federal, e, de
conseguinte, contrários à adoção do
que pret:eituam as Ins ruções que iniciam o Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portug'uesa, orgal1lzad.o em conformidade com o tlue
decidiu a Cónferência Interacadêm1Ca
de Lisboa de 1945 e publicad0 pela
Academia Brasileira de Lr·l''ls em
1947 - manifestação essa ~lUE' leva
em conta os maÍi' altos interê$.>.~s d3.
cultura do pais, e não discuLlveis r.t1tudes doutrinárias.
Ao filólogu, isto ê. àquele que estuda uma lingua no tempo e no espaço
e a litera ura dessa linç:ua ~omo seu
elemento formal. é, em prÍl1cloi'l. de
somenos imnortância e adocüo de tal
ou qual sistema ortográfico já que,
pela própria natl1l'eza de sua especlallzação, lhe é relativamente faci! adaptar-se a uma norma de es~rita. . por
mais complexa quI:' seja Nào se \'rata, pois, no caso, de opção por um·
sistema que mais convenha aos fi16:ogos brasileiros, mas ao nosso DOVO,
princinalmente, às classes que, desconhecedoras dos arcanr,s fC':1éticos e
morfológicos do idiomf\, querem e
devem escrever com acêl'to a língua
qm. lhes serve para expressar o pensemento e as emcções.
Não é, por anto, exato oue as rrHlcas que se fazem ao charr.ado .. Acôrdo de 45" sejam proven 1cotes de
nUP'as entre erudItos, nomo faz crer,
também. o iluHtre Relator da Comissão
de Diplomacia. Denutado Menntti d",]
PlCchia, quando afirma:
"l!: claro que tão delicado ·a~
slmto deveria provoC'ar. como P"oVOCOU, criticas, polêmiras e debates, quando o~ eruditos. escalados para a fivação das rer,ras a
serem oficializadas, tivessem que,
fatalmente, optar por uma em \)"ejuizo de ou ra, na necessárIa prClcura de um sistema orr()~"áfico
Que contivrsse a mpdia cons ' ante
éril'.da pejas au'o"idades .jo "ernáculo. pela lógica do próorio idioma e pelo consenso do pOV0·.
cP'''';;''0 oU P exnende rm referência ao
"Acôr[Jo . de 43" e ao "de 45". aue
considera complemento do primeiro,
pois diz:
"1':<se trabalho, além da a!i-vid fl <1r> criMlnra e coordenadora dos

doutos

membros

das

delega-;ões
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luso-brasileiras designadas p e los
respectivos govêrnos para e5' a 00lecer as re!11"as constantes do "Pequeno Vocabulário Orto!Cráfi~o da
Língua Portuguesa" depOls as do
Acôrdo posterior, foi precedidn por
11>0

~z
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ampla consulta de vários filólogos
e especialis: as nacionais e portuguêses" .

de ter, conforme as épocas, gravíssimas repercussôes na economia de
um país:
7. a) Que se não é fácil simplificar
a ·orto!Zrafia de uma lingua. ~ompli
cá-la, com o emprêgo de letras que
não simbolizem fonemas. é impo~s'\'el;
8. ") Que, variando freqüentemen,e
o timbre vocálicc das palavras no
~~-,",:"'1
c"" nC'1'~11r~1 q uniformização ortográfi~a só pOd"rá realizar-se
omitindo 05 llrentos nos vocábulos de
tim bre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o Vocabulário oriundo do "Acõrdo de
45" contraria a realidade ligüistka do
Brasil, e a solução mais razoável que
eLcontram no "Vocabul~rio de 43".
{'l.

A quase unânime repulsa dos indicado, filólogos brasileiros ao "A"ôrdo
de 45" - e é de importância '3?\Jentar essa identidade de vistas no caso,
pois que raramente se con~egllC' uma
harmonia na interpretf\C'ão do~ fa'os
lingüísticos - se prende. como "eremos, aos prejuízos Que. se an:'''''ado,
acarretaria aos lnterêsses nacionais.
A comissão que assinou o "Acôrdo
de 115" não considerou as se~nintes
preliminares:
1 ") Que uma lei só pode \7l!1;'Jrar
Sp flir exeqüível, se ftmdada numa reaIJdpde;
I
2 a) Que a unidade gráf:ca entre
o Br'lSil e Portugal não deVe prcj1ll1.!car a unidade gráfica interll9. ;0, dois
ré'i!,c~. i,'o ê que não SI' "J(I,!f nn ar
pé'r llm~ grafia. que correspordent'!o à
rralidr.de fonética em quaJo:'p, r!ê)es,
,r'a infensa à do ou ro. por(lur· a uniformi.dade não será conseP:U1cta 'leste
As í1'.1estões linguistkas pert"'1cem ao
f mbito dos faros sociais e fi('t!m. por
c"'1f'e9"uinte, a salvo da ingeroinc!:l individual Se não há receptiVlrI'l.rle no
['""uno parll a inovado mH1R a fará
v!('orar Simples cteC'retof' 'lâo rl'so1lvrem problemas dessa esnecil' da mesma forma que não solucionam 0' de
P2tureza econômica e relif.'io~a quaQdo contrariam as tendência~ naturais
da coletividade;
3 a\ Que predomina nos doíl- países
de l'n""ua portuguêsa o núrre,o de
analfabetos e que dentre os individuos
considerados alfabeti:>:ados a maioria
escreve com grande dificuldadp;
4.") Que a tendência geral - e
elogiável - para divulgar a inR' rução
encontra um obstáculo in~'lperável
pum sistema gráfico complexo.
5 B) Que os periódicos, principalmE'nte osiornais diários
leitura
popular básica
só poder:.w adotar. por óbvias razôes. um sistema de
esrrita prático e simples:
6. a) Que a alteração de um sis'pma
diável de riqueza acumulada. que poortográfico implica na perda irreme-

CONSOANTES MUDAS

O Vocabulário ele 43 tornou reQra
absoluta a omissão das consoantes
que se não proferem
Lê-se no ~ 16 do Formulário Ortogdfi,ro Que o acompanha:
"Não se escrevem as consoantes que
SI' não proferem'
asma. assina ura,
ciência. diretor. ginas10. inibir 1.?l0vacão, oficio. ótimo, salmo e não ast.hma. assianatura scienria. dlree'ar
flJ/mnasio. inhibir, innovação, officio,
optimo. psalmo".

A única ressalva que admitiu foi
para as palavras de d\1pla pronúncia.
como aspecto e aspeto. contact::> e
contato otimismo e optimismo s1116tico e sinóptico.
Nepsrs capas preceitua:
"Devem-~e rerris r8r os vo{'á\)ulos
Cllin< cOlFoantes fa,'ultativamente se
nrcnnnciam, pondo-se pm prin,eiro
lr"'~r o de u~a mais generalizado. e
em pe".uida o outro"
É e~sa a única so'ução razoá,'pl
Dá
umfl rerta plnsticidacte ao sistE'ma ortOPTMico, po<sibilital'do reprodllllir na
CfTrita pronúncias reais E' em tudo le::rítimas. pOiS tal divergência SI' obPE'rva geralmente em nalavras de introducão recente no idioma e que. em
determirarlas regiões. ainda cOr!servam a nrol1úncia erudi' a.
O "Acôrdo de 45' rpsolve, porém,
a questão de modo unilateral. prf'judicando irrpmediavelmente uma das
Partes contratantes, por ctntar de
forma inflexivel por uma das graÍl!l.s.
ou ~eia. a erudita
Mas isso não é só, nem é o mais
grave.
Depois de dizer. nos seus ~~ 21 e 22,
oue as consoantes b dos grupos bà c
bt; P dos grupos pc, pç, pt mpc mpç
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e mpt; c dos grupos cc, Cf(, ct, cd, etc.
se escrevem quando invariávelmente
soam e quando o uso oscilar enlre u
seu emudecimento e a sua prolação
nos dOIS palses" - o que nos ooriga
às grafias súbdit o, subtil , subtiliza
cl}ptro, sumptuoso, edi cto, facto

am-

1tlstza, indemne} etc. -

•

as Hlns+, r l1 r~úcs
para a organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, a~l'o
vadas pela Conferência de 1945" aInda estipulam o segUinte, em relaçã ') as
con.:5oan\ cs c e p:
§ 22 - As consoantes c e p ". conservam-se ... :
o ) Quando, embora não proff'ridcc"
em um dos dois paises, figUram em
p alavras que devem harmonizu-se
gráficamente com formas afin, que
apresentam as mesmas consoan.tes,
ainda qUe o c e o p s·e contenham etimológicamente em x e pS' objecl0
como obJeção; abstracto, como ab.~ 
tracção, acta e acto como acção ou
act iTo : adapto, adoptas, etc. como
adoptar; etc ..
c) Quando, depois d"s vogais a, ~, o
servem

para

indicar

abertura

delas

ou, •me::mo não tendo valor diacri:ico
não são invariável mente profpridas
nos dois palses: abjecção acção acavo, actor. ajecti'Co, etc".
11: esses dois itens são os que em'olvem prejUlzo maior para o Brasil, e
contra o que al se dispõe se rebdaram todos os que se preocupam de alguma torma com os mTerêsses nacion ais. filólogos e não filólogos.
Da execução impossivel pelos brasileiros, por contrariar-lhes o sistema fonético, tais dispositivos nem
mepmo oeneficiam os portuguêses . os
mesmos prejudicados por êles, porque
as con.'·oantes que se querem co?).oer~
var tambem não soam em Portuqal

•

Vi,a-se, com a sua manute nção in-·
dicar apenas a abertura da vogal pretõnica. que lá se observa, e não se
verifica no Brasil em virtude de ;lunderáveis razões de ordem foné-ira.
Fenõmeno idên' ico ocorre com os vocábulos em que se deu a fusão de vof!ais idênticas (erase). como sadio, padeiro, esquecer, nas quais a pre'ônica
se conserva aberta em Portugal Se
aqui nâo se tornou necessário marcar
na escrita a alternância de timore,
nada Justifica Que se faça a dis-inção em outros casos, máxime quando
o expediente usado acarretará forçosamente, para uma das partes, numero"os entraves qUE' rerRo de cu'mn'ar
com a sua inexequibilidade na prática.

Tais dispositivos, para serem cumpridos, exigem dos brasileiros um \.:0nhecimento profundo do fone tiillllO
português, conhecimento que talTa a~e
à maioria de nossas pessoas cultas.
E não é sÕ. Para manter a "harmonia gráfica" com as tormas ann", o
"Acõrdo de 45" manda acrescen' ar o
c e o p em palavras nas quais, SÔlll'e
não soarem, tambem não indicam a
abertura . da vogal anterior . Ainda
mais. Estacelece excerão para algumas palavras "em virtude das condições em que entraram e se fixanÁIIL
no português, palavras como asslI.n::-ao
lef assumpcionzsta) , cativo (ct "aplura). dict07Iáno lef dicçãol ..... que
não exigem a consoante c ou patim
de se h armo ~izarem com as suas correlatas ou afins.
Como se vê. além do perfeito conhecimenTO do estágio atual da :1ngua portuguêsa de alÉ'm-mar, (lede·se
aos cinqüenta milhões de Ofl'lsi' etros
que dc,eiam aPrender ou querem escrever o seu idioma q 'e. preJiminrrrmente. o conheçam do ponto de vis ' a
histórico. seus estáfl'ioli antel'lorefi , a3
condições em Que cerTRS palavl'ns nêle
Íl'f f':"'1m. o Que e analogia, os processes de derivação ...
E o assunto reveste importância singu!ar no momel1 o quando o gOvêrllO.
apef·ar das dificuldades fin'! 1lC'f'lr3S,
pro('ura Incrementar as campantut"
de alfa betizacão. por consider~ . Ias
obr21i de salvação pública E ~ ~on
triSTndor verificar qUE' a< verba< dpstinadas a tão nobre fIm serão em··
pl'e'!adas em pura p~rda porquf' n"[)
se pode crer que analtabetos ve~h"m
aprender um sIstema de escrita que
as ("irp, cultural, do DaIS não oortem
domm:1l' OUE' os ~Pl'f professôres jHlcilmente podem ensinar
Atim?:Írlamos então o absurdo da esca iiípr,"ráfira em ql1e ~Jm individuo
sabe ei'creVer malS palavras do Que outro. em auE' ni'19:uém saoe g-ratar todos
os vocábulos do ldioma. No Brasil. a
escrita '~or1'pta s("fia '"'rivi]"'lZio de mf'ia
dúzia dp fil610go's, IniciadOS nos ml~te
rios fonéticos e evolutivos do idioma.

o

EMPREGO DC ""CENTO AGUDO

O acento agudo,
tradicionalmente
simbolo de abertura das vog;ais A. E e
O , tanto em PortulZal como no Brasil,
e assim considerado no "Acôrdo de
45" como de emprêgo especifico quando coincidem as pronúncias brasileira
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e portuguêsa (cf. Art, 31 §§ 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuízo da primeira.
Como hi alternància de timbre
entre a pronúnCia brasileira e a portuguêsa de palavras como Antônio e
prêmic (em Portugal: António e prémio), a rigidez do sistema cede em
beneficio da proL! úncia portuguêsa,
Que o critério é unilateral, prbva a
solução razoável dada a casos semelhantes.
'
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, cOnstante da Observação 4.& do
Art, 31 das "Instruções":
"O acento agudo no A, E e O de
pronúncia não invariável no Brasil, e
em Portugal serve apenas para indicar a tonicidade, e não o timbre" 11:
o caso de palavras como António e
prémio,
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Entretanto, a regra de acentuar 11.
base dos ditongos tônicos l1:i, l1:u, Oi,
apresenta a exce,ão :
"As terminações Eia e Eico. em que
não é invariáve,l nos dois países o
liom aberto do E, não levam acento
agudo' Assembleia, Crime ia. Doroteia,
Dttlcineia. Eneias, geleia, ldeia, Judpla. melopeia. onómatopeia, pia teia,
dispneico, epopeico, morfeico onomatopeico, prosopopeico, etc,
Em tôdas essas palavras o E é aberto no Brasil e geralmente fechado em
Portugal. l'>. unidade s6 se pOderia
manter sem prejuízo para uma das
Partes do Acõrdo, pela supressão do
diacrítico, Foi o que se fêz. talvez
poraue no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que nll.o aplicar o mesmo prinCIpio de supressão do diacrftico em palavras como 1J1'émio em que o E não é
invariável na pronúncia dos dois países? Ou então permitir a distinção de
timbre pelo emprêgo dos acentos agudo I em Portugal) e circunflexo (no
Brasil) ?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo "Acõrdo de 45", um1l técnica
de aprendizado dific11imo, Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na Ob"ervacão ao § 13 do Art. 36
das Instruções, lê-se:
"Não se escrevem com il1lciaJ maiú~culas as palavraE
monossil!1bicas,
corr.o arti'!os definidos e contraçõeE ou
combinações de palavras
inflexivas

com êsses elementos, nem as palavras
inflexiveis, a náo ser que figurem como primeiro elemento do titulo, mas
escrevem-se com maiúscula inicial os
artigos indefinidos e as palavras
flexíveis" .
O prot. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analíticas do Acôrdo Ortográfico de 1945", e, com a aprovação destas o verdadeiro autor tio sistema ortográfico de 45 - o que, alias, afirmou
categónacmente o delegado brasileiro
Dr, Ribeiro Couto. nestas palavras
textuais:
.. Ninguém, mais do que eu, está na
posição de avaliar a sua paciência e
reSIgnação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusando-se,
por agora antes de esclarecido bem o
caso. a e~miuçar pela Imprensa as IntImIdades da Conferência - o que sena muíto taci! para o meu Amigo, lua
aSRim poderIa demonstrar o (:ont."..ário: o grande construtor dêste acôr'io
ortográfzco tOl o prote~or Rebeto Gon-
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çalres, Nem mazs",
i Carta do Dr.
Ribeiro Couto

..o
prof, Rebelo Gon~'alves, por êste ,publicada em seu Tratado de Ortografia
da Línqua Portuguesa. Coimbra, 1947,
pág, 150, do Suplemento) - o pro-

fessor Rebelo Gonçalves, dizíamos,
assim exemplifica a regra supra em
seu citado Tratado:
Como se Devem Lêr os Clássicos (página 32{)) .
Elucidário das Palavras, Têrmos e
Frases Que em Portugal antigamente Usaram e Que hoje regularmente
Se remoram rIbid).
Nem Tudo o Que Luz é Ouro <página 321) .
O Romance de Um Rapaz Pobre
Gbid) .
Quando se Amava assim <Ibid).
Regras de Escrever a Ortografia da
Língua Portuguêsa com Um Diálogo em defensão da Mesma fIbid).
Castigador de Si Mesmo (pág, 320),
Em demanda do Graal rIbid).
Era uma vez Um Menino <Ibid) ,
Figuras de ontem e de hoje <Ibid).
Bastam os dez exemplos, acima, títulos de obras conhecidas, para documentar a complexidade das alteraÇÕeS que se propõem no Acôrdo de 45,
alteracões contrárias à tradição e aos
sistemas mais usados em outros países na referência a publicações:
O TABU DO PADRAO PORTUGU1l:S
Parece que a comissão brasileira
aceitou, como principio, o argumento
de que o português padrão deve ser o
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de Portugal, pois lá teve origem o idiomll [" ,p falamos A nos~a é uma SH!lpIes língua de empréstimo. É um ta~ n,
espa!rw.lllJ pejo. 1",;IlOran(;la dos lato"
hlstarlCOS e IL'''"'!stICOS, o coaslderar o
. >'
ao~(\ cil'
Portugu'cS ['.j f ':. i (
Portugal ~lllí:!l!z.meliue, es:;a
cl'en~a
eS~á profu,ndamente ennuzada, e a doutrma exposta na malOria de nossas "r1máticas coopera para vulganza-la "Nada porem, maIS erroneo, A l;ngua e
um organi~mo em perpetua evoll'çe.o e
pertence Igualmente a todos os que
nela expressam seus pe":.s:::mcntos e
sentlmentos,
Vêm a propósitos estas lúcidas p'llavras do grande filólogo Am~.do
Alonso:
.. ES3 ldea de una lengua propl'l ,e
debe a una ofuscación, Los o!éni.!S
anotables en el registro de la :JrODfl>'dad son pro PIOS de uno euand01'''' lo
son de los aemas u.1a casa, !lm ~a'1,
pc. r ',~:ntJir:; t'etc "l(~loJ y este 0[(0.
tón ?ara poder ser de mi propflerl:1<i
tienen que no ser de la DrOpner1b~j Jr>
los ctros Pero ~I lengua:e no es de
estB casta de blenes, sino aI "e \'1"., de
aquellos • Ué" "son mayores cuanr,o 'l1:i.s
comun:cndos' como deCIan lOS nomhres deI Renacim,ento. Una lengua es
propa dI' una naclón cuando ,~~ 9que nos oinos a;Jrenden de SUE ~tt,lre~
la que 101:' connaclOnales em,Jledf' ~:1
sua nda de relaclGr y la que 'LI' po!'ta~ y es-:ritQres elaboran V ·'l.t'va~j
e~teticamente Jara SUS oroducCICl"i'S
df alta cultura Si as, es, la lenQll:t
de U~J ')a!~ 21' blen propla aOSOI:It:l.mente or,)pla de estE' ;)al~ aUn'ltI~ ,):1
otro,O pais e, aprendan a nablar er· !a

L: ...~t:: .•

l
.

~~i1~ua

y tos

'1ombre~

..,e

t:,(I-

tiendan ~on ella v lOS eSCrlto"~S la
tra ha l!'n en S\1, creaClOnes cultuT'lIe'i
Y si no se quiere q tender a ~ue ,I"ll
leng'ua VIve en perpetua torm lCIO'
por lO cual es oropia V es nechur" de
cuant.'lO la h~ nla 1" "omo lengua natural, y se Quiere pensar Que los 'ncrlezes, portugueses y espanoles reI' In,' 1
OI: 511' dmepasaam la len(l.'ua ~n pr()
pledad ~omo por heren<'ia 'eglt: ma.
r" . . :1

tT'<"'!,0;:0

rl~e

!oc: an1ericanos 18 re"'j-

l:>E>r rlf mallo, ';l1enas como ~n me,.')
usufructo tamoién se verra. ':>11"" la
a,'tual generaclón de inglezes ha reCl'bldo su Idioma de sus padres, v :)"r
esc el ln'!lés es IQioma 01'0010 j,? l0S
inglezes: v sus ,J[ldres lo recibieron dp
la generación anterior v por ~so ~l
inglês era su lengua propia y natural
y la g-eneración
anterIOr. de la 'nas
antig-ua . v as! sin ;Josible solución .:Ie
continuidaa; y 10 mismo, sin la menur

,r,I;Y"a ele diferencia, nan naCho los

t.:;amencan 's nasta que llegao IDl' c~ y norceamel'lcanos a U'la ~ene
• _10[, Je al}telJaSadO~ que les "s ~(,
mun. 00 esa gcneraclOn .1e ln'/!eSes,
l!l ~ r ~ ~
..;._~ lengua
11.
e

I..

Pld~~lu.
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lr'glater

ra y otroó se tueron a Amenu\ .l!;s
qUt lOS cOlol1lzadores
perdle:'O:-) ia
prop;':e;HW de ia .engua ;:;01 naber.,e
expatnallv'! O acaso sus hiJos, nacldus
c. t:erra amen<:ana, nalJlaOan una
lengua que. Slenue la de sus ,Jades
Y Ia 't'e ellos naOlanaprendlào coo
!'~ le"l1e c'e sus mGt.ues. no les era r,!'ulJla pon.(ut su prollrledad la tU'J'erlln
rpo.Istrad'l lOS que se na Olan quedado
C', 1.18"",01,'? Y los tliJos de los pr.~'ercs 8nollus, no hablaban tamoi,'G
11' ,·a lengt.!l ;)rOplil. puesto que nao!ab",n la le,lgua de >us padres? 1\31 se
llêga a la êVldeüc!a de que la generaC1Ó'] a~tl:al de americanos el mgles les
f oS U_Ll. Le~l;·,}G.

tan pro)ia. eX!:lct.aruellSlD má~ y Sln '1~lOS.
I" mo a los mgleses,
,Castena1't, Espalio! Idwma Nacwnal. fIlstuna Esl'zrztual de Tres Nornbres,
Du.!nos
[Hes 19'3u pp, 175-177).

te ta:1

ro)!a

O mesmo se deve dizer do

\dl')rr~a
~úm;)

que falamos, tão dos portuguêses

dos brasileiros Legítimas as duas ;:Jl"')n'elOcias, não e demasiado salien tllr
que em mui tos casos, as dif erençFts
ql'e ell tre elas 31; . bservam são ,;elf.. mente Crla,oes ou melhor eVI1'õl,:óes
mOdernas sofrIdas pela lmgua em [-DI'
tugal Quanto mais se estudam '!entificamel, te os chamados brasile1f)~
mos fonét.icos e sintáticos tanto Ula:s
St' ~ornD;'ova o fato de serem éss~ "oeralmente conservação de estágios anter!OreE da .ingua portuguêsa -I.~Slill
o emprego da ;:>erífrase de estar gerúndio tão comum entre nos. tipo:
estava contando) únina fórmula conhecida atÉ' fins do português ;nédiO
para indicar .. precisão da aç'l" verbal. hOJe su bstituida em PortUgal ~,or
estar oreoosH.:ão infinitivo 'tio'1 estúra a' cantar'. a questão da I..<)locaçãe dive:'sa de certas palavras , ;ona5,
em espl'cial dos pronorres)oltouo~
átonos que se prende ao rl~mo do
en unciado mais r3-pido em P<)rtugal,
mais dolente no Brasil sendo d€ ~a
lienta, - tIl' o ritmo fraseoló~l~r dos
seculo!' XVl e XVII de"eria ~r 'oximar-,f' mais do que caracteriza o Português de B-asil Outros exempio~ se!!l'ro, de conservação de estágios IinguistÍC'OS anr,eriores ooderJam,)~ '·ltar
come a manutenção da pronúncIa ei
de diton go escrito em hOie emitido ãi
em Portugal, mas dispensamo-nos ctlS-

-82$O por con-starem de todos os traba
lho!! escritos com seriedade sõbre o
português do Brasil.
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ASPETO FINANCEIRO

Tornada oficial a grafia do "A.::drdo de 45', em virtude da a.prova',ao
da Convenção de 43, o Governo 8r;).·
i ileiro devera.. Obviamente, taIxar decreto semelhante ao que a 8 de Cf.·
zembro aE 1945 referendou o GoverDO Portugues (DecI'eto 11. 35.28), CUJO
teor e o seguinte:
"Art. 1. Ficá aprovado o ac6rdo
de 10 de agosto de 1945, resultante ao
trabalho da Conferencia Intenc:j·
demIca dE; LIsboa, para unidade ortogràllca da Llngua portuguésa, ~u I )5
instrumentos, elaborados em harr;lf)·
ma com oi Con venção LUSO- BrasUe;,r;t
de 29 de dezembro de 1943, são pu.:>licados em anexo ao prese·:t.e iecr~'·c.
Art 2 Em contormloadE co~ Of
votos expressos no protocolo de encerramento da Cor,lerencla Intracad,,'IIIca Lisooa, ele 6 de outubro de 19t':J. a
Academia :las Cienclas de LlSt)I)'3. e
incumbIda de o!'gamzar c Vocabll:ál'lO
Orto~r"t1co ,ResulIi:do da Lmgua ~":r
tuguésa, que sera ao mesmo tempu mventano :ias palavras oa.sicas do 'd1O:r:-..
:)rotuàrio da ortografIa ~n lSa,grada pelo acôrdo de 10 de agsôto Je
1945.
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Pnragr.l.fo único. Este vocabulal'lo
não carece, para Ler carater 9fi~lltl,
da apnvação do Governo mas ') Mnistro da Educação ~ac!OnaJ O(j('ep
n a sua tal ta, aprovar por r ll'tHria
qualquer outro que atenda aos mesmos
fins de ordem prática
Art.:I
Deverão obedecer P.S normas do sistema ortográfico u ~.'~I 'aja
tódas as pUblIcações editadas em teiritório porTuguês .
Parágrafo unico. O Mini3~"o da
Educação Nacional autorizará po,. D0rtó.na as publIcações que pod~;n ,pr
excetuadas, tais como as que inter essam a dipiumático ou de llld.ole ,:eli' elhante .
Art. 4.° O preiente decreto entrará
em !fIgor na ::lat!! c)3 publicaçli.o rn"~
a sua obServância . quanto ao 'ue fica
p revisto no artigo anterior , só é exigível a partir do dia 1 de JaOell o (le

1946.

,.0

Art .
O Ministro da EducaçãO
Nacional fixará por portaria os pr azos

durante os quais poderão continuar a
ser adotados no enSInO os livros escola18S ja publIcados e aprovados à data.
ao presente decr~LC.
PublIque-se e .·umpra-se como rlCle
S8 contem .
Paços do Govêrno da República. 8.
de dezembro de 1945. - AntOniO Óscar Fragow Carmona. - Antonw de
Oliveira sal zaT. - JOde CalelTo da
Mata" .

A resal\ a que St contem no art 5. '
apenas auCllua as graves consequêneras do disrosto ne. Art. 3. o.
No Brasil convem relembrar, em
rne'1<lS de II ar ll.' c Gov~,no concor ·cu
para Der" '. c" ••nento do JiHO didatlco. ocaSiO;lrlndo com a reforma .:1e -i3
a readantàç",o je obras a nova ')rcugrD'ia e a oOJ'lSellüente
perda dos
exemplares ja imp. es ,os e das compo . ,_ eles este"éot'padas
A nova .. torma provocaria, mais
uma vez. a ,eroa IlTepani vel lO~ liv"os imp"esscs e de tôdas as compos,ções con O(j'\ a ias com '.lIna 'sravante: o e l.::"eC,.nell'O a ora, ,erla.
muito maior do que o que se verificou
en", 43, I:OT co!ncidlr com a a ta do
ct.sto da 1'/' o ia obra e do pa;lel, que
crlegou a ~' E-ç l., inimagin.lv,'s - sendo conSIderado, '. uase, material de
guerra
Tal fato viria obstar :). difu3,:O do
er,Sl!lO, pois o próprIo Govêrnc (;(:0 r lhe qu> o prêço atual dos livros dicáticos e nro i 1 tiva.
Acresce s'lllentm q 1e o:ltl'OS fato re~ já lembrados concorrer um tamIJem p'l"a el~'.'ar o seu custo .~ revisao. paI exem;Jlo como fazê-lO se o
r,umero dos iniciados nO novo ~;Rtema
~''=' '3

p,-'!a~

i'a7~~S que 2~Jc-:ta'11~S,

ex-

trJma."enre e -í!ruory A~ e<iitcras tertam de valer-se dOS poucos e11tendidos, que ')' la lei da ,oferta e (t,d procura. e,,<'ojrir"r. l·emu~eraç3.o "t'lêl.tiva
à escassez. ou atnbuiriam a t:vefa a
artigos reVISOl'f'S, não habilitacti)~ nos
mistérios do novo sistema, e o,: seus
érros viriam SO'llar-se dOS do~ o!'lgil"'ai~,

d"J ."'PP

t'f'~"!tar1'1

nm~

~{'\l~~du 

ca.ção geral. porque é conhemda :1 influênci8 ~ue exerce sôbre o leitor a
letra impressa
Estarjamo~ em condições. por exemplo, de recolher tOdas as notas de cin qüenta cruzeiros para tirar-lhes ;) trema ; de substituir as apólices da c.lvi-

,
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tia pública, os papéis oficiais e os impressos em geral, quando o preço atual
do papel e as perspectivas futuras nos
aconselham a economizá-lo de tõdas
as formas?!

Ora, como exigir do governado um
sistema ortográfico que o Govêr~10
não adote?

•

•

.

I

•
•

.I

,

Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pela alteração frequtr.:te do sIstema ortográfico, que acabou
com a sanção social aos erros de grafia, viria alcançar tambem as (l0VaS
gerações, que só agora se estão hfl,bituando ao sistema de 43, Abandonar
êl'te sIstema por JULI'O qualquer t' ,Jo)saj.ustar o que com a maIOr dificuldade vinha atinginà( o estado paclf.:o,
a relativa estaJ:;Iildade prese::te pOIS.
grosso modo, Já se escreve por êle em
todos os graus do ensino, na imprensa e nos papéis ofiCIais.
E medite-se sôbre êste fato: o Acôrdo de 45 é um retrocesso, Não é uma
volta ao chamado sistema misto _ o
que poderia beneficiar algumas pessoas 1Ul por êle aprenderam _ mas
Uma volta a aigumas de suas prátl ~as,
um novo sistema, em suma, rue te na
dE: ser estruturalmente aprendido!
Muita:: das conseqüências nocivas de
sua adoção poderiam ser ainda enumeradas. Basta lembrar, no entanto
o complexo reajustamento de um funcionalismo. todo selecionado em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43; a readapta;;éo
dos jornais e dos periódicos às novas
regras de escrita e, finalmente, o reaprendlzado das centenas de milhares
..ele alfabetizados nessa campanha
grandiosa que o Govêrno vem em!Jreendenao, com a posslveJ origem da
dupla descrença: no ensino qúe lhe
deram e no Govêrno que o patr0dnou.
Estas breves considerações que. nos
capftuJo~ Ir e In, selec,ionam, 'l;:;enas,
as ouestões de capital importârcia,
reveiam 'que, em síntese, o Acôrdo de
45 niio nOE serve e não é ooortuno,
porQue:
a) considerou a pronúncia
portuguesa como padrão. resolvendo gràficamente em seu favor Os pontos em
que discorda da brasileira;
b) não procurou, por conseguinte,
atine.: ' a média ideal em que nen;1U.llla
das partes fôsse prejucUcada ;
e)' se esque·~eu de que a regr~ só pode
fundar-se no mais geral e que, assim,
o fator quantitativo é de suma relevância;

dl não considerou a inexeqüibilioade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam uma realidade de pru:jUlicia, nem
l
efeitos imprevisn'eis da influência
de tais grafias aberrantes sõbre a pro. :inQia das palavras aS'Ím escritas;
) se aprovado, tral'la grave repercussão na ordem eco'1õmica do país e
l varretaria complexos pro "lemas sociais, de solução dificílima, para não
dizer impossível.
IV
CONCLUSÕES

Do exposto decorre, inilidível, que
o assunto, da maior relevância, nao
pode ser resoh'ido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como silo todos os envolvidos
nas negoc::::.ç68S - pais encerra problemas de natureza social e polítka
que interessam f: coletividade brasileira. esp2cialmente aos ~e ""onsá veis
pelo enGino da língua em todos os seus
gráus.
Mercê dessas circunstâncias, somos
de parecer:
1) Que a Comissão de Educaçii.o e
Cultura, antes de manifestar-ce sôbre
a aprovac2.o do texto da Conven~ão
Ortográfica assinada pelo Brasil e
Portugal em Lisboa, a 29 d<' rj'Mmbro
de 1943. e tambem sôbrp o Proi"t) de
Lei oferecido pela Comissão de Diplomacb e Tratados co' fsse obJetivo, ouça:
a)
o Departampl1to de Letras d9.
Faculdade NS!2;on21 rl2 Filc<ofia d:t
Universidade do Brasil: os professôres
de lípgua portuv.l1f\sa do C:oleQ'io Pedro II e do Insti:uto d" Er"'nar:-lo da
.Prpfeitul'a do Distrito F~del'al; o Sindicato dos Profpssôres; cs Di'"f'''l'cc do
Departamento N~,oio'1.~1 do Bn""'"j0 "'3.
Diretoria do Ensir:.0 """c""~r, d~ Diretoria do Eu.sino Secund 6 rio e das
Divisões do En>.,ino Comer·nial e Industrial do Ministério da Educação e
Saúde, quanto ao aspecto educacional
da questão.
b) os Diretores do Instituto Nacio-

nal do Livro e da Imprensa Nf1~ional
bpm como o nresidente da Câmara do
Livro, q1UTnto - ao aspecto editorial.
c) O Presidente da A B. I. e o do
Sirdirato d!)~ Jornalistas Profissionais

quanto à praticab;lidade 7lIIf: imvrensa
de nova reforma ortográfica, reacioná-

ria em relacão à víQ'ente, e à reperclli'são no pÚblico 1ed9r.
d) o Diretor do D.A .S.P. sôbre a

possíVel conaestão que traria aos servicos administrativos. Quer do pmiw de

vista func:onal, quer do financeiro,

?{Q

-v8- .,

I

x dor J0ão -evt.s d<l FO'ltom. E pelo
. Não colhe a alegação de que es"a p"-rndro Mini tro Antônio de 011d!1i"'ência _ justificável pela impo"- VCIl·'l. S 'laz,r - f cn QO, de , 1[', 1ftân~ia me-ma da q'H'stão
viria rer 'ioQo. €r1 d finit '0, t)
ordo ortotardar, independentemente, a ~olucão rl ;'<11',.
.n1''l, f'o""ub<tqrc .-lo n ,
quP o c !FO está EX gindo, com urgênT
·r.:~ )('5" e no "peqt.en'l VOCJ.b 1cia, pow todos têm opinião definitiva l~rio" dflql'('le "no,
'
e arraigada ~ôbre a me~ma: êste parcb) n JE efta Cc m. ~ -o redllJ um
cpr e,tará pUblicado no "Diário do
;.)to
d'e dncrotC' 1: .slativ.:>, lc'ê'1tico ao
Congre LO Nacionr''', dentro de 48 hor s, e o Exmo Sr. Pre.idente desta apr-sent[lG') pe: ... li putac'o" f' rn'l.rCas.. pOde assinar às pessoas a quem de~ . Távora e Se11_ Carvalho em 8 de
se encaminhará essa consulta UM c li tubro de 1" ir" rE vo"ando (I Decretoprazo fatal de quinze dias, para a re. - lei n. e 8.286, d" 5 ('e d 'embro df' 1945
Clue aprovou o !lcôrdo Ortoe-ráhco de
posta
.
para que "as diver~êncialS
2) Se as resposta::, na sua mmona, i945
ratificarem, consoar,tes esperamos a" ainda J:' ristcntes " a q 11' se rpfere a
concluFões do caritulo UI, soml15 de r1E:n; ~ern presidencial seja dirimidas
par uma rJva tonvenr;.· () q'le con<;ulte
part.~er que:.
. .
a I seja rE'metldo a plenano, para ,. à rE:Gllidadp brrcilE;~a e [1C ~ interesL'!'
devida aprovação, o projeto de decreto do 11C -00 rovo, c~.S() não hajJ. julgado
le-gislativo, oriundo da Comissão de Di- bastante, em face desta experiênC'i 1 .
plomacia e Tratados, que aprova a o Acôrdo de 1943.
Ccnvpnção Ortopráfica de 29 de def.:sse é o nOSSO par~er,
zembro de 1943, firmada pelo Embai-
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Emenda oferecida ao Projeto n.O 1.982-A, de 1952,
quando em primeira discussão. para ser encaminhada às Comissões de Edueação e Cultura e de Finanças.

EMENDA OFERECIDA AO PROJETO N.o 1.9·82-A DE 1952, QUANDO
EM PRIMEIRA DISCUSSAO PARA
·sm ENCAMINHADA AS COMISSõES DE EDUCAÇAO E CULTURA; E DE FINANÇAS.
Substitua-se o têxto do projeto pelo
seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. () E' restabelecido o sistema
ortogrático do Pequeno VOCllIbulário
. Ortogrático da Lingua Portuguêsa" ,
organizado em 1943 pela Academia
Brasileira de Letras.
Art. 2. 0 O sistema, seferLC.o no ar.. tigo anterior, vigorará até que seja
iado cumprimento ao Artigo II da

Convenção Ortográfica, assinada, em
Lisboa, pelo Brasil e Portugal, a 29
de dezembro de 1943.
Art. 3. o O Poder Executivo fará
reeditar o "Pequeno Vocabulário Ortogrático da Lingua Portguêsa", para
o que é autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, um
crédito especial de importância não
excedente a Cr$ 3.000.000.00 (três milhões de cruzeiros).
Art. 4. 0 E' revogado o Decreto-lei
n. o 8.28.6, de 5 de dezembro de 1945.
Al·t. 5. o Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação.
Palácio Tiradentes, 5 de novembro
de 1952. - Gustavo Capanema .
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL' ..

. comp ensão entre os mineiros, DU- cidade de luta, pois couh~
-::~~~~~:r.~á{)~~pe:rS~i:s-Js
~e~c~I;'e!ta~'r~i~oS~de ~t:lJo, C? próprio atual
ma hor em que o Est'\.io, empobre· de muitos que ali ainda têl:1 ideal e
seis meses
em
eldo e s
assistência, net!eô~~;a ao jamais recuam ante o "ofr;men~o, a deixar de ser o govêrno; si não fôr correr os munidpios, deixan:h
de tlido a aro de tôd,lS as suas fôl'- ameaça, ou a peleja. Politicamente exagêro, e nem mentira, a3 profun- cada um dêles um teu~n~e co':onel C:l.
ças atuante
ali iuiciei a minha carr~rra e, dentro das, as amargas, as ;re':1era Iizad\l.S Polícia Militar, promess.\s de todo o
Q nto a
" 81', Presidente, sou daquele Par~ido, estive dUl'a.Tlte cinco queixas que cuço dl.àriamcnre, não gênero e infcrmações de qde
('(,hom 11 de Iut e sob o seu signo anos de oposição, Sempre ll:etcrido de gente de oposição, ma.~ d~ pessoas muna seria riocada do.s lJe ],'1ICl
(:0
r.asc , Jamais r
arei ante a vio- não obstante o meu,-ent'lsÍ'lsmo por ligadas ao grupo governista: fi não Estado se ali o Govêrno pcrd
a5
as da perfídia, êle se fazia sentir em tôda3 as Opor- si realizar o milagre de ~uião dos eleições.
lênci . E nem s
emb<>
nao as sai
manejai', con- tunidades, tr8loalhando ~.a Cãlnara mineiros - talvez os 'llals ciivldid<'s
Os demais partidos, Ir. os
abater-me o
acalentado pelos correligionários, realizando ao politicamente do pais - entã"J os 1'e- tradidonais na vida pO)'
coração de
que d~- lado de um bravo grupo :l,~ corr.pa- sultados, na reta final d:l. chegada, também pouco conse
nasceu nheiros - Ribei.,o Penn, Uriel AlvJnl ou me!hor, na consum'lç10,
.!:crão Fem que isto venha
a grande terra
ão de destallUC e
respelt.:J Guilhermino de Oi~~.,i!·,l. Jaeder AI~ outrcs,
falta de pUJança.
artlJ.o Rep
que,
pa sado, lhe
bergaria e tantos .-'utr~ - 11')ras diE Minas Gerais há - de assistir à car.O, por exemp ,dirigi.lo ))210
homen de bem que tiVel'à1l1
ficeis e quando l;lUitos já apal'ent'\- grande festa, festa ~eal mús'~a~, sem nente ex-presi
,e da H.,,-::>;ll>!:~;
tUl'a d governá-la.
vem os slntorbas da fraqueza, c:mce'1· dança~, sem vinho, '11a, a festa do quem
a homein~~
Pode o a branaar -me o se, ,Ulle'lljILO trações po.:itica!> no i,l~(~!" >1' do l!:s- coraçá{) sofreder do pIJI'.) qu~ ali ~stã. minha
admiração
apenas s atos de justiça, de ver U""''',,,", ,I tado, para que o idal p'lr ',idárif) ja- a passar dificuldades, hum:lhações e Dr.
d'sl)cn,!o
de hon. dez e de trabaiho
se apagasse. NULlC<l p!'.!cureio tantas vêzes, até n n o , s r i ' l , '
logrou vellel'r
Tenh , com assento na Ailsemhléia
que nus era a,dITc:5ario. JaRelativamente à verdade dos llÚ, dos quais ~lguns
I,egislatí a do E.stado, um irmão, a
fui ao Palac:J da Libcrduc1Cl e. a meros, o Partido que te!lllo a honra
O Partido Tr::tI),Hhi~t.l
quem s pre servi e procurei ajUdar.
das ..3~;rat:.: I"S de l'},tar]o de dirigir no E1;tado foi quase o que
cujo chefe é o pc;)pr!o
com a
ceridade e a lea-.dale a que
sOlit;'tações de lavor. aireta mais fez. E, assim, varnc~ histo!'i<lr ' ""nl"" da República, que L~m r
o sang comum nos lm;>ele, nas hoente, i< p0lític!l. então oc- assumi pràticamente a sua
ro~a bancada estadual c \á.r.n
ras ma decisivas de s.u carreira.
am J, sei di,;ce!'''ir, C:en- em abril e, daquelaiata para ~_" " ...~.u presen, antc~ fedl'rais. cOli .. 9dos
Quando ornei, na atual pe!ltic:L miItlO. os que 'l.lt'lram, enormes sacrificios, de tôda a
o próprio Govêrno do Es' ,ld'). e
neira.
direção dentro (h -qual me os que
realnler.tc a1S sens e de tõda a ordem, lá
3 Prefeitos. A União Democrátic
encontl' para que outras humilha- q:ladros e
qu~. dpe;s, passad 1 organizar cêrca de cem
mu· cional, antiga e poderoJ:l a;r:·e. adio
ções n- culminasse 1 con'n mim. a luta, os
as pCI2.:'3, cô- nicipais, em diferentes
do Es- pclítlca, venceu efe'in"'f"lte m' 9
1lão o p uhei para o meu caminho moda mente se
e;tnam dJ.'i me- tado. Nos 72 novcs
phs onc;e municípiOS. obtf'ndo ainu" (~:t:·o lHee nem O consultei, seguro que semprJ lhores posiçõp~,
até
"E' l,rocessaram
conseguimos nores resultados elll c'1lio:rarão
fui de que, nas ho as dificeis de h'Her"l1l perten ~lci:;
crgal',izar vinte
lO,);. mas 11em
Dêste modo, ao parti'i!) S ccw'l Prodecisão, s homens ue se prezam tido. Ne~' f'
l,~dos
an,.r'~""lI
('Q'ldiclatus ao gre slsta, sem a~~istência. ,''- I.' inrla
e que t
cOragem d ve:n enfrfntar não se rá dizer o!!e
p;eit.c, poiS
a c0l1clus:io de tradição poli ic!l :." Est\ I). C:li) umn
os acon cimentos por " on~a própria. dielo através da' c-o:"·cllt.e
ql.e l:ão "al
a PC'lI trr a elelç:io verdadeira vitória, ain:la m,~is q
bem arr star a outns
mesma C;i- pois amais ,~OE~I~"i a OUr'!1
remo um
contom.e .1~esmo eu- disDóc de apenas LI;1'. dep:ltad')
,,- Hn,eSE~S at
vista que, n,õs'e sentido, ral,
}·eção. Os Que me acompal~haram C' fóss~ qU3!quer :-t-, ,", ~r m·l.
fa:>:
fizeram spontâneament e quis Dtl1S oesto, no :ltu.:,1 go.'~: 1'. d('sr,~ a .
dois
atrás, forn~i au:; jt'rPolítica. Sr. Pr(,3,rl·~11'·'. :-J:io
noque, ap ar dcs im!Jec,1 03 naturais idSt miciaL
apitaI minein.
através de prxps;·.s rJt;',id,1S')<;
a tôdas as estradas da
Iltica, miO grUDO dir'gon'~, 11 ') r'l l,'\l1tO.
os candid lc)S pró!)rios mem públieo que pr:·'('I\(I.' st?
1\)0 r
e long:l esquece ngora 'le q .. " 'n' I culr Scl
itos apenas em clac·) m~'n~l- no concrilo dos SE'US rOl1cUR'i:lo tfm
ciássem
vitoriosos a n
caminha a. E quando éle na legis- t'ar'ido e outra
',G·'·.'(~:P,. A ".I-:'a
- JequiUbá. S:lY lana de Pira- Que se dar ao rE'speito la, \ (:" '1'~latura passada. tam'>~m re lveu, por p: bliciclade. i·.l\~t. i) {1;':iI mc,n:') n
Antônio Carlos, nos demais, reça ser respeitado. Minas Gr
motivos que não disca~o.
ar-se ao SE'W; têrmo~. o'·u.::' I C'IR".\! &'-,tr
ido não tem mai~ dn ql'e está. atravessando um d '.< mOI
então h rado Gover'1aC:o~ t avés da çãG do país' P'.1 ().; r.', (:'1 ie .
de cxi;,tên :iJ., const'gul- mais difíceis de sua '1ist1:1.\
ouechamad Ala Lil:eral. qu~ se esvíara pleito municipal do dia 2 ele
mos gra
o e ePi!.€Jr.03 vários mica e poli' ira. Os miaell',)S I o se
vel'l'adore~.
a.to. J, i UIlU \itórla. acham, entretanto. i:ll;):lS,IH'i'
ante
do Partido Social Dem"{,I'IÍ-t o, na- bro. Mas, aquêles que ~e'11
que.1e é ca em oposi.. 'io, ~st.
mts· ti astuta r1rn"reensáo de
Em Pi "
pcr'x·'ml)!), o Par- do quadro que se lhes I\ ·)'e>p;',t,. FI '3
mos que hoje o procu"am atIra con- homens do interior: que
tra- tido Soci
~ico .i:tm8Is ha- nb~ervam o progressO de ol,tr:
E-tra mi dirigiam· lhe c~itrça6 as mais tar-se dc lima eleição
unidpios Ivia tido
N:J entant<" tados. Êles admiram o e.'" ::jo
1mniedo as.
núros, antigos
em perto de
f;zemo5avã de compreensão e dilmid'l.je co.
Si desço, Sr. Presídê\1tp., a êstes e- novos. an'igos
m'll~'~ àêl('.' em perto dr
mil
" tiremos governadcres que. pela '::f)lhWta
talhes intimos, que Of'veriar.l fi r sem rêdes de águ
s?m ele- I quase duzentos
.
Em Sá,) r-!ar. pIa ponderaçáo ;leIo senti
aI,
qu<, :linda tén1 I João Ba ~ ista do Glória,
fi- lamente respeitável dos seus "to, COI~ne·--esqbt_\mr:nto. pois bem tricidade e rHI,r~'rlII
cumpreendo que pc!!' i '.:\ ~ e~'olução, conhecimento
que se IfaL, rll es- I zemos, coligados com o
gregam em torno 1e si •.-; ~('\.s n(é ada ;ação a novos prinr.ipi05 <' a
~"
ato h.io 'i:, ("'(;gur
fei'o, Vi'.!e-PrefE'ito e rlois
taduanos. f:iles almejam. já qt:e niío
rumos diferente, confJ:'rn as convE'apena~ para dois legislativo muniCipal.
o conseguem no presrn'c, \ 1!Il'ã 1 i niênci s ditarem, é ;.10 "UC sinto proque não l)ú'!2:';'1 ') pJeitc
Além disso, \·encel1los. C.TI
t\'Ta dos homens dr ~en.n L )111 :l 1\
funda ente, não como cidadão, mas
da importância. qliC lhe conseguindO as Prefeitul'lG de
mE'ntira. contra o aniq:I:1 \ l1('nl J ,jJ
como mineiro, o 6r<lU a que chega a
em dar.
tais e Santa Vitória, ;)'1d~ concorre von:ade p pular ,
direç o oficial do Estado, 'lrientad:l
da cidade on~e H'1.sci, per l!.O" unidos ao PTB ~ VDN. K::\ priDeus. Que jamais ,lcs.l'l'I'ar ~I (l!\
pelo grupo que ~)n,;ur" r.tê lx'netral'
h.a um mUI1lClplO Plll (1\,e o m 'Ira, fizemos (' V"p Pfc'feito. Em,
raz.lo. Ila-rlc c.\r \ pnJ~\ ' lI
G overn..o g'an h ou, 0111:1 ali ~a~ JXI.CO mais de no\'e 11l\1'\lC' ,) 0< o PSP I1 fi'll
no
io daquilo :lUe é mais
I
t'
f
I
·tá
I
.
il'
nhou
o,
govreno
.passado
~
('.ome
ali
,pO.l'<-".,
se
coll'gotl
CO.ll
outll)"
P'll'~I'"f fl'C'IO
10ra
ao
di!'
rIU bec r pel ve - a a.1 la h
I
, -".
'Mina~ G~rai~, pol~ aquj
gal: ara. quem tIV':.r: no
u~~ro, a d03. na disputa de _IO~a.I~S de verea-I estare
vigilantes, n.\ Ol!feS1 00
c::nçar oe s:ms o'~.:f.'tivos.
Conheço bem o Par"'do
pCI ~p~c.tlva do .Govelno. ~ U.n an De- d?,e~. Portanto. nao ,l,,]Jutam()~ a." POVo min
com o til' ue n\'O I,-ito
irlrático e os seus hom~m
mocraÍlca NaCIOnal, ,10 00\'e"111, fez ele', oes, cO!lforme o a~','lll G')vêruo ele. para
noticia 'Íl~:CIll.\ct~ pe..
n int.erior e em
um grande número de p:"lclt.:>'i. O do Estado deseja. in,illua:, 1;,)5 72 Jrj .• órgãos
d- Gc\rl'llo
SU:I dirpc;i\o, na C,m
e n~ Goyêrno atual fez maior nú;nero e, mur.;<'ipios, Illas apenaci (':n cinco ci- daquele
A~sembléia Leal"""."
do Estado aSSim, suceSSivamente.
d;\di'S.
at:l:glr a"a I'
n)~Sa
..
a ção, ir
t'
conta com
de valor, cidaMas,~! não estou muito engsnado,
Além di~so
~ •
., 11~ (ldãos da
e da maior iludido mesmo; si não iallr 1orm vel pre3."l') feifa 'últ.ima- dual.
)l!i Ila es[a·
re(:ep,tiv'lC!!~ _
das prúfel'ên?iaf ine-l\orável da
. . , "jrincipal- tr.f:n~~ na política mineira, qL:ando se
:e:ste será o nosso lem:t
01ho por
'POIlU....,"'~, N~Q llie nego o plestlglO I mer:te em, mnas Gel:'\~s, oas mo~l1. moblhzaram todos Q.3 recarsos para, olho, dente nor d f
/..('Jn:
• nem ousal'll\ ar~mar a sua capa·ncaçoes polltlças de elel~ao p:,r:J eler- qti( se a COllsCgl\t~sc, a qUa,!qtll'l' 111'eço. 1lIuito bem)"
en.e. (J11:
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já. não direi do pobre, mas do reme- - pelaa quais chego a esta conclusão
diado.
são as seguintes:
Nêsse sentido, recebemos na Comis.. A Academia Brasileira de Lesão de Educação, presidida pelo emitras, em sessão de 12 de 9g0StO
nente e abnegadO Deputado Eurico
de 1943, aprovou a seguin ~~ reSales. , .
solução:
O Sr, Eurico Sales - Mui~ ebrlInstruções para a organização
gado pelo abnegado,
do vocabulário ortogra1ico da
O SR, COELHO DE SOUZA - ."
lingua portugue,a
que ali ainda se encontra, memori- I
O Vocabulário Ortog,'áfico da
da Câmara de Livros do Estado de
Lingua Portuguesa. ter:L por base
S. Paulo, no qual nos expõe, minuo Vocabulário Ortogrei/ico da Linciosamente, os perigos que represengua Portugllesa da ACCldemia das
tam a adaptação da nos~a literatura
Ciências de Liwoa, edição de
didática à nova ort<Jgrafia, sobretudo,
1940, consoante a sugestão do 81',
numa ép<.l:a em que o papel é con iMinistro da Educação e Saúde,
derado, segundo
declaração recente
aprovada
unanimemente
pela
do Sr. Ministro do Tral;).31ho, mateAcademia Brasileira de Letras em
rial de guerra.
.
1942
P
29 de janell'o de
.
ara a
A terceira comequência seria o en.
carecimento dos livros, em geral,
sua organização se obp.de.::erá lipelas razões apontadas e por mais
gorosamente aos itens seguintes:
()Utras. O trabalho de revisão passa(O grifo é nesso),
ria a representar alto custo, porque
O Sr. NestOr Jost -:- V, Ex,- disse
poucos serão os capazes de proceder que ia resumir seu dlscurliO naturalà revisão, dentro das exigências do mente supondo qU,e fô.sse tarde;, eumistério do novo sistema brtográfico,l ~retanto, quero aavertl-Io que am?a
Por fôrça da velha lei da oferta e da e cedo, poIS estamos começando o dIa,
procura, todos ê~ses revisores passaO SR., C~ELHO DE ~OUZA
l'iam a exigir altos honorários pelo Sr. Preslden,e, o adlantaa? da. hora
seu trabalh(l.
e o cansaÇO em que estou nao me perO Sr, NeStor Jost - Essa lei já foi mitem apreciar devidamente o primor
revogada!
de espírito do nobre Deputado Nestor
O SR, COELHO DE SOUZA - Fui Jost.
procurado, no inicio dê~se caso, mel
A Academia Brasileira de Letras,
se começara aqui na Câmara a dis-. em sessão de 12 de agõst\J de 1943,
cussão da mensagem presider.t::i:ll re- . conforme acal:N de ler, aprovava,
feren e ao rcôrdo ortográfico de 45 pois, as instruções para elaboração do
por e se eminente espírito qu~ é O' Vocabulário Ortográfico da Lingua
Sr, Augusto Meyer, Diretor do Ins- Portugue~a, a ::9 de c:~;;tmbro de 1943
tituto Nacional do Livro, e que nos era assinada em P\Jrtugal a COnvenvinha advertir sõbre a des?rdem que: ção Ortográfica que firmava o critéacarretarIa para a produçf.o de seu rio do entendimento do dois países
I~stltut~ uma nova reforma ortográ- para solução dêsse problema, A adofIca, T/l~aS 2~ preciosas obras que, ção das in truçóes e do vocabulário
hav,iam Sido aI! lançadas, e que têm I foi praticada por ato do Sr, Presienrlque~ido _ o !lOSs,~, patr:môn!o ~~ul-I dente da República, de 1. o de unho
tural flcarao InUtl Iz~das por orça. de 1944. A sequência dessas datas me
- de uma nova adapt lçao.
leva à convicção de que o sistema orA penúltima COClsequêncla, Sr, Pre- tográfico de 43 é o previsto na refesidente seria a necessidade de adilp- rida Convenção que diz, no item lI:
tação das publicações periódicas "Art, II - As Altas Partes
jornais e revistas - com todos os il'Contratantes obrigam-~e a estaconvenientes evidentes em si mesmos
belecer como regime ortográfico
e o tumulto administrativo que daI
da língua portuguesa o que resuldecorreria, Todo o nosso corpo de
ta do sistema fixado pela Acadefuneionários foi selecionado - e esmia Brasileira de Letras e Acat u rendendo ao nosso funcionali~mo demia das Ciências de Lbboa, para
a hom a em de supõr que tivess"
organização dO respectivo vocabulário por acõrdo entre' as duas
sido selec!onado por concurso na
baoe do ~istema ortográfico vigenle e
Academias" .
deveria -haver uma revisão de conhe(O grifo é nosso)
clment s de todos os nossos quadros
Ora, Sr, Presidente, ná" podemos
de administração, Até as nossas ré- presumir que homcns tão eminentes
dulas, as nossas pobres notas de Clr- como o Embaixador João Veves da
culação, deveriam ser recolhidas e Fontoura e o Primeiro Ministro Ansubstituídas, _ porque impressas numl tênio de Oliveira Salazar tivessem
ort<Jgrafia nao mais adotada, no paIS, empregado um verbo em tempo inaPe,rgunto se est~ .a admmlstra~ão i dequado. Se dizem _ é o que resulta
braSileira em condlçoes de enfren.ar Ido entendimento entre as Academias
mais êste problema; de acrescentar,
_
aos inúmeros encargos que a e~ma- e nao o que resulte ou o que venha a
gam mais êste.
I resultar?
devemo:; pr~sunllr que se
,
referem a uma sltuaçao passaàa.
Por tõdas e sas razões, Sr, PreslO Sr. Eurico Salts - Mas também
dete, pal'ace-me que devemos repelir I~ão usaram .. resultou". Permita um
\ igorosamente, como já foi feito nesta esclarecimento. Sabe V. EX,a a atenCasa em dezem.bro do ano pa"adO. o ção com que ouço o brilh:> das suas
Acórdo OrtográfiCO de 1945, pela exposições, .•
ap:'ovação do projeto ord. em di~cu"-' O SR. COELHO DE SOUZA
l-ão e pela conservação do sistema oro Com heroismo,
tográfico firmado em 1913. Surge 1 O Sr, Eurico Sales - Mas também
aqui, 5r. Presidente, uma nova ques- mente néste caso, em que seu estudo
tão: o sistema ortográfico de 1943 de- é evidentemente blilhante. Mas nêste
verá ser mantido definitiva!llente, ou passo não posso acompanhar V. Ex,"
até novo entendimento entre os doi. A mim me parece que o Acórdo de
países, até nova conferência aeadê- 43 não foi sancionado pela Convenmica?
ção de 45, E~ta prevê um sistema a
No final do parecer que tive opor- ser seguidO fut~am?nte, tanto que
tunidade de ler a esta Casa e apro- fala no vocabulário a ~e organizar.
vado consoante encareci escrevia eu:
O SR. COELHO DE SOUZA
"para que as divergências ainda per- Recolho com prazer o aparte do meu
sistentes - a que se refere a mensa· eminente Presidente da Comissão, que
gcm persldencial - sejam dirimidas I desde muito me acostumei a admirar
por uma nova convençáQ, que consul- e registro que o ponto de vista de S.
to à realidade brasileira e aos inte- EX,a é o mesmo constante da emenda
I'êsses do nosso povo, caso não seJà substitutiva.
encaminhadã à Mesa
julgado ba~tante, em face dessa expe· pelo eminente líder da maioq,1, SI',
l'iência, o Acõrdo de 1943".
Deputado Gustavo Capanema.
Para mim, o sistema ortográfico de
Tive oportunidade de dizer, talvez
1943 é o previsto pela. Convenção 01'- em êrro, que para mim é o si~'~ma
togr~fi(;a. que aprovamos, E as razões ortográfico promulgado peht POllaria
-- Ja agora devo dá-las em resumo de 1.0 de junho de 1944 é o previsto
I
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no item 2,0 da Convenção Ortográfica.
O substitutivo resguarda perfeitaPensa, porém, de maneira contrária o mente êstes pontos e declara, em seu
eminente lider da maioria, Sr, Dct-~l- último artigo, que o mesmo .istema
tado Gustavo Capanema, que encami- vigorará até que se reaJ1z2m novos
nhou à Me~a emenda sub -titutiva ao .entendlmentos sem fixar prazo para
projeto 1,982 que, com sua fidalguia ISW,
habitual e sua elegância, teve oportuO nosso objetivo está pel'feeitamen.
nidade de me mostrar antes, ou me- te alcançado. Desejamos que o Acõrlher, de submeter aos "três mosq;;~- I do Ortográfico de 1945 não !õ&.$e apli.
teiros" do Acõrdo de 43 Srs, Deputa-I cado, porque o consideramos inexeqmdos Rui Almeida, Aliomal' Baleeiro e I ~el, nocivo e atentatório à nossa so'
o oradcr, que deram sua concordán-, berania.
cia ao substitutivo do Deputaco Gus., E.s;e objetivo, está al?an~auo, repito,
tavo Capanema,
porq.le o própno SUbstltUtlv" CapaneO Sr, 051caldo Orico - Considero ma, embora resguardando a fé do 'fraque o nMre lider ~!I. maioria <,l1e~ta tado, ~s disposições da con vençáo 01'Casa, tem re~ponsabll!dades clç!1Dl~as. togr~fJca, compromisso de honra ae defm.Llvas no encaml11hamento des- ,sumido pe'os dois países propõe a rease Acórdo. porque, como Mini~tro de, lização de novos entendimer.tos futuEstado, buscou aqUilo que .odos de·' 1'0,<, fIcando em vi~or desde agora
sejamos e dc~eja, a _opinião pública, o!icialmente, como jã 'está de fato, ~
das duas naçoes Irmas. PersegUIa V .. sLStema de 1943 e definitivamente reEx,- aquilo que todos perseguImos: a I vogado o decreto que promulgou o
unidade gráfica da lingua portuguesa, Acôrdo de 1945.
nos dois paises que falam o mesmo I Estamos perfeitamente satisfeito~
idio,lna, Assim a solução proposta por: repito, porque o nosso Qbjetivo, dita~
S. EX,a, desde que consu:lj! os r:ossos, do pelo espírito público e pelo amor'
pontos de Vista, no sentid,o de man- à nossa terra e à nossa gente está
te~m~s os .nosS<Js comp,romlSSos com a, alcançado, e consideramos encerrada
opmlao publica do paIS e, ao mesmO a nossa campanha nê'-Se terreno
tempo, s,alvagua~dar as obrigações 'ie com a certeza de têrmos cumprid~
cart\.ter internacional a, que, estamos. 11,OSSO dever e contribuldo, com espisU,jeltos, de_de que t,udo ISSO flque per- ,rito d,e eqUIlíbrio, para a SOlução que
feitamente esclareCido, pod_e e deve conclllou tOdos os interêsses em jogo
merecer a _nossa conslderaçao, no sen- - esperando que os futur(lS delegados
tido de nao preJudicarmos OS interês- sejam mais avisados e prudentes do
ses dos editores e da mocidade brasi- que os de 45.
leira, e ao. m~smo tempo alcança~mos,
,O Sr, Eurico Sales - Desejo se 1'1'sem preJUlzo da prosódia brasllell'a e , glStre nos Anais desta Casa que a
dOs, i,nterêO'ies da lingua, que falamos vitória de V. EX,a foi alcançada em
O oOJetlvo c"mum a umdade grátlca, favor do Brasil e com a colaboraçao
de tóda a Casa:.
'
O SR. COELHO DE SOUZA
o. SR. ~OELHO DE SOUZA
O pronUnCla!ll~nto de V. ,Ex. a , quer
por sua r:Jt~ _autOridade mtelectual, MUltO obrIgado pelo honro.so nparle
pela sua po~:ç~_o dz membro da Aza- de V, Ex,-. (Muito bem; m,tito nem.
demia Bra~!leira de Letras e pela Pa!J!!as. O Orador é cumprimentado)
posição que tomou, desde o início, em
DIscurso do Deputado Sr VGSCOI1~
OPOSIÇi:.O aO acôrdo OI~tográt!c<?, ~e celos Costa proferido ita 5e~~ã') cio
1945 empresta maIOr relevo a InIClatl- 1 dza 7-11-52,
cuja
Pfl~lIc'l ',i:> se/.a
va do D~putad:> Gustavo c.lPanema' l:f:e~!~ta~~p~
o st!e"r~io~r~m,e.L~n~m~F~~f.ll~~fj±}
e indica que chegamos neste assunto,
::. •
a uma solução que reune as opiniões r, P residente.
e os pontes de vista opostos, com n
ã,p era d sejo meu
preservação dos interêsses educaciouna para tra ar W,!
nals e sociais a que me referi há pou
l o, mormente O'
ue
en ,as últ!m
el çõ" m lr1 "ip
co,
O Sr. Osu'alclo Orico - permit·, , l''1r :das em Minas G'
me V, Ex,~ outro aparte, para e I A exagerada pub k
pres~al' que não foi uma intrall~igé -, anto, n
CapItal da.qu~le Est;\
e
cla, ou um propósito xenófobo que I sI run I tida para O Distrito }o~c Tal
moveu a {;efender o Acô~'do de 19
de ma: s l11l!dades de Fede.·nça. rl"contra aS inovações susci~adas p a as agêl ias telegráfic.'\,. orilll1
d~
comls~ão que discutiu o assunto
1 lo,iciári
fOrJlecido pl"la P..l'l I c, I
List..oa. Foi apenas a salvaguarda
Liberdade,
obriga-me a a~\; f [,'J'
prosódia brasileira, e, ao mesmo te
para a pre ação de al;;,:1'5 e
cc s'ápo, dos interê"ses da mocidade
rios cs'lare 'mentos em D,'.J
I[) d t
no.sso pais, Mas não Unhamos e nã verdade,
temos em vista, de nenhum moC!'.)
A respeito e minha pe.s~o e pc)']contrariar ou desgcstar os nobres ir clári' então, tem sido ,a J, ,'"H"
mãos do outro lado do Atlâ.ntico, qu j mdo·se de ca ter a·,ê ll1n) in;de.sejam aquilo que todos desejamos C:'oso, prJo.,uran o, atl'<lvt'" de :"\;:1unidade gráfica, dentro da qual • rus referências, 'mprõprü de q,lcm
respeitem as peculiaridades comun luta com. as ar ~ d') ~ [";\llde, t _
ao idioma (los dois países que fal;u \';:;tr 1'?"O~ pela ltrlg~\ FPll',,: (u'c estão submetidos ao Império G I IglO1'. :-.v~, gera
enJ m, lo '1 :dl:grande idioma que nos foi lrgado pO t,~"njc til illfâml
pr!1í' o ao t ,I·
Portugal.
ra'/'r d' -lllClIl as lJ' "',cl""
O SR. COELHO DE SOUZA _ O
ill.nel1'&~f'1 é que
,JrdtíCil d';, "s
pr·;ccssos,
tã
centrá
<lo
'j, tr'll'
v
substitutivo Capanema, no artigo 1."
(a.
"ter
d~
'povo
m
'1'0,
s~Ja n;r I J.
de
declara restabelecido o sistema ortoa
noma
ofICIal
deu
tI.l
qual ali
gráfico do Pequeno Vocabulá.rio da
procura
impOr
m
'
Lingua Porluguesa, organizado em 43 elizmente passage ro e
pela Academia Brasileira de Letras.
Minas Gerais, que se
Noutro artigo declara revogaC:o o igida por cidadãos da
Decreto 8,286, de 5 de dezembro de ompreensão mo aI e re
1945, que promulgou o nefasto Acôrdo I entimentos alheies; qu'
resultante da Conferência Interilcadé- irigí-Ia homen como, SJ 'v LI
mica de agósto de 1945 .
ão, Raul So~es, Melo V n:\ 01pEm outro artigo declara que o ~O-, ário Maciel,
Benedito
~adaff'~,
der Executivo fará reeditar o pequeno I I>ã,o Beraldo, Miltcn Cam os, q',e
Vocabu:ário Ortográfico da Língua I odlam ter ido, conforme
cur',IJ,
Portuguesa, para o que ~erá aberto o
~ü 'S
neces<ár a compreensão
necessário crédito,
omprumis os partidárics, .IH.;
to JaPOr tooas essas razões, o nosso pon· lais se xorb1taram jJS pri '11)100
to de vista está perfeitamente aten- e dir,ni ade de suas ~ol,dico
(lC
dido, Batíamo-nos nesta Ca.3a, e fora
agi~trados, assist.e,
,1gO.-.1,
in 1,7dela, professõres, deputados, gramáente, ao degradante 's')etác \11) j'~
ticos, escritores, pela não aplicação ecido ptr um reduzido ~,l'u'}o de
do acôrdo de 1945, considerado inexe- ntação est.rltamente pes" ,aI,
quível em nosso país e atentatório da
nta lançar a discórdll, fomr'.1tolr
cvoluçfio do idioma na no,<;sa te\'l'a.
io, Implantar a desco.Hl l'1<'a t
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betição, por considerá-las obras
de salvaçao pública. E é contristador veriticar que as verba~
destmadas a tão nobre fim serão empregadas em pura perda,
porque nllo se pode crer qU;)
analfabetos venham
aprender
um sistema de escrita que as
elites culturais do pais não po·
denl dommar que os seus pro
fe'lsores dificilmente podem en.sinal' .
Atingiríamos então o ab~urdo
da escrita ideograjica em que
um indivíduo abe escrever mai!.;
palavras do que outro em que
ninguém sabe grafar tcdos J,
vocábulos do idioma. No Brasil
a escrita correta seria priülegio de meia dúzia de filól0 6 cs.
Iniciados nos mistérios fonéticos
e evolutivos do idioma.

o

•

/

EMPRtGO DO ACENTO AGUDO

O acento agudo, tradicionalmente símbolo de abertlll a da'
vogais a, e, e o, tanto em Portugal como no Brasil, e assim
considerado no ., Acôrdo d~ 45'
como' de
emp~go
especifico
quando coincidem as pronúncias brasileira e portuguêsa (ct.
Art. 31 parágrafos 1,0, passim
das "Instruções") sofre uma extensão de seu uso em prejuizo
da primeira.
Como há alternãncia de timbre entre a pronúncia brasileira
e a portuguesa de palavras como
Antônio e pr~mio (em Portuaal:
Antônio e pré1nio) , a rigidezO do
sistema cede em beneficio da
pronúncia portuguêsa,
Que o critério é unilatl'ral,
prova a solução razoável dada a
c 1S0S semelhantes,
Fa7; se a
exceção prejudicial
ao Bra~il. :onstante da Ob~erva
ção 4." do Art. 31 das "Instruçõe~·' .
·' 0 ac~nto
udo no a, e , o,
de pronuncia não invariável no
Brasil e em Portugal serve apenas para indicar a tOl1lcldade e
não o timbr ". E' o caso de paorno :Antêmo e premw.
Entretanto, a regra de acentulU' a ba,e dos ditongos tÕlllC?S éi, éu, ói, apresenta a exceçao:
"As terminações eia e e co em
que não e invariável 110S dois
paLSes o som aberto do e, não
levam aento aJudo: assemblela
Crimeia,

Doroteia.

DulclILela'

E 'LeIas. fielela, tdew. Judeta, m~~
lopcia,.

ono.:natopeia,

pia tela,

dlS]11zelco, . epolleico.,
mor/eico.
onomatopelco, prosopopelCO, etc.
Em todas essas palavras o c
te fechadoé aberto no Bra~il c
geralI?ente fechado em Portugal.
A urudade só se pOderia maml'!'
sem prejuizo para uma das Partes d? Acõrdo, pela supressão _o
diacntico. Foi o que lle tez, taivez porque no caso seria POrtugal o prejudicado.
Por qUe não aplicar o mesmo
pril~cípio 1e
upressão do diacr;tlCO em p, lavras como 11rémIO, em que o. e nãtl é invariavel
na pronúnci dos dois palscs?
Ou. então permitir a distillÇfo
de timbre pelo emprêgo - f)~
lIe ntos agudo (elL PortuO"all e
circunflexo (no Brasil)?" '"
VOCl ler aos Srs. DeputadOS a observação do parágrafo 3.° do arUno
36 ds instruçõe
autêntico quebr~
cabeça Diz assInl:
"Não f;e escrevem com ini"ial
maIúscula as palavras monoss{l~
bicas, como artigos defmidos e
contrações ou combinações de
pala \' ras in!lexjvas com ê~~e5 l'le
meutas, nem as palavras infles 1_
va~, a não ser que figurem .~O,l;.)
primeiro elemento CIo t'hll0 ma')
e:;crc,·em-se com maiúscula inicial os arti ·os indefinidos " as
pa 'a~'1'r s f 1cxiyas".
/)e a~ôrdo com essa charada. a frase tão comum .•.
O Sr, Rot/i Santos - V, Ex,' leu
eomo na tal história do telegrama do
menino pedindo dinheiro ao pai •• ,

o SR. COELHO DE SOUZA - De I O SR. COELHO DE SOUZA
sorte que o provérbio tão conhecido: Mais uma vez, registro, com acata·'Nem \'udo o que reluz é ouro " de- I mento, o aparte de V. Ex." .
ve-Se escrever - as duas pnmeiras
O Sr, Carlos Valadares - Levanpalavras com as inicials malUsculas; I tei a dúvida e V, Ex.~ me respon·
a terceIra , com letra mlnuscula; a deu de maneira com a qual não
quarta, com rnaiuscula; a qUll1ta, I concordo,
~o m malúsloula; a sexta, com l11inüs- I
O SR. COELHO DE SOUZA - Se:ula; li sétima, com maiúscula.
I ria muito grato para mim estivesse
E' urda SItuação que raia pelo V, Ex,a de acõrdo e lamento não
gro esco, simpleEmente.
,tenha minha respo~La alcançado essa
O Sr. Rui :Santos - E' melhor dl-, concordância, mas eu a dei como
-"cr pt:la Ilnbecilidade.
podia,
O :Sr. Carlos Valadarl's - - Estou
O Sr. Carlos Valadares _ O acôrOUVillClO, com a máxima atenção, o I do de 45 precisava de outro ato, que
,,"CUf!>O de V. Ex," e, em pnmelro I o prcmnlga~~e. Ele não está em vi.u"ar, agradeço a referenclH ao meu P.Ol'. Não havia, PO!·t:l!ltO, necessida~:.:oauLOru.ado voto, na Coml~~ão de I ~Ie de um ato Iqislatiro revogando
",aucuçao e CUltura. Quanto ao me- esse acõrdo.
dCO, eMOU de pleno acôrdo com o pa-I
O SR, COFLHO DF. ~OUZA. -- Sô,eClT de V. L.:,". 'l'enho, port'm, llua~ l'ro I'sro€ aspe~to já dCbaten'os na Co.iu.:das A primeIra e a segulllte: O 1'1iss:;o, na srs~1io de 15 de dezembro
acordo de 19'!5 fOI a;;rovauo. purem, do ano pa"ado, ql'~l1clo foi apro.1aO jJ;omulgado. ~LlC!r 017'r, 1,~IO vauo me'! p:I]'e(,l'r. A volta de Vos~a
~l1troll em ,·igor. Por COtl.' ;ull1ce, I Excelência ao nH";mo tema repl'e,lcqunto:
.1:';' po<sn·rl re\!\.'<.ar-sc S"!1ta appnR" a pertinácia, o vi'J,or
'CU'uU ainda núo em vlgc.:
rl 1 intelir'êp('ia do V Ex", na defesa
O SR COELHO DE SOUZA - E' dI' <ell ponto ele ,i<la
)o~s,l'l relognr o de\:rel.O,
Chp~amo" a I'<h ~i:11:1l;iio: a Con"
O SI". Cc.:rlcs va!(!dares
S( 'un- v~n~fio OrtO"rHica n·ío e-tr,va eIr
Ja du', Ida: ~cõrdo e aLO b,I,I,~ral, v',,"or, por'1,!p fOI
llroml1l~ada
por
"ue depende da vOl,tade O~ duas ,im'llp~ de '''eto. oll:ll1do p,;'ava ('
.~a,ões. lSera pos~l\el, !Jl-r ato Ulll- C0n~'·e<';0 1"11 rr"~ "o. substituindo r
.a,,,ral, relogar o Congn:<"o um acár- FXP_'tlth·o ."I~' fl1,.'"õrs .. A l1romulg1f'QO dena tpr "Ido fClh por dp,
Jo'!
creto-lpi r. e'ltrntanlo. não o foi.
O sn. COZLRO DE SOUZA Por pssa r.1';o, o Prp"k]rntc D' 'lT
'::om re.er,,:lCIa a pnrnelra parte,lmandeu a ('onn'l1rdO ele 194B fiO
~umpre e.':iClarecer que o pruJetu nãu COIIITre,:so. Toda,:ia, o Acôrdo Ortoil~a revoJar acó:do em vigor, mas er:ífico de I04:i foi prc'm'Ilgado por
J decreto-lei Cú;lllll~lO, pCllellO, qu~ um decr.?to-lei. ato pt',·feito em &!
J instituiu. O acordo e~ta em vi,;ol" !11 P .<!110,
autÔ!101'1· ' mpntr,
pprfeltt.
de 1ure e n:'lo de tato, e a Cll"Cllllstau- I 1l0!'OI'C foi ur0Pl11 ·'ado pelo in~trll
'
':la <te náo se encontrar em ngor I mPllto h-il)i1 n"llrlc
trm')o. in~tru
n
je tato e do.s m e1l10res argumentos I m""to c0m""teI't
por decreto-lei
"I uanto a sua lmpratlcabIIIdacle. a ~u'll R"h, a ~illlnr<i,., A cnu·a f> In'llh
ü1exequib,lidade no Brasil,
'ist~l:tl', mas o eleito é completo
.
pe,·relto.
"
Pelo Decreto-lei de dezembro de
1!!45 _ ato pp.rfeito ao temp" Sr. Carlos Valaàflr('s - Queru.
.;ou es.abelt,~Ido que pa~s"rlamof" norpl11 \." .. "C :lnt"· c' 1 Con: titllir •. c
Jaquela data em diante, <l seguIr ()
dC1)o:, dcla. pnl"l ,·alidadp pel'f"itn
aco:do de 4:>, Logo no ano !>egumte, d~ Acordo e:·a preCISO a promulga~orem, por r'ortana da SecretHli.t do <;':10.
c:atete, o Govêrno da RepúblIca ae-I O SR CO""" TTO DE SOUZA _ A
Lermlllava lOssem tOjós o~ atos redl- I verdade é qu~ ,~ "manhã o S"nado
b.idos !lOS t~rlllO,' do sIstema orlogra- ~'l'''o'·ar m~"<ll ·rm nrc idcncinl qUE:
lICo de 43:, .
,
, pede a ratifica"iin dn conve!lção jà
O ::>r. "allos Valudarts - O qUe aprovuda nor ('sta C:J.S:I em 15 ti"
prova, a a,tlU!CjuIa entao rel~lante,
I dnem!;!'(1 0.0 :lllO pa~ ado. o decretoO srr, CüLLHO DE. :jOUz.A
O IPi de 1!1!5 ent·ará. !Hltomàtic'amen~lllt' pro,·u a allarqUla eXistente no tI', el'1 vigor. dE' ,orll' OUP no~ deveil:?~. ~m m:lt;rla admlllbtra~1\ a, em IlJO~ a'~t"c('ci"r 1]'1
r(,\·07ar~o
p'lrn
hlel alC!l1la le.,~I, pOIS o qu, \cmo.; eVltal' e~~p mal m1ior. (l, nessa l'esl·, 110 !i';;lme ctlutunal, entl\O em VI- posta. e,';tá li ('o'ltradila à se!!'l1ncht
g~;', Slmple~ pOl'tana rero~ando dC- ohieção ley::ntar},l pOr V,. Ex.' ,.,. rrccIcto-leI.
dIto Que lIao tlvr""e ~'1llsfrlto VOSS!1
1
SR. TENORIO CAV1\LCANTE -:- I Excelel1C'!a,
porque durrlnt.(' multe
V. Exa. se esquece de que, neste pais tcmpo di.scutimo~ PSSf' l'Is"nnto
uma da cOIsas maIS bem orgalll7ad"$ I O Sr. Carlos Valadarl's _ Comilllllda e ti de~ordem.
'de roo A~õrclu romo um cOlltrat<)
O SR. COELHO DE SOUZ_'I. Em ('omo ato bilateral. fll'mnclo eutre
s~6ui~a, feita a reda ~ão final da CO;- doi.< pa;"cs Portugnl e Bra~il. A~si~
tILu.çao. de 46, pl"oredcu a .~lla rel'lsao In~do ê",<C' at0 é possfl·cl. poqUllt('
o .) fl!,OlogO qu~ nos reyle,<entou n.~ cu - po:' ,'ol1ladn u'lilatcnl do Bra
Confer2i'CI.1 In~er-AcadeImca clt' 4J si! re\'ogá -Io? N~o acha V. Ex. a qUf>
- Profes ~or :'ia NW1C,>, e o me: mo n formn h~l~il de re\"ogar o Acôrt!c
lanço·: nO~ ~l~ Carta Ma~lla no lst::- seh outra e IV1' ato lel'iAlatl\'o?
ma orto':(rafl('(1 dI' 43, nao no de 4;>,'
.
'lUf' adotarfl. I' [õra promul~ada }lor
O ?R.. COEUj" DE SOUZA
A
ctf'rrcto-lei, em dezembro de IN5. ob.te<;l'Io de V. Ex.l orore1ena sC' ('
Tudo lS50 prova que o, própriOS au- i T.ratado !IH'!<' e SIdo aprovado. AI
tores do acordo orto~rárico, rmIJor;l i nali podf'llll sl:r CIl'nUl1chle;o por um:.!
tenham vindo a PÚbliÚ., it1fil1itas ye- da~ par~('s, ma~ ainda não fOI _aprozes, C'Qm valor, talento (' cultura, el2- ,ado, l1ilO ulcançou a ap1'o, a\~cJ .de
tende: sUa obra, não ~e acharam com Senado, portanto r mexIstente, lllcora~clll para aplica-la.
I ," l1bsIstente Fst'll,;n~ al)I'OClnl;do urr
.
decreto-leI que prom'lhou um si:-te
O Sm AUq1(çto Mezra
Ao tempo I ma ortográfico. E<ta fi realirlade
dll, di+adura. tudo se pndia f,v.er. ~e ésse ~it('ma orto~rafico resultou
~oje , porem, temo.~. Ullll Con~titui- I d~ lima clJ111eri'nc!:J. iIJler-ncadenucf
çao que garante a lIberdade de fle 1- r.U de qualquer outr) ato não intesam~l\to, prinCipio funjam~'ntnJ
d,\: rcssa: pOderi:l t"r re,ultaelo simple ...
dll(tl. ,.de humana. Nlll;\Uelll poeie, mente da A 'aJehlÍa Bm,ilelra de Le.
absolu\ame~1te, ,fazeI' l'Ontl:lto ferin- tras ou, atÉ', tcr saldo ela cabeça de
do ~ se prlllClpll1 CO·l"tl'uclonal. Es- t!ln filÓlo:Jo
·. re, er certo c::i!~(' .,nbc r ; o <a!}c>'· in'O SR. °PRF.C:;TUy}''TE
Pp·'!11ita[lira a escrita certa e a conctuLa CXfl- me o nobre D~J1ut'tdo intrrromper.
ta
Não ~e
pode.
'1bsol'ltamt'ntc, O tempo de V. Ex. "cstá a findar
e~tabelecf'r. reJra~ nCln
acôrcloi' fp-, mflS I'xi.<te ,õl)rr rt me"" dois l·eQt'e:1l1&.. I pnnCIplO fundamental da !j- I rimellto.~ solicitnneio a prorr-'''ac:'\0
;('rd"u(' cl~ .. p~n~am(,l;tl'. Ei'cl"i I'PI"I elE' meia hora pa,11 o"r V. Ex." con,
certo constIllll hberdade po ra cac];t tin'li com D palan:l.
um. Não se pode, llortal!to . 0ei'truir
Fm votac'io (Pall~a).
a Constituição Br a,ile;'·~, 1''''·'1 ndoApro"odo
tar regime absurdo, de que, fellzV
Ex.' ·di"põe ainda de mei~
meme, já saímos. ~
, hora.

I
I
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O SR. COELHO DE SOUZA - Sr.
Presidente, já teria concluldo as minhas considerações, se não ti vellse
Sid? honrado com tantos apartes
mUltos dos qllaL~ yerdadeiro~ di.• ~ llr
sos par,'.lelo.,.
O Sr, Ruy Santus _ Anles clt' V.
Ex. a co.cluir, Cjuerh t'.<;trar:har q~' o
Deputado Sr. Carlos Valadares l~ÜO
tivesse acpito ainda as suas C"OllSUC'
rações, porque ha ll].]i~ dI' ano o 1'1'presentallle b.liauo vem disCIl:il1do a
luestão com V. Ex'
O SR. COFLHO DE SOTJZA
I u~~mo~ cordialll1Plltr 1\ é se l~<peI'o,
nao e rcrcloclc?
?lI.:ls. Sr. Pn'siúclllc. clepob da leitur~ de\.,
cap;lulos elo pare~'er que
eVlQencIa!ll a Illx'lvidad(' dêsse Acordo, cabe-nos li s2<::llillte prl"ciUlü I:
'Que CO!ls!'(IUenci.l~ elrcorreri:lm d,\
.prol""çuo clu Acordo de 1!H5?"
" As cO,,:,CCjll"11ClllS elc ordem polí~.~o fOClal, ITbl~!t.ll.lh ela "'l]ÍI':,\à<l
,.le~~e A('ordo . 1 no 1'C'deríam ~er p oICS, A prIl11PIl"1 d('L'~ '·... I"á a !., v r a
'?f)lull (O
t l'a' ~~a f':-:~.qcate no ih ..
unto,
Sr. Prl' idv.ll\, SI" . Dl';1:1' ,Id)< r!ll
'"CC da r('c!. (",lO CiC aL;I!lllr;S d,l;, bl" ~
,lo Acôrdo de 1!14,) quc aqui li, t CI~
ll!tro., que na" ll~e toi possiv.1 Ir·
\ao me <lITC'crll de dizrr: dllvid oqul.!
~~ n~o Ull1a Cl"l:lIlÇJ CC grllj:O escol·I!'.
la !lao um jO\'('1l1 dc tur,o .'Ccundá:10. nl<ls ol:e file alunos de curso su:)('ri~r, ate p~~"oas portadoras ele i'1.'n,rao gl'ml, exccl,: os rult 'S e os
'rudItC'," iniciados nos mistc"·ío, da
10l"J ortografin, srjam rapazes c:e e~
·'l'p\'er.corret ll1~lltl' d"qui !-'{)r diunt('
A pior CO!l.<cquel!c;a da co:)" <~I:
m que temos vivido é que jú c' ,a.
l~rec('u, na noss!l. t('!Ta, a S.:l~(':'O :'0,
'I~ I do erro.
Em todos os
P ,"'<
'ultos .. os homens Cjue f;e 1)1·e7" li! de
,n~trUldo,'
re;gulll'dam, acima
rle
udo, a forma do seu Idiom. Não
'J1,rontrnrcmos um Íl'ancês, um alr'n~ o. ~1:11 ingl<'s que não escrel a COl!!
'01"1'('('1'0 :\ sua lin!;un. Entretanto jli
;~le"amos a uma tn I balbúrdia, a unl
'ao~
Ile~<a matérb e ê<;,se
cáos '""~
Ig:·avará IXll' forma com a adocão do
lcordo de "4,5". Ho.'e é qua"Se comum
1uv:rmo~ n:\ rOK. a t~rra pes<o~ ... de
.'p:cPOlls:,bilidncl(' de re~DOn.~abilic\.]de
If:(,!:lI, port dora, de títulos acnde'1l!~C;~: d i7Cl'~.m cm 'i lH!lH1 p"em noplrbr
, ','O V~ll
raCIl:111do", Ningui>m
7J~I~ s!l.he como ~e e~rrel·e n{\.'se l1ai,.
I.1epito ql'!' da l'onfusão or~ográfi~,.
:·e1l11!lte. cle~,q sur?,~ão de Acordo.,
, ent('1](li'ne!ltos
em Que viv('l1'''~
L"~C' l!l:JO, o 11l:1Ls ~rnve f'! o d('sflP'l'
·e~lll1ellto da s:lnciio soe!. 1 do 1'1'l'O.
O Sf'gUI'rlO ~rl'i:\ o encal'ecimrnto
lo lino didático.
Kiío {o D:1ssivE'l
]ll'inçipalmer fr A
"'ns hor"s d;1 J10ite e em reSDP'to a
',~f'S hel'óiccs Deputados Que le,'aram
1 sua anú;nde p~ssoal a ponto de
")"',\1

-'-f\rl"r flQui

ntr

ngora ...

O Sr. Fur:co SI/lll'.< -- E' um pra.

'cr para torlo, I'ns 01'\·i-lo.
CO~HO
DE SOUZA _
O i=;R
\gLldcC':rlo a V. Ex,~
, ., I,ão é 1n.1',ivl'\ l'eoiLo, rl'comti'.lIiI a m"l'clJ'I dp."<I'< entendimpnt"
'm qw' t"mos vivido desde 19 O.
Wais flidhl1el'tp ~e"ia 110ssivt'1 fa7l.'1
'm r('sumo lúddo clt' "Os Tl't's 1\1"0.<'neteil'os". Oll outro 1'0mnl1rt' dé,"p
'3ti\O. de ··1na C' eSI)[ld·l do que rr,

. . n,~ ih"ir

t:ds A('ordC't; ,
A verdul'e (' Ollt', pdntado o s!slcll'l1
'rtoNnHico cl n J~43 DO!' Portari·1 (11
""'. Prp <idr"tr ela R~núblic1 ele J'
'I' iunl'o c'r 1944, t1Jcla 3 no<s~ r~

','ita ~e I1Chntop 1 ,;lp Livro., dld"t,
trM, ohr s em gern 1 imDr?nSrl, 01n
, nO~.C::;:1 (I'~crirn ~(' r n""')tOl1

""'''ll

4~t;"",

I~~o f":t't'l'~

ri(' pl'P<'c do livro di·
,,,,(' dupli,'op 1"'1 COI'seQuênrig

['I'll'r:,t(1

;:1 i·"'ut;'17:'("P'"
"~"';t'c;,,
111('~" ril'

~,"J~

r'U'It,.i7PC::

em

COll·

ria 1ll1D0«iHliriode d" p~o·
n0Vlls edi('õ,,~ /I ba.e rl 'I

ll~)h·i .... ."S I)vi(,: .. ('"te~.
F"tret'luto. nt'To~
., Sr. l' ·esi (l ~'lt~ pCl1s:,r E'm aCO'110·
br o lino didA! ico a uma noV''' oro
'"oTPf'"
<I'ri" e 1rvil- 1o" a \10' !lI'I'CC
l1e~·I'],,·....... t,·""tl~er·t (" "'1'("ibit t vo
N'~'" h.,·
"eri' m:tis "'0s~ibilidadl' de tPI'!n(1'
um livro didático acessivel ao bole\),

'.
#
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DIÁRIO DO CONGRESSO N!.CIONAt:

o Sr, Tenório Cara'cu' II
E'
1:>om V EX,a ir r frigera 100- e I c '('ue o l,parte é que llt', Darei e)(01,1
pIo ao r:\1n";e fl!ó!o',o e Jm'rVl'l imo Dl'putrdo O \V~100 Or'~o
O SR CCE .. !'O DE SOUZ'\
Alia , tlln~l f gura Gt )d1i. ti ( 111 e-
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pcnín, ula, no B }.l n:'! AfirLtI lin t,a (' de ~eu~ prOblemas que o
rm t,de c,s lu( n"f'<.,; \.)01' on.- ('Ollorc ~o, pelas suas expressá.>' .11
"", C" ,1- ci
('lo o \'clh:l Pc, \I 'lI (!'\}(l
,I.
<
n' 'res>e ]}?Io n S\II'tc f
n 11 '\ li .]h-ló com a me:;ffi 1 p '0(oes dI' feu < (,1Ío d 'f '1,(;01 (. CC lO
11 'it~,ne 1 (O n qu" ,e ,em di tl Idr
r '~~dc:'?
la
~ t'
D ")'lt8.'0 \lC'l
'o 0'1O
C'OFLHO DF SOU"'A
\ ~l" çc ~ ~1P(. f
E
I(
L ,
'UI cio l1'n g"al,d
(ldo rel~vlJ }[it; tO S'~ ~ t·~
O ... 1' 1? 11 St
l
\ l!
\' L'
, t !'
Jn vcrd::d irall1~ 1
l'f
O Sr, T( "or o Co '(ll'cl.
Lel, t, O' at" 1r a lo
(
I •
,I
dI' n-os lJ<'l
(" T j<I(, ~n me 11 J e'I '10 d I q I"
O S r ,: r
l
, n
1
R p"{lr'\c'1 s-c
,
lIr O dp\,~', 1 (r f c It ( (0:.1 .. y " ::> r_
J d',) 'a" O
b I' 1
r
,
\1
e
1~" \
cai a { /1(Lt'
o
y'
11 1 a
f'(rnl,l (C' .. 1'0,
,(per,te, ('F=
{()!
pr,
(
I '
f
1
I
1
I'
,n
tc
'
I.... , p rt 1 (' l'n,
c, I t ') de ponto et qLI t' \ /1.,1"
i 1 t .. C. J'1
( ,. ,"".,
(
'(I")
(Je \'lsta, .l pal';" .. a p 11 .mU!'I, r" <, ta.lo 1\11' :! I'm (
n -'. t l ,
, f, r (
l'
V
J;:;
~ cQtlloda (oro a in),
1"1 01
P C 1"! axo .'ü (,} e ui ")
')' ( uI
t
d
'P1~ J
t
"11 )'1" ~ J+
,
,
rr'os oll'(S 00 f' P tnocr c C" 'Ie l r,cI".rla~,:> "
C.1<
"
lue
C'
1'l
'" q il tc 'e",d 1
perfeitfunc'lte nü {.l"Cl('ln c r::. In, ".r
i'eS, O('lPT(\J.l
10 I' 1
e
(,( 111 l.\ t 11 ll' o dl .Ite SU, clLado 1 ')1
De modo qUE' (1.Z 11'I'tO b mOI u""l'(, mC~IlUl 'i'1<,lI:1
( , '. j
V
r
D2pll'ado
A11~U, lO
;\1,,'ra
(,U, Ido
O SR COEU:O 1);', "'l I Z!\
F;'
o 5'
'1'd l l1
("(lflro
afirma que c-at:a um <l \"
(' cr \'rr cvidente,
m
IHI) ri"' p"aclcw 11ln
Flile},(' fê
como ~ab(', E' c mo nltn" d) bol""'f' ,
O Sr .U"1' ~o, \' '"
1
C
'In ai"oi}
.~U t'f cal'
cnda um s,,!ta COlll) jlll,,~ C'1 Ui-li.o, Há (CjI .. \(CI dlp.>Í de V F,
r '
r I f t C 1 In "r6ria, ')c'l • 1'11':'1'
entc,
In,lcto 11:\ prl" \1'1 1 :
11. ;) \1111 id ,1- r' p r '11
0"(>. a lora
me' rl0,
n
O SR. COELHO DE ~OUZA
ma 11e;J-!a: in) fJ1\(
e r. pecul.r,l'l- I '"8J ":l
'1 r"
a r'l'l1tC' f"'lll'lt. 1 '"
Atás, V. Ex 1 eqa rI'. ndUuEdtl' prL'- rla"f'~ O! t, .,.rf fi'~ ')
o t ..
fi" )~"\ )rJn a rI n:~"l r 101'
I ;co, Deputado Te lÓ' i , o 4\le indl.1
O f R. COYLHO D'" <';01 '/!\
.' i) ""1 ri. 'Ir) ') 0'(\ n dr.> rrfO"m'l ri ('t,
,., I
011 .... '117 rest,p t0 1. 1 )"
que taml:('m abu"cu da á ;ua d n Ca
alc:lncara o
nddo rl ,I') rl , C. eO- r 1 f' r
f, (1
I
1
(
(lp inr)(H'! :"~r .1.(\ t)( r
tália. no q lC 11::0 I'á o m' .<ll' Í1,con- Qnífici1, n10.
" ' 'f.l
R 1'(\·0'·,..... ~ ('t
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p

.João Neves da Fotoura e pelo Prl- lindo o s~tema ortográfico de l!»S. 1 O SR. COELHO :CE SOuSA - I guí'm pode obrigar-me a I'scl't'ver sem
meiro Ministro AntOnio de Olivei- porque o Acõrdo de 45 - não me 1'.ão há esS3. p(!Ssibilidade. O Bra.\HI" s ". O, jornuis h0je escrcl'em pa 'o,
ra Salazar - ficando, de~Earte le- arrccelO de afirmar. alto e bom ;10m, 1 corre mult~ riscos nel>t<! moment/). ('ontrato, teto e outra: bobl~gf'l1s; c gallzado, em deflnitivo, o acOrdo dc.stl\ tribuna. - é um monstrengo que mas ês~1" nao.
('levem c(,!lclui, com "i", Quando cl'~
ortogl'áfico de 1943, consub.~tan- mer~e repelido. .
.
O Sr. Ru,y Santos - A sua candi- \'fria ~t'l' c-;m "e" mlide. po ! ~ o "1"
dado nas "Instruçõe ", e no "PeCUldo necessáno dizer, Sr . PreSl- datura e.~tá. multo bem úmparadll ... fmal é do plt't6r ito. Vê o 1.001": oraqueno Vocabulârlo", daquele ano; dente e Srs. Deputados, que, com a
O SR. COELHO DE SOUSA
Vos- dor, portanto, que a mate'1ia pertl'llC.:l
b) que esta ComissiJo redija um imen.sa maioria dog bl'a~i1Ei.ros , sou ~. a Excelência não pode dizer: des.~a ao domínIo do ~abt:>l' dos me~trl', e
projeto de decreto legklatlvo, Idên- partidário da unidade orto;,rráfica como á~ua njÍ{) be1>erel, liobretudo sendo )S discíJlU·o..~ 8t~ g ue111 O~ 111e.'-tre,· di~
tieo ao apr~entado pplo.'i depu- process. natu~al de ~xpansão, de pres- I agua de Ca.stf.lla.
1110~ do ~t il apreço. Não e matéria elll
ta dos Fernandes Távora e Beni tlf~lo e de glória da lmgua pottugue.~a . I O SR. COELHO DE SOUZA _ A QUI' ~e dt'Vll perdl'r t~m\lo, nem fa7er
Carvalho, em B de outubro de
Sempre escre"emos da me~ma forma. ,· ,erdade, Sr. Depui do O::>waldo Or1co, acordos QUe' vão dar em ,erdadelro
19~, revogando o Decreto-lei nú- aquem e além mar, Somente depoi,~ é que por eiS
ou uquela razão _ c!e~acordo~ , como V. Ex.~ tem \il>~ >.
mero 8.286. de 5 de de7.embro de da reforma portugue.~a de 1911, que· não quero entrar na apreciação da , A verdade r que a grafia b,asllci:'a
1945, que aprovou o Acôrtlo Orto- trve como prIncipal re. ponsável o Se- causa - o acõrdo não re 'ultou, para- ~t.ã mbcranua. Veja V. Ex,' hoJe 11l:l
gráfiCO de 1945 _ p~ra que "as nhor Gonçalves Viana, é que :<e foi doxalmente, de um acôrdo rntre us lino de Ruy Barbosa, Outro dia, O
dh'ergências ainda per~i.tentes", firmando r-s~n dualidade de ortogra- cluas rCprt'sentações . O fato é que livrei,'o deu-m::, v:!rio~ folhetos de R'I.)!
a Que se refere a mensagem pr~sl- fias.
o eminente filólogo português Sr. Bf\rbo~Il , do tempo em QU ~ rle C'scredencia! sejam dirimidas por I1ma Devemos, pv!.s, encaminhar nosso.~ Rebelo Gonçalve~ vinha tôdflS as ma- vi:\ como ele escrevia, um vel'd:\dei:'o
nova convenção Que consulte à 1 e ,forço.'; no sentido de al~al1çar f' flr- nhiís, do ~~u r manhO, do "Lugar do mimo, uma n-rdadei"a pl'('ciosIdl\de,
realldl de brasileira e aos inter!? "- mar a unidade ortográfica de nosso I Pinheil'o", e trazia I\S conclmó~s que, quP mundei encad('rnHr em deis volúses do nosso povo, ca.so não h~ja idioma.
eram ace.tas pela no. s:\ representa-I me:. A~ presentes ediçõf's de RUy são
julgaco bastante, em fuce desta
O Sr, Ernani Sdtrro _ V. Ex. a per- , cão, sem maior exame .
uma miRéria, como jâ tive ocasião de
experiência, o Acôrdo de 1943.
mite um aparte. Examinei, também, I O Sr. Oswaldo Orico - Logo, V. dizer . Nem 1;C compreendl' mah Ruy
tsse pa:'ecer alcancou aprovação. por cuidaeosamente, o avulso em que está Ex.a m!' dá ramo.
Barbosa: parece que Ruy é um hon,alOlla, na Comissão de Educação e incluldo o l'~oieto de V. E'~ Entendo
O Sr. R.uy Sant,ol; - Façl\ o 01>16- m~1Il pelo. f\ve~so, sem sa::gu~, sem
Cutlura.
Que o nobr" rolep.a colocou muito bem qU!O de dlZpr quais os repl'e~entaIlte; vida, em \lrtude da atual grafm ml~
O Sr. OSl'aldo Orico _ E p:odm~lu a questão, Julgo ~já ser tempo de, uma. do Brasil Que p"rmaneçemm no e.'pi- ~eranda. ,\ mathia, no!)re coleg.\, é
ótima impressão em todos OS circules vez por tõdag, encerramc estas n"err- nto de V. Ex. a ?
de liberdadc plena, cada um e"crcvtl
intele.::ttn1s do Pais, pela is onção com luras orto~áficas em oue tílll108 riviO SR. C0E.LHO DE SOUZA - O~ como saw e rerela, atraVt;~_ c'.e ~u
Que V. Ex. 3 estudou o assunto e pel:l . dc, contribuindo para 1n1Olan tar H~· - ~eus lIomes figuram 110 Tmtado. V. escnta, que sabe ou que nao sabl' ,
odemol1stra!l?o do perfeito conheci- dadelra confusão no espírito da juven- Ex.", espirito eUlto e • empre yoltad') Não podl'mo. faz 'r a('ôrdo~ , nem {Smento da situação do idicm.1 l1tlcional, t ude e, consequentemente. concorrendo para todos os assunto de ordem in- t:\bclcrer ('o~çó.es. I~to escapa à ação
no Bt'asll e em Portugal.
para o desamor à própria lIngul\.
te~ectual, . conh~ce bem ê: , es llom~s. do Poder Públlco.
•
O SR. COELHO DE SOUSA _ MuiO SR. COELHO DE SOUSA _ Nao !Kana mUl~o elegante para mlr:1 O SR. COEL~O DE SOUZA - R '!'
to agradecido a V. Ex.a pelo apatrt'. Agradcço a V. Ex .• e me felicito, d- J~dlCa-l{)s, depoIS _de 1u\\'el' estabele- colho, COlll mUlto [!Cat~111:1.to e re.~.
"ara mim altamente hor rc,<;o po!' v.' IT'uneil'a esneclaI. por êstl! anurte que cldo essas restl'lçoe,..
1>l'llo, a vel1f'randa Opml!\t' do cmlde um peputado Que em'erga, também, como o ilustre colega verá, pelo dc~ doO Sr. A!lg~sto 1r!etra -;; No?re co- lll'lIte col;l~a: .
,
.
.•
o fardao da Academia Brasileira de brllmento de esquema de meu tli.scurlio lpga, a matéll~ que V. E.'(. es~a agora
O Sr. 7 enorlO C~~alcant; - Dla~,e
Letras, oue processou todo o acôrdo autl'cipnu um dos argumentos que pre_ lllobl'emente d18('utlndo tem. Sido ver- da venerandu opil1lno do n osso eu. o·
ortográfico firmado entre os doi' pai- tendo aduzir da tribuna,
:o;uda. .~uita$ vêzes na tribuna, em la~'adl,!>lmO co'ega do ~ará, ~stou iuses.
Quero também deixar acentuado c~>ncll!abulo _ e na imprensa: Devo dmado a aceitar nquc.a m~XlIDl\ (1
O .Sr. Osvaldo Orico _ E puso ga- que não me moveu, nes~ Ç trubalho, dl.zer qU~ n80 pode haver . ~?ordo 80- Hemy. de ~Ul'mOl:}. que (~l;l que ~
rantlr a V. Ex." qUe muites dO$ ele- seja no parecer inicial, seja no eofôrçc bltl o al>ounto, qu: é de hne pensíl- orloglufm e a cil'nc; ••\ do.., l o 11orantes
,
•
me?tos l'ertellcentes à Acadf'mia Bra- posterior e pertinaz no ~entido de rnel~!o. ~ V.. Ex .. acha que d.eve, e~-Ie di';: mUlt? bem.
~l1elra de Letr~5 se inclinam I 1 _ manter e de alcancnr aquela c!('('lsi"o creve! d _ certa fOlma, o poder publ1- :)a SR. COELHO ?E SOUZA ..... V.
ção das ~uqestões que V: E1.; ~à~~~- final, qualouer propó~lto d ,~ IU.oro1)1' ,;0 nl'o pode obrigá-lo a es.c~eyer c!() E.x. e RI"111y de (,ourmont me dt'i·
l• coloc~do, depois dt
mente ofereceu em sei! lurnino.so
nue caraeterl7,a alguns patricia:> nos- ' outra . . ?ca, o fic~ ao cntel'lo. dos Xl\m ~1~ltO
]'ccer .na r':omis. ão de Edu~:.v;i':o e Cul- sOS. nurtidiriol; d3. chamada lincua I ~rofessõ.~~s, êles dIScutem o ass~to ter dc~utJdo e. -e rc b~Ulllo durant(
fura d'\ Càmal'a.
bra,ilelra.
e os ~S,Jstenteli ouvem a controvérsia. tanto toupo.
O. SR. COELHO DE SOUS-\
_
Se pudesse, no momento, fa7.er lima De p 0J..?,!'1 da qual tom o .~u rumo
O Sr. Tenório Cara!can/i - POI
,rals uma vez, mu'+o
ho
11 d
referêncl'l
pe~soal
lembraria.
que
mie
acelt.
aquilo
que
achar
lazoável.
C"r
n
O,·!rgl·lIfl·a,
egwldo ..nQlI"le
filo..
':1 o a:,rra,
. ,
•
O assunto referente li 1l0~ '[1. "rafl'\ ~~ ..
,"
~
~
deco
a -n..:"
V F.x. .
nha mouesta , "ida pública 'exercitolda
. . s,...
'Ioao íranl ê;! a. ciêlleh dos ignorHme,
\
!'::
.
deve< fie ,r pUla, e Simplesmente
1\0'"
•
.,r, ,,:'~"Idellte.e Sr .. :C 'p'ltndo.~, no, RuI do paIS, foi tOda. cumpl'lda em critcrio da ciência ao c 'itéri O do Si\- é Que entemlo que aI deve ser prá. \..
,___---,_...-~~<.;..'OlllO dizia. o projeto Vf l 0 a plenário prol da dpfe~a dos valore;.; da cultura bcr da discu::>são que rcrgOIVe os as- tica e shuplificnda, parn Cjua os 19no.
o,...par c;::r. fOI aprovado, I1psta Ca.~a, luso-brasileira, e portanto. da pes~r- ~un'tos como tlcvem ser resclrldOs em rantes a. possum r::.clhol' compreendel
'~r una,llnlld~de, poJ..; teve em contrá- Yll;cão de seu mais alto valor, quc l' o face dcs estud •
e u ar. ~lou C'm de"acõrdo com •
110 aper as dOIS vot{)l'; o do emin(,llte ldlOma.
nobre Deputado pelo Pará.
-('ole~n Carlos Valadares Que cuidava,
.•
O SR. COELHO DE SOUZA - DeO Sr. oswaldo Orico - O meu no.
já eslivessl' Il. convençã~ deviaamente
~~~, I~O CIlSO, não ha c ('sforço de sejo accntuor que, no inicio da de- bre coleg Ten6rio Cavalcanti, ao cisacl'amelltllda pelo Decreto que a pro- .umdflca~ao ortOgrãBfica : O que seAPlôe- fesa do projeto, eu lã havia. desta.- tal' Remy de Oourmont, aliás graudp
U como O . c r- cado o ponto de vista. de V. Ex.a, a.utoridade literária e filológica, co·
nlUIgarn. t()rnando-~e, pois, dispensá- oen eu lmpo! no ras,
vel a aprcvarão do Legislative em- ~~ de 45, f Clt ~t~ de puro co~n~~lrSII:O, quandO aludi aos do;
eminentes meteu, juntamente com e. a au lr;.
bora.. de mérito, também alime1~tas.~e 01 ltlll1a res r çao, uma sU ràmaç1hao Deputad s, que, na votação de 15 de dade, \1111 cngano, porque ortogr'l1
1 -' men aI. ao menos nesse se t or, ve a dezembro ultimo, opuseram-sc IÍ. apro- quer dizi"r justllm('nte a ciência (.
ou alimente, as reserva.s ,
.0 aeôrdC' d~ 45; e o do ('~~:.;t~·a~ç~_o e gloriosa Metr6~0Ie. ~~?I.I\ tentatlya vação dl COllvenção. Um, por já correção. Logo, não pode ser a l·i ~~. ·
lega, prC'fessor Artur Neiva que
de anUlar o selltlClo J:lI",ólko, ou me- conSiderá-la Juridicamentc completo o eia dos l..:noranles .
mallifest,w a radical ne.. ~n' qUeSlÜ~e l~or, o sentido soclologleo de dois glo- nob~'e colega Ca.rlos Valadarel\; e y.
O SR. COELHO DE SOUZ. - Em
S. Ex. é contra o acôrdo orto"ráfl . rlosos e históricos 7 - o 7 de Setem- F.x .., por entender que a matérIa nao face do aparte do eminente colega
por entender que nà~ se dl'Ye~ tl('.~~e bro. e 0.7 de Abrll - por fõrç~ dos podia ser Objeto de. Acõrdo.
Ol;wa.ldo Orice, considero-me reabili·
5elltido, fixar Qualouer PlU'to com a quais a!lrmamo~ ~lOssa per"onalld:tde
O .Sr. Al!gu to !ofelra . - Agradeço atado.
nação irmã, devendo mant('!'mo~ 11OS- de N:tç~o COllstl~Ulda.
c:mslderaçao que V, Ex. t~ve em relaO Sr. Ruy Santos - O nobre Depu• a Independência as cnract»r~l Ica
O Acordo de 40, repito, é um ato de I)ao á minha opinião mUito obscura, lado Augusto Meira. fêz referência ac
da nossa e\'olucã'.-; 1!J~guístiea -- ... : puro colonlali~mo, que se antecipou mas sincera, cOIJ.lo de costume. Agora prvfessor Sá Nune·. Eu queria que
1)~m. nor 8ft' fiel no sil'temn n~'s1o .~:_ às muitas outras tentat!v<l.c; feita.>, m,esmo, no dommgo p~ssado, o Prof. V. E.'t." informasse - pcrSOe-me •
p'oprlamente chamad et' 16gI'
neste momento, em relarão à nossa Sa Nuncs, gr nde espll'ito e grande lnslstél:cill - se quem presidiu à deo
Imo
co
Pátria.
estudlO>iQ do a: unto, levl\utou uma legação do Bmsll foi o Senhor PcAprovado foi, por essa forma, o paqUt!,;tão refer nte...
dro Calmon.
recer Que reCOl h I
C
O Sr. Osvaldo Orico - Eu não iria
to rá.fl
f
1 ec a:\
onvençao Or- a tanto no julgament.o da maneira
O Sr, RuV Santos - ~ste é um dêO SR. COELHO DE SOUZA d ~
Cf irmada, em 1943, entre os pela qual procederam os elementos en- 1es, n'Jbre Deputado Coelho de Souza? Acredito que tivesse sido o ac.td6·
.o.~la ci es e que ~onclula llP!.. n~e.~- vlados a Lisboa para discutir o llCôrO Sr. Augusto Meira - , .. á grafia mico Ribeiro do Couto.
,.. e e um pr?Jeto que r_evognsse o
t.(f
I
I I
da palavra. VirgUio. Uns escrevem
O Sr. O<waldo Orlco - Foi O em
dot 'h01'I ogr
e 1'0. Eu o Veremo e outros Virgllio Ainda há bal'xador Jo,no Neve~,.
, Mdo Ortográf-co d"~ 194 ;).
I .. 1('0 u~o-brasI
f
Acre
e• ainda . '"~r • Pre 1'de'
"
.
"
~ SOUZ. - Não
.
lhe e Se - a 1'1 u r a o.pena.s à alta de conhecI- poucos
dias escrevi a pessoa
de miO SR. COELHO
DE
"h01 1; Deputados '.""'ue o p 1'0.fet o a t uaI, mentos técnicos e dldático.s dos que ali llha !amilia e discuti O assunto. FLI Desejo ressalv r que o Embalxa.dOI
ft Inlclat'va
bem aue de mmh
, ...
"1, n-ao representaram o nosso Pais, os quais. sentir que, desde os romano, 11<1.: JC\"O Neves foi o signatário da Con.
~er
conSiderado
de
1nm
. Ila foram, seguramente, vencidos na sua Odes de Horácio, encontramos a pa- venção
..
oode
mais
~l'
.
em 1943. Vou. satisfl\ZI'r I
~to!Ja, poroue, apresentado na 00- argumentaçi10 ou na sua oposição pc- lavra Virgilio escr1tn com "1" e atra- ruriosidade do Deputado Ruy Santo
r lssao de Educação, al~ançou ai! a los altos valores filológicos Que Por- \'és da Idade Média e nos cantos po- que nfí.o tem nenhuma ra:zão de ser
•
•
lonra de a1)r?v~ção UlJ~~lime. Indo, tugal reuniu para discutir com emis- llUlar~, enc ntram s n palavra. esed- Núo va1r.os nutncnt r a confu 'ão qUI
depoIs
Ao ComI
....... de F1ll~nçft
.~
. . ....,
.. ..s, ::>b - sários Que não est::w am, so!> êsse as- t a Vir g il'lO, com " i'" • Exl. t em alguns há vinte ano~ reina neste setor.
le_vv su~tltuhvo, aprc:vud.o· tumbém pecto, perfeitamente senhores do Il.~- caso.<, <,m que é escrit com "c" c
O Sr. Paulo 8ara5ate - O Depl1tad.
ur unaT'lmlrlade. sub~htutl\ o que, na sunto.
taD1~m outr'Jt!
fi que se escreve Oswaldo Orico está deixaudo a llte·
;>a~'~ prõl~rl~~ent~ ~n!ca, repete o
O SR, COELHO DE SOUSA - Vlrgllls, com "i5" no fim. Casos há ratura pela arte mllit.ar.
O Sr. Ten6rto Cavalcanti _ V01
pioleto prImItivo, 1ln1Jtando-se a acres- Não quero adotar o ponto de vista em que se encontra a. palavra Varc~ntar um artigo atinente !\ tlispesi- ele V. Ex.·, porque, na minha condição gillo. ~o en'anos, f:ão equlrocos. Em àar exemplo no brilhante 1lló~ogo qu
çocs de ordem financeira,
de mortal, nll.o desejo ri!ali-zar incur- relação t\ lll.\téria, o poder pÚblico o no~ o imortal. ..
•Quero !lrentuar, Sr ..Pl'esidente, que sões no reino dos Imol tais.
não pode entrar com coa\ão do qualO SR. COELHO DE SOUZ - Eu
nàO podia tldar mal a~c!túd.a do
O Sr. Osvaldo Orico - Ma, atente quer, nat~reza; seria violento, absur- quant.o V. Ex." aparlRia, vou be!>ent\
Que anelou esta Casa ratIficando !\ bem V. Ex.~ em Que po,1e \<r ~ ser do. tlràmco, nazista. E" qUI'TO esere- áru!\ de CIl. tãlia, poi~ e~ioll de g:,r
Conv('nc!io O tczr:.\flc!\ de 19-13 l' rco~- um dê!es .
rer cl~ncia cOllleçallui com s. nin- I !J:t1tf1t s~ca . (Riso)
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rive! ao referido
bstitutivo), 65-41 11 - Segunda discussão do P;ojet.o "A .. eilo da. V~:hjct"; t.elldJ llal:eG{;r -j I goas; tendo pareceres: da Com
de 19M (com pare r, com '!.11'n-· n." 2.5H-A, ae 19õ2, que auto iu a. ,,(o.mo ilv c.~ con~tlt"jç"o e JJ~,l, Ide const:míçao e Ju~tiça que O, lf
óa, da. Comissão ele
onslituica0 e abercUld 00 (;rt'ÚiLo c~j,Í~ '.al d· .... I.' 0.,.1 pé
~l." ~
.• C
...t.... pela fua comtitucion:l'idade e sup. •
Justiça). com subs,itu "O. da ôCin 5- vl:i ~5().COO,OO para auxi::.u li. ooter- (,e e p:\"ccer C:a Con-,j·~:'o de F;n:nç;: sã<l do l'rtigo 20 do me'mo; oom su ..
~ão de T.. C. e O .
. e Ul C J- tma das d~~pc • .{.S com o V 1 t,;v •• ~. - 'u COI1l em: IIna ao aT~. ;l.'.
t'tutivo da Com is~ão d ~ Serviço
mi são de Serviço pú b co C!\',I, l'l- Brasileiro d~ C<I.ltabiJici~.:1c, (b:Jb,U2: - Primeira dis~\"oá0 do pro;<!~
blico Civil e da comissão de Filla~ç
,'orá"el ao re;erit\() sub. itu irol tJ:.! tuti,o d,. Coml>;:;ão de Fil.a,:ç~".
n" 2 011-."., Cie 19J~. que au~oriza
c:mtrãr!o f:O projl'to.
de 1951 (com parEceres. pela cors12 - u,~c ... ~sao ao P.lrec· r n lv4, Foder ExeCl,t.', o a a:: .• 1', p: o :'I1:ni , 6 - Ser unda dis('us~ão do Proje
ti,uc:"'r.alidade áa comis>
fie Com- de 19;;2, que ()p.na p~~o arquiya:11e.lo lerio d I A :'0 .auLcl o c:-edi o e~p
'n .• 1.112A, de 1951, que cria u
ti'u'ç~o e Ju<ti~a), com sub~" l' i- ~a Moç.,o nY 16-52. <.1l1 qu
col!l'lu a eial de cq; 5 OCO,COO,OO pa: 1 ~l .. lpli.
agênc:a de ar:c:a<:aç.'o f~deral
'"o, da Comi~~ão de T"
e O. P., I não revocação da Lei nY 5~J, de -4 ção e au. p,açao do ael'r,pôl'.o de J'
'11'11'"' ,n r'E" ~-,ic. T"idOJ'n
da. Com!~.ão de Ser\lco ú'oli;;'l Ci· úe dez'l1l ,1'0 de l~,4II, na p, r,e que d z üe Fo 'a, COm pll'2c.r ~o,1trario
elas AlllllC'lS; tendo parecere,: a
"i! faroráycl !'I.O referido s 1:' ti u'iro I rC~.:2i·0 á. npo e'l'"dor" O:'d:l ária. Conlls~ão de l"inanças .
mis~ão de con.~t;tuição e J iça qu
';17-51. cem emenda da Co 'i aI) de (D.I CÓl1l,<~J de F:nan.a. .
22 - Pnmeu'a u S'U~ ao cio pro;e
O,.illn. nea cr" tl'"io.· 1a(i(> d
Constituição e. J,!stiça; co
s:ll1. i-I 13 - D:'cu ,ãJ d;) P.J.!'c'"r 11, 103, n." 2.!:36-A, ce 1952, q\ e autoriza
projeto e su,m"<ão do r.rt. 2.~ d
tutlV O da ComI. sao de Tra spr,·t's" u~ .~ • 'l_C L . . ,.~ ,...; U u." " , , , I . • • PiX!er Zxet;util'o a abrir, a P:es~dêl1~
me. n,o; com <u .. "titu:i
da CO'11i<'ã
Comunicações e Obras Públi s; fa-' da re)re,ell\a~ão do S;n1.",,'u dos da Rel- uc,iica, o cr"à:'o E IJ c.aJ dt',
I de Sen~co PúbEco
il e ~3 C01l11~
,'orável ao sub:titu~Í\'o da C m .. ~c.o 'Tl'abalhac.ores na I!1dú~ na de :f'i~1ç:;.u Cr$ 41 400,CO, para O"uIT r ao pag 15iiO de F'ieançRs CO rário 30 pr,1je"
de senlco Púb!ico Civil, 810-5 (CO'11 e Tecelagem dá SO:'ocaba, 1'0 i!.'~"d') me:: o rie gra'.li:aç'~,o .. <i.c. r aI a Ai
7 _ S~g-unda
(,lI~sã(1 jl) pro:e~
pa"ecere~, com emenda da Co :«~o', de Sáo pau;,1, em quc ~oIi~lta :-E", 1 de A ld"éa 1\ ontar,na' tel dJ parccl
n,o 1. 113-A. d 1951. <lue cria '.nl1,
de Constituição e J us:ica com -ubs- l otnda lei rcgu;ando a conc~~<:\O :':' com emc:1da da Con i,' :to de Fi:1S
P.oP!1I'\' rll' r " ' ' ' ' , r ' , ferlel ~1 no ,...,
titutivo, da Comi~Fão de T!'an 001'- apo<entae:.oria dc~orrente da idad" dJ ça~,
nic'pi ode .1' anl
stado das AJa
tn, C. e O. P. e da comi<~" rle operário, (Da Comió'itu de l:lh\ •. ' I 23 - Prlme IR
nareccre,' da com\.-'5
Serviço Público fa\'orável ao rp[ 'do çasI,
na 2.457-A, de 1952 ql'C au'or.za
. de Cons' iç1ío c ,Jmtica qt'e o':oip
~ubstitutivo ). 811-51 (com parea ::s, I 14 - Disc s,ão ún'ca dr,.i eme.,d"
Poder Ex:cutivo a ab!'l!' ~,o podnr J - . pela co 'ilucionalirlrde do pro 1f 1o
com emenda da Comis~ão de J - do Sen<.co "o P10jeto n.o 216·E. d.! dic;ario o crédi o e-pEclal de
o do ar'. 2.° do '11 P ,mo: ~o.
tiça, com subctitutivo, da C001""
l!H9, que n~odifl~a o D~·~re'ú-. 1 ',n' Cr$ 500.0 O,liO j:ara a ,ndcr r,) p.'.g , i suh, ut'vo da comi,~ão '1" "p"\'ir
de Tran"-,::ortes, e da S1mi~:;ií) r ,loh-,v ". 'u r' ! ' . - ' <.l. I,C', ,
111E:·'O de d cpems 110 Tr;bt;nal n 100 Ci\,;1 e da CO'11:s<ã:J de F.'1sn
8:;1'\'ioo P úblico Cilil fa\oráH]
. ~ôbre o 'alá' :e-!amUa ;'nndo p ,.e2e= glor,al EL'i!c' aI do E '"do (o Md cop'rãr'o ao n1'<',i.€to.
refer;do substitutivo\. 826-~1 'co'n a a ComL;ão de Leg. laçau SCc·.L '01,- nhão; lC1do p:,reCE" com ~:Ij, i'u "
- Seg:mtia di~c\J<E~~ do Proi~l
purneres. com emend!l, da C(m':<,ã~ ·de:·'II:do·;e in c,npet nte e r .,r,,· r \0. da Cr mic,ão de Fi:Jallça~,
n,. 1 li4-A, de 1951. "UE" crIa uTn
d~ ,Just,ica, cem mbctitt:\;\'o dn CoC0mh,iío d~ F.:.a:1~as fav :'à', d a
::4·- p"imeiri\ d: ,u alio do p:'oje
e.gênc ~ de arre"adacão f°cleral
n1'ss30 de Transporte~, da CO:'l':são?
arte da En: p :1da n,o 2 e f'0:1' 'á:' o n.":.! 5:lG--,\, de 1952, q'Je aall1C'1 a p'
munlcín:o ri!' São Braz E<tado ('
de Sen-iço Público Civil fal'o":\'.. cl á.
enda n.' 1 e à L" parte da de C:" 1.(' 1.' (' la ll':t·
o \,,,'0
..... lagoas: tendo nnreceres' da c:>mi
ao referido sub~titutivo), 812-51 (com
subvenção concedida ne'a Lei I 7"
s1:o de CO!,dituÍf'ÃO E" ,Jn.q r 9 que ')l11
pareceres: com pmel'da d~ Co:n <15
DiS\.ussão ú Ika da" em€'nd s I de :<8 de ma:o de Hi49. ao
itu
na p:la co,,,t:tl'cio,,a1id'l~p rio nroiet
~ão de Justiça, com ~ubsti utivo cia do ~ auo ao proj<to n:' 1.IJ9-IJ, (,e HL· úr:co e Geográf! o Bra<JI
e tsupret ão do ~"til>o 2" cio r1!'~mo
Crl1"~s~' rp 'r~"" ',,< ""'1 ro-, l!l'.,
, , ' .z~, o l'L, . ...
o oaré'cer f:1I'0rã\'l!1 da Comi~ ;) de F I "Om ~l'b,Htu'iI'o ci" COm i ::;,'1 r1" ~",.
D1i~~ão de servico P úblico Ci\'.1 fa\'o - a aorir :lO Podct'r Judiciál;O - Stl- nança<. (Da Comis~ão de ducaçác
viro Púh"co Civil e contrarIo da C
rá\'el ao r·"Ceridó sub~'ituti\'r'). 8411-51 'pEf.or
ibunal Militar - o cl'.:'dito C\'ltUlal.
lI"<~fo ('o Fir'lnrlls.
(ram parecE'res cia comi~.~o d? J '~- Iscplemel: r ce tA' 1vu.9{)í) 00. t.,' r,25 ~ - p:imoira di~"u ,o dJ p·o'€"
9 _ Primri"a dC'ruo<io do P'oie t
t!CR, com emenda ao n,'oir'o I'm'''l- !Ol'ÇO de
~açô~s 00 Orç!H1~('nto de n· 2.(j?6 de 1952. qtl abre ao Pod~ ,~,. 2.155-A. de 19;;2. oue au'oriza <
dRd~ em p auta, com ctio U'utivo da 1952; e o
oecial,,~ C:'$ 317.4486:), Judic'ário - Ju<ti
do T"abalho
abertu"'l ..... elo finí~tério (ia Educa~~
C'missãro d" Tran~oor~es p da C')- para pag:>m to de despE 'as re'a' vas 'Trihl''l~l Regiora o Trabalho da 4. I e sa"",'c. rI' crrdit(1 E'~ne"31 TJa"a l'1Q
m\<s~o de Serviço Público Civil h- aos exerc c:cs e 1949, l!150 e 1951; lo'n P..cc·;o n ('réd;t ~ul)'~'nr. tllr rle .... ~rmf'r'0 c'a '1'rr:rc d("';f'lo< ~ b.'r"
" orá\'!'l ao rcfe"ld'l substill1'j,·O). °22 parectr lavor rI da Coml~Fão dE f 1- Cr" 4 2l' fiO.
• refô' ço da verba ' I B~zerr:l' rnlr nnec~r favo~:hel dl
d e 11'"1 (com pare{'ere~, el'l Com;~ - nanças.
- Se. .
F.'" 'arn,,~ r"TI":gnac;; I C '11is'ã" c'!' Fl'1 n nrllS
Eão c'e Ju~tka. Com emend'l no ,,") - ' 16 - ~cgund dis·"u«~o do p,'() e'o IV I,"::,
mílial. d() Al"xO n.o 23,
10 _ D' "u«õ" do pare<'"r ,,0 1r~,
jeto eme.,dado em pauta com ·u',o- n." 1.102-A de 952, que cr!.l tlma do vinent O:-ramc:1to GQ~al da uni~
d~ 19"' o"C 01'\;l'n ~.'o ~~""I.\'P":E"!lfO
tl .. u' ; vo da ComiE.no de Tran<',""
I agência de arrcc açã·:>
1cdt aI no
.&87 dI' 6 de de/embro ele do ofl :0 el0 ~~in'<tério d, ,JtI~'I~a e
e fin C0I11!of30 do "?l'\'iC'o púh'C'o municipiq de JtU ciro, E~tacto d.ls
,\ comi 'ãJ d~ F::'aTJça<l.
~cn,.,"los I'l'~r;o"l's
C(''1'111';",,''<11:1
ao l'efe"I'do .<\,I)s.·· 1:- Alagoas,' teodo pa
eres .· da COll'!rr"d .1'11
u,
,
P. OPOSIÇõFS PA R A A ORDE'\1
c1ec;"'o do "l\,,,,amO ~,",....,,\1' ,nl
,
,
(' IV I fn"oTa'''el
.t V~ . 1.143-51 (com pa"pcc 1'<' P ''1. .sã od cConslituiçao
uSL,a q :e ()iDO DI....
rl1" ~np.id("·o" \"('(,n< it\1' '"",,' li L"I
('
tj'ucionalidael", do CO"1i!'s'n rlr' na pe,a sua. con;tiluc nalldacte e >u'
nO "'1 C ; de 011'''''''''' 11' 19:;1 "rC'
Ju.tiça, c m ubs·!tuti\'o da ("0'''''- pre~~ão tio artigo 2.°
me<mo; ('JlI
1 - Segunda d;'CI S o elo p:Oi o 11" '~~r'lfI n~':l A"o",,"'{o ~ ! "" .,-' , \
ão fie Trani;nOlti~ e da CO:'l; 'iC) substitutivo da Comicsa
n," 6":.'\ de 1951. qUf' cr,a 11 l'a A..gên- <,'I F' r'I') f'lo """"
rql~r'~' , .....,' Codo
Sen-i"o P úblico Cil'i) f \'n"~ 'I Público Cinl e da Com
cia ci' ar:·ccad'ç[.o !ecier,11 no !\ln- m: s~" ,"" C II <tiluif'~(' " ,
referido ~u <tib'·ivo ' . 1 1~7' 'i1 nanças conlráno ao projl'
nic :P;o de Irai, E,taco elo Rio (] ·a:1l.? t";~~~~~~~~~;;;~~C!;itli~~a
(" "1 p!\reC'l're~' nela C0I1<'itUC:O'11- I
17 - Primeú'a dheu<'ã
do !:"ul; tl'ndJ parc'pre< d~ C0:11 ~~;o
n~"'()
T)()
nli'PP'T'6. T () F:.1l'1 c 11" ria. C:;''11i '~o de Jl1"ic~ , Jl n." 8(\9-A, ae 1C48, que d
de con'Ull;clio e Ju i a 'lue O')i~ a n
tI-- titt'livo da Com'«ão dI' 'T"~
'I a rcaciapt::ção e a rec u . o pr, :'- pC\l ,ua C~l:1' i' '.c·o.l.,liàace e cu lrE - - NPOP 'ro" T y() nli' <::1')11"" 'Pt" n.
;..~Tr",
. i\ f=í."~C: ~ 11 l?~' "QAOR·
P r'''~. p (la Cn"1i.<iio n~ <.:: • "O bionais d's mutilados e ,c~ anl~ d s' '{io do arti~o 2." do ll1 C11'O (111 ,'I " ,
p
1 ~.; ARIA "'O DIo\ 5 11-;;2.
P '''''0 ri\'ll f~\'n~~'''f1 '.r'
' "'lo para o t. aba:ho ten
pale
'iu'ti\'o ri" C0:11i«ão d S":', ico P.l!'UOSti'l1tiyo), 11Q5·51 ('0'11 nll'(',n- Ccmis,,ío de Cons' liç;'o e
bj;co Ch.1 e (Lt Com -ã" dp Fllla:I'\!:o Cll1r p'tblicar;;o .eria je;/a nr <lerior
re" TJ( a t-o·,<t i "'i'1n·1i<l°('n " (' ,- que op.r, pp!a co ,Itu'·;o~al:d
cO:1trár.o ao r'cieto
n1í<~ão c'e Ju<t;"rt rom "1' ... l' . ') l,fO]"tO. rx.et<l
anto à fi~:3n8
2 - S gUll'la di<cu'iio dt' P"Oi ·0 mel' f e
ti.~ {"'''1i«-o fi" 'T'rqro",.,dp< " 1'1'1 percellt.16en~
o Mini·tér.o elo
r.\- n, 142-A de 1951. que fa? (Íoaçiio d'
O f""'. COEI HO DF f"OuS.~
~('
coml <~o de Ser- '00 P'íh'i'l'1 ("'I' boll:o, II,dús
ac com(rdo (art. 5. 0 i'nó\pl à CrLl \'ermr·h,. B~a~i:"·'·1. YJhor pr" IcJc1J p. Sr.c Denntadc j('f""",,"I':cl no !,pfpr'c'o ~'1b···t".;· {)I r ~ 1.0 ; cc
empnda (;a Comi, fio
.' filial do n;o CGra:1t'e <lo "or'r' t"n- mn fi lil:- 'darl r ~ pf'0 i r 3C< mp"< flY i
1 ~1í."1 (rOm n~r-""~r< ' n", f1'
e contrár.o ,.
- do pJ~'ec l" : 0da c'n
-o (Ir C ):-'- nente '1 reli. ,,~ f' C~IT1 hU'''I'd or
tO h CiOl"l'id:::J(l" ri .... r(","1; ,l,.. T' IRE Juerin:c .. v
ti ,lic~-o (, J11 t- "'1 q'H' ('
;'I p~la ":1
a m,lC''' BtC\P".\l r ~a ê'-tp a c;;üY'Jtr
, . n ."'t1,,..... . . . p el
ti l, C'l'll c,·c '1',,1'\,') ,1'\ C ' 1 , ; "
4-E'\.
rOI'-'i'Cl"·Oi alidadf' e f,,\'o:ih e; d lS ni"lr'lue â. C
r ~"'""\ Pt"'11' 0" r','i1 fa"('''p\(~ "0
pr.:11eira G. 'I' ''io elo p"c ~'o Com',<õn de saúd n "ubl;<.' e dI' F'- nma s,'ua610 ( 1)' 'al' I ão Y'll IH','
r"'.";'" <1 '1 ,;t,~'''1'1 (1'1·' "0 o ~", n . j35 A, de 1950 quP e<te le ao<
ança".
s"'l "rto rm '1,l t
'1 't)ova. \ ti "lthl
11"", ~~°clf'rcs .'f'to1.
ri ldol'ts do S nlço de S:\UC C do' • u:1ic p:c dI' C" equ·. E, .110 do R o "~ruo uma d p h:-I) 1,terior. "li r 1"1 (h , '"'
OI' ,os, do 1~imB ério da EI]' Cl: ,-) c
·an.
d, S'. I. 1.0 1', r M: '
8 _ "Munia d'"~\',<ã'l dI) p'(1i 'o
um \'0 o l\'lini'l1 p d do ji '),L Ca •.
!l .• 1 ~<~-B c1~ 1~~1. ODe tf)rn~ ob e
'Saúde, as \'~ntagens d,1 art 10 e pa- "n nd.1do.lU p lU'a (' pf'la ,JTIr~< :.) '''a últ irna ~r ·-~o do ano pa c::..~ndc r
g '6"j<l a de~lica E' II limot'za õ~~ o": ránafo único do Decretc-I ... i n." 8 f61 c') 's~ão de COL<titl.:l:-'C c Jll,!:"'l 15 ne dezembrl
1) 1< o'~"nrl1S por ~M) ê<'l~
:leu'
e' de 14 d,~ .ia~el:·o de 19!6 que di pC>' '~ên'n cie arrecadaC'ão fede]',,] 11-')
Na m on<a<:!·PIl1 pm qut' o 2 - Pre~l
laoos artificiais: tendo parecer,
sôbre servicos extraord,nár;o< n~<. Al- .
n"titll~i<1al.idad{', rlo pr,)~elo jellt~ 'fi RE'públicfI so~htavr fi ap-e<11.i.<,,~" '"tl TrAI' "c";C'
Com' ·c~ ';, o· fándega,: tendo pareceres: favcl'<1l'el
~ç:und,t d:<cu 'a(1 do prolpt I Yaç~o da cOIl\'€l1cão ortogrti I 'a firf' Ob"as públicas con'rárlo
rmPI'rI:lj da Comis>ão de SeTi'iço Púb:ic:> C V", "."
A. dr 1951. O\lera tI')l', '11ada entre o Bra <I e Portu!(a J em d •
cio ?3 r;kC\1S<3<? I" parf',cP â'l Com is - pela inconstltuc:onalidadc do~ ar',~ ~' r~o ~:'t.
• d? ?;e'imo; com S\l~'::U- zembro de 191~ ti,'c op(\J'tunlciad' nll
~qO dI' F~onom!n cnn'r
o ao p:'o:rto e 3.° e ieus parágrafo!', da COITIl '~10 '11'0 da
ml«a') d~ S('I'\ ICO pab IP) condic~o de rr'ator pn"ante a ComJiiemrndado em pIen>irio.
de Con<tituição e Justiça l' contrário C 11' e ['.l
: ) ( , !" 1":~':1'; <0'- <ão de Educa('~o e Cultura, de em:tir
,
_
).
da comissão de Finanças.
trá rio ao p it 'o
um oare(pr, niío brilhante ,.
9 - C;t'~up.da dl<rm<ao do J "',' 't·) I 19 _ Primeira diccu"ão do Pro 1(' 1
4 _ Segu ' a discü ão do pro :el ')
O Sr RI'II Sanlos - • 'ão apoiado;
n n 2.435- ..... ,,?e 1952. ~~Ie re~o~]'~t' n .• 1.281-A. de 1951. que autor:zl o nO 1.101-,0\
"1951. alie C' ia nn:l o!·i'hanUtsimo.
co;mo de ,ut; Id.'l~e ~,\~b,~C~ ::.. \ P:....7~ Poder, F,xecuti\'o a doar à S0C €d.\d~ [\gêr.~ia de a~r r.daçi'o fedrr.!
n.uO SR, COELHO DE SOUSA - •.
p ara .. n I' d T· ~. co, " o Ber.eflcente de Palmeira do~ tnd,os (\ l:lCíp;o de Port Roal do CJ'e!!' (1. E<mas
longo, 110 qual procurei e~tudar
'1
C (\ na cldade dc B elem, Ec.ado d
edifício do Hospital Regional. c( 1:<_1 tddo dE' Ala!!'oa<: tel'eln na!'fCerc<;~ (''\
exaustivamente
a n'atérla, Termin!'t
PArã.
truldo oom verbas federais, a'n\'é 1'0' Comis~ão de COI ituição f' ,Tu~'ir,l
ê<te
trabalho
com
ns seguintes con10 _ ~l'qunr1a d·.cu<sii" do p.~"to Ministério d~ Educação e &tú1r: ('o.n que C)lllil "n'~ .",. "nP '.' ,('jnlla:id"n.O 2 496-A , de 1P'2. O\1t' a,'!0"j71 :\ narE'cer fa\'orã"c1 da comis~ão ac Fi- de e sup!'es"ão do a . 2," do mes:'lO: clusões.
a, sda remetido a plenãr!o,
llbertura, 1)~Jo \.fini<!!'rio rla Marin"1I nancas.
com sub,' itutivo da
mi;...... o dI' S€:'para
a de"ida aprovação. o projeto
(f., créciito ~unlf'mentar d e ......
20 - primeira di:;cussão do 1'''(1le'o ,viço Público Ci"i1 e
Qmnis,ão c1~
de
decreto
legl.<l!l tivo, oriundo da.
Cr$ 300 .000 ,/lOn 00
f''l1 r'fõ~'co
,l~, n." 1. 565-A, de 1951. que au,.-;r:7.:l r I Finan~s oont-rãrio ao p jrto
de
Diplom acia e TrataComi)l,São
r
crba s 1 _ P .'·~OR1, 2 _ v~teJ'hl e Poder EXe<'utivo a doar à AF<'o·"i i\(':í o I !i - sep'unda djscus~ã do p;-o,i.et
do",
oue
aprova
fi Convcn~1io Or3 _ Servir:os e l"n"'" "'!O,c. 01 A"·v') Da m as de caridade, com s~dc "n Itl'!· n." 1.103 - A. de 1951 ('!u~ ria um'!
to"ráfi~a
de
29
d e de7.embro dI'
relati\'fl a o rE"feriel"1 Mhi<'("'n do d· C1 u i, E.~tado do Rio Grande do S'l! d(1~s ~"ência de a"recadacão feàf>ral no m 11 - J
19-i3,
pelo
Embaixador
gente O!'ç9.mento Ge:'al da un:ão.
i terreno s foreiros para a construção do nic!p:o de Ara~iraca, Estado das A1<1-
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CAMARA DOS DEPUTADOS

. .i:f ,..r

REDAÇAO FINAL
PROJETO N. 1 982-D-1952

Redação Final do projeto n. 1 982-C, de 1952, que restabelece o sistema ortográ.f'ico do "Péqueno Vocalbulário da Lingua
Portuguesa", e revoga o decreto-lei n. 8 286, de 5 de

de~embro

de

J.945.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 2 • ~ restabelecido o sistema oztgráfico do "Pequeno Vocabulárj.o Ortográfico da Lingua Portuguesa", organizado
em 1943 pela Academia Brasileira de Letras.
Art. 2 2 • O sistema, referido no artigo anterior, vigorará até que seja dado cumprimento ao Artigo 11 da Convenção Ortográfica, assinada em Lisboa, pelo Brasil e Portugal, em 29 de deze!!,!
•

bro de 1943.
Art. 3 2 •

~

revogado o decreto-lei n. 8 286, de 5 de

dezembro de 1945.
Art. 4 2 • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala" Alcindo Guanabara", em ~ de dezembro de 1952.
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o Congresso

Naci onal decreta :

Art . l Q-É restabelecido o sistema ortográfico do "Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Lingua Portuguesa",

zado em 1943

pela Academia Brasileira de Letras .
Art . 2Q- O sistema, referido no artigo anterior , vigorará

"

-

..

. .

,

ate que seja dado cumpr1mento ao Artigo 11 da Co vençao Ortografica,
assinada , em Lisboa, pelo Brasil e Portugal , a 29 de dezembro de 1943.
~rt .

.

3Q- É revogado o Decreto- lei nQ 8. 286 , de 5 de ~ ézem -

_-

o'

~

bro de 19457 -

..

...

Art . 4 Q - Esta lei entrará em vigôr na data da sua publica-

çao .

Sala "C arlos Peixoto Filho", em 26 de novembro de 1952.

/J.._t_ ~K,A.a. f,.... e:lJI.a e
6:1~

lo

.

CIL- Y ~ ..... ~

.

v~ YJ

a .t~K.

~ fiei ...~
~#v.4l4 M ~~e...t:

1 \C&,~O"""'t

tÀ" ~'A cL.
: ~r-b C~;u
I

~

v~<~ - AJ..Lç.::;;;:-.
(~~ u4k~-z..7'____,
4

6r~ ~õI,;---~

~~

,

;

r-

-"

u _

:

,
::.. _

. -• •

;;'

_

'

;. ~ ,.

__

_

_

_

~~~~~

,
•

<lO

-

.

.

f

- -

I

,

A

VOU O

,

I

,

Acordo Ortogratioo de 1

(Da Comissão de Bducaqão e CUltura

099

-

-

A ilustre Oom1ssao de BduO&Clao e eultu-

'.

,

A

ra apresenta projeto de lei dispondo sobre osista

'.

ortogra-

,~

fioo do País e autorizando o Exeôutivo a abrir o cr4d1to esp_
01al de Cr'3.000.000,OO para reedita.l' o "Pequeno Vócabn lhl0
•

A

4& Língua Portuguesa-.
.'

Em face
..'

4em

' .'

t1 nanóe1ra

-

Com1ssa~

-

,

da últ1ma

A

providenoia - de or -

A

- e apenas por esse motivo, v.iu o projeto

A

.-ç',
. .-'
.,

de P1nanças para opinar a respeito.

,,'

-

"

Rao sendo 48 nenhum modo P8l't,1Jlf!tnte a
: '\ esta OOmi,s Ão a 8nál1se do

érito dG projeta, . opinamos oODVA.

, ~' r1amente, no mo ento, à

to

tela.

qu

/

. o orça..nto

prevê dotações pari:

',' -o é pos !vel,
,

e'9~ec1mentb $ tlo"lb:eouti~o ~ll~b:rlt ,o ~\ó?, .
"Peque~ ' Vooabulário· e seu custo, j~t;~i,
~ o"" "
,.

\ sem -o

01'-

"

4ito"" espeoial"

'J.'ltansfo:rmado o projeto e

~t.l'.1e 'da Muoação e Sad4e executá-lo 00
o:

l

.'

se~l>rcSpr
I .

f

nte.

cursos ou promover à aberturA do orédito oorresp

";

SOmos, pois, de pareoer que a
..

-

leI. ,:~c~ .~bel

""

-

"

Oo~s.-o
"'i , t_

~> '

"

d. Ft~&Ilqas aprove a segu 1 nte e enda ao projeto 19 1 §lJ2/52 a

-

A

1& Antonio carlos, em 7 4e outubro de 1 952.

888.

,J.

,

, Rala
•

ore

""

•,
t

•

•

"'~

t' .

l4.0p

velmente room a

Co

M-! JfQg.2.,
segu1n te e

-

-

ss&o de P1nanqaa
Iqs~

Op1 na

,
favora-

ma:

"Supr1ma1e o art. 49".

7 de outubro de 1 952.
, Pl'es1d nte.
,
•

•

elator •

'10,0

-

•
,

y

\

•

o
Educação
foi

n2

projeto
e

Cultura

invocada

embora

1 . 982 ,

do ano corrente , da ilustrada Comissão

de s ta Camara ,

para o qual

a dar parecer , versa

do pr o jeto

zcmbro de 1945 , que aprovou
Lisboa , a 10 de Agosto

sobre trez

rev oga

assuntos diferentes ,

o Decreto- lei n 2 8 . 286 , de 5 de

o Acordo

do mesmo ano .

versa outro , decorrente, op. corolario
ma ortoerafico

consubstanciado

Brasileira de Letras , aos 12
cabulario

~

um dos assuntos .

Cr .

A iniciativa

O art Q 2 2

do pri :neir o: - restabelece o siste

nas instruç6es aprovadas pela Academia

di a s de Agosto de 1943 , e no "Pequeno Vo-

autoriza

"Vocabulario ", abrindo, pelo

to esrw d.al de

De -

Ortografico de 1945 , firmado em

da Jin2: ua Português a " , a prol'osito

bigos 3º e 4 2 , o projeto

toni o

a Comissão de Finélnças

conexos , nos cinco artieos de que se compoe .

o art 2 1 2

do

de

editado .

Porfim, nos

o Poder Executivo a reeditar o

r'. ~inisterio

da Educação e Saude ,

'~ 3 . 000 . 000 , 0~ .

da proposição , relatada

Peixot o, na Comi ssão

pelo nobre Deputado Sr . An-

de Educação e Cul tut'a, teve unanime acol hi -

da

dos respectivos membros componentes . A aUdiencia da Comissão
de
,
Finanças e solicitada em consequencia da despesa reclamada pela vi
da lei

gcncia

em projeto , nos termos

Autori zando o Poder Exec L; ti vo
art 2 3 2 ,

? S

da Educação e Saude ,

des pe sas da

de exeMplares

--,..

porem ,
lhor

reeditar

o projeto , de acordo com o artº 4 2 ,

Ministerio
para

a

em que

reedição .

este

se acha concebi do.

o "Vocabulario ", pelo
faculta a

abertura, pelo

do credito especial de $ 3 . 000 . 000 , 00 ,
O proj eto

não

determina a quantidade

da reedição , ne M particulariza nada a seu respeit o. Fixa ,

a soma do credito

a ser aberto , em forma autorizativa . Salvo me ,
---_.-----------------------------------------------------j ui zo, conviria declarar - se , no art 2 4 2 , que , para atender as des -

no art Q 3 2 , o Poder Executivo ficava autorizado
a
,
abrir o credito especial ate $ 3 . 000 . 000 , 00 , submetido ao criterio do
pesas

previstas

I
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I
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Ministerio

~

•

da Educação e S8,ude

t
incumbe

o nosso parecer, adstrito

apreciar
Acei ta

redie;ido

atingir

nos

ou não

à

~arte

o 1il11i te fixado •
do

projeto que nos

I

e relatar.
sugestão, na forma enunciada,

ter~os

poderia o proj eto ser

seguintes:

Art Q 12:- ~ revogado o Decreto-lei n Q 8.286, de 5 de Dezembro de 1945, que aprovou o Acordo Ortografico de 1945, fi
em Lisbôa, ,a 10 de Agosto do mesmo ano.
mado
Artº 2º:- Fica restabelecido o sistema ortografico de 1943,
consubstanciado nas "Instruç6es" aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, a 12 de Agosto de '943, e no "Pequeno
Vocabu1n.rio Ortografico da Lingua Portuguêsa".
Artº 3º:- O Poder Executivo é autorizado
a reeditar
o
ll
"Pe!IUenO Vocabulario Ortografico da Lingua Portuguêsa ,
abrindo, para esse fim, pelo L~nisterio da EducAção e Sande, o credito especial até a soma de Cr. $ 3.000.000,00.
Artº 4º:- Estel. Lei entra eo vie;or na data de sua pnbl
ção, revoga~as as disposiç~es em contrario.
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Sala

Antonio

Relator
----------~ CCarmelo

DI Agostino )
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o
fie

. que aprovam queiram

REQmlllMENTO

Exmo. S'·. Presidente:.
,
Nos têrmos regimentaIs,. requeiro
VQ.I!Sa E,x"'elência. urgencla pa:'&
~rojeto n.- ~ 1.962-51, que. di5C~tido.:
h }
a ComÜ1SÍlo de EdUC&!l80 .
Olet'
n
a de F.nanças' J
C u ura. .seguirá p~r8
.
Filho" e'''~
se.la "Carlos PeIxoto
'ol~
13 de nonmbro de 952. - .AI s

Arillos. - Coe111o de S01!2a.
<0_.
O 8ft PRESIDENTE .-: OS cc_ ' .

que a,pofovam queiram
estão (Ptmsa).
Ap.rovado.
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•

t

•

flear

como
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

•

PROJETO

N.O 1.191 - 1950
I

(Convocação)

,

Aprova o texto da Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e
Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa; tendo parecer da
. Comissão de Constituição e Justiça que opina pela constitucionalidade do projeto e parecer favorável da Comissão de Educação
e Cultura.
(Da Comiss ão de Diplomacia
•

MENSAGEM N.o 132-48 A QUE SE
REFEREM OS PAR.EGERES
Senhores Membros do COIl",o-resso Nacional":
De acôrdo com o preoeito constituci~mal, submeto à Vossa aprovação, em
cópia devidamente autêntica e acompanhada de uma Exposição de Motivas
do Ministro de Estado das Relaçõ,'s
Exteriores, o texto da Convenção Ortográfica entr cO Brasil e Portugal,
firmada., em Lisboa , a 29 d·e dezembro
de 1943.
Rio de Janeiro. em 20 de julho de

•

1948.
EUCICO

G.

DUTRA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 20 de julho de 1948
,T>AI/68/540.22(88) .
A Sua E.xcelência o Senhor
General de Divisão Eurico Gaspa.r
Dutra
. ~residente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de pa.!'sar às mãoo
de mãos de Vosm Excelência a anexa.
<:Qpia autenticada da Convenção Or-

•

•

tõgrafica ent!"e o Brasil e Portugal,
firmada em Lisboa, a 29 dedeze:nbro
de 1943.
2. A celebração da referida Convenção obedece U:1o intuito deord en'ar os trabalhos, de há muito empreendidos, no sentido de estabelecer-se
uma ortcgrafia única da língua portuguesa em todo o mundo.
3. A aludida Convenção determinou
a obrigação recíproca de observarem
os dois países, "como regime ortográfico da língua portuguem, o que resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisbôa, para
organização do respectivo vocabulário por acôrdo entre as duas Academias". Convenciou-fe, ainda. que nenhuma providência legislativ1a ou regulamenatr. seria, de futuro, posta em
vigor por qualquer dos dois Govêrnos,
sem prévio acõrdo com o outro depois de ouvida.s as duas Academias,
que seriam (declaradoas órgãos consultivos de seus Governos, em matéria.
ortográfica competindo-lhes, expressamente", 'etudar as questões :ue se
suscitassem na execução da Convenção, e tudo maís que reputassem útil
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para manter Q unidade orwgráfica da
língua portuguesa.
4. De confc·rmidade com o disposw
na Conve'nção, e para dirimir ainda
persistentes ,enviou o G<lvêrno brasi.
leiro a Portugal. em 1944. uma ccmis.
são de membros da Academkl Brasi·
leira de Letras, com representação
oficial, a fim defixar as bases definitivas d!t crtografiada língua. propor·
cionando aos dois países a po~~ibilida·
de de promoverem atos legi°lativos fi·
nais sõbre a matéria.
5. O acõrdo resultante daquela reunião fo iaprovado no Brasil pelo Decreto-lei n. 8.286. de 5 de df:>zembro
de 1945.
6. Acontece, porém, que a Constituição Federal de 1937, vigente m époCQ da assinatura da Convenção Ortográfic2, exigia em seu artigo 74, letra d, a aprovação pelo Pode Legisl!ttivo dos tratados e convenções internacionias celebrados pelo Pre~iden
te da República. Tal aprvc'ilçã'J. entretanto. não se verificou. Foi baixa·
do o Decreto n. 14.533. de 18 de janeiro de 1944, promulgando a Convenção. quando 1'e fazia necessária a efetivação da r e~ificQçãú por via de De·
creto-lei do Presidente da República
que, no momento ,exercia cumulativamente o Pod-er Legishtivo. já que
não estavam em funcionamento a Câmara dos DEputados e o Conselho Federal.
7. Parece-me. Senhor Presidente, em
!lace do que acima ficou exposto, que
a convenção Orwgráfica deve ser
SUbmetida à aprovação do Poder Legisll'.tivo, de acõrdo com o artigo 66.
item l, da Constituição Federal, se
nisw Vossa Excelência conco:·dar.
Aproveito a oportunidade para ~e
nOVlar a Vossa Excelência. Senhor Presidente, os protesWs do meu mais pro·
fundo re"peito. - Raul Fernandes.
Parecer da Comissão de Diplomacia
RELATÓRIO

O Acõrdo Ortográfico resultante da
Convençãü assinada entre o Brasil e
Portugal, a 29 de dezembro de 1943,
em Lisboa, tem provocado fortes e
exaltados debates nas associações de
letras e filOlogia, na tribuna. na imprensa e no Congresso: debates de letrados, de estudiosos, professõres e
cientistas, gramáticos e filólogos, acadêmicos e jurIstas, jornalistas e parlamentares. Uns defendem-no com segurança e convicçãü, cOinsiderando-o

obra notável e afirmando que "os
proventos que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio
não há economista nem sociólogo que
os deixem de prever com maior ou menor precisãü; e nãü serãü somente
proventos materiais os que hão d·e auferir os nossos bons autores: também
proventos superiores de se tornarem
conhecidos, lidos e admirados pelos
povos de aquém e de além-mar"
Prof. JOõé de Sá Nunes). Ou~·r05,
porém, o criticam com sarcasmo 6
com impiedade, asseverando que, "~o
ser põsto em prática. mostrou traz.P.r
grandes prejuízos ao ensino, e os protestos e queixas são presentes da part.e
de quase todos os profes~ôres, pri!1f'i.palmente da classe primária" (Fernando Távora e Beni Carvalho) Há
quem o repudie com zombarias. por
considerá-lo imposição dos portU~llê-"
ses; e há quem o aceite com entu- •
siasmo. por julgá-lo vantajoso para
'Üs brasileiros.
Dentro dessa luta viva e encarniça-_
da, faz-5e mister, para perfeito exame
do assunto, muita prudência e muita
serenict.?de. MUitO estudo e sabedoria
dos mei;tres da Filologia e do Direito,
que nos darão luz com os seus ensinamentos e conclusões, para ser resolvido êste problema. de tão profunda
ren-ercussão e de tão grande impa'y- •
tância em tõ::làs as esferas educacionais e admi::-istrativas.
Nã{) há negar que o Jl,cõrdo Ortográfico é. realmente, a expressão ine- •
qüivoca da unidade da escrita lusobrasileira e. conseguintemente. da
unidade da língua. Unidade necessária e preciosa. que, facilitando o conhecimento 1) idiôma naóonal e fix,ando a sua expressão escrita. segun·do normas fixas e se<;(uras. basead3.s
em principios verdadeiramente científicos. organi.zadas pelas mais con~.pl-'
cuas autoridades filológicas das duas
pátrias. só poderá trazer proveitos e
vantagens a quantos manifestem pela
escrita os seus pensamentos em n;)s~a
j''Ilgua. quer la América. quer na Eu-'
ropa. seja na Asia. seja na Africa.
Desaprovandú o Acôrdo. não hi n~
gar que voltariamos aos sistema nocivo e perigoso da grafia que o precedeu. pelo ':lue nos parece de túdo
sem cabimento e sem oportunidalie. o
projeto dos nobres deputados Fernandes Távora e Beni Carvalho. apresentado em 8 de outuOro de 194'6 a esta
.casa. no <.Iual pediam a revogacã(:j do necrew-Jei n.O 8. Z86, de 5 de derem-
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hro de 1945, .,,1.:e aprovou a ortografia
unificada, em "obediência à Convenção assinada em Lisboa a 29 de dezem bro de . 943. A esse pil'o jeto aiPresentou subst!~utivo o deputado Jorge
Am'ado, que pleiteou uma reforma integral e definitiva, a ser realiz!l<da por
comissão de técnicos de oomprovada
<;.apacidade. Contràriamente ao dito
projeto e a êsse substitutivo se manifestou o deputado Raul Pila, memoro
da Comissão de B'ducação e Cultura,
votando pela manutençã.o do Acôrdo
I julgando indispensável que se "ouvisse. preliminarmente, a Academ:a
Brasileira de ~etras e a Academia
Brasileira de Filologia". Outro substituti,o foi lipresentado pelo deputado
Aureliano Leite. o qual foi a.provado
por maioria; sustenta o Acôrdo Ortográfico e propôe a nomeação de uma
comiss<.o especial que, "valendo-se da,
colaboração da Academia Brasileira
de Letras e institutos de filologia do
País". estude "convenientemente o
problema e apresente à Câmara dos
Deputados as bases para a sua solução definitiva". E' um parecer fundamentalmente político. Nã.o está com
o projeto Beni Carvalho nem com o
substitutivo Jorge Amado. E' apenas
uma solução de emergência. que se
nos 2.figura. salvo melhor apreciação,
sem base jurídka. desde que se tenha
• em conta o q:.re dispõe o Direito PTivado. e o Direito Constitucional Brasileiro.
Consderando-se que o Acôrdo Ortogra.fio é o complemento da ConV'en~ão de 1943 e que é um ato internacional. não poderia nem poderá, na
conformidade dos princípios estabelecidos pelo Direito. ser revisto nem revogado sem prévio entendimento com
as duas partes contratantes. Os aros
int.ernacionais podem ser denunciados
pelos meios regulares, quando reconbeéidos como prejUdiciais aos interêsscs co povo ou ao Estado. como podem ser suspensos pelo Senado da RepÚblic2, quando sejam dedarados in<;onstitucionaís pelo Poder Judiciário.
R'eleva notar, por um princípio de
sinceridade e exação, que o ilustre
deP11tado rel'ttor do substitutivo aprovado me assegurou ser favorável ao
Acôrdo Ortográfico e contrário a qualquer modificação. visto sa.ber que, como doutrina Pontes de Miranda, "~e
o Poder Le~islativo sugere alteração,
o Presidente da República deve interpretar que c tratado não conseguiu
. aprovação e entabolará, ou não, a seu
juízo, novas negociações".

Da Comissão de Educa,ção e Cultura
velO o referido projete para a Comissão de Diplomacia e Tratados. Nesta,
atendendo ao requerimento do deputa-do Afonso de Carvalho, foi ouvida
a Academia Brasileira de Letras, que
se manifestQu favorável à manutenção
integral do Acôrdo. Ausente êsse de:!lutado, coube ao nosso companheIro
Va:'gas Neto, como novo relator, apr~
sentar parecer, que logrou aprovaçao
unânime, tanto pela segurança do seu
-estudo quanto oelo brilho da sua linguagem, defendendo juridicamente .0
Acôrd<l que con~idera "de conformlclade com o Direito lnterna.cional Público, cem a Lei, c-om a Jurisprudênc:a, com a Academia Brasileira de
Letras e com os votos apontados do,')
mais ilustres membros da Academia
I3"d.silci:::t de Filologia". salientando,
outrossim, que "tudo o que se fizesse
de o~a nva:J.te fora dêste último seria
em pura perda, pClrque as reclamaçôes surgirão sempre não só da parte
d·es professôres, como tam1:ém dos
filó~oO'os que não forem ouvidos e
d:JS que forem contrariados".
Ac·aID'Janhei-o ()'Jm o meu voto,
decla:'ando, não obstante, cemo é do
conhecimepto da Comi'ssão que, se
bem considerasse o Acôrdo uma
grande realização, dentro do aS:!lecto
jurídic<l amda lhe faltavam. na mmha
opinião, formalidades essenciais :!lar a
a sua eficácia e validade, com') seJam
a aprovação e a ratificação da Convenção de Lisboa, respectivamente,
pelo Poder Legislativo e pelo Poder
Executivo. Felizmente, em boa hora,
c·snfirm:1l1do esta opinião, chega a
Mensagem 312 do Sr. Presidente da
Repúblina, em cópia autenticada. re·
metendo o texto da Convenção Ortop:ráfica objeto de tão largos debates;
s. Ex. à pede a aprovação do convênio
supramencionado, a fim de que seja
satisfeito o disposto no art. 66. l, da
Constituicão Federal, combinado com
o dispostô no art. 87, VII, da mesma
Carta.
A aprovaçso pelo Congresso Nacional. quer no passado, quer no presente.
se1J]1)re f'li considerada, nos palses democ:ráticos, como elemento substancial das Convenções internacionais, )
no Direit·o C-onstitucional Brasileiro
é isto uma norma pacifica. jamais
p~sta em dúvida ou discussão. Desde
a Constituição de 1891 (art. 34. n.o 12)
até à Lei Básica de 1934 (art . 40,
letra a); desde a Carta outorgada em
, P37 (art. 74. letra d), até à Lei
Magna de 1946 (art. 66, n.o l , e ar-

•

-4tigo 87, n.o VII), tôdas tem estatuído,
sem exceção alguma, a competência
privativa ou exclusiva do Parlamento
para resolver defi'llitivamente sôbre
os tratados e convenções internacionais.
O referendo do Poder Legislativo em
tal caso é criaçã.o democrática p{)r
excelência. Restringindo as atribuições do Poder Executivo; limitandolhe a capacidade na política estrangeira; diminuindo-lhe o poder de representação, o referendo estabelece a
divisão de responsabilidade e a garantia de melhor exame de assuntos
externos, sempre de alta relevância,
porque adstritos ao próprio sentido
de soberania do Estado. O pooder de
fazer tratados - já o afirmava João
Barbalho
"considera-se um dos
atribuws da soberania; e, se êle é
exercido pelo. presidente, que a representa e personifi!::a perante os govêrnos estrangeiros, ao Congresso, que
represehta a nação e em nome dela
é incumbido de velar p81a guarda
da Constituição e das leis, toca tD1ffiar
conhecimento dêsses tratados, e, se
achar digno disso, aprová-los, no desempenho dessa sua tão poderosa incumbência". (Constituição Comentários) .

Sendo atribuiçã.o do Poder Legislativo, é realmente fábia e prudente
a a.provação definitiva dos convênios
e tratados, uma vez que, destarte,
se evita que o presidente da República, de per si, tenha poderes de
criar ônus e encargos, de assumir deveres e obrigações, de cometer erros
e praticar abusos por ignorância ou
incompreensão, per leviandade cu
traição, comprometendo, assim, a responsa,bilidad.e do Estado.
Volvendo a vista para as nações
mais cultas, vemos que as próprias
monarquias, quandO parlamentares,
como a Alemanha e a Itália. a França e a Austria-Hungria, mometiam
sempre os seus ajustes internacionais
à aprevação dos seus congressos legislativos. Na América do Norte, porém, é diverso o sistema. Compete
ao Senado, e únicamente ao Senado,
o direito de oonselho e aprovação por
dois têrços dos membros presentes.
E' o "advice and consent", reconhecido e proclamado em todos os tempos
e por todos os presidentes. inclusive
Washington e Lincoln. Defendendo
essa exclusividade, pois a Câmara em
tal caso não tem voto, Hamílton uma das maiores figill'as da humanidade - declarou que o conhecimento

••

exato e compreensivo da política estrangeira, a adesão sistemática dos
mesmos planos, o sentimento delicad.o
e seguro do carater nacional, a firmeza, a prontidão, são incompatíveis
com o espírito das corporações flut.uarttes e numerosas. (Cf. Federal,
capo 75).
Olhando sómente ao sentido de cêleridade, não há dúvida àe que é
mais prático o critério all alotado,
pois que possibilita uma direção mai.s
cômoda, mais precisa e mais rápida
em dados momentos de urgência e de
gravidade. pelo que tais razões contribuem decididamente para o prestigio da fórmula vigente na grande
República Americana.
Devemos, todavia, reconhecer que
a orientação do nosso Direito, exigindo
a colaboração dos dois ram{'s do I'odel'
Legislativo, sôbre ser adotada pela
maio.ria da,s nações arr:ner~cana.s, é
uma en~arnação mais perfeita da idéia
representativa e do verdadeiro espírito democrático.
"
Na Suíça, além da "anuência" da
Assembléia, em certas convenções se
pratica o referendo do povo, "que se
manifesta em térmos absolutos e precisos, respondendo sim ou não". (Cf.
A Constituição do Brasil por Aristides
Mílton.)

•

•

•

,

•

•

Por consequência, e~tabelecid<'! como necessário') o referendo parlamentar
segund-:J os ensinamentos da ooa doutrina e os nossos preceitos cQnstitu·
cionais; esclareCIdo que, antes da' resolução definitiva do Poder Legislativo, os p'lderes dos embaixadóres devidamente credenciados, quer ordinários, quer extraordinários, não vão
além de empenhar o ato do Poder
EXEnltivo; firmado que a iniciativa
dos tratados é função privativa do
president€ da República, cheganros 'à
conclusão, C0m Marncco e Scusa, de
que, "sendo justo que os humologuem
os poderes competentes, para legislar", afim de obrigar a rodos, devem
êstes observar e resDeitar as praxe's
e as disposições do Direito L'lterno e
do Direito Público.
Isso põsto, sendo aprovado sem delongas o tratado, cumpre seja feita
a sua promulgação. A promulgação
é a publicidad€, é a afirmaçã:o "da
existência da iei, afirmação publica
e oficial que a terna operante e obrigatória em todo o território nacional.
No regime da Constituição de' 1891,.
a promulgação era feita pelo Ptesi-

•

•

I

•

•
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dente da República, "que tinha o _di,:
reito de sanção depois da aprovfl:çao
(Clóvi,s Beviláqua); atualmente, e decreta.da pelo Presidente do Senado,
em nome do Congresso Nacional. e
convém acentuar, com João Barbalho,
que pela "promulgação o novo ato ao
Parlamento, depo.is de aceito pelo
Chefe do Poder Exe'cutivo, entra a
fazer parte do Direito Nacional, e
ticam as autoridades a quem isso cabe
adstritas a pô-lo em execução" ,

•

~Constituição

"

-

C01nentános).

Promulgado o ajuste cu o acôrdo,
encerra-se o ciclo legal com a ratIfIcação. A ratificação é o ato Lna!.
praLicado desde séculos, Citam os comentador83 como pnmeiros trataó:cs
j'atifiados, entre outro. os realizs.dos
E'ntre justiniano e Cosróis, rei dos
pe~'sas, (m E51, c o de alial'ca, em
• 1226: entre Eduardo 1 e o CO!lde de
Flandre:', Passando aos kmp0s nYdemos. sabemos que data da Revoluc5.o ?','anccsa a prática da ra tifica'!ão C0mJ direito pos!tivo CCH1suc:-tan- c:ado' I a Con,t!tu:ç~.o de 1791 (título
IH, ca.oitulo II. ser;ãc 1. art, 3."), bem
como " nas cOltstl!uições posteriores
, t'!:;.st:~u:CD.O dê 1793. art. 55; Cens, ituicão d? 1795, art. 33; GomtitUlcào de 1848. art. 53), C0111') elEmento
l~ás;co da"i convenções.
• De ent'io para cá. a ratificaçã.o tem
sido . aceita oor med'da indedinável
]Ce:Gs roel118:'cS tratadist2.s e pelo dio dê t.cd()~ 03 pa132S delTI{JCrúticos.
E'a é a ultima demilo que retoca !)

J.'êi

•

'oL';ênio i' f> da cDmpet6ncia do preside!1 tEC da RepúbEca,
Par tudo isso, atende:1do a qU,e,
a:l'(;S. de rat:ficado. qualquer convemo 'Jode ser recumda. COT'soante a
douta li,.f:o dI) Cün,elhe:ro Lafavette
(Dirl'i'o Público 11lte"llacional1, p~n
que a aludica nr('vid,~~1C:3 nãG
deve se-r itOnl8.d.a senão riep'Ji<:: C? p!,pe:-:.chidJs t 0 dcs os req:r:s~ "-8::: r: EC :::.::i-

fo.J.ln.:JS

rios para 8 existência legal de tais
a tas. ta! con1') é o da ap!'ovas~) do
Podêl' Lt'lri-Iativo (CU de um dos ,eus
ramo<) sempre que isso for O:'g;l::: n
Delo Dire:'o Comtituciünal de algUE1
do"- CO"ltratantes. e como fO:'malidade
e~,2D['ial
Da mesma f0rma se manlfest3 Aurelino Leal quando esclarece
q:le "a ratificação de tratado só se
df\ tieD<:Jis do voto do Conqyeoso".
(Teória e Prática da Constituição Fedeml Brasileira). Náo é diversa a
opinião de Ort01an quand0 ace:ltua
que. "segundo a prá~ica que adqui,riu
fôrca de direito positivo, o tratado,
•

para aue se torne o!Jrigatório e exeLjUlVel,· úepeude essent:i:llm~nt,e da ratificação, ainda quando nao é reservada !lOS plenos poderes ou no texto
do pl'óp!'io tratado",
Tr8.tando da matéria, ensina Hild~f)rand:J Accicly que "a ratificação
é o últ:n:o requisito mediante o qual
U'1'l chefe de Estado co.nfiTlna O tratado fi~r;1~dJ er:J. seu nome e em nome
de> Ltadú", (Manual de Direito Intcrnaciol:al Público),

Ka América. a doutrina é pacifica,
N'.v há margem para debates dcuL .,:á:·,as II em para ~ofismas juridicas,
Fá m~smo re\Cra f:);a, aceita por toda.s. devirl8.111s11te ap:'ovada p2la Con"enC.lO de Havana, realizada em 30 de
f2VC'~'cir{) dê H~~8. D2te:rll1ina esta !'e-

v"'a OLle "o1S tratados não são obrigatO:':05 sc150 r:epois de ratificados peih L;,t.o.l:DS CGil! fatante", ainda que
(:ô·ta rI3U';ula não sonst cdos poderes
DL 'ü 'ia(,,;'e.5 !lem figure no próprio
l:'atac'.o·' .
A Li a da3 Narões foi mais longe,
t:ü'ilidu ci jS seus' H1dnbr{'s. além da
"a!:.:t:"8.!:':::·8 e d~ pu,b~icaçflOj que ne11:1ü1\in' convc!1Gão
fGs~;e obl'i0.atória
,·~·e< dê' re'!Ístrada
(art, 18). A
C~~!·ta de Sao Pra':1cÍsco

supr::':1l1a

C"'1Stit111Cão ao Mundo - ainda é
m::'ls c'n.nl., mn.is prrc:s::t, mais decisi"a, visto que aCf'lltua a neces,;idade
d::t pu :::: :l ~ãD e do registro no Scc:'et1r!p,(Í') C" m, fonnal;dade indis1)en:::11'21, r di":Õ2 qUE' ::el1huma das partes. e'.:1 ac0rdo internaci0nal não repist"~d o.
l1cd erá invÜ'cá-10 pera!1 te
(~l:"lqilC" dos órgãos das Nações Unidqs la,'t. 102),

Exardnado. pois, o assunto com
f,ôda a le"idRde; ouvidos os d·l)utrinac'..~rcs e ',omen~aristas. pUblicistas e
iUfi;:tas: l:lVEstiQado o direito histój'ioo e 0 d,rei''l ;;ositivo. o Direito
C'Ol1Z.~a~l' iCi."':al Brasileiro e o D:l'eito
l'1t?rnac·.:Jnal Público. só poderemos
cI122:a:' a uma c:nclusão, ló~ica e definitiva elUe é a da necessidade inadiá'.'el d:l ilP:'ovação do C0nvê:lio Orté'9Táfico eie 1943 pelo CongresiVl Nacional. p:ua que êle, depois de rat.ificado, se converta em tra ta do perfeit-o e acabado.
No presente caso, não importa que
o Pre~iàpnte que o assinou, representado pelo seu brilhante delegado,
a:'um1l1a"se
por determinação p.xp:'essa da Carta de 1937 (art. 180),
as funções legislativas, podendo expedir decretos-leis sôbre tôdas as ma-

•
-6térias da competência da União; essa
acumulação lhe facilitaIia a solução
do assunto: bastaria um decreto-Iel
para que ficasse encerrado o ciclo
legal, dando margem para a pro-mulgação e para a devida ratificação. E'
verdade que fui expedido c decrerolei n.O 14.533. de 18 de ja.neiro de
1944, que pr.omulgou a Co:wenção;
mas CCIJt1vem acentuá-lo) falrou-Ihe
base e capacijade. porquanto os atos
internacionais não podem ser assim
promulgado.: prOlnulgados dt-vem ser
os aros legaIS de Direito Interno. A
ConveI1ção lião pOd'z. ser promulgada
pelo Presidente d~ Reoúb!,ca
No
ca<c, deveria se~ prom:!lgado um ato
legal de Dirc:to Interno. Jav!ado pelo
poder competente. que. então. era o
próprio Presicente da República. Tal,
porém. não sucedeu ficando a lacuna
que sOIlfente gora. será preenchida se
o nosso Parlamentc na sua alta Babeo(\ria, o julgar convement.e ~atlsfa
zcndo uma formalidade carartert5tica
a·) exercício e v"111dade do presente
convênio internacional.
Posteriormente. foi publicaao o Decreto-lei n G 8.286. de 5 de c.ezembro
de 1945, que. sendo apenas o complemento de uma das cláusulas da Convenção. não pode Substituir s resolução definitiva dO C'JUgres.: o !l.a'~lOnal.
Concluído sat!s1atoriameme ':' AcOrdo.
pUblicou o Govêrno BrasEeirú o referido Oecreto-lie. aSSIm :ome o Govêrno de Portugal pUblicou o Decreto
n.o 35.228. de 8 de dezembro de 1945
cumprindo ambas com mu:ta eiegância. que só merece 08 maIs franc'Os
louvores. o Trat.ade que a,sinaram.
O Decreto-lei bre,,:leiro fOl ccnsIderad\' "aprovado a tItulo deflDltivo"
pelu Sr. Ministro Castro Nunes que
nos merece todo o re'peito e aomiração, quando. emitindo o seu voto num
recurso extra01'dinálio. julgado a 27 de
junho de 1946. assim se mamfestou ao
referir-se ao Acôrdo Otográfico Não
o negamos. Também consid:,:ra.:nos o
Acôrdo Orrográfico definit:vamente
aprovado como compleme!lto que é da
Convenção de 1943 porém. dentro do
ponto de vista do Direito Internacional. Falta-lhe apenas, para a sua
execução. o cumprimento de forme-lidades exigidas pelo Direito Interno.
formalidade, que estão seguindo os
Eeus trâmites em obediência à Constituição vigente. embora com indispensáveis delongas.
Essas delongas,
todavia, não significam menosprêzo à
gloriosa Nação amiga que. também,
não ra.ro "ajustava. pelo Presidente da
República, quaisquer convenções in-

ternacíonais e negociava tratados de
paz e aliança, de arbitragem e de comércio. submetendo-os, depois de conc!uíd~:. à aprovação do Legislativo."
(Lei n.o 891, de 22 de setembro de
1919 a.~tigo 1.0, n.O 7, e artigc 26. número 15, da Constituição Por~uguesa).
E' de mister não desfi temos a V!st<J..
ne~te particular. de ensinamento de
G. G. Fitzmaurice (British Year

•

Dook of lnt. Law)'

.. A única regra ao mesmo tempo ló,
goica e de imedIata aplic".:,ão do
ponto de vista prático é a que estabelece que os E,tado, nada têm que ver
cem a- leis ou as ConstitUlçõe.:: uns
dos Ol~tI'C1'. e não pode!l1. de modo geral. ser considerados como conhecedores de~a. O Estado que tinha o
propó.;ito de vll1cula..:--se regularmente a um C'')mpl'cmLso :nternacional
p:>r m ~io da respectiva ra tifll:açátl 011
de ontro modo. eleve p:esumir-~e como
tendo preenchida t.odos os requi.,itos
':;/J!'ili~)tuc:{)nais internos."
Fiéis a êsse:; princípios. não pretE'n: demos nem desl'jamos fugir 90S rom;:)J~mis"os que a,sumimcs com Portugal, compromi<fos que. 3em nenhum
favor nem desejo de agrada! correspcnàerr•. em todos os sentic!os B<lS
m:J.J" leg-itimos interêsses do Brasil .
A"Sim. pelas razões aduzidas
desde aue ,ejam re,peitados GS pIinci- •
pies tradicionais do nosso Di~eito
Priva.d8. C'umpridas tôda5 as. praxes
C'ol1ven2ionais americr..nas e satisfeitas
as justa_ exig211cia do Direit.o. Cons- •
t'tucional Bn.oileiro e do Direito lnt2:'!'acio!1~l Público. como e:e!J1entos
ha'ilares da boa ordem Juddica e do
r",-peito mútuo entre os povo~. con50I;dand:l velha~ tra:lIcões ':le corresp"ndênciz- fratE'n~al p de inabalável amizade po:ítica. - belo exemplo dado ao
c0n:írio do mundo civilizado - somos
de pa~'ecer que de\'e ser ap 'ovado Õ
têxto da Convenção OrCográf,f'a assínade pelo Bra,il e Portugal em Lisboa. !j 29 de dezembro dE' 1943 conhrl'l',€' o pl'Oi~to de decrer.o lellislatlvo.
infra· tran:crito. por corresponder no
reu sentido de intercámbin c'}Jtural e
de unidade da Língua. dOS melhores
desejOS e às mais justas aspirações
(ta, duas grandes Nações.
PROJETO DE DECRETO
GISLATIVO

-.
•

•

LE~

Art. 1.0 FiC'a aprovade o têxto da
Co'1venção Ortográflca.. firmada entre
o Brasil e Portugal. em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa.
•

•

~-

----------------

•

,
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Art. 2.° Revogam-se as dispo~ições
em contrário .
S::da das Comissões, em 27 de agôsto
de 19~8. - Uma Cavalcantl, Presidente em exercicio. - Rafael Cincurá.
Relator. - Glicério Alves
Al-

•
('

•

varo Castelo -Egberto Rodngues. José Armando. - Montetro de Cas• tTO Heitor Collet. - Vargns Neto.
- Faria Lobato. Alencar Araripe.

'REQUERIMENTO DA COMiSSAO
DE EDUCAÇAO E CULTURA
A Comi~ão de Edu<?a:;ão e :::ultura.
aceitando a sugestão contida na pu:-te
fm::ll eco parecer do nobre Dep~ltaao
Beni Carvalho. resolve. por Unanl!T.··
dade de vo~os. pedir o P:'o;lllllclamento da douta Comis':io de CcnsLl'
• 'tuição e Just:ça a respeito da 'J.1<lte
na versada na Mensagem nO 312 .10
seu aspecto constituclOnal.
Sa:a das Sessões. 13 de outuoro de
1943. - Enrico de Aguiar Sales. Pre·
s dente. - Beni CaTva lho . - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - J03é Ma·
ciel. - Gilberto FreJ/Te. - Walfredo
Gurgel. Pedro Vergara. Raul
Pilla.

•

,

PARECER DO DEPUTADO HENI
CARVALHO

,

,
•

•

ParEcer sôbre a Mensagem nO 312,
(Ministério das Relações Extenores).
,1. 'O Sr. Preisdente da Republica,
em obediência ao preceito constante
do ah. 37 n.o VIII. da ConstltUlçâo
Federal em menóagem datada 1e 20
de julho do corrente ano. suj)me:eu
à aprovação do Congresso Na:::lOnal
a Convocação Ortográf'ca. Ll'mflda
em Lisboa. entre o Bras!l e Portugal,
a '20 de dezembro de 1943.
2. Ouvida, a r~neito a Comissão
de Diplomacia e Tratados formuL:JU
esta um Projeto de Decreto Lerj"lsla·
tivo. o qual. subscrito por onze de
seu, membros presentes. está l1ssim
redigido:
"Art. 1.0 Fica aprovalio o texto
da Convenção Ortoaráfica, firmada entre o Brasil e Portugal, e-nl
29 de dezembro de 1943. '?m UsMa.
Art. 2.° Revogam.-se as disposições em contrário L' .

3. A mensagem do Chefe 10 E,<ecutivo é acompanhada de uma Exposição de Motivos d Sr. Mim3tro de

Estado dos Negócios Exterio:cs, a
qual assim conclui:
"Parece-me
Sr. Presidente.
em face do que acima Lcou expôsto, que a Convenção Ortográfica deva ser submetida à
aprovtção do Podes LegISlatIvo,
de acôrdo com o ant. 66, ,tem 1.
da Costitu:ção Federal,~e ,1:8S0
Vo::sa Excelência concordar."
4. Eis o texto da Convenção :
"Convencão ortográfica entre o
Brasil e Portugal: Sua Excelê"·
cia o senhor Presidente Cla Re,
pública dos Esrado~ Umdo-° ao
Brasil e Sua Excelência o Senhor
Presidente da R?pública PartuIluesa com o fim de aõsegurar a
def~a, expansão e prestígit' d~
língua port:u!Uem no mundo e
regular, por mútuo acôrdo e
modo e5tável. o respectIvo 5:S tema ortográfico r~olveram por
m~'o de Eeus Plempotenciúriüs.
as~!nr!.r a p~'es?nte Cr'nv901li:8C'
Art. I - As Altas Parte, COl:_
tJ~tantcs
p·om:>tem-se t>"trPltfl
colaboraçüo em tudo quanto diga
re3pelto a conservação. detf'sa
e expansão da 11:1gU1 portuguesa
comum nos dois países.
Artigo II As A!tas Partes
Cor:.tratant(s obngam-se a estabel2Ccr como regime ortográfico
ca l!l1!!\la portugue~a. o que 1'e3\:lta do sísterr.a fixado pe:a Academ'a B~a.sjj.elfa d.::, Letras e Academia das Ciências de LislJoa.
,p'lra orgamzação do re~rpectivo
vocabulário por acôrdo entre as
duas AcademIas.
Artigo In - De hl1'monia. com
o es.pírito desta Oonvenção. nenhuma providênCIa legisl,ativa ou
regulamentar, sôbre mat.eria ortog~áflca
ceverá E·er d~ futuro
pO!:ta pm VIgor, por qUllquer dos
co:s Governos. s·em prévio a.côrdo com o cut.ro. depo1s de ouvidp.s as duas AcademIas.
Artlg r IV - A Academia Bra.silelra de Letr as e a Aca.d.emia.
das Ciências de Lisboa serão declarada" órgãc,s consultivos de
s·eus Governos. em ma·téria ortográfica competindo-lhes expressamente est.u~ar as questões que
se suscIt.arem na Execução dest.a
Convenção e tudo o mais qu.e
reputem út] para manter a unidade ol'tográfka da língua portuguesa. A presente Conv€nção

•
-8entrará em vigor, independentemente eLe ratificação, a 1 d·e janeiro de 1944.
Feita em duplicata, em LisbQa, aos
23 de d€Zembro de 1943.
L. S. João Neves da Fontoura
L. S. Antonio de Oliveira Salazar."
5. Pedic.a. sôke o assunto, a audiênCIa da Comissão de Educacão e
Cultura, fazemo-lo pe1a maneirâ que
se segue.
Julgamos não poder o
Con;;rcs,so Nacional da~ a,provação à
Convenção a.lud:-aa, po~ noo pareOET
evidentemente inconstitucional o seu
artigo m.
Dê~e re.s&alta ficar estabelecido que
- "nmhuma providencia legislativa
sôbre matéria o:-tográfi.ca d-everá. de
futu.ro. SE'r posta em VIgOr por qualquer ckJs dois Governos. sem prévio
acôrco com o outro. depois de ouvidas as duas Academ'.as."
Conquanto, por ês,s·e di9positi'Vo, não
f·e vede, explicitament.e, ao Congresso Nacional, legislar sôbre matéria
ortográfica todavia, implicitamente,
esm p:-Oibição dali resElta, visto d'ete=ina.r-se qu.e. - "de futuro' . ne-
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nhuma providencia legislativa deverá
ser posta em vlgor. sem as condições
e tabe!e-cidas no art::;o III da. Con-

vt11ção.
Ora, dê~S>e m:do, a Ccnvenç5.o p~oi
be, pràticament.e, que o Con,gr·esso
Nacional exerça uma de suas prerrogativas, a qual decol're do art. 66,
n.o rx, cC>Dêbinado com o art. 5.0,
n. ° XV, letra d, da Constituição Federal.
FÕra. realment.e. estranho e a.bsurdo pOder o CongreESo Nacional legis.lar, sôbre "bases e diretrizes da Educação", e ser-lhe vedado fazê-lo 1:Ôb~e matéria ortográLca.
6. Além disso, ocorre, ainda, outra.
inccnsLlLucionalidad~:
determina
o referido artigo rIT que, se vc~ar o
Congresso uma l~i sõbre essa matél':.a o ChEfe do Executivo não "deverá pó-la em vigor"; passando, assim. tal "providência legislativa' a
ser <1!lIl!p!.e-s letra rno:ta. visto comp2lir o Presidente da RepúblÍICa a
deixar de "observá-la", a desrespeipeitá-Ia negando, enfim, CQlIDlprimento à Constituição, crun violação
formal do parágrafo único do a.rtigo 83.
Diante di.."So, é nu~a a Conv.enção
de Lisboa, de 29 de dez.€rnbro de 1943,
visto ser contrária à. OoIliStituição
vigente. Eis a lição de Clóvis Be-

vilaqua: - "São nulos 00 rutos juridicos de direito público interna.cional". quando I1ealizados por pessoa.
incol1lil}etente, ou contrários à Con.stituição dos Estados que os oeleOra!'em. e anu.lávei'.S, qua.ndo viciadoo por
êl'ro, dolo ou coação'. (Direito PÚblico Inremacio'nal, tomo n, p. 7,
2 a eclição. 1939, ed. Fre:tas Bastoo) ..
(i-A. Não colide com essa tese, nem
a mvaJida, o que. na mesma obra,
csc:eve Clóvis Bevilaqua, no § 168"
ao t;a.tar da validade dos tratados:
"A validade dos tratados. diz
êle. mdepende das mudanças
das mudanças con..;titucionais qUe
soIr·am os Estado::> contra t9.utes".
wpt. cit., vol. 2.°, p. 23).
Em p:'lmeir u lugar, na hipótese em
di~cul,:são,
a Const:tuição brasileira
d~ 1946 não trouxe modifi,cação "al- guma ao direito constitucional ant·enor.
Ao contrário, con"ervou-se
fiel à no~sa tradição ju.rid'ica.
Dêss.e modo, mesmo na vigê;:!ciada Carta de 37 a Convenção era nula,
uma vez qu.e o ad refcrcnd:lm do Poder Leg~latií'O lhe não fôra dado.
VLSW haV€r-lh~ faltado a aprovação
:r.c:i:ante decreto-Iel.
Em segundo lu;:;ar, a citação de
Clóvi" BeviJaqua refere-se a h!ip6tese eviden~emenk div€T'~a. isto é. à
de qu,e, após a celebra.ção de um
tado. aprr.vado, definitivam.ente; pelO
Cong::-esw, ocorress·e mudança constitucional.
.
O~a, de um lado, o tratado ou convenção na hipót-ese. não existia", porlhe faltar vali::ade jurídica - a a.p rovação leg.slativa; não lhe aprOveitando. po~tanto. o prmcipio enunciaao : por outro Lado. é manifesto, como
se diss'8, não haver trazido a Cons-_
ti't\lJição de 46 a menor muda.nça referente à espécie, nem tão pO'U!Co, à
forma do govêrno brasi1eil'O, que continl.:a a ser a republicana.
í. Em face do expooto. s6 utna
so~ução haverá para o caso: não
aprovar o Congresso a Conv.enção,
em razã-o da ferma por que se acha.
redigida. visto lhe não ser possível
des'Pcjar-se de UIllla de suas prerroga.tivas; su~erindo. erutretanto. ao
Chefe d:o E.xecut:·vo, a modificação :do
art. ITr, para que, removida aquela
flagrante inconntirtucionalidade, volte, d·~'Pois, o Poder Legislativo a ;esolver, "defintivamente", sôbre a m~
téria, ex-vi do art. 66, n. ° r, da C<ms-
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titu.ição, o qua.l, cLaramente, determina:
"Art. 66. Jl: da competênci.a
exclusiva do Congresso Nacional :
I resolver definitivamente
lSõb~'e os tra tadolS e convenções
celebl'adüs com os Estadüs 00trangeircs pelo Presidente da República. '
E:'a uma prerrogativa ind'eclinável.
8 Comentando ês<;e artigo, eECreve o
Ministro C3.rlos Maximiliano: - Os
casos mencionados no art. 66 do Código fundamental independem de sançãü do P;-esidente da República e ficam insw:cetíveis de veto. Para regular Um cert<> número de a<suntüs. celebram-"e tratados ou simples COEvenções. Cabe a iniciativa ao Ministrü do Exterior; somente depois de uItill1ad~s as negaciacões e de assinado
' 0 contmto il1tErnaciona~, é cuvidü o
Congres'o, que profe·re a últim~k palavra sÓbre o acórdo: é o que exprime
o ,têrmo definitivamente, in ~ crto no
-text<>, é em face do art. 87. n. VII".
("Comentário, à Cünstituic(io B~a,i
leira de Hl~6". \'01. 2.0, ps. :45-146;
Ed. Livral'la Freitas Bastos, 1948).
Nem iSso. como é sabido. ;m,Jorta
novicoade no direito ccnstituciol1.il ))rarileiro.
• A constitu;ção c'e 1891, em seu arUgo 34,. n. 12. tinha redação idêntica,
e idênticc.o. são os ccmentários de
João Barõalh~. quanto a recol1hener.
• ao congresso, o püder competentf' para dar a última palavra sóbre o 'assunto, istr:> é.. proferir a "resolucão final".
(Constituição Federal Braoileira, Coml'-ntá:'ios por João B:1rbalho U. C ..
págim 111, Rio de Janeiro, 1902).
Vê-se, assim, haver o B!·c.sil il~gre~
s:1do na cafl'ente dos países queexigEm o pronunciamento do Congr'~sso,
para á aprovaçãü dos tratados e convenções.

•

9. A. Esmein. interpretando o direito constitucional francês, escreve,
na ' mesma o~dem de idéi'as:
"En SEns inverse, existe une concepcion d'apres laquelle. si le droit de
négcc1er les traités revient nécessairement au pcuvoir exécutif, celui de
les consentir définitivement ne ;Jeut
appartenir qu'au pouvoir légi~latif. Ce'
sont' d~.s raisons de príncipes que 1'on
fait ici valoir.
On dit dabord que
l' engagement que prend une nation
iplar UH traité doit être considéré,
!tInsi. quela loi elle-même, comme
l' expression de la volonté nationale:

c'est donc au POuvoir législatij quil
appartient de le oonsentir". (Elements

de Droit Constitutionnel français et
comparé, P. :94, Tome second; Recueil Sirey, éd. Paris, 1928).
10. Nessas condições, torna-se evidente que não selia possivel ao Che.
fe do Executivo bnasileiro eximir-se
2.ü dever comtitucional de solicitar ao
Congresso a a.provação da Convenção
de 29 de dezembro de 1943 - pre~eitl)
que, rigorosamente, cumpriu, embora,
pela Expcsição de Motivos do Senhor
Minístro de Estadü das Relaçõ~s Exteriores, fôsse adm~sivel a hipótesc
contrá:'ia, visto assim concluir:
"Parece-me. SenhOr Presidente, em
face do quc acima ficou cxpüsto, que
a Cünvenção Ortügráfica deva ser
submetida à aprovaçãü do ::>cder Legislativo, de acórdo com o art. 66,
item l. da constituição Federal, se
nisso Vossa Excelência concordar.
A não concordância impül'tarh manifesto atentado contra a Constituição, que, como se disse. o Chefe do
R'l:ecutivo respeitou.
Assim sendo, cau~a estranheza "dmitir a clámula final do período
tmnscrito a pos,ibilidade de depender
de um n to de volição do Presidente
da República o cu:nprimento de. um
imnerativo constitucional. cuja 1l10bservância traria. comü resultado,
mais outro motivo de nulidade da.
C:mnnção e, consequentemente. a Sl~ l
inexequibilidade, - o que não c··tana.
no propósito do Govêrno .
Eis. "óbre o assunto, como se ex.pc!·
me Clóvis Bevilaqua: ..
_
.
"Ainda que a retlflcaçao seja a
solenidade que torna ~ t.'·atado
Obrigatório, pode ser dlSpem'lda
per acó:'do das altas parte" C011:
tratantes. Exemplo dis~o, nos da
a convenção postal concluída, entre
o Brasil e a Grã Bretanha, no Rlo
de Janeiro. a 16 de agósto de 18?5.
Nen7mma convenção internactünal porém pxlerá, hoje, no Brasil, 'ser exe'cutória, sem a a.protlacão do Conqresso". (Op. Clt. tolI, p. 21).
.
'f'

mo

11. Cumpre não conful?dl:' l:€tl lcacão cOm aprova"ão. A re!lÍlcaçao ca:be
3.0 Executivo; a a·prD'yo.çao, ao Leglslativo.
. .
1
.
Si na técnica constltuclOna, a.Celtássemos ser ratificação a n:esha C?l.sa que a.provação. poder-se-la adrmtll'
ser esta dispensável, quandO aSSIm, o
entende'sem as alt8.s partes contratantes .

•
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le Gouvernetnent lui demande l' apDirimindo tal confusão, assim se exprrobation d' un traité conc1u avec
pressa Clóvis Bevilaqua: 11 N o Brasil,
une
puissance étrangére, elle ne peut
compete a ratificação ao Presidente
évidemment
ni voter sur les artic1es
da República. depois que o Congresso
de
ce
tra,ité
ni amender le texte de
aprova o tratado". (op. clt., p.
le
ne peut qu'inviter le
ces
arttcles;
A~nda, no mesmo sentido: "Depois
GOllvernement
à
néqocier de nouveau
de apro7)ado o tratado pelo C (}llgress o,
ponr
obtenir
la
modification
des clau.o PresidelIlte dia ~pública o ratifica".
ses
qui
lui
varaissent
contraires
à· l'
E. a se,gulr, conclui: - "A lei de 29
contraire.
ç
àl'intêrêt
de
l'
Etat"
.
de outubro de 1891 art. 9 o, apelida
(Traité
de
Droit
politique
électoral
et
ratificação o ato pelO qual o Congresvarlamentaire, 5 ieme ed., Paris, V·
so a!)rova o tratamento: mas. evi1.010. n. 863) .
dentemente, Pc incorrpta a denominaE' ess·a, !\ wlução única Que nos pacão" IOp . cito ps. 18-19. Vf!!f Moere,
rece
cabivel. a qual. preliminarmenDiqest. V. 749, apud C. Bevilaqua , op.
te.
sugerimes
.
cit.) .
15. De meritis. cumure inda.g ar si.
12. Está portanto, patente a imaprovada a Oonvenção de 29 de deoossib:1idoade rle ser aproV'ada
pelo
zembro de 943. oual dos dois acôrCongresso a Convenc1ío rI{' Lisboa ~ô
dos ortográficos teria sido por ",la
bre a questão ortográfica: entretan-"dOt8do: - o de 194~, c(')n~tãnt€' do
to . a Constitl.licã, vigente não ved:t
peaueno Vocaonlário da Llngua prrr-.
que. para ult.erior a.urovação. sugira
tua7lesa, organizf\do segundo as Inso ('".ongresso ao Ohefe do Exocutivo
trucões a'provadRs uniininl€"me'l1te. em
uma medida conciliatDrla - a da mo.~essão dp 1:; df al1:ôsto d1 mesmo ano.
düi('~cão ou. mesmo. a da. supressão
da Aca·d emia Brasileira de Letras: {'u
do 'Irt. TIr. li ~lm de Que se lhe cano ri", 10 d~ agôsto de 1945?
cele a inconstitucionalida<ie. Admi..~í
Evirl~n+?rr..ente. f\ Convf'ncão de 29
vel. norém, se:-á a a:doção dêsse alde dezemb:-o d<. 194.1. firn),sda
em
vitre?
Vsboa. tp-ria. aD~ovarl J o acôrdo de
1943. e não o dr 1945.
O ~"sunto t.e-m sido versado t>elos
A riemon~tr. cão. a. nosso ver.
é
constitucionalisbas assim
nacionais
art.
II
da
simples.
Ve.iamo-lo.
O
como estra.ngeiros.
Gc.nvenção está assim redigido:
,
13. Ca.rlos Maximiliano. em sua ~i
"Art. TI - Az Altas Partes Contada obra. escreve: "Pode o Contratantes
obrigam-se a
r eiueita.r ,
gTe~~o emendar a convenção intercomo regime ortográfico da lí'llgua
nacional? Rigorosame<nte. não. Traportuguesa, o aue resulta 00 sistema.
ta-se de um contratQ bilateral confixado pela Academia Brasife1n de •
cluído pelQ Presidente Que. no BraLetras e Academia das Ciências de
sil. não está obrigado.' como nos EsLisboa.. para organização dó respectados Unidos. a ouvir os conselhos
tivo vo-::abulário entre as duas Acaa opinião prévia do Senado (advic~
demias" .
and consent) . Entr",tanto. o texto não
Como se vê. o que a Convenção esse oPõe a que. em vez de rejeitar pura
tabelece, em seu citado artigo . é o
e slmulesmente. o Oonl5resso sugira
regime ortográf,Ol~ QUL resulta do sismodifiC;:'3.c?es que. l.evadas ao pleni_
tema fixado pela Academia BrasiH!ira
oot.enl!láno estrangeiro e por êle aceie pela Academia das Ciências de Lislias . determinariam uma
aprovação
boa. e nã.() o que resulte ou resultar
definitiva. Basta lembrar Que. nos
Ora, o regime. a que êsse a;rtigo se
F..sta,dOS Unidos, onde a Câmara dos
refere. é o fixado pelo Peque1W VoDeputadOIl não tem voto sôbre o ascabulário da Língua Portugu&a, orsuntr). acham regular que ela lembre
ganiza.do segundo as Instrucões unâao .Executivo a conver.iência de nenimemente aprovoada.s em sessão de
gociar um tratado em certo e de12 de agôsto de 1943; e. si a Conventerminado sentido". (op. cit .. voI.
ção lhe é posterior, visto h:wer sido
n, ps. 161 e 162; e Beard. American firmada.
a 29 de dezembro do mesmo
Government and politics, 11)15. p.329;
ano. é claro que só a êle se poderia
apu d C. Maximilia.no, op. ci t . ) .
referir. e não ao de 1945: pois, do
contrário. teria. C()IlIlO se disse. em14. N.a França admite-se a prática
pregadO resulte ou resultar.
da sugestão ao Chefe do Executivo
E tanto é essa a ex.ges.e dêsse arCO~forme se vê em Eugene Pierre: '
tigo. que o eminente filólogo JQSé de
Lorsque l'une de- Chambres déUSá Nunes, autoridade Insuspeita e
bêre sur UIIl projet de loi P!I.T lequel
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valiosla no assunto, assim la o afirmou em seu estudo "O problema Ortográfico no Brasil", publicado no Suplemento Literário d' A Manhã, voI.
VI, edição de 5 de maio de 1944, páginas 255-256:
"Num livro que estou prep.arando e
gue se denominará Comentários
à
"Reforma Ortográfica Brasileira, esmiuçarei tôd'as as criticas, objeções,
emendas e advertências que se fizerem à ortografia promulgada
pelo
Deçreto n.O 44.53~, de 18 de janeiro
do corrente ano. - ortografia üeoito) que está sistematizada a exemplificada nas Instruções e no Pequemo
Vocabulário Ortográfico da
portuguésa" .

Língua

l'€itEran do sna asserr::o. ain:a
r2afirma:'
"0_ Vocabulário a que S2 P0~'('r2 o [1"figo II da Convenção Ol'l.ogTálfica entre o Brw;il e POl'twral e o "ue I'CS1tlE

C2 tr.p'ó:·icamcnte.

/Ou elo sz~tema Oi'logl'é;,íico fixado nas
Instrucões e aue (l Antde1hin R1'a.~il{'i(h 'T,e"i'cs -elaborou pcr mcum/1cn
cia Q~O Senhor Presiden~p. da RClriblica
sendo editorado pela [;;t,)e.tsQ N(I('!(lnal. aue o expôs à vend.a ('uma cbra
Oficial. pois ostenta C5 arJlleiS da flepíblicc d.os Estados Unirias do Bl'a<.iI"
16 - Ap:s:r da clnreza r?su1tm1ie
c1c~:s datas. há fluem ~1i!,rp~t~ 11"').'1'
il Convencii.o de 1943 a1J!'ov!1do o acôr-

- "'7,

•
•

do d,e 19~5: e isso . pm face de q'..l:;
dispõe ~ ~e'u a:t. IV, ibi:
·'Art. IV - li. Acadom',1 Brnsileira
• de J"erras e H Academ:a dos C:encias
de LjQ::02 serão dec;and'1s órgiios
consultivo" de ~eus Governr~ fm matéria
ortográfica, ccmpl'tindo-lhes,
cxpreEsamente. e,<;tuc1ar as questões
Que se suscitarem na execução desta
Convenção. e tudo o m3ü: oUP re\)11tem útil para manter a unidaéle ortog áfi.ca da lingua portuesa".
Ora. o que ai se declara competir às
duas Academias é estudar as questões
que se suscitarem na execução
da
Ccnvenção. que. conforme se viu. adotbu. no art. UI o rcg:me ortográfico
de 12 de agôsto de 1943, e iudo o mais

que se r~'Pute útil para m'tnter a unidade da língua portugues'. Mas da r
competência para. como (rgá03 consultivo,>. estudar tais quesMes
não
si,gnif~ca. explícitamente. =lUe por e~
se 'estudo. se pudesse ,stabelece:r. de
modo claro. a adoção de um novo regime ortográ~ico e. muito menos. qUe
est.e. {Jue é o de 1945 fo.:;se antedpa·damente. aprovado por uma Conven'ção de 1943,

17 - Nessas condições. iar-se-ia imprescindível uma
nova Convenção.
Admitindo-se. entretanto, para argumentar. que a Convenção de 1943 teria
aprovado o acôrdo de 1945, uma eoisa
resulta de tudo Isso: a cO!ltrcvérsia
na interpretação da Con vellção.
E qual se:ria,
neSSe ca~o. o órgão
competente para l'eall~p.r a interpretação? Vejamos. mais uma VEZ. o que
sobre a matéria doutrina Clovis Bevilaqua. que. além de ser UI:', dos 110580s
maiores juristas-fllosófos.
fol
Consultor Jurídico c.o Min:stério das
Relações Exteriores.
Diz ele. em sua citada obra, tomo U
p. 25. ~ 173:
"Os tratados s§.o su~ceptívds de lntc-rprctação pelos própnus Estados qUe
03 celebnm. A primeira qUEstão a resolver nesta maté.:·ia, é a (;cmpe(,êncb
para 'interpretaor. Sem dúvida. wmente os Estados contratantes p,cem
de comum acôrdo, interpl'etm' Os trat.ados .que. entre êles vigo:'cm, Mas
dentro do Estado, q1lal ,? a autoridade

competente para assentar no mela0 de
se compl'eenderc as cláusulas do <Dntlato? Ainda aqui devc ler ap!icaçdo
a regra: - ejus est legt:m Ildcrpretol'i,
Gujus est condere.

Ora. no caso da Convenção de 29 dtdezembro de 1943. a autoridade com ..
petente para assent,ar no modo de se
com)}~fenderem as suas cláusulas é o
Congl'c.3so Nacional. ex-vi do art. 66.
nem 1. da Constituiçãu.
O Poder Legisiativo diria. a~sim. em
última análls·e. caso a Convenção de
'!.3 não fosse. como é, nula - se ela
teria aprovado o acôrdo de 1945. ou o
de 1943, Mas. dado. mesmo. que chegaSSe a interpretá-la
!lógicamente.
aceitando a primeira hipótese. ainda
assim seria indispensá vel para eflel·
ência dessa interpretação. a reali:>:ação
üe nova Conven·ção.
E' i~so o que. categóricamente. afll'ma C:ovis B;:.vilaqua. após o períOdo
final do trecho acima t.ranscrito.
"Consequentemente. a int.eJ'pretação
autêntica é um a.to di1Jlomático submetido às mesmas
formalidades da
ceLebração dos tralados. se o direito
eonstituiconal do pais nãD dispuser dt

modo contrário".
A hipótes·e última não se verifica:
logo mEsmo que não fosse nula a
Convenção de 29 de dezembro de 1943
em face dos termoo em que está redigida. a sua simples int~rpr!'tação exigiria a celebração de nova Convenção.
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Pelos motivos e~postos, evidencia.-se tratar-se de matéria caracteTísticamente constitucional. para a qual
Julgamos valioso e oportuno o pronunciamento da Comissão de Constituição
e Justiça, embora, salvo melhor juízo,
Julguemos. desde já, inconStItucIOnal
a Convenção de 29 de dezembro de
' 943 cUJa apro\l~ção ;>210 Congl'~SSo
importal'la o cancelamento de uma de
SL as I n.de-clinave:s prerrogativas.
E' o no,so parEcer.
Sala da ComJssão. 12 de outubro ae
18 -

lS43. -

Beni CarvaUzu.

Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça
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o Presidente da República submeteu à aprovação do Congre.:;;-;Q Nacional o te~:to da Conveção Ortogláfica,
assinada, em Lisboa, entre Portugal
e o Bra,sil, a 29 de dezembro de 1943.
A Cc missão de Diplomac'"l ol!v:da
sôb,'e a matéria, ouinou no semi do
d.a ap,ovação daqw;ie ato internaci('llml, oferecendo para ê.sse objetivo. o
n:x:essirio p:ojeto de dscl'eto legislatlvo.
A Comissão de Educacã.) e Cultura
a que foi em seguida lll:tndada a mtnsagem presidencial, at.endendo a uma
sugGstiio do relator designado para o
C3.!:O, o ilustre Deputado Beni Carvalho. consulta a Comissão de Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade do Artigo IH ela referida
Convenção OrtlJgráfica, assim redigIdo:
"De harmcnh com o espírito
desta Convenção, nenhuma prevIdencIa legislativ.l ou regulamentar, sobre matéria ortográfica. deverá ser de futuro posta em
vigo:, por qualquer dos dois Governos, sem prévio acôrdo com o
outro, depois de ouvidas a.J duas
Academi::\s" .
Duas são as dúvidas susdtadas a
propósito da t:láustilu trans'~rita.
Em primeiro lugar, entenje o Deputado Beni Carvalho que, estabelecendo que de futuro nenl1Uma prOVIdência legislativa sôbre matéria ortográfica devei'á ser posta em vigor por
qualquer dos dois governos sem prévio acôrdo com o outro, a cláusula
proibe ao Congresso Nacional legislar sôbre ortografia, msto e retualhe uma das atribUlções que' lhe são
cOi1feridas pela Constituição (art. 55,

n. IX, combinado com o art. 5.°, número XV, alínea d).
Não Drocede a dúvida.
A cliusula, simplesmente, estabelece um a condição, - a do prévb acôrdo entre os dois governos, depois de
ouvidals as duas academias. a braúleira e a portuguesa, - para que sôbre
a orografia, matéria do comum interê&e cultural dos dois paises, e
cuja unidade ~les preten'iem manter através dos tempos , qualquer deles pos.sa legislar.
Trata-se de uma limitaç,lo ao exercício das faculdades da sob8ran;a, que
o pais livremente se impõe, em virtude de um contl'at:J com outro país,
limit:;o;§.o da qual podera em qualquer
tempo lib;crtar-se, por mel') de denúncia, segundo e pl'e:eitQ de direito
internacional.
Todo trataclo ou convenção intêrna'
cional e, por sua própna natureza,
uma limiLação aos pnvllegio.3 e atribuiçôes da boberania nacional. Mas
essa limltação, resultante qll~ ~ ds _
consentImento, não fere. nflO suprime, não ll1va1ida o poder s:)bel'allo
dos estados.
A prevalecer a doutrina contrária,
os contrato; internac:onais 58 tornariam impraticáveis, e o pr6prio direito- internaciolHl deixa na rle existir.
I
EX:J.mmemos a segund,l dúvida a
que. na Comissão de Educaçã) e -Cultura. deu lugar o Artigo III da Convenção Ortográfica. Já vmlOS que a
cláusula determina qUe nenhtlm . dos •
dois governos porá em vigar providência legislativa sóbre ortografIa ~em
prévio acôrdo com o outro. Julga o
Deputado Beni carvalho, por essa determL\1ação, é c Presidente da República compelido a não executar ~ei
Congresso, e portanto a violar c disposto no parágrafo único do art-. 83
da Constituição.
Também aqui a dúvida não tem
procedência.
Quanda no Artigo lU da ccmveJtção Ortográfica 3e fala em govêrno,
e esta palavra Empregada, não no seu
sentIdo restrito de poder execu);ivo,
mas no sentido am.plo de conjunto dos
dois poderes politicos de Uln pais,
abrangendo, portanto, tamo o poder
executivo com o poder legislativo._
E. assim, o au~ se e,staoelece. na
cláusula lmpugnâda, não é que o Presidente da República fica obrigado a.
não executar tal ou qual lei nus - qt1e~
o Congresso Nacional é adstrito a nãa

.

•

..
•

•
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fazê-la, não pô-la em vigor, senão
com observância das condições que as
partes contratantes entenderam de
estipular no interêsse comum dos deis
países.
A Comíssão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfic.a, assmada em LL~bo'l em 1943, nenhuma inconstituciontlidade, nem nenhum outro defeito .jurídico, que pcGsa
impedir a SU.l aprovação pelo Congresso Nacional.
Sala Afrânio de Melo Franco, éffi
19 de janeiro ele 1951. - Aaamemnon
Magalhães, Presidente.
Gustavo
Capanema. Relator. - Sa~nu~l Duar-

•

,

•

te. Carlos :laldemar. Ernani
Satiro. - Aristides Largura. - Gil
Soares. - Af'Jnso Armos. -- Caiado
de goãoy. Flores da Cunha.
Plinto Barreto. - Aélrouldo Costa.
Domingos Vellasco.

?areçer da

(r'J!l,,~ilo

de Ed'!·;;,C'c.o

e Cultura
1. Tendo vindo à apreciação da Comissão de Educação e Cultura a Mensaciem Presidencial número 312, de 20
de julho de 1948, em que o Chefe jO
Govêr:lO submetia à aprovação Ou
Congresso Nacional o texto da CO!1venção celebrada E.'ntre o Brasil e Por_
tugal, destinada a-o estabelecirn:mto de
um regíme ortográfico comum ás dua"
• NaçôesJ - solicitamos, em Parecer datado dE.' 12 dE.' outubro do mesmo ano.
e uniLtimemente aprovad-o, a audlê'ncia da Combsão de Constituição e
Justiça, V1Sto termos jUlgado incon,,tiLucional o art. IH da aludida Co:>
venção, o qual se acha assim redigido:
•
"Are. In De harmonia COm o
espírito desta Convenção, nenhl,ma providência legislativa ou rQgulam-sntar, sôbre matéria or~o
gráfica, deverá ser, de futuro, posta em vigor, por qualquer dos dOl"
governos, em matéria ortográfi,~a,
competindo-lhe.õ.
expressame!1[.'!.
"estudar as questõ,es que reputem
útil para manter a unidade ortográfica da língua portuguesa. A
p,resente Convenção entrará em
" vigor, independentemente de ra~i
ficação a 1. o de janeiro de 1944".
2. Não obstante a análise e a exe•gese ' exaustiva a que, do ponto de
vista do direit.Q constitucional, subme-

••

).

,

temo;:; o citado artigo, a fim de justificar o nosso pedido de audiência, a
nobre Comissão de ConstitUIção c
Justiça, com a sabedoria habitual.
conclu:u pela constitucionalidade da
O'on venção, fazendo-o nos têrmos seguintes:
"A Comissão de Constituição c
Justiça não vê na Convençã-o ortográfica, assinada em Lisboa erro
1943, nenhuma inconstit\lJCional1_
dade, nem nenhum outro defeito
jurídico que possa ímpedir a SUR
aprovação pelo Congresso Nacional" .
3. Em face do expôsto, à éomissão
de Educação e Cultura nada ma:s
cumpre fazer senão acabar o veredictum dos eminentes juristas dessa entidade téclllca, considerando vencida
a que;:;tão preliminar .
4. A esta Comissão, julgada constituciona.l a Convenção, como o fot,
não caberá pronunciar-se sôbre qual
dos acordos ortograficos deverá fi~a.::
em vigor, se o de- 1943, ou o de 1().15.
Pelo art. n da OOnvenção, datada
de 29 de dezembro de 1943, esta só
cQd.eria ter a.nrovado o acôrdo ortoÓ'áf:co antenor, isto ê, o de 12 ae
agósto do mesmo ano. constante do
"Pequeno Vocabuláno Ortográfko d't
Lmgu.a Portuguesa: pois fôra absurdo
admiti0-se haver aprovado, em 1943,
um acôrdo de 1945.
E:ltretanto, foi êste aprovado pelo
Cc·c:'eto-lei 11.° 8.286, de 5 de dezemDro de 1945, embora, até hoje, não hLlla entrado em vIgor.
Ao govêrno, portanto, e não ao Le~:slativo, cum]Jnrá dil'!mlr a questão
5. Concluindo, r<,ssalvando o nos,o
pOll o c.e v:sta sôbre a inconstitllCIOnalidade da Convençâo onograflCa,
resultant.e do seu artigo IH, - inc:onstituc:onalidade que conUnuamos
a coasiderar evidente. - opina.mo"
todavia, pela aprovaçã.Q do Projeto de
Ikcreto Legisla.tivo, formulado pe~a
Comissão de Diplomacia e Tra.tado;:;,
constante dêste processo. E' êste o
nos:;o parecer.
Sala. da Comissão, em 25 de janeiro de 1951. - Eurico de Aguiar Salles, Presidente. - Beni Carvalho, Reiator. - Aureliano Leite. - Alfredo
Sa, pela conclusão. - Darcy Gross .
- Carlos Medeiros. - Raul Pilla. Walfredo Gurgel. - Pedro Vergara.

-14DEORETO N.O 14.533 DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
Promulga

a

Convenção

orto-

gráfica entre o Brasil e pOrtugal,

assinada em Lisbôa, a 29 dedez:mbro de 1943.

O Presidente c'aRe;>úl>lica:
Ha.vendo sido assinada, na c:dade de
Lisbôa. a 29 dE: dezembro de 1S43, uma
Convenção entre o Brasil e Portugal. estahelecen;:o o m~=o regime
ortográ!ic<l da língt:a pOl'tugU€sa; e
Havendo a mesma Convenção entrado em vigor no dia 1 ~ü corr~nte mês,
ind·ê>pendentemente de ratif:cação:
D:creta que a ref~rido Convenção,
a.pensa por cópia ao pres2nte Decreto
seja executa.da e cumprida t.ão inteiramente como llEla se contém.
Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de
19'{4. 123. 0 da Inde'pendêl'c::a e 56. 0 da
República. GETULIO VARGAS - Osvaldo Aranha.

....

CONVENQAO ORTOGRAFICA ENTRE O BRASIL e PORTUGAL
Sua Excelência o Senhor Presidente
da RepÚblica des Estados Unidos do
Bra.sll e Sua Exeelência o Senhor Presidem? da Republica Portuguesa. com
o fim de assegurar a de,fesa, expansão
e prestigio da lingua portuguêsa no
mundo e regula,!', por mútuo acôrdo
e mono estávrl o r~spoctivo sIStema
ortográfico, re~olvE1·am. por meio de
\SeUS Plenipotenciários. assinar a preSEnte Conv~ão.

ARTIGO I
As Altas Partes Contratantes prometem-se Estreita cGlabo,:-ação em tu'·0 quanto dIga respeito a eons·ervação, d:>fesa e expansão da iíngua portuguêsa, cOmum aos dois países.
ARTr.:iO II
As Altas Partes Ccntratant,es obrigam-~e a estGbz;·:cer. cemo 1'2gime ortügráfico dl lingua portuguêsa, o que
resulta do si~t"ma fixado pela Aca.cl.ê
mia Brasileira de Letras e Academia
das Ciências de Lisboa para organiza§.o do respectivo vccabulário por
acôrdo entre as duas Aca,~em:as.

•

,

Ar(TIGJ III

De harmonia com o espú'ito desta
Convenção, nenhuma prOVidência legislati"a ou regulamentar. ~ôbre ~ ma.. •
teria ol'tog-rá.fica. deverá s?r de futu:o posta em rigcr, por qualquer dos
dois GovêrnooS s·em prévio acOrdo com'
o outro.
,
. depois de ouvidas as duag .

.

A.ca~·:€rn.las .

AP.TTCO

IV

A Academia Bras:le:ra de Letra.s
e a Acad2-min da~ Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãcs consultivos
de ,2tiS Govêrnos em mntaJ'la ortográf!ca, cQompctindo-jh~s, expressamente
estudar as qu,"stóes que se
su<:citaram na eX€'~ução desta 'Convenção e tudo o mais que reputem
útil para manter a unidade ortográfica da língua portuguêsa. A -p,resenpendentemente de retificação. a 1.0
te Convenção entrará em vigor. iru:eFeita em duplicata. em Lisboa, aos
de Janeiru de 1944.
29 de Dezembro de 1943 - L.S. JoÃo NEVES DA FONTOURA. L.S, - ANTÔNIO DE OLlNEIRA SALAZAR,
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Re~tabelece

o sistemq ortográfico do
"Peoueno
Vocabulqrio da Língua Portu
.
guesa" , e revo ga o Decreto-lei nt: •.
ê 2b( , de 5 de dezerrbro de 1945 .

o

CONGRESSO N CIOn.L decreta:

Art . 10 - ~ restabelecido o sistema ortofr~fi
Voca bulário Orto gráfico da Língua Po rtllguesa" ,

co c:.c

organizado em 1943 pela

caderria Brasileira de Letr3.s .

rt . 2 o - O sistema , referido

_10

artigo ante-

.
" 9.te oue sejq d.-,do cw:primento ao Artigo 11 da
rior , vlgorar3.
Convenção Ortogr'fica,
tug9.1 , em

29 de

assinad~

eIT Lisboa , pelo Br

deze~bro

de 1;43 .

rt . 3 Q

~

-

revogado o Decreto-lei

~il

e Por

nO 8 2é( ,

de 5 de dezerbro de 19L1-5 •
. rt . 4 0 - Esta lei en tr:J.rá
de sua

e~

vigo r

na

Qublic~cão .
~
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Em 26 de agôsto de 1955

CN/57
,

Excelentissimo Senhor Doutor Carlos Coimbra da Luz
;..

Pre sidente da Carnara dos Deputados

"
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia

as inclusas cópias das Mensagens ns:

388, 389, 392 e 393,co~

tendo as razões dos vetos presidenciais aos seguintes

~roje -

tos:
nº 1 806 , de 1952, na câmara dos Deputados, e
nº 260, de 1954, no Senado Federal , que concede ~paro aos ex-integrantes da ~ôrça Expedicionaria Brasileira jul~ados invalidos ou inca
pazes definitivamente p ara o serviço militar (Veto parcial);
nº 4 228, de 1954, na câmara dos Deputados, e
nº 38, de 1955, no Senado Federal, que derro ga
o art. 3º da Lei nº 794, de 29 de agôsto de -1949, o qual assegura a ins crição de provisio nados no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil (Veto total);
nº 1 583, de 1952, na câmara dos Deputados, e
nº 233, de 1954, no
, Senado Federal, que provê
a revisao obrigatoria dos proventos dos servidores, inativos, civis da Uniao e dos das autarquias e paraestatais (Veto total); e

-

-

nº 1 982 , de 1952, na câmara dos Deputados , e
nº 3 95, de 1952, no Sen~do Federal, qu e restabelece o sistema ortografico do "Pequeno Vocabulário da Lingua Portuguesa" e revog a o Decre
to-lei nº 8 286, de 5/12/45 (Veto total).
2.

"
Outrossim, comunico a Vossa Excelencia
que,

a

..

.,
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"
fim de conhecerem desses
vetos, convoquei as duas casas do Con

-

gresso Nacional para sessões conjuntas a realizarem-se nos dias
,

"

.15, 20, 22 e 27 de setembro proximo, as 14,30 horas , no edifi"
cio da Camara
dos Deputados.

Para as Comissões Mistas que os deverão relatar

3.

-

sao designados os Srs . Senadores:
lº veto:
Ari Viana

PSD

Caiado de Castro

PTB

Maynard Gomes

PSP

Alfredo Duailibe

PSD

Cunha Mello

PTB

Atllio Vivaqua

PR

Mendonça Clark

PSD

2º veto:

3º veto:
,

Matias Olimpio
,

e

PTB

Mario Mota

UDN

Gilberto Marinho

PSD

Lourival Fontes

PT13

Daniel Krieger

UDN.

•

4º veto:

Aproveito a oportunidade para renovar

a Vossa

Excelência os protestos de minha alta estima e ~ais distinta

-

consideraçao.
\
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.
/~ de agô s to de 1 955

Senhor Pri~eiro Se cr e t~rio ,

Tenho a honra de comunic 1 r a Vossa Excelên cia ,
)a r ~ os devidos f ins ~ue , n esta da t a , foi enviado

à sa nção do

Excel entíssimo Senhor Presidente da Repúblic a o p ro jeto de lei
de núme ros 1 982-D/52 , nessa Câmara e 395/52 , no Sena do , ap ro
v 3.do p elo Congresso Na ciona l que r e sta belece o si s t ema orto r ráfico do I' Pequeno Voc a bulá r io da Língua Port LlfUeS3. " , e r evo
ga o De cre to-l ei n Q 8 28 1< , de 5 de de zer' bro de 1 9~.5 .

A.p rovei to a opo rtunidade .9 r " r eit e r o r

9.

Vo ssa

...
Exc e l encia os ) rot estos de mi nha di stint a consider aç ão .

~4~
Oliv eira
~,
Secretário

Excel entí : simo Senhor Deputado B3. rros Ca rv alho
Primeiro Secre t á rio da Câm"' r !:J. d os Deoutados
,
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1952

S4iD1. dois rejtimes ortogróÜlcoa
) • ~ 'ô'CEU de Que c, rr(,~ .. r,{,
~ f.. , ,c. !9{5, tl',,J
Jo-.,e o::J.
C:l',:os - no Cu! eio da Maullií. de 3?
,1etrontam e foram desde logo deno- pode )undar-se no mai~ lH" 'al. e
r~'o-!e Que (l tlplO\ ou. E is'o é pa- 'il' feve:'1.'lro de 1952',
min do:; - O de 1943 e o de 1!M5 li sim. O fato:, c;u:mtlta'ho é t.e n:t11, ') f df 1"0 1.1" 1'.1 l,r~ tica do DiQue és~!' acOrdo nl\.o teve as caracteo tand:> aquele cem a opinião gene- ,ànc1a:
e,
C, < 'lI •. r..·
!.\ 1e: ~cvc:! 1 ~ r1.stica~
n 'lma Conve'lçiio, basta que
allzada (lO;; filólogos e da populaç:io
aI não rO:"\.idc-Cll a !r'"x"q o d:\- fi - Oel "J;
,se ll!ia o comunicado d
Secretnr1:\
- h izada do PRis.
e no Br <1 elo emoTf[;,)
,li
(1
.,--; ('I I~
R rp~~:~ l Ir
Ca. Pre~,d~l'cia da RepúlJlka, de 30 d~
ai triunfando li. tcnd~nda do e - 'I'li'l1l3 p l\U"1to~ qu n; l : noo .•:".r
.'
._ ( '.1 .'\<'
~lO d' Di' h" lunlw de 1944. dlStnbuido pela Agên.0 para a p,ecl~:\O Sll.lplicidade e urr,!'\ .t,huad( r
pro, U'1,l
••1
1
T,,, O. ft A"ull1~,mu
eb.iP(ac r l ";l.donal: 110 "enviar 11. Portl,g;.l
:cn';~ão no exprcssar-s,,, a del>oeíto efeltl5 ,r.p \ ,'<-1< (a • Im.
..C
o"r,H'J".-;i'l. Nl'l. pá 1 o",o7,:nc;d"o M,torizados dr. Acad€ ni!\'
,'o qne C:l : .. :1.\':1 Calda'! Au!e e "qu .a ~ <' ~,f. 'bl ~ .1, l '
..,! l
,,, L 1 D, " ) l'<Ih ;co In er".,- ,1l-'::;!:Cl.:l
e Le(r,,:, Uu~ promo;;er.~
or'to"rafia fonir-a apr ,cuta o e - :.t<nc·a u
pu II 1 I
' i '-l
1
(
••• ~'... 1.1;,C
Lit'd 1ll1t:l.t" !' UltlJ1lll rll , em pntpnd /lentos com It
, U: l;) dJ. pala,r., a cOrto ....!la. I':-u~
'e ,u u;; '1 t-'r ~
~,U.1
'O
,i' Y,,:l.\C
l.
A ac!,'T'ü\ C'h< Clên~"" dI' LL~bôa, :\
1.
10 tra-nos o \crC'lm t~1 qua.l
l'ão l.
~a '11 ( o. ,11
p.!
.at
I.
r
,l..
• 1
I 13\
C·?.l.l ... C"O ua; ba es tlt'dnlt \·"S (,\
êi
heu no \'gor e I.l!,:lho da blla '
CJrrr' h c 'l"l',lt I,
t
"r"r,.- (\ l.,eud,
crI) nlt ..
da lUgUl, de ,\côrdo COl'1
tência. A 01' ograf,a ~ábia fala a I ol.1çfio .lHIC;: m" p ....... 1,,, • ~
lo.
Lo(
o.
na L .ll"er ....Ide l .' u
o tt'~to e o ro1) r lo ela Cf ,1 l'lIção I ( c
.. telig ncia e o coraÇlo. a fô.llca e pc~-íVtJ.
I,'
. ..
.(,. I .11 I) Ot)l"l 1" 1!l13 , p,'r:t r,uc po~~nm os dois gPq;l"rI!;e
sentIdo de andiçao".
Propo~Il) p'1i,. '1 CYu [" 1 (
~
I!.' " •
:.""" l.."
'a P-,l f(l
,er,·o pl,~m(;vcr 0.-; nec/'>o(J.rios e 1''rv'f , O~ dois acordo~, dir-~e-á. 5-0 creto-lei nO tl.:!86 .' de ,I
'J ••• '1'
...
1.
('(.~:r.r ,. H'a llL:
'/(L,. (fto~ II'f,'i"latH'Os ref( lentr!'\ à mn'" 1 01' ografia simplificada. t (' __ ato llustr p Deputado COelho (.l.. ~ t.s..t <.,
l,
.1 .\ ri,~.
r l' 1- 'érla '. F. ml"~ adiante ac.rescent':
'~ltretnmo, o d' 1945, restabelece 51- cUJO acervo ct· 'u\'ico< ,r
ado,;
.i .. ;,
, el \u: n
"f<]lt'~'1 o Gov'::rr.o que cem e.,sa pro.•ail' gráficos abolidos da escrita. há ""15·" lnC;Ul mn,' (' " U .. I,a l;;r,
.Ir
• d,
.l.a form.l'. 1 lU \ ,dênc I q"C' re~olH'u tomar para a
ma de vinte nnos, c faz voltar ao ficação patrlO i( '1.
II _
, ' , m H e,
("1-:. I C("l .t ('''m f) apoIO d'!. Academ;a
1.,0 as chamadas mudas. confoantc;s
JI - A ·,.I·ru-n')< o f i) r o
"- •• I,t
, .u C!I.J( • • • (,l.!'
; a.<ilti'l"t à( Let,as no aedenciar e
j4. c :ouecldas por igual tempo. A b, S~ 'lgirmos 2. p ime'J" pa ,e (,,, p .. " I
r,l'ayallt hlC' 1 - Cp., ",Jar ()~ ~tli~ np:'t \t>ntantes" t.e.
'o
Istcma é a simplificação pela recer, o E'PC, to ,u iciico lv l)lu)< J
f t. . ,
.; ,,~, .s,Y!' '[l' (C
\ 11 d ~ r" 1,1 ;;'Lertauos o~ delegados
on enção.
Embora ) a, unlO da (\r 'OlI1Jelt -\
li"
f , . . ""
Cnu . \"
rll'd'l d"l'nT.l t\ reunião o nome ue
á ad\'eúia em 1()~1. o escl'i or Me- ~'a do (lrg"o t'cr.ko (l.t C f l m a , '
. " mie!" .• 1 h.l InLuacndemka", como
• ciro de Albuquerque "assim, posi- A Corrw:~á·o ti ConsLtu.·:i., [ Jt s,." " P , l
.1
')·n:-.o l',\C,t.1 ,1\ n'·.,c,_(i~m,C,l fOI () n;ter,dinlento de
! amente. não há e Ilunca houvefiem
pão p:I(,em)' 1,05 eximi,' (, anre- P,d.' ,
( ) u'r,lt i 11' 1\,,<10. .('.,1
111
alguma ortogr.. fia cienti ca. c á-lo. deco!'re.,tc oue é c'c tu .\C.lH; COI ll) ,.
1
'>~. r. ~I t! IIJl
A 1,."
,J do Depl:W<lO Coelh..:> de
grnfia de qua!qüer jingua e um crm finalIdad· cU lUr.l!.
r :l L,. u, u.
) et,l ('L "h I"' f e ::;r)' 7,1\ e aj ~ta às !lorIDas do Direiw
btex a de conve!lções e m:tis n::da".
A Cam::;ra dos D~pul,.Uo,. na <-'s- ( ednsel t Ir" to d ,}lrI S
r) PlL:I('
'r lal e cel'"espcmde aos an'" esta a.i~urJ, em que pcs" a dou:a 5&0 de 14 de dezembro do alio j,r(l- n,::w.r l· r .'tl rr
e fun(;;o e .'C 1- stin." d...
ara0 p(,r uma elaboração
(,pu ião dos que entcndem que o povo x!mo findo. apr('v:)u a Conver!ção PC'1s. e (O rllfJO Ildo, O RI,O dI) ('asa- :;'11,'1'(:1!l~ ~U:l3 leis, cvitando B mul~ que opera a evolução do idioma" OrtcgráEca de 1943, depmr'CI1(1,l ago- 1'1( lt qJ(' l; [, IHl i 1 e f mnado pell): tipl'i h"o' le"l~lativa. at.nn ~s de decre00 tem cabid;!. pareceres opinativos r
Jo pronunr:r.mcn·o dJ f;. na 1 ) , 'o' o" T
1.:.1 (; rI ~ r.lv Jl .Jl!ll o~ Cv '\ 'ad'toi.je<.
d çáo de sístemas ortográficos para. onde foi enviada a me ""O II
t .... •
"a18 C.ulo: p, b 'ta I'i'ho",
Br:l.l!ll. O nosso está f~colhido é do Executi"o.
). •
' ( ' ~ h. P 11' €
~
m<llo 'I" 1952. -- Eurico de AgUIar,
ortografia simplificada; é O do
Aprovadl'l. a Convcnçiio na. Càm lr:.
n (C' '"'{ "e !.l.e 1 dI
I V'
(
o de 1943.
(esso I a dir;(,ilssáo bri1 han t ('Im ~ te
do t , U" t ,_ ~elll Infntt lL t< ',lI!- ·'u.l ". P'l ,iJn.'" - Antonio Peixoto.
R. 'Hu·.
Lauro d(l Cruz. - Otallio
le o acOrdo dc 1945, pode-se re- I"'avada nas ~ua8 co!!';< 6.- ',ecnicas
dit~ün. [tiIla q\.1t: 1 .'1 ,.€ pu' "IS' p"'(1
p"tir o que afirmav .. o Ministro COS''l ol\hre a nec('«idnd,} de '\'a '1 "., \'aL
(j
Ca~los
ralada~('s. Joel
(ma.,' ( I
udth'
.1
([,
M n<o, quando a Constituição de "~O lJe!o ConpTI .., Do. E'~~ 1
1".'
,;'0]
.!orqe
LacC'rdfJ.
Nestor
II "u
.t)
T,
(OI' i!o cI- Sü'~;;a.
Nel,c;,
°3 nl.'1 dou adotar no pais a orto- fU1~dpm("ltc3 'l.w 'e\ ~a'11 o ..
(
'
I
é .• C , f
,. .
o nt
ia
de 1891 "muitas criflllças n"'~utll'!) (' r
V~LJ j rps, 1,0
j 1 (1
(
t
prenderam a (',crpv r se'nll1fI~ rs
_., ., ... t ~ \C/I) e 1
') '3pn
a
• H "I 'ÇAO CIT\ '\
....
..I.1,.a:·E
li
t
C as do acôrdo lu o-lJra lleiro. Inu- c'u'r p"n ~ . ,'""
In d
~
t r <
(I
P,
u
eros habitantes do pa'. ou por rc- ...."'11 ,') P rT' lõ'" (:.I'1\ '1, (e 29
T < rc -I"', '.0 8.::"('. :n: ~ n'"
SlC! de, como ,.s profE <·ores e os (71'''' ~ ~ J cc !94l1.
"•
Ili.ll.MBt:O DE 1:14,1
1
'(\".I.1 ' t,
j
ti
,
tmClOll2.rios pt'jJ'jftos nU por te ndê 1) 0\ r tlf ",I '
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pIos: bamca, bocaiuva, cauila; atraiu, nas formas em amos e ámos, do número XVII.
pauis; umitlsto) ,
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20ito) •
mesmo acento, (Exemr.lo,~: beneficaVXII
mente. açradàvelmente, d Ftralda~,en,

• Maio de
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t'ol;ti"oo. nac'onal" ou
C:o e'a~
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aqucle, aqucZa aq"c 1('<, a'11'r'aS a'1 uilo, I '1 :' 1 J, rOl m, H,r err' )rc~f!da a p:'c
r~ '(1 ':'I CI
f",l"'T3da~. Fcmpr·'lo q
Em".rt<Yo do aCE':1to a"'udo ('11 .,~l:t aql'cio~'t"o, a~J7'c opf,a,
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l'r"" ..... <; ele n'ta r,"er r"1"iq
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a) a conjuga.ção dos V02rbos m.ais é invariil.velmc:l\.p mudo
elimina-r'l"
b) Qunnc10 um prefixo EC junta ai S,umpção as,~umplo,. cap1lrtlr., captivO,.
usados em ear e iar, especialmente no José, Nc:zare, em vez de Joseph, Na-jm<1 elemento qve começava O\iUOra i.J.e~cr,jJça.o, UI:Jcflp'"ro. cf, scripfo, ex·
presente do indicativo, no todo ou em zareth' e se algum dê~e~. por fôrça I~or ç, n[,o l'cJ,l;;:;i ~e esta letra: num-I ct.rpio,_ msutptor, !lIS!:1Llptura,
,1Ire.
parte;
.
. G.o \;s~, permite adapt~ç:io, ~Ubfti~l,iÍ- t >:n-, P os, que, en~o. tr~r,do-s: Co1tre liUlIIPÇUf), pr:~l'ill~.~VO., jJro7n;!!tldao..
õ) as grafias dos vocábulos smCl'e- se recelJ~ndo I:ma adlGHO ,'o~ál:ra: vogal~, w not,r~l: Clssalowrlo, oe ~a-' prompto, pro,nptllar,O, 1 el1e7llpcao. reticos e dos que apresentam uma ou JJclite, em l't'z d", JlIdith.
loio (anL ç,t/oioQ, e não aellloiaclO.
demrtor, transumpto;
....
n;s varl'alltes, tendo-se em vista o
EAlre V
4.° DL't il::;ão cútre s ele fim ele
id -812,oneervam-se
° C
n"o arena!; 111":"
m
étimo e a história da Língua;
l~bu, inidal 011 interiOl, e x e z tOll- CRêOS e]d que são
inv!tI'J;\l'elmcllt"
c) a Estrutura. de vocábulos da noDada a hon ofonia CX!f,I,['nte e"!t .. e tilOS: aclcstlal. Cal isto. escusar" es- pOferidl,s (compacto, ('01l1;;C('iÍO, con ..
menclatura cientüica ou erudita, lomo certas consoantes, torna-"c I:cce-<xio 1 dníl"!.:lo, csgota.r, esplanada, es!,lendl- t;icto, fic:~'ão, tricçáo. frkclonar, raeio,
os terminados em ita, tte e ito, na c\e- diferen 'ar os seus e~:Jrc' os grá.l~ 1", do, C=1;l'c1I:er, etqwsdu" estell,der, Es- pie/ural; adepto, apto, cliptico, erlllJçaO,
signação de, respectivamente, mine- que fundamentalmente, ,s~ regul;'l!n trcm5ldt:ra, ~'~trcmoz, m!!,3.rJ0.taveI~
e.c- eucalipto, inepto, 1Ilipcias, rapto, etc.),
rais, fósseis e rocI1us;
pela €timoiogia e pela hlstona d~s pa- te~$ao, cx;;Z!car, extraon 111 rm o, !1tex~ ma stambém naqu les em que só ~e
d) particularidades relativas n fl~- lavras. 't~ certo que a va:iedade da~ tr,cavcl, mexperto, s:~ta1!te,
têxtil, prOferem em Portugal ou só no Brasil,
xão de gêneros e de número.
condkõcs em que &~ fL'!:arn na escrita caP:li:,1rclIte,. injelt:mcnte: ,vc!oz,mcn- c,!\'er geral, (jntr l'e~tritamente: .::ac!o
Lisboa, 10 de agõst? de 19 f,5.",
as cO~1soaI!tes l1?!l'.ófon,Rs yrm semrrc tc. De ;;côroo ,com es!~ dl~tl:1çaO, COIl- (c interior gerJ.ll11'ente prOferido n()
A Comissão de Rcd?~:lO: Rl(Y RlllClr() I permite fLcll dlferenclrç,1o de trd'Js vêm no.ar. dOlS ,ca~;".,
_ , Bras] e mudo em Porte!?ll), earacteCouto. _ José dc Sá N1.:nes. - Fran- os casos em que se deve empregar ,a~ Em f:nal ue f.l.aoa quc nao seJa: rcs (o interior em condieões idênticisco da Luz Rebelo Goru;alves.
. umu consoante e daquêll':; em que, fn,::d c.c palavra, o x- ,muda 'para ~: cas) , coarcter, contacto, ciicçil0, faem
Aprovado por unânlmidade na de- dlversamer.te, f'C deve emprgar llll: ~emJre qu~ €st~ precedIdo de 1 ou y. iC geralmente proferido (';11 Porlu!Yul o
cima sessão ~a Conferência Interac~- ~a, ou 0l!ras, do msmo. som; mas e JUftupor, J'lstCl:!Ir:~ar, misto,
s,~~tmo mu~o no BraSil), jacto, perfunctório,
démica de Lisboa para a unificaçao mdirpensavel, apesar disso, ~er nre- (c.f; Capela Sl_!l1,a) , Slslo, {'m ,,~z, ne revmdlCta, tacLear, tacto, teeto (c por
ortográfica da língua portuguêsa... sente a noção teórica dos ~á~lOS tl~?S }lI:"wpor, 1U rta.mear, muto, ~!xt11l0, v'zzes profcrido no Brasil): assumptíEm 10 de agõsto de 1945. - JulIO de consoantes. homófon~s e fixar PIa- Sl~tO. .
"". "
vel, aSSlllllpti1/o. CC])to,
e01!s~lfI!pç(;o
Dantas, Presidente: _ Pedro Ca!7T!on" ticamente, a~e. onde for possível, ~s
b) ,.~ no::! :ldVd >110" .,em ;~el1t~r .se consum;;tfvcl, C01l S I[mpliro, corr:I1'["'io:
c.
_ Gustavo CordeIro Ramos. _ Jo,~e seus usos gr,\Ílcos, que nos ca~s es- adm.te ..:-:: s em fmal d" ,sflaua se,Ul- corruptela, corrllpto ccrTl/]tor
Maria de Queiroz Veiloso. _ OlegáriO peciais ou diiiculto~os a prâtlca c!o da de outra. De, contrárlO. o 3 toma remptáriu (JJ interio~ f';{,J'ali'1 n!1;C p~o.
];fariano _ Luiz da Cunha GOl1çal~ Idioma ,e, a Acon~t:~ta do. voca!>ulár:o se~?~<c o lugar co z. B!scata, e nao fer;do no Bra~i). nl[tS J,!('tlo~;!!nan~et'tt.
ou do dlCJOr. ... rlo Ir;:o e::~mand().
Bl,.~a.a..
_
'
mente mudo eln POl'tugHIJ 7lm~tu('.
I ~e~ta confOl'm~dade, lInr:~rta not~r, ,,5.0 DI~t;r:ç~~o ~!~~l'C_,S Íln!11 ~c pal~1-' rio, sumptuow,'
,/. •
Ba"'es Anal.ticas do Acordo
pnnclpalr.1ente, C3 ~e:;u-.lt 5 Cl'WS.
\Ia e x c - ld ..... t ~o,. arl .. arrus, all(~s,
3,° CQnscnall1-~f' !'pó~ n V a '
~
.' •
1.0 Di5tinçfo entre clt e x: c"lwr ams, apo,~, atn!s. atraves, Ans. Bras, e e o nos casC's (,:"1 'q'~ ',_ 0,,'1.15 (',
O, toeraf;co de 1945
archote, ln!61a,
('(lpcc::o
cap"clw, I Dini<, ,Garc~s" gás,. GerJ> In('::, ITlS, riáveÍ o sru vaior '!onétJr n,1Q r'. l:l.V.~
O k O w e o y mantêm-se nos vo- ch5'mc:r, citave" Chico, ,ch!te, ChlJr~,. J:s~,~ .1!;., lap:s, L,UlS" P~IS PO~~UgUêS, em ~e_u favor outras rar.g p : ~;~:1~e,~
, deriv:1dos eruditament-ê
de CULChuo, colc1!c,e, eTld~ch(l, c~~rI!1J.1- Q,~~ o~. /q~:,:, rel~os, l~~ves, re}.~s, 70~ tradlçuo. ortogr?IJ~a 1\ simil"r;dadf' ti;,
própriOS estr<>ngeires ql'e se char, facho. fIcha, flecha.
f· .ncha. mas, Va.dev, cál~r, Fell.r, fen,'!, flu.t, portUgUêS com as (lema;8 1ll1"uas ro
escrevam co~ essas ··letras: úarlkÚ- gancho" inchar. I:ULChO, m~;!clla. 111:,'1'-1 a:,:;r;:~ ~r;~z, oat>e~,tru::, dc',~,/":' ~ l.e: l~:'i.nicas. e a posSibilídf;d~ de, ~lUm i';:
'ano k'antismo' dar-.viniomo
wag- char nH:ho. pael,Cl ra, pCc ,I.U, Tlecl.ut- (~,liJ"ua:.t.l'o ~ fOI ,na do ~ .. o:lO ja .. t7) , úOlS pns~s eXl'rc~ 'cm inll" ;'1 l'
,
.,
1
'
J
"a har tarho' fI Forja" Gal(,J,a~ 'J ~ "Q('Z
Illat'·, t' \
'
,
""o, a no.l
nl • ,
1leTiano;
tnjroniano, tay!orista. Não é cw,.penaCtl?, rac,~ar, o C
,
-:'
'I;,
~:,.,
~"'-"',,'
"
.~.
11nu:c das 1 ,,;'c:'idas vo,~ais: acç o
licito, J:<>rtanto, em tais derivados, ame:xa.anexml, blZ/:t'el" baiXO, be.~lr.a·1 'P.e•• ,' ,Q,Úll;~, ROll~ar,.••, (t~(.os, ele) ! aclivo, aetol', cl/ectuoso, ar'lu,tcctura
que o k, o w e o y sejam substit'Jidos bmxa, Nu.rar, eoxta, ~eb!I.;o: di!::rar. i- alaE:~_e.-, l az . . A PlOPG~,tO, ue,::t: ,ob- c,~leeçâo, coleet,/;(), contracção co / cc.'
'Por letras vern3.culas equivalentet;: el.~o, elliT, en.ro/re: f~l:ra, fe'Lxe. ma-, s:r~~~-,'? que e madm;~,h~l ,: 1mall ç~o, defcct!vo, dlalectal, d.dactlS1n o ,
caniismu, da"i:Í~:s7JlO, bC'ironia:!o, etc. I cle!.:xa, mexer,. oJ'al~t" ~raxc, puar. rcu-I ?Cl.U~'. ~le',lte a li ~m ~a',,'Vl.l 11<\0 0'(1- dlreceuo di/petor, ec/ect 1SJ1/0, electrt:' , 1 elae!e
espl'l'táeuio t'"p""tral jer. -o
Ix:11.ol, U,rte ImtCl"jC:('::l0), 1:exar, aa- uOol~. Codls,_e nao Cúd;;:;, ,
r..'.3l!: n
"Jrez, XiLrOJji', xenofobia ;)'ér"e,
XI-I 6,° ~I~tm,,;ao entre as ;,;bllanLf~, ~o· i puec;oso, flect,r írarç~~ Ira'.. i;),.cÇ~.
Em congruhcia com a ba~e :mte- i ceTa. ." _
r
.,1 r.0ra:, :nter"or(;!s s: x. ~ z:, ace$,o; ana';-llrae.tura, hectlcidade, il!S~cti 'leIa ~;;~.
rior, mantêm-se nos vocábulos deri2:°, Dlsdn;ao e!.tr~ g r>~,.tal c
sar, al.c.tesla. ar.~:a.(J, a a, a~Z'o, Bal- peça o tnspector mtâectllal, 1,. cioilar,
yados eruditrunente ele nomes prónrios ad(;!7tO, tllf:!Jcm~:, alae.:Jr~, ,co~emCl"'(!~-1 ~asar! besou~o, ~~o"1,tar, blllsa. bIC1sa, I/ectit'o. noctllr1lo. oz,jecçe'o, ob;ect,/'o,
• estran"'eiros não tolerando subsÚtui- 'lerOZ, .1)17·5, algu;ebe, a,~lb:!lra. ,W71- ?,rasao, B~astl, bll,:a (J~lttreo de) Car: a - Octaviano, Oetario proteccã'J prot'.;)ção, q7Iaisq~er cOlTLbin:l.ções gráficas \ ãO: a/marfjem, A:lvorgc, Arg~l" estmn- .eses, coliseu, ~e)esa, c/uqueso, EI'sa, tor, secção, seecionar, sl'ct:.trio. seetar
, não peculiares à nossa eEcrita que fi- g~~lro, ftt/,ange, ~cr:~~gem, .~Tly~r: (le!I~_1 em'J?1'e,u, _E:~~~s.nd~"., Espo::nde, /rc- seleç~o, selec~ionar, s~lect.w, 51,(;gurem nesses nomes: comt;~ta,
dê I S/(I, r;eng,lVa pe;/e~l"" ger,;.f!o~:::a, <;:1- r:,esl o~ t, e~~·,7I!t f1/~~r, g.l'.a, gl,,~ar, tracçao, tracçc;o, traclor, transsacçuo,
Comte;
garrettiano,
de Garrettl; bra.ltar, ,!~!e.te, r;, n/a, ,.;,c.tra /(" (JI, ,~. ,.C~ ~np'rot;,so, _~t sano c, l,s~: lOll f'a , I~o/.sa, I tí~nsac('!Onal'; a c c 11~' CL 9
C:dopçaCJ,
ieftersónia, de Jefferson; r.l iil!eriano, reg.e, ~e,ogtO~ ~,cgc, ~,cma('T.
~·:rgem.~ ~Uoo, .(!to ... e coe ,:u'.';,r homollllllO aaoptar, f'dopt;vo, anahaptista. bap#
ce llfülier; shal.~$;Jear'(!I!O, de Sha-! adjectl!;~), •.a]ez.ar, a1eru (non:e. d'_ ~e, [,~, a, nom:_ lIlI"olo",I~O) , Mato- l l1S1no, Baptista, bapt,steriO baptl~ar,
kespean
I ;;lanta .múlana, e . de UIll~ e5!)eC,le, de o.n,ws I povoa~';I0 de 1 o r t II g a I) 'I ccptJcismo, concepção, concept :culo,
I1

I

I

•

A

"i

I

I!.~SE IH

I

I ")a;;a~alo),

ca.1!Je:-e, canl1CC!: e;!lClt~r, M',e1!e~es,
Na,rclSo,
Nlsa,
ob'éq·J.IO.1 conceptivo, conccp1ual, rlecc'ção e.l'I qr!!ll]ear. n01'J, /7ttru}lCC, Jccoral, 1C- 1 01,sar, pesqUIsa. Portufll,:esa, presn'l Cf>11Çtio cxc"Jlciollal t'l'epluar t'1/ ar_
O h inicial emprega-se: 1 ") pari junt, ;e.ra, j,~ilo, jelaJa, Jeo'/;t!, iC1Ii-1 r~so,
rellre_a,
Re~~melc, :;acerdo. ecptivcl. intcrcepéãu inte/ce Jt:',1O
fôr;a da etimologia: haver.. hilice.; ;:>,JpO, ,!cm:iri, jequitibú, J.?rc7'liat, .Je- t:sa. Se3mlbra, SCJusa, sl!rpresa. ti-I interceptar.
Neptu,J:
hera, hoje, ho~a; huma,llo; 2.~!
eml ri~'Ó, ~~ril:z.um, Je:.ón~lI~o, .!eS1ls, ~:-.I S~7:~, ,trans~! ,trânSito, .1'0'0; eX'llar, tunino. opt cldadc, optimate: o
virtude de tl'adlçaO
mUl.o JOr.-·\ bc:a, Jlqmpall!]a, ]ujturo, 1'(Jlliia,a,
eJ:l?J.O, eXÔir, exorb:lar. e l'u<Jcran- : mo opiimi. ta percepcClo per!eptlrel
ga, com orlgem no pr6prio latim e :-au, iinti, jilirant:l, lc.;-,mjeira 70jh-lle. 2"c;,;a~o, l1,exorcírcl: aoC'/i::;ad(). al- perceptivo, p;eccptor recl'pçao rece~
llnguas românticas: [a, 1T}aje:;faàe, ma)p/cs?: maH1~ri>:o,1 f,a~el~~, .irco.~e:o, autol'~zar, azar, a.::c- ptaçâo, receptáculo (t'ceptador' recC/J·
hum:;r, ,2.0) ,.em _v:rtu<:e rlej 1:'f/ll:U7,crona, ,mHC1IJe. ,p,~!e, pC'Jo;~1ito'i ~~. u,-o; ,~tZOlra~~:II?, b,'l:~a •. b,a~ar, /)(,- tiro receptor, scp,tenário, septent',ro,
,
c~n,enclOna •. lta?
flell:?'11C!n,ar: ~,l.Je:to, lre{en" .
'.'
i: ~a, .,~,;::n(!, ,b1;'<IO, co.r.le,~!nd?, ~:'ol!- sep+/torme. $eTJtis~llal!o sI'ptuaq(!11U",O,
1 um!_ Admlte-se. con~ud? ~ sua su-: 3,0 n",,!nç.,o
el~"re. as SlI.J'l~lltCS. z,zr;;~c$.,.~, E~~(J~lel.' ,[. ra:I.O, ,1l!.~llc,ro'l s~lJt1!agésima, s~ptul)lic<1l', $11 -I'epl •
J'ressao: ~pes,a.r da etimo,o'na., qi1['r..rio i s·trc!es ~. t'S, c, ç, e x: anSla, aScê'!saO, qa; .•u, OU,Z?, he,en:u,l'. Zam?:llI~(1r. /,?- 1 CIO s:ls"e/A,bilidnde, ~U.,e 'pilL"cl'
ela ert.ti. mte:l'amente conRnnada fA'ic! 'i'7).'TSCO, can.s(,r, ront:cr:;~o, esconso, :'!,:c, gouzmho, f,ro.!za, Salawr, ,~a-l·
,
'
uso: en'a, em vez cie hervl!: e, POl'-! f;:L-W, ganso, imenso, lI:ansCio, man-, <:/:0. un,~, t'a.:ar. \.'cne:rr, Vi,'da, ~")1(-. 4.
Cl)ll'~!·\:Ull-Sf) Cll'l!:do, SellU)
erva,çal, eT11U'71.ário, CI'!>Oso (e~!1, s1rd:t, 1"3nso, preten,ão. l'eml!l'.~o.! zela.
I rmh,'l':l muJJ~, (X:orrClll ':Tll fürll11.s
cem 111.'r1Já.ceo, herban(il'io, searo. s,'da, Sela, se'dá, Sernancelhe.1
J:ASE VI
devem harJlloaL':ur-sCl gràrÍt"àmen.i,'
.
,
com f"rma n"afllls l'm ,uu, um c :lU
de origen~ eru,ctital. serralehiro, SiTl!JC!/Juro, Súl[ra, 1;,la,! O c !; tllr:.) ~ •. ' '.
passa a :r.tenor, por tarso terso, t'alsa: abadc~:ÇlJ" acc~s(!r, res cc' ('e;'t!n~D 8, ,<>;~;".c.:l~ 1 te!>,),· H,1l p ~~ ll1,lllt n.l, de Ut;l,'úb cC'm um
~n,:'r';;n e o elemento em !!mcss!'.ir, arreme,~sr:r, assetec;ra. a~- e o
das se que
'.I~' S.J.,D,nt e. Ct· e Cf d(;~ dOIS 1111!llC1US ulltcrDl'tS, ou em
~:'C
sa a:;l'lt!!1~ ao pr~C'~d('nte, sdo, ctr~t)~Star, ~OIt'5se. Carsilda, co- Sibil:ntc') . 'r.
1(,:, S l:l,:rlOrc,s?C., It ~U; ~~;;:\S c(~moa.JtL:S l',Cu ('oo1tidas.
s~'}rime-se: an/lrm6mco. tJlfbd011!a- 11r1~:;so (ldênt!camente, CodcssaZ ou ora se CO'" P,.~,e ~ pt, or~ ,I' el,n.wom:. 1~,_)}('~,tlV,me.1tL' I:um x OU I'uma c
c':lrz~, :ie~ar!l1on:a, deSl:1'tal'O, exat:s- Co>iasscl, COdessedn, Codcssoso, ek),
.' • ,ao.), A.,dJl1:
qu~nCla
'1;8. E~,:,rr~~-sc por i~so: ab.
ee
r:!', %nabil, lobisomem. 1 caNIitar, rea-' c"asso, é'cvas3ar, dossel, efj'resso enl,() Eli:ninam-s" 1:0S casos ("I' q u 1 ,?, corno (l1J)"LI, ao; abafra f." como
~;"r, tr!! 'f/$"m(!r. T~ualmf'!1te se supri- 'I dO~,Çar, escasso fosso, gesso, molosso, são imariàvelment,~ Illud0~, ql;er na j ahSL1'Uc,:au; aela e al"o, como acção
m~ nas for!lJas do vcr~ haver que moss~ . . obcessão, pêssego,
possesso, p~onúncia portugu~m, q'icr 11:1 bra~i- ou aCIlt'?; a.d~pto, (!doptas, etc., como
(''''uram,. com_ pronomes mtercalados,! r,resslIg,o, re1nessa, sobressele~,te, sos_llelra. e em que IÜO jlo:,suem qual- adoptar, aJ~d~~, como ,efect:r.'o I)ll
";n CC'lJ t;i!:l~oes ~e f~ turo e de condi- i SCt:'aT ,. a"ém. acJ/'vo. nZi,~"rce. cebola.j quer valol particular: (Z {1;('50 aflito atectuoao; (,,~. !CO e anfart ro, comc>
C:On?I:, ama-lo-c:, am.J,-lo-ia, dir-sc-á, cer~al, ("'l'n,'!che, cetim, Cinlães, Es- a1!tor, cot:dução, condutor, -dicionário' Ar~turo, ar71lltecto como arqu;tect'l.
fr-~e-la.,. faTar-nos-emos, ,tc,lar-nos-, cócla, Macedo, ohcecar, 7)p.rceveio; aca-I d.lstr:lo, dItame, equinócio. ctinr(1O cx~ ra, caquéctoco, como caquexlI!; car::c.
~l!l"1.o.S, 7ltntlzr-$e-lhe-éio, j.tntar-,<e-I fate, açorda, açúcar, almaço. attmção, ' t~nto, função, fU1Icionar, instinto ''')ra- ter" co:~;o caracteres; cole<.tcl, :om
..lle-1Om
Mantt\m-se,no
B'lC'aco
~1'od'ltO 7'est rlr.ao
' -' Jres- colpctar,
(di!ercnte de GOn
d
.entanto
, .lJerco
..
, cacan1'e
,
,car.!'la
. , ' . ca"ac"l
. .u." tlcar, prod'l"áo
' y
,jJ".,.
t t
t contmcto
d
<man o, nt'.ma nalaV1'D. cO;;J.oe~~a, per- (lançar, Eça, enguiço, GoncCilI'c.<, in-I tnto, satisfação, f.ítima, t·ttórfa' el
ra q ac o e COIl~~atar), como C911_
t~nce 1\ !'m clem~I1!-o Que está ligado, ser,,'o, li"l!7viça, 1nacada, Mação, T'tit- v~z da aflição, aplicto, auctor. c~na!:c~ traça:~ ou contractl~?: c'orreeto, como
Ri! ;:~~~rlor per melO lle hif~n:,
çar, Mor.ambique, Moçdmedes, Mon- ç~~, conduct?r, diccionárw, districto c~rre;llo. ou ,correctll o; d:ale~lo, ~omo
~'~' ''~17!_.0. c01'l.tra-hast.:, rre-/ll.s!0na.l ~lYO, muçulmano. murçfl, negaça. pc<1t- dlctame. :Qmn6ecio, c:rti1t{'ão. exfinc~' d',al:, tal, ~/(Jacf;!~, _C0nl. cidl tlSm.O:
uOI.r~-l;,m!Qt:o.
I ç'a, pr:ça, quiçaba, c;uic;ara, qrli- to, t~ncçao, f;mrcionar. instincto I d~le~~?; CO .•10 ~l,e~çll'~: rllr:ecto, como
!iAS!': IV
ql,e! pr~ct!car, produ::çiio. prodllclo, rJs~ dlre~~~o ~u d/reetor, eclct:c,? como
ama , I'llliçamba, Seica {grafia
" .
. .
;'lrc:cre as errôneas Ceíca e Ceiss.t'" tr:sç,a~, restricto, satisfacr.ão Vir:tlllUI ee?ectlsmo, Eg1TJto, ,~omo eg,PC1?:, elec
fmals dI' ori"'em
he _I Seical
"Iv.;ca , terf'o'
au:rilio M~:rimt-I' V1C,urta; abSOrcão absor'I'o';l'st
tTlCO, como
epllept co,
hO"
' dt!1gramas
..
~
o
.
, "'"' ..
,~,
It
a a d -'I com
· 1 "clectncldade;
·
t
TU.ca C;l, p,. e th conservam-se in- liano Maximino
máximo
1lróimo, sorção. assunção. a"s'mto c, .. t' t'
o ep! ('p.za. espp:c ro, como esppc·
h"ros em f
â
" ,
~ o
_uc~ an 1- traI' e"acto cOlno cvaet'tti
e
t
~'" ,:.
.ormas onom sUeas
dals:nta.re. A propósito deve (tJSHVar-se: VO, catit'ar. cativo. dcscrkãC'l, de"cri'~ .. ,'.
..
li
Te"
,f'ad"çao bfblica, quando ~oam Ch"=C,\ a) E. m princ!plo de p:\lavra nunca two. descrito, excerto ir[~c1/l~or 11IS como eJ ce).,çao ou e. Ce1Jtuo:r" flectes,
1'11.= f, th=f) .f'. o uso não aconselha f.e emprego!!. ç. que se substit1l1 ln'/a-I c!!ltw'a. pres-o.mção 'PTéSunti1'O~ )~onti: flecte, flec~em, c~mo cflectlr; lIéctir:o.
a sua ~ll1-.fti· l)':~O: Fcr1!ch., Loth, Mo- rlàvelmente por s: safio, sapat(). mt- dão. pronto. pr'll1tu"ri(l rt'dC1!(,~O
com,! hecttClda~~, ob1 efo. como 00.l,'ch. Zi1')h. S~, nOrél'l, q'llllquer dl!stesll maf1re, em vez dM anttgas f!f;CI'iü1.s\ rf~::tor, transunto. em ~e7. ri!'! ~bsor;: ~~c~(!O ou °7tert~vo~ olta.cto, ,'~mc ol·
digram~~, em formal; do mesmo tipo, cMUJ,
I'tU!t!to, ~m(l,(Tf'e,
\'(,1'. a'J,orpcionidt1,
'!f()
:1$ ti,,~)(~Od~C.:U6o .,ac lUa, óptICO t,on:~ ::>p
"
.
' a ..l~orv •.•
- ~"" "
p,.tmo, ('o mo op 111It&-1/W;

,

illtercepto~

grá!;~a

P.::r

lI~p.

tm;'s4

n-I (?~

I

I
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predil eeto, como predil eeção ; proje cto.
como projec çáo ou proje etor; prosp ecto, como prospecção ou pross pectiv o;
reeto, como rectid áo; refleetes, reflee te, reflee tem, como reflec tir; reflie to,
rejlic ta, reflict as,
reflict amos , CLC
como rellec tes reflee tir, etc.: ,selecla
c se/ecto, como seleeção ou selectiVJ;
séptu plo, como septu plicar ; sintá ctco
ecmo sintax e AX~SS, mns etimo lo'icame nte es); táctic a e táctic o, com:J
tactic ograj ia; etc.

dição bíbll~a: Jaeob, Job, Moab ; Issac
David , Gad; GOll, Ma[jo g; Bcnsa bat
Josaf at,
Integ ram-s e també m nesta norm a
o antro pónim o Cid em c,ue o d é sempre pronu nciad o; os top6nimo~ Madr id
e Valha dolid, em que o d ora é pronlInciado, ora não: c o topóa imo Calecut ou Calic ut em que o t se e:,co'1tra nas mesm a" condições.
BASE IX
O emprê go do é e do i, n,sim com
do o e do u, em sllaba áto.w . rCJuL -r
funda ment almen te l;ela et m,loi ,ia e
por partic ularid ades aa 11lStór;a dd
palav ras. Assim se estab el[cem varl<t
disim as grafia s.
a) com e ei: ameaça, amea lhar,

Lote: 29

Caixa: 100
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4. ° Unifo rmiza m-se com aot:rm inações 10 e ia (áton as), cm vez de eo e
ea, os mbsta ntivo s que const Ituem variações, obtid as por ampli ação, de ou·
tros subst antivo s termi nados em I'ugal: cúm;o (popu lar) ( de cume ; hastta
de 1 aste; rest;a , CIO antig o reste; ve~·
tia, de t·este.
5 O, I erbos em ear podem d sti 'g.uir-se p -àt'cament~, grand e 11 úmd c,
de v'zes, dos \cl'bos cm iar, quer p 1
forma ç"o a) mesmo tempo . Estão no
prime iro caw todos os verbos que s'
prend em a ~ubstal.tivos em eio ou e,!1
(sejam form. ,dos em portu guês ou ....e
nham já do latim ) ; as~im se regul lm'
aldea r , por a'deia ; alllea r, por alllelO
cear, por cela, e'lcad ear, por cadci a;
idear, por Idela; pear, por peia, etcL
Estão no segu.ldo caso todcs os verbo,';
quet~m norm almen tt. nexos rlzotÓl1lcas f'm eio, elas, etc , desde qcu nã)
~e li uem a 51. ,~ta[ tivos cem as terminllçóes átona s ia ou io f C mo an-

•

,
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nasal aos advérbios em mente que deles se forme m, assim oomo a deriv a
em que entre m sufIxos precedid~"
I!'fixo z crista mente , irm1m ent !é:-

)nente, ,1à;:udo, maçã zlta, man
roma; ;elra.

Em comp lemen to dos pre:ri tos de
repre senta ção das vogais nasai s i:nporta notar que nas comb inaçõ es
prefixos in (tanto o (. ue expri me jrtc~
ríorid nde como o que expri me r.ebQ>o
ç~o I e en (difer ente do elem~nto e,'
result ante d'\ proposição ems
enqua nto) com eleme ntos comc pd
porm ou n, nc,o se admit em, quant o
cocri,a .:orm al. as seqüê ncias mm e nn

Presc inde- se da congr uêr.ci a grâfic a
referi da no últim o núme ro, quand o
deter mina das palav ras, embo ra afirs,
diver gem nas condições em que. entrara m e se fixara m no portu guês.
Não há, por i~so, que harm oniza r asas quais se reduzem, respe ctivam ente
sunção com assur nptit'o ; assun to, sutsa m e a ti: imerg ir, inova ção, inúto
tantiv o, com asum pto, adjet it'o; cati- antec ipar arrep
c.uer no sentid o de ~congênito",
iar, balne a/ boreal,
t o com capto r 07! captu ra; di iOllár io
no de .. não nasci do"), e não im
campeão, carde al (prela do ave, plancom dicçã o; vitóri a com victrc e; etc. ta; difere nte
g;r,
motaç ao, inr-at o; emagrecer, n,",n....
de cardt al - .. relati 1'0 a
durar
. enegrecer, enobr ecer e não
cárdi a") , Ceara, cédea, e7:seaaa, enBASE \'II
magre
cer, emmo ldura r, ennegrecer,
teado, Flore ai, }anea
L dca, L"Onobre ce.
Indep enden temen te do c gatur al d'l' nardo Leone l, Leonones
seqüê ncia interi ores cc, cç e ct, e do p I te linear , meão, melhor,r, eLopoldo LeD- s:ar ou odlUr ; clarea r, deline ar d
O~ ditong os orais que em parte talll.'~m ar. pe(!- 1:ane'Lr, lalsea~,
granj ear, gu.rr ec., to podem ser tónko s como átono s,
das seqüêncla.s r.nter iores pc, pç e pt" nha quase (em vez de
d.squa~l), rcal, se- hasl 'ar nome ar semear, et~.
nmln am-se conso antes várias de OU-, mear, semelhante, '!;ár<.e
'nbuiem-~e por dois grupo s prb.~ipals.
1,
a;
ameix
la
6 o r-,ão é licito o empre go de 11 f:- Cl.ln'oantl~ a subju ntiva
nas seqüê ncias, semp re que são inva- ,Am.ei.:r.ieira, ami~l,. amlei
soa i ou u: ai,
rJ, arne, tO, nal átono em palav ras de orig~m la- e;,
r'àve ment e muda s, quer na pronÚ n. I artllh ana, capita nia,
é! (apen as tônico ), ei (apen as âtocordt al (ad.e tl\ o tma. Es_re\ er-, e Jlor i~so: moto, (111
LO), OI, 01 (apen as tón!c o). Ói (apen as
cta portu guêsa , quer'" na brasil eira. 'AS, e, subst antivo ) corrio?a,
mesm as conso antes, porem, se cO.:ser- dIant e, dl1lunuzr, DIniS crânio , criar, vez de m'ou (por exemplo, na expre s átono ) UI; anu, eu eu (apen as tómc o),
, jerreg ,al FI- são d~ moto prow io); tribo, em \ez d I
'vam (ou se subst ituem por outra s equl- linto, Felipe te idênt icam
eu (apen as átono )" íu ou (diton go
wtc Fillpa , tribu.
valen tes ,dentr o das norm as da eSCl'itil Filipin as etc.), jre/l'ia l,
antigo
e a:nd~ dialcc tal, nivela do na
7. ° Os verbos em oar distin ucm-~~ pronu ncia r.ormal
sImpl ificad a), no caso deser em Íllva- iqual, ImiSCUIr-se Inz.gugiesla, ldanh a,r
com o fecha ào J :
alavel laiIlP.'ã ) pratic amen te dos \erbo s em uar P<)!;l braça
rllvel ment e profe ridas ou de oscila rem 11111lar, Lumz ar, 'umle lro,
is, caixo te, deveIS, eirado ,
' ,
entre a prolaç ão e o emude~imen':.') .. tigela tijolo VlmlC TO, Vl7nlOpat o, pIOr sua conjugaç:lo nas forma s riz~tonicas farnei zinlzo s !lOivo goi1:ar
m~o VlrglZ,o que têm semp re o na silaba nccnt UlAssim :
çoizin llos, taTulS, uivar ; cacau cacau ei.
i (em vez de Virgí lio)'
da: [l1)/?1lC'oar cem o
1.0) b da seqü~ncia bd; manté ém-se ,!
b) C0111 o e u: abol! r Alpen dorad a, abe/lcoas etc.: del/o como ab"llç oo, )'0, deu, endeusar ilhcu ilheu< ito med;u
ar, CQm o, cum J paosou regou gar. Admi tem-s e toda" m,
apesa r Cle nem semp re soar, no adJe- . assolar, borbo leta, cobiça
, consoada, dc~too, destoas tt .
excep ciona lment e, à parte destes d L\
tlvo e sUIJ~tantivo subdi to;
I c011:scar . costu
dlscolo. êmbo lo t;/L
BASE X
2,°) b da se •. üêncl a bt: mant ém-s e; gollr eplsto la, me.
rrupo s o· ditong os aeA:- ál ou aiQ e aG
esbaJonr-se. esooruar,
por não ser geral o seu emud ecime nto i farân dola, temor
(_ au ou aU). o
no ,reprE senta.
al, Frelxo e,ra, glra!! O \ erbo pergu ntar n1:o adm.t e :.... do I.OS antro pómmpr.me
em subtil e deriva dos;
os Caeta · o e Caeta ·
doia, goela, JOcoso, magoa, newa , no- esu.t a corre nte
a muda nca da 'U.UlJ na, a'snn como nos respe cti os deriv a ...
3, O) c da seqüe ocla clt: elimina-se" dia, óbolo Pascoa, Pasco
al, pascoela, per em Tn e 'Preg untar. ,t; c me~, •. (, do
por ser semp re mudo , em anedo ta e, polir, Rodo ljo, ta'!;oa
e comp ostos (caet aninll a sao-c a
, tat'oa da, taLOla se dá, por cou rguin te. com, UalSyJ.r
respe ctivos deriva dos ou c_m,Jc~LJS,' tômbola" veio (~ubstantI\9
ta no ,etc : o se"u: do, r<)pre<e.tado n,
e torma d:J palav ras dele torma dab: pergu nta, per- comb .naçõ
a sim como elL scnedoque;
es da prepos:ç.5.o a com aI
I verbo VIr!; agua alut'la o, arcue llse gunta dor, pergu
ntant e perflu ltao, rc- forma s ma~u1inas do arti"'o ou
4. o fi da seqüênCIa gd: elimi na-se , assum ir, bulir , cama nd!
pre
por ser semp le mund o em Emíd io e I curtu me, embu tir entup !as. curlll , pergu ntar, e nãl.l pregu!1ta pregu nra- r,ome dcmo m:tra t;\'o o, ou sejam ao / .
ir. femu r. 1 s- dor pregu lltante , pregu ntão repTe,;Ulk aos.
Mada lena, ao passo quese mante m, ;:lor . tula, glând ula, lI/flua
Jucun
nem semp re ser mudo, em amgd ala e Luan da lucuIJraçao. lya/, do. IC"uCl, J lal. ContudO, as forma s pregu nt'L' I Cump re fix::.r. a p~oJlósito dos diL:1·
lna 11".;,(. "re{ju
et~" as~im
como JU::', ' 'tos orais 03 seoui l'tes prece .tos parti·
respe ctivos denva dJs ou ccmposto~;
i Manu el, mingu a, l\':ca1'(l{)"u v-· .... u, preg;,nta,
;nlar,
pregu llta, etc.) todas elas culare s.
5.0) fi da seqüe ncia gm; d:min a-sc régua
, tábua , taez.ada taou. W, lI"'ÍI,d r;,,<);'as re;)rcsentallte~
de var.a~ocs 1
em aume ntar jleum a, etc .. mas con- ! e vltua ll(a.
1.° r:; o ditong o
e não a se~ü nci~
netica s, podem ser regist radàs em vo rocáli ca ue, (ue UI
~erva-se em tócla~ as palav ras em que i Ser.do muito I'aria da
seemp
rega nas 10:"
invar iilvel mente se profe re, como apo- etimológicas e fonét ;co-has condt~õ~- cabul arios e dicionários. para intol'- mas de 2 • e 3,· pessoa do sin!;ular j(
istóri cas
n.açã o dlalc~t;.O;;l~a ou h..stu ':ca-l! :\- prese nte do indica tivo
legma , diafra gma, jragm ento;
e igual ment
I que~e fixa~ gràfic amen te e e I oue.no cu.bti
ca.
na de 2, a pessoa do Singu lar do lmpe
6. C) fi da SC(jü"nda gn; c:.. .. s~r .. a-~e e u em sIlaba átona e
B.\SE XI ,
em Agnel o, deSIgnar, etc., ml:S ell-, so a consu lta dos,l'ocabu ev.de nte ;:IU21
I ratil'O dos verbos em lllr: const itu s
lárlos
ou
dlCI
lCon
derar
r-~e
I\ormal~ na fscrit a n:flui , retrib uI. Harm oniza
mina -se em tódas as pala\ :as em que I nário s pode mdlca r, mu;w
m-se, pJl
s v"z s s. COlfent~ as forma s que! e requer. (1)< I tanto essas
é invar iàvelm ente muno , comJ assin a- i deye empr,egar-se e
forma
s
com
todos
os ca·
ou
I se o ou u
verbos quere r e requerer, em \ez dE so~ de ditor.~oui de sllaba
t:Lra, Ináci o Inês, sma/;
fina) o ...
: Ha. todaVia, al~Ils casc;s E~ que o quere e requeres
ele quer, ele o quer, fim de palav ra (aZUlS, flli, Guar da/!ii
7.0) m da seqüê ncia mn: mant ém- ~ uso dessa s
vogais pode ser faCllmer,;,C' e/a requer, ela o requer, quer
dIzer
~ embo ra nem semp re soe em am-' sistem atizad o. Com
etc.); e ficam assim em p_el~
ém lixar os se- não ele quere, ele o quere, ela reque~~,e Rlll,
l1istia, amfLi stiar, mdeml1e, indem ni .. a- . guint es:
gráfic o-fon ético com as forma s 'W2 ,'
_
ela o rcquere, quere dizer. S;:'o legítl - e 3 • pessoa do
ção, tndemn7~ar omint modo , 01/tntpO-1
slllgu lar do prese n:r
1.0 E~crevem-se com e, e nuo com mas, entre tanto , as forma
s com e fi- do indica tivo e de 2." pesso a do singu ·
te1lte mas elimi nar-s e tm C01ldenar, í ar.tes da sllaba
tomea o', subst aml- r.al, quand o se comb inam cem (; pro- lar
dano : ginas io, ômbu s, solene, SOIlO;
do imper ativo dos
s Em ail
i vos e adjetivos que procedem de suo~- nome
enclitico o O~I qualq uer das suas e em oer, atra!s cai, sai,I'erbo
8.0 p da se:.üê ncia inicia l ps: con-I tantlv os term~nados em
mó,s,
remói ,
el9
e
ela, ou tlexõcs: querc -o, quere-os, reque rc-a, só!.
quant o geral mente se mant enha e1l- com êles estao em re!aça
.
o
dlrec
ta. reque re-as.
mina -se excep ciona lment e, em salmo e Assim se :egul am: a/dea
2. o E' o ditonó oui que
o,
aldco
la,
alA forma quer trans mite a sua gra- semp re em palav ras
salmo dia assim como nosde rivad os cieota por aldeia
de orige m
; aveat, por arcla ; fia .l conJur.ção a qeu deu origem
desta s p~lavras;
e
a
união
de
um
u
a
um
i
.
baleai, por bale,a ; bo!eelro P?r bolela ; mant ém-n a. além
disso, em todas ao; te. Não divergem,
9. o) s da seqüê ncia xs: el.min a-se, cadeacJ.0' por cadel
por ser iuvar iàvelm ente mudo , em cand~la; cente elra a;e candI eiro, por palavra;; comp ostas e locuções em Que como tuido de forma s
centeelro, por figura : quer. .. que; bemá me-qu cr,
E i:~o não imped e que nos n"nva n,,.,
exang ue, e nas palav ras em que ~,ta cen.telo; colme al
e
_colm
eelTo por co;- malm equer ; o?lde quer que quem quer de
~egwdo de outro conso ante: ,expulçoO, meia; correa da co,
forma s daque le tipo as vogaIS
:eame , por corre w. que.
'
s
e
extlpu laceo , extipu lado (par<?n!mo de
separ
em; fluido , fluide z lu-i).
2.° Escre vem-s e Igual mente co~ e,
BASE XII
n ex,., ,.,...t~.,ao, exso)
,
em
3
°
Além
vez
d
des ditong os oras propr ia.
cst 'pulad
ali,ltes,
de
voga,l ou d!tongo da sllaba
•
•
r"
Na rC')j'(.~:Ita,ão dos rogai s nJ.sa.lL mente ditos. os quais são todos decre st -pu/hceo, exstl'pu!ado,'
tumc.a, os de,!\'a do" de palav ras qu~
s, admit e-se como e sabido, ~
10. 0) plt da sc::o.litr.cia de or:ge m grz- termm am ('In e accr.tua,do ,(O c,ua. de\ em Ol:ser\'ar-::e alem d~ outro s SJ- cente
'.;"
eXls""
'tl'·.
DO
passo
longo cres<:en t es. 1:'c·
qUi! perdu ,a SO') a pode r.:prr senta r um antigo h .a to: ea,' lic:en temen te conhe idos, os sEgu'n dem ncla d e d't
a pl• • ...
'd erar-~f; nos nume
. ro d eI es o.
form a de " tal ccnlO o tlt se u.:.te s:::o ee l : gaZeao, fia I eo ta, ga I t d i t e s preceito~:
consl
eo e e ga c;
,
t
°
âl'
,
t"
tal
como
encon
OSIÇ'p
ros
voc ICOS poe omccs, t·
guineense, de Guine ; pclea mc e p-J- I t-a·· Quan do urr,a
ats c
a forma de t,
vogal
nasal
tem
0~1que
se
repr.e
se,r.tam g1'lficam:!nte 001
a forma de t e'n grand e núme ro de I leiro, de po/é.
. vogal depois dela a nasal idaae e
•
I t'J
. ·ft ,. t 'a flár~ico
d"
d
ea co la. IC, iD, 00, ua ue ou; aurC/l
expre
l erl ' t
:palav ras (amo a a, al
ssa 1" o I'
a.a
e5ealmaao, aurco c%ni a espéC
•
li'
I
3.°
Efcre
vem-s
Ie e~irnio magoa
e
com
i.
e
n:o
com
êarcada, lúa (antig o e diale: tal) áa mmgu a tênue triduo
I' iase
o l ogla
f .I.r
, Ilérlc o oftalm
'
t"
•
,
.
' . e c.i,e - I e, antes d a sfI'
,
t"
.
d'
1
1
aua
.0Illc
' IOs'
Il?~a-se em a:,o.egma, dltO,lgO, s co, e sub tantiv os denv.adosa os aOJe.l. os (ant'g o e la acta ) .
diting
os
r.asai
s.
Que
na Stla maiQ.
em que el_l-I 2.0 Q~ando uma logal nasal o,:or - ria ta'lto
tlslolo gla etc.,
podem se~ tónko s come
tram os sufixos misto s de lorm ap') I re rm flln de r;aJavra
ou em fim de átOI:Of perten cem gràfic amen te a d:Ji!
11. o) t71. da seq.lêr ciJ de orige m gre- vernâ cula lano e lense, _os
quats
.
.< 1.0 e!emc nto ~eguido de hifen, repre senta
a thm perdu ra sob a forma d~ t, em- o result ado da comb
funda menta is: diton'l"os const j.
o ~os suf!x. " se a na,alid:dep~lo tIl se esm vogal e tipOS
bora nem semp re seja proferl~o em all~ e ense com um maça
tuidos
r.<Jr vo~al com til e subju ntiva
I de ~ngelll aLat,mlb,~e a, pOI ~ se pOSUI QU~lqUer voca!ica: ditong os
aritm ética e aritm ético. mas elmilnJ.- IÓl!.ca (bns"eado
con~tituldos por vo.
em pala VI as .onde !l/lO outlO tLnbr e e telmm a a palau a t'
se em asma e deriv ados.
gal
e
cono
ante
r.u~al
tendo esta (
e er:se e~tJO precedidos, d~ I, .'')e~tc:l- prl~ TI, <e e de timbr e
diverso ~e a e valor de re~sonáncia. Eis a indicaçã<
cen~e a.o tema: horaczana, ttalzano, f',t~ .,e~U1
do de~s aja, gra Gra-B ra· de un~ e outro s:
BASE VIII
dunen se, !laL'tense, etc.)
aço~lano, tanna la, orga, sa-bra seiro (form a d ü1.'~ Os diton"'os const ltuidc s por \'O,
As conso antes finais b, c, d, g e t ca~-ve ..d;al;o , c;~monlan~.. ,ycma no lrctul ; o me<m
o
que
sào-b
raseli
,e
[(aI
com til e" sujun tiva voc,jlica sã(
mant êm-se , quer seja muda~ quer (relat i\'o a Daml,~o de Oo;s' ), SO~?- "de S, Braz
~e
Alpor~
rl'
)
:
clarim
tOll'.
Gl'utr
o, cor.sit'erando-<e aprna~ n LLn.
profe ridas, nas forma s onom ástica s ('m clla'lo . torna!10 ( de Torr ~ Vedra s J t'Q"U1 7l, tia! tms.
semlt olls. ~unzuns
(1J,oflem nr,rm al conte mpor án'lls : de
que o UIlO as consa grou nome adam cn- sinien&~ (':deSines')" tor",:"~e "d
3 ° 0 \ ( " ' lt 'o U"T'i~::!d(lS 011' (I ':I
,o em vo~. bule. ox;tOI' S de iv \.
antro p6nim os e toPÓnimo.s da tra- poroa ç ...o cJ1amada Ione , ).
I '~l,.m.terr.
e. 1 haf€<enlaç~o ti a de.), úl \'1 atlas em rocáb ules f'ano;;.
to.
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do i::d::at;yo: a>:ámaos, 10:CL:l:~CS, n;l~a :: ,1;:.-,';'a s~m acentuação próp"ia;
c.'::. _
'::.") quando uma flexão de determiSt:fve aqui o avento agt:do, n:'o I.ada I,tilaua, também com vogal tópara indicar o timbre da vogal t6ni ;a, l.iCa. fechada, e hcmógrafa de outra
) \isto a pronúr.c:a desta carecer d;; ,:ex~o da m o;'lia palavra em que a
I uniform.dade (nem semp!"e aberta em vogal to:1i::a soa aberta. Ass:m se dilado de tais ditongos pode, p'r e::em- Portugal, nem sempre fechada n:J fCl'ênçam, no prlmiel'o cas;) lem que
pIo, colocar-fe o ditongo ui; mas este, I ~rasil), mas apenas pua distingu.r II"~O se inclui a forma verbal como, esembora se exemplifi: ue numa forma I aa- corerspcndentes fOl'm[lS do P"," Cl'lta tal quol a partlcula como, por
popular como ru!, = ruim, rcpresenta- sente do indicativo (amamos, 111lva- e,t:l. podei' t~r acenuação própria I;
popular como fui, = ru'm , re~resen- I mos,. etc,), em bel1efkio da clareza ~üa, íleúo de cear, ecoa, combi:1a';:'o
ta-se sem o til nas formas muito e do dl'·;:ur~o. a, formas p:ctE':·.la.s coa! Cie com e a ((10 mesmo m:Jdo Coa,
mui, por obediência à tradição.
a('uel:l. terminação
I tor;ónimo); côas
~~mb~m flexão de
2. o Os ditonoos constituídos por \'0B.\SE XVIII
coar, e coas, com.)lllaçao ele COI:! e
p:l e consoar.tc nasal equlvalc.:tc a
r': .T-?lo, s~:J~tantivo, e,. pelo, com0iEmj'\rcgr-<c o asullto (/gudo 111S I 11~,c;::O de per e lo; ~e,os pural de
re sonâncla são (lois: em e em Divergem, p<lrzm, nos S2US em,lre;n:;: l~al:;'Has que, tendo vogal tÓ:l!Ca p~w, e pelos, combmaçao d~ per e los;
a) am (sem,Jre átono) s5 ~c em- ti.;;), ta. ~~~J.m h;;.nó ,ralas, de pala- I páa. substan.:\o, e pera, lJrepcsh;ão
prega em flexõês verbais, onde nunca I v,·as. sem acentuaça(. própria. Assim arca~ca (ma~ o plural, . peras, sem
é lícito substituí-lo por tios amam, de- se dlfere,:çam; 'p~ra, fl~xao de parar'l aCcl~tO) ~ pero, .substantlvo, e pcro,
I e para, preposlcao; pela, substanti- conJunçao arcaIca lmas o plural,
1:iam escreveram, puseram;
b) 'em (tónico ou átono e nivelado vo e flexão de pelar, e pelas, comoi- peres, também sem acento); Pêro,
per vâzes, tanto em Portugal como no naç~ de per elas; pélo, t3:mot,:n I ;t:1trcpónimo (com. accntua~~o próBrasil, com a nas~alad~) empl'ega-~e flexao de pclaT, e pelo, ~Ombl.laç"O I p. la, embora de opgem proc:,t:ca):. e
em palavras de catego:'las morfoló31- de per e ~o: paio. sUbstantl,vo, c paio, ' a m~~ma conjunçao pe~o; ~olo, sUvScas diversas incluindo flexões vrebalS combmaçao de por e lo; polos, plural tantIvo. e polo, combmaçno de por
e pode apr~sentar va~i8:.nt€s ~ráficas, de ~IO, e paios, comblnaçfl,o de por elo; pôlo~, plural de P?lo,. e polas,
de~erminadas pela pOSlÇao pela acen- e los, etc.
combmaçao de. por e los, por, verbo,
tuação ou simultâneamente pela poB,\SEXIX
e por, PTepostçao,: etc. .
As vogais tónicas a, e
d ' "1E aSSIm tambéip se dlfer,mçam no
sição e peja acentuação: bem Bembom
(t:> 'nimo) Bemposta cem devem
. .'
_
e
e \~. segundo caso: pode, forma do prent~ quem sem tem ~irgem': Bencan- bulos propaloxltonoó> _levam. acen.o I té,.ito pe:feito do indicativo do verbo
ta Benfeitó, Be~fica, benquisto, bens, I c:rcuns~l~xo, quando sao ~t' ~UIda<s de I poder, e pode, forma do prese:;t.e d'>
er:fim, enquanto, homenzarrão homen- ! sllaba ~mcIada For consoa"t~ na~al e I indicativo do mesmo verlJ:o: demos,
~.
. h
t
virgens' soam. mvanàvelmente fechadas nas ferma d presente do COl11untlvo ao
nuvem:tn a,
ens,
. ' pronunCIas r.ormalS de Portu"al e do
o
,
a1
(variação de ámenQ, al'mazem, 1" il"
.'
" .
:.JA' I verbo
d.a.r, e demos. forma do pre.,
pore'»'
as . s·camara,
pLram""""
·
con em man t em,
nmguem,
... f .mea
mea
. PilfttCO,
wla"
1\" I' :t' :'fl·tO perfeito do indicativo do mes!
t
b"
.
antêm I e
,a.
,ser;
,comora. ,.as I mo velbo (embora nesta última flcSantarem am em, convem. m
'I'evam dl"el'samente acento u"ud) ,
•
a '
d
I 1)' Arma-'
"
" apenas para
'" In·!
.' ! xão
t~m (3. s pessoas .. o p ur~ :
.
C)ue nesse
caso sene
n' nem sempre seja aberta a vo~o.l
zens, d~sd~us,. convens retens, Bele,t- I dicar a tonicidade, sempre Que e:1!- tó ,ca).
<.ada, vmtenzmho.
oontrando-se na mesma posi;;:'o: r.ãc
Fe:ta esta limitação, prescindc-~e
BASE XI'I
soam toda'l'ia. com timbre invariá- d') acento circunflexo em grande r: a vel: Dánae, endêmico, gênero, prcé- mero de palavras com vogal tómca
Pl'e.3cinde-se do acento .a::ru do n~s I mw; fenómeno, macedónio trinómio. tecl1ada que são homog!af::.s de outras
tónicas ~ eu de vocabulc.s .0XlRegulam-se por t:m ou outro dt'3Ls I :o;n vogal tónica aberta, Quer dizer'
ou paraxltonos, quando. Yle:e- dois empregos os vocábulos paroxi- cenquanto sc distingam na pronúndichlS d~ vogal q?e com .elas nao toro tonos que. precisando de accr.tuação cia, não ~e dIstinguem na escrita formam dItongo, sao seg~l!das de I,
gráfica, se er.contl'em em cor.d:çàe" m:l.5 como: acerto (ê), substantivo, e
• n, r ou z finais <:le sllaba o.u en~~o I idênticas.
Assim, ânus, certámen Iacerto (li). flexão de acertar; açores
!!e nh: adall,. htUICo.. paul. Catm, I tentámen; mas Amon, bón\us, VéIlUS, 1\0), plural àe açor ldo mesmo modo
COimbra, ruzm, constztul:1te,
sazndo
10 topo' ...nimo. . AçoreS) , e açores (ó) , flefi .
. d ,... I
BASE XX
tnunfo; dem.z 7l r(10. tIL: uzr, saIr c.... ,
xã.o de arora)'; aquele (ê), pronome,
fI~iz 1u;;:, razz; jutnha, mOtnho, I As formas monossilábicas da ter- I c aquele (é), flexão de aquelar; aquerat;tha.
,ceira pessoa do plural do pro sem .. I ies (3), plural de aquele, e aqueles
BASE xv
! ,li) indh. ativo dos vertos ter e rir I (e), também flexão de aquel(lr; cerca
Di~pensa-se o acent') agudo nas -,,)- : t~~m e vêm, m..rcada.s. com acento (e), sUbstam,vo, advért-:o e elemento
gais tónicas i e u de palavras par;>..- ' orcuntlexo pala ~e d.stll16U 1rem rjCl.S da locação prepOSitiva cerca de, e cerxitonfls quando elas são p;ecedidas corre.sP')l1c:ntes da. tel'ce~ra pessoa c (é), flexão de. cercar; colher (ê),
de ditor,fjo: nos ditongos tor;l~Cs lU do slr.gula". tem evem, sao de em-, vcr1x>, e colher (e), substantIvo, cor
e ui quando precedidos de vc",al; e prego. excluslv<,> na e:;cnta corrente. (ô), substantivo. e cor (ó), elemento
TIa vogal tónit:a u Quando, numa pa- preterm.do aSSIm as formas d,ssll- dr locação adverbinl de cor; doutorcs
la';ra paraxitona. éstá precedida de !:nra.s teem e veem, c:ue se conslde- 10), plural de aoutor, e doutores (Ó),
i e.
uida de s e O::Jtra co"soante, ram como dlalectals.
.
,
flexão de doutorar; ele (ê), pronome,
ElI.
los dos três caSf)'3: baiuca, bODe modo análogo. tambem so dc- e ele (ê), nome da letra I; eles tê),
ca:
,cauila, tauismo; atraiu. in-! ~em et>crever-&e corre?~emente., as, plural de ele lê), e eles (é), plural
bluiu, paus; semiusto.
'J.orma,s con.~stas con.cm/ com;e,m, I de ele (e); esse tê), pronome, e esse
Quando as vogais tónicas i e u es- i nt,!-ntem, ,plOtem, etc., dl,el'en?a~a~ 'ti, nome da letra s; eSses (ê), plutão precedidas de diton~o, m~s, pe,r- I pelO '1{'en"o ;'lrcu~sflexo ~as terce.J,~a~ I ral de esse (ê), e. esses (é), plural de
tencem a pa!avras oxitonas e SJO !l-I pesso8;S do ,mj:u.ar cantcfl~, co~v"m~, "-:se (C); c-te (ei, pronoma, e este
ou se!plidC\S de s, le~a?3 a~e~~o I 7ltra,:tem, prJVe1ft etc. e p"r IS~O s~: (é), substantiVo; esteve lê), flexão de
: PIauí, te!u, tu~UlU, tews r:"'~clIlde. das formas compostas c:~ i rstar, e estet'e (6), flexão de estevar;
II . cem e uem. B ...... E XXI
fez (ê) ' substantivo e flexão de ja'er
,
BASE XVI
I
.. .>
efe? (c)), substantivo; jora (e), flexáo
.
.
. : Ao passo que se emprega o aC:1t:J i de ser e :r. e jora (ó), advérbio, interel da
terml!'at;aO ela, I circunflxe r,as forma.s vrcais :JarfJ-: jClCaO e suc..stantivo; fosse (ô), tammesmo c.ue possa soar éz r:u'1ca. 13va I xltonas em que um e tónico fec:1ado I i'>~m fle"i'lo de ser e ir, e fosSe (ó),
acento agudo em virtude das d:v.:r faz hiato com outro e perte:1cel'te a: flexão de toosar; ingleses (ê), plural
gências que neste caso eXIstem na::> I terminação em, prescind~se desse, d t!illglê.~, e mg'l'ses (é), flexão de inapenas entre a pronúncia po:tugul'.!;a I acento nas formas verbais e noml' i glesar; meta (ê), flexão de meter, e
e fi brasileira, mas tamb~m entre o.s I nais paro~itonas em que um o tó- I mota (é), substantivo' nele <ê) compronúncías de regiões portuguesas nico fechado faz hiato com outro u, I 'lu-,ação de em e ele, nele (ê): subsa.ssembleza,,' I fin'll ou seguido de s.Excmp!os· 1 tantlvo; ona (ô), feminino de oco e
Escreve-se, portant.o:
ateia l~eminit,o de ateu). ~lela Cn- creem. d~em leem, veem (do veroes oca IÓ), SUbstantivo; piloto (Ô), subsmei.a, Enetas, Gai:lela,. gelela hebre a rrer, ?-ar, ler, ve!). e do ?1eSm) m~,do I tl>.ntivo, e piloto (Ó), jlexão de pilozde:a nem€,a patu/el". platela do de~creem. desdeem, releem, reveem l/ar; vort!lguesa (ê), feminino de porI~~smo n:odo que ald~,a balela, ca- (dos verbos descrer, desdar! reler, re-I U'}llCS, e portuguesa (ê), flexão de
dela, cheza, lamprew, sere.a €lé'.
rer) , ma·, sem a:ento clrcu:l1lexo : portuguesar; rOliO (ô), suootantivo, e
Por idêntica falta de pro:'lÍl'1'.:ia aben?oo, cO:ldoo-me, enJOo, moo, r:;-: r?go. (ó:, fll~xã<? de rogar; seres (ê),
uniforme dispensa-se tan" m o mOOl,OOS.
.
. I (,eXilO ae ser (t», e Sercs (é) nome
ncento agudo 110 ditongo ei dn termlCem as forma: do segund·:) tipO
de povo; transtorno (Ô), substantivo,
nação eico e 1:0 ditongo oi de al~u- velan;-se n~ . e"cnta, tal cemo, na e transtorno (ó). flexão de transtorma' palavras paroxitonas: coreico prOnU:1Cla, vanas f?rmas onomástlcas nar; lleus (ê), plural de vez e vezes
ono~, atopeico ,' romco:o (t'1- de ongem, grec-Iatma: Aqlteloo, EOO, (é), flexão dc vezar,' etc •
e ..."o';.el·o.
,..
.. ,
t
davia combOio. como flexão de com- e c.
BASE XXII
BASE XXIII
nos e d,dvados) ,t:o eõe, Exemplo:
caes, Guimarães" mcie, mãezinha. cãibas, cãibeiro cá;ora zaibo; mão m~ozi7tha, não, quão (não qua1lL) , sótão, só túo:.inho, tão (não tam) ; Camões, orações, oraçõe::;inhas, põe,
repões. Ao

1I
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boiar), deleito.

BASE XVII .

Assinhla-se com o acento a::rudo,
nos verbos regulares da primeira
conjugac;.ão a terminação da primei''l
pessoa do plural do p:'eté::to pe:feito

O emprego do acento circul1flexo,
para distinguir formas paroxitonas oU
oxitonas das suas homógrafas heterofónicas, faz-se apenas em dois ca1i0S: 1. 0) Quando uma palavra (O,U
vcgal tóaÍGa fechada é homógrafa de

Esé'revem-se com acento grave na
parte anterior ao sufixo, os advÚbios
em mente qu eprovêm de formas mar·
cadas com acento agudo: .. ~eneficamente, contiguam~nte, dla.namente;
agradàrelmente, dlstra!damente, fle-

llulnamcnte, hcróicamenle, ;düia71lente; 7I1à71!ente, sómente.
Do mesmo modo, escrevem-se cora.

ac.ento grave, na parte anter.or à te:·
minação, os derivados em que entram
sufixos procedidos do infixo z e cUjas
formas básicas sào também marcadds
com acento agudo: chàvenazinha, la~
b.o~inllO. nódoazila; bóia;:inha, lClU.
lhazita, m1<rtizi1lho, órfãzinha, re"1~
tl'izitos; aneizi1l1z0s, aró:inha, caC~el.
ro, cha:)l;t;ú'lho, chà~ada, Ileroiz·,;/LO.
mà~ona, pel A0, pé.:orro, PC:ILdo, 5all·
~a-ji:zul, só~inllo, vinténzito.

E.\ SF :'::XI\'

Se:;undo o modelo das formas a e
::.':, r~sultantes da contraco;ào da prep·)·
siç;'o a com as flexões femininas do
artigo defil1ldo ou pronome demon tr9t,vo o, empre~a-se o acento grare
noutras contracções da mesma preposição com formas do mesmo artigo ou
pronome. e bem assim em contracnões
idêntieas em que o pr:meiro elemento
é uma palavra. inflexiva acabada em a,
Exemplos: o e os, contracções da dita
prr.posição (correspondentes às comoinaçõcs normais ao e aos) com as
formas o e os; pró, prà, prós e pras,
contracções de pra, redução da prepo·
.3ição para, com as quatro formas o,
a, os e as.
Anàlogamcnte, faz-se uso do acento
5rav;) nas contracções da preposição
:t com as formas pronominais demonsirativas aquele, aquela, aqueles, aquelas, aqUilo e com as composta.s aqueloutro, aqueloutra, aqueloutros e aque!outras; à(lueie, àquela, àqu('les, à~ue
las, àquilo, àqueloutro, àqueloutra,
à.quelourtos, àqueloutras. Mas, se tais

forma.s, em vez de se contraircm com
essa preposição, se contraem CO::!1 uma.
palaYrR inflexiva acabada em a, por
exemplo pra, já o acento grave não
te:-.l cabimento, porque as duas par·
tes se escrevem distintas, ap~sar de
fonêticamente unidas: pra aqucle. pra
aquela, pra aqUIlO etc. (a+ a al'er·
to), tal como para aquele, para aquela,
para aqUilo, etc.
BASE

XlI."V

O top6nimo Guiana e os seus <!oer!\. ados , como guianense e guian~s. posto
que o u seja fonêticamente distinto
do g anterior, ftlrmando ditongo com
o i ~cgulnte dL~pel1sam, por s:mp!ificação ortográfica, o acento I!:rave
~om que poderia assinalar-se tal disLin~ão.

Segue o modelo de Guiana, dispen·
sando igual emprego do acento grave,
a !o:ma Guiena. aportuguesamento do
topónimo franc~s Guyenne.
BASE XXVI
Ind<)pcndentemente das contracçOes
cemo à, àquele àquela, àquEo, àq·u.eloutro. etc .. , que o acento gra"e d:feren·;a de a, aquele, aquela, aquilo
aqueloutro, etc, Iveja-se a t<'.se XXIV),
1pena~ num caso se empr:-"a este
acento para clistin~ulr uma pala na 1a
:sua homógrafa heterofónica: Quan,10
uma forma com vog:>.1 aberta em sila.
ba átona está. em h:Jm0grafia com ou.
tra que lhe ê etlmológicamcate pa.
raleIa e em que a mesm:l vo~a) e surda, pele m~nos na pronúncia porU.
guesa. Assim se diferençam: é.gora,
Interjeição usada no Norte de ponu.
gal. e agora, advérbio, conjunção e intt!Tjeição: o, à os, às forma.s arca cas
de artigo definido ou pronome oer.~on rativo e. o. a, os, as; preguntvr,
p. ;)belsmo eqUIvalente à forma normal
"er~untar (veja-~e a ba!;e Xl, e prefjILn.ar; etc
Em virtude desta limit:lç,io, d:spensam o acento grave muita.s pala·,'ra.s
:om vogal átona aberta que são homógrafas de outras em Que a V':l0
correspondente, pelo menós em pór.
tu~al, é normalmente surda NiveIam-se, portanto, na escrit'a s m
embargo da sua diferenciação na pr
núncla, formas como a.s seguin":
acerca (à ••• ê), advérbio e elemento

...
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a locução prepositiva o.cêrCtl de, e con:;1deração as prÁticas cc~nte I b) locuções ruijetivas: cor de ~a- ' soutra , nessoutros, nessoutros, "aaUl~·
cerca, flexão de acercar; aparte <à), Exempl :
IIrão, cor àe café com le;te, cor de loutro, naqueloutra, naquelou.tros, naubstantivo, e aparte, flexão de apar- .) nomes em que dois elemontos se I'inho (casos diferentes de com-de- quelontras, num, numa nuns, numa,.
!tar; asinhtl (1), diminutivo de asa, e ligam por uma forma de artigo: roaa, que não é lo::ução, mas verdadei- noutro, noutra, noutros, noutraS, nouczsfnha, advérNo: ave (é), interJei io Albergaria-a-Velha, Montemor-o-No'VO, ro composto, por se ter tomado uni- trem, nalgum, nalguma, nalguns, nal(COllSequentemente, ave-mana, e nã.Q Trás-as-Montes;
dade semantica);
(Tllmas, nalguém, nalgo;
iate-maria). e ave, substantivo; mob) nomes em que entram os eleC) locuções plOnominai : cada um
2, o) per uma ou duas formas vocaihada AO), substantivo, e molhada, mentb grão e grd; Grã-Bretanha. élc própno, nós mesmos, nós outros, bulares, s cnão constituem, de mod
T.tcm quer que sej a, uns aos outros;
flXo , uuiõe..i perfe;tas (npe.<ar ete
flexão de molhar; pregar (é), verbo,: Gráo-P rá;
preçar, também verbo; salve (ê), in-I C) nmnes em que se combinam ~id ) locuções adverbiais: à parte I rem correntes com esta feição na proerJ ição, e salve, flexão de salvar, etc" metricamente form:lS onomásticas (tll, (note-se o substantivo aparte) de mais· núr:Cla portug\;esa): de um, de uma.
x
como em bUipo-conde. m.éd:co-ci1'U r -\ ílocuçii.o a Que se contrapõe de me-· de 'Io:;;S, de umas, JU dum, duma,
BASE
XVII
gião, etc.): Austria-Hungria, Croácia- n03 : note-se dc:nais, ad\'~rÍJio. conju.:l-: dumas, de algum, de algumas, de
O trem , sinal de diérese, é lutei- , Z:;SUlt'ónia;
çào. etc . ) , depOis de amanhã, em. ci- I gU/,s, de algumas, de alguém, de algo,
01' monte uprimido em palavras por-I d) nomes que princl;nam p<1r um: r.~. por certo, por isso;
: de algures, de alhureS, ou dalgum,
4;\:l ucsas ou aportuguesadas, Nem se-, elemento verbal: Pas~!l-QuatTo, Que-j
e) locuçe"es p:cpo,it1vM: aba'xo dC,: dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém,
q r se emprega n
poena, mesmo bra-Dentes, Traga-!rlouros, Trinca- a.cerca de, acima de, a f .m de, a par dalgo dalGures, dalhures, de ouf.ro, de
qu haja ~eparação de duas vo"ais Fortes;
i de, à parte de, a.p;::;ar de, aq:uzndo! outra, de outros. de outras, de outrem,
que normalmente formam ditongo:
e) nomes que assentam ou corres-, de, debaixo de. enijua.nto a, por baixo I de outrora, ou doutro, doutra, doutros.
! doutras, doutrem, doutrora, de aquém
audade, e não saüdade, ainda que te- pondem diretament~ a com~ostos de de, por ('ima de, quanto a;
tras"Uabo; saudar, c não aüãar, ainda vocabulário comum em que hA hífen: I f ) locuções co,ljuncionais: a fim de: ou daquém dI! além ou dalcm, de ('nue tr'.Esilabo; etc,
Cap tão-.Vor, como cap:táo-mor; Nor ,. ([ue, ao passo que, contanto que, logo, tre ou dentie.
Em ~rtude desta. .,upres.ão, ab:?trai- te-americanos, como norte-americano; qUi', por comeguinte t',sto comO.
D' acõrdo com os exemplos deste
,0 de sma.! especial, quer para dlStin- Peles-Vermelha.s, como pele-vcrmelha;
~
I ultuuo t!lO, tanto se admit~ o uso da.
guir, em silaba átona, um i ou 11. de Sul-Africanos, como sul-africano; To-I
BN,E XXIX
locução Ildver!>ial de ora atente como
Emilrega-se o blfpn em palavras: do advérbio que z:epresenta. a contracuma. v:ogal da silaba anter,ior, quer do-Poderoso, como tOdo-podcTC!so.
para. dlStmguir, também em sílaba AtoLtmlt do assim o u.;;o do hilen em I formRàn.s com prefixos de Orl,5em gre- ç",o dos eUs tres elementOS: doraa, um i ou u de um ditongo preceden- cmpostos onomá.stico.~ formados por @' .. ou la~l t1a., ou com outros elementos vante.
te, qu r para distinguir, em sUaba lustaposiçio de vocábulos são var~a- análogos de oIlgem grega (primitivaRelativamente i.s combi~Ul.CÕes d
t(,nica. ou átona, o u de ou ou qu de díss1mo scs compostos do mesmo tipo. mente adJecr.lvas), quando convem não pn "os:ção em com formas articulares
Um e ou i seguinLes: arruinar, cons- que pre!cindem desse sinal; e apenas os aglutinar 30S element.os imediatttmria, depoimento, e:;miuçar, jaiscar, se admite que u mou outro o tenha tos, por motlvo de clarcza ou exp=zs- e pronominais, ob~erve-se que legititaulhar, oleicuUura, paraibano, reu- em parte, se o exigir a analogia com shidade gráfica, por ser preclSo evi- mamente cO<'xistem com els.s, abona·
nião, abaiucado, aUiqui, caiumd, caui.ri, algum dos casos supracitados ou se tar má leitura, ou pol' tal ou tal pre- das pela tradição da Lingua, constru!auien e; aguentar, anuuijorme, ar- entrar na sua formação um vocábulo fixo se:- acentuado graficamente. As- ções em que essa prepOSição
gmr, bilingue, lingueta, linouista, lin- escrito com hífen: A dos Francos (pO- sim o documentam os seguintes caso,,: combma com t.ais formas:
guistico; apropinque (com a variação voaçãoo de Portugall, Belo Hori;;onte,
1.°) compostos formados com os pre.
no, em um
num, em
pronptnqueQ, cinquenta, delfnquem Castelo Branco (topónimo e antropó- fixos contra, extra (exceptuando-sc -:nalgum, em outro == Mutro, etc.
(com a Vl\.rlação delinqàem) , eques- nimo; com a variação Castelo Bran- extraordináTlOQ, infra, intra, supra c
BASE XXXIV
ue, frequentar, tranquilo, ubiquidade. co), Entre Ambos-os-Rios, Figueira ultra, quando o segundo elemento tem
da Foz, Foz Tua, Frei.:co de Espada à vida à parte e começa por vogal, h
Quando a pi'eposição de se combIBASE xxvm
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Mar- r ou s: contra-almIrante, contra-har: n' COln as formas articuladas ou proprega-se O hífen nos compostos ques, Minas Gerai8, Nova uelândia, món.ico, contra-regra, contra-senha; non,malS o, a, os e as, ou com quaisque entram. foneticamente distin- Ouro Preto, Ponte ,de Lima, Porto Ale- extra-axiUlr, extra-humano, extra-re- quer pronomes ou adveblos começados
t')s <e, portanto. com acentos gráficos, gre, RiO de Janetro, Santa Rita do gUlamentar, extra-secular, infra-axi- por vogal, mas acontece estarem es.~:A.<:o.
lIe os têm á parte), dois ou mais subs- Pa
-Quatro, São (OU S.) Mamede lar, infra-hepatlco, infra-renal, infra- pal,a'r:ras integradas em construções
antivos, ligados ou n~o por r,:po..~i- de Ribatu!l' Torre de Dona (Ou D,) som, intra-hepático, intra-ocular, in- mfmltlVO, não se emprega o após·~ro..'
ç OU outro elemento, um subs~ant1vo Chama, VIla !'Iova de Foz Cõa. Entre- tra-raquidiano; supra-axilar, supra- fo, nem se funde a prepOSição com a
e um adject!vo, um adJectivo e um t1tnto ,os derivados directos dos com- hepàtico, supra-renal. supra-selt:iivel; forma. imediata escrevendo-se estas •
• ub~tant1vo, dois adjectivos ou um P t s onomásticos em referência., tan- ultra-humano, "ltra-oceánico, ultra- duas separadamente: (l jiln de ele
edJcctivo • um substantivo com valor to dos que requerem como dos que rom4nhco, ultra-som;
compreender; apesar de não o ter visadJectivo, uma forma verbal e um dispensam o u.;;o do hífen, exigem este 2,0) compostos formados com os ele- to; em virtude de os noSsos pais serem
8';lbstantivo, duas forll}as verbais, ou sinal, ,à maneira do Que sucede com mentos de origem grega. c:.uto, neo, bor-6.osos; por causa de aqui estares.
GUllda outras combinaçoes de palavras, os derIvados directos de compostos si- proto e pseudo, quando o segundo
BASE XXXY
e em, que o c~njunto dos e~ementos, milar. s do vocabulário comum. Quer elemento tem vida à parte e começa
Jn .1tlda a noçao ~a compoSição, for- dizer. do mesmo modo que ,se escreve, por vogal. fI" r ou s: auto-educaç'ão, ,Faz-se, uso do apóstrofo para. cioli?- um sentido úruco ou uma aderên- por e e,mplo, bem-mc-querzmho, gran- auto-retrato, auto-sugestão; mo-eSco- dl%' grafIcamente uma contracção ou
ela d.e sentidos, Exemplos:, água-de- de-o!id41ato, gr4<!-mestrado, !1uarda- lastico, :neo-helenlco, Mo-republicano, 8.€,lutinação vocabular, Quando um
CO~nta, arco-da-velha, biSpo-COnde, mona, para-quecl!.sta, Santa-fezal em neo-soc~allsta,' proto-árico, proto-his- elemento ou fracção respectiva perbri;~co -de-prmcesa, cor-de-rosa (ad- han,noma. com bem-me-quer, gra~de- tÓTlco. proto-romântico, proto-sulfure- tence propriamente a um cO!ljunto
jectlvo e substanti·o invariável), de- ofICIal grao-mestre, l1u..arda-mor, para- to' pseudo-apóstolo pseu4<rrevelação vocabular distinto: à' "Os Lusíaãas",
creto-Iet, erva-de-santa-maria, médi- qlleda8! san,ta-ft, deve escrever-se: be- ps~-sáblo"
d' "Os Sertões"; n' "Os Lustadas"
~~rurIl~áo, rainha-c~àudia, TO a-do- lo-honao~ttnO, de Belo Horizo~te; 3,0) compost()s formados com os n' "Os Sertões", pel' "Os
'
,a1Jao, tw-avô; alcaIde-mor, a1nor- ca te~o-vidense, ,de Castelo de Vide; prefixos antI arqul e semi quando o pel' "Os Sertões". Nada
'P'!1'leito, cabra-cega, criado-mudo, cris- ~·rtnto-santense, de Esplrito Santo; segundo elen:ento tem vid~ à parte e tudo, a que estas escritas
~ao-1!OVO, logo-fátuo, guarda-nocturn<!.
-e-Iorano, de JtllZ de F,ora; ponte- começa por h, i, r ou s: anti-higiêni- s,!bsti,tuidas por empregos de preposl"omem-bom, ~ugar-comum, ob~a-pn- limense, de Ponte de LIma; ~rto- co, anti-ibéTlco, anti-religiOSO, anti- Ç?es mtegras, se o exigir razão espcma, sangue-frio, alto-relevo, bauo·re- alegrense, de Porto Alegre,' sao-.to- semita, arqui-hipérbole, arqui-irman- ela! de clareza, expressividade ou én~
levo .. bela~-~etras, boa-nova (~ect?), mense, de São. (ou S,) Tomf; Vlla- ãade, arqui-rabino, arqui-.secular, se- f~se: de "Os Lu.siadas", em "Os Lw~rande-?flc'!ll, ~r~o-duque•. ~-crUl- realense, de Vil4 Re4I.
mi-lwme1ll., semi-interno, semi-recta, s~a~i.~ ~~c~%:~~~", etc.
ção, pnmelrO-mtn,stro~ pnmearo-3ClrConvém observar a propós'to
semi-selt)Qgem;
dissoluções grAficas
u~nto, q~LOta-parte; nCO-ho,!,em, se- as locuções onomásticas (as q~ais ~~~ .• , O) compostos formados com os pre- f. O) compostos
ounda-felTa, segundo-targenti, amare- ferem dos compostos onomásticos co- fixos ante, entre e sobre quando o se- p:efixos ab, ad e ob,
io-c!aro, azuZ-ucuro, arul-Jerrete, azul- mo quaisquer locuções diferem de gundo elemento tem vida à parte c element() começa por wn r
t,OpaZIO, castanho-eScuro, ~erde-Claro~ quals9u~r compostos, isto é, por não com~a por h: ante-histórico, entre- se liga. foneticamente ao b ou d 0n_
fJerde-esmeralda, verde-ba~,
ercle co htwrem unidades semânticas ou Ilostll, sobre-humano;
t i
negro, ~smer4lda, verde-u.atO, t,·erde.- ad êneias de sentidos, mas conjuntos
5,0)
compostos formados com os c~~;or: ab-rogar, ad-renal, ob-reptl~egro, t)er~e-rubro, conta gotas, dea- vocabulares em que os respectivos pr,~flxos hlper, Inter e super, quando o
tl:gafoS, Itnca- p guarda-chut'a, pcl- component.es. .pesar da associação que segundo elemento tem vida à parte . 7, o compostos formado.'l com o prea que~s, porta band~a, quebra-luz, formam, têm os seus sentidos indivi- e começa por fi, ou por um r que não flT.o sub, ou com o seu paralelo sob
torna-vlagenl, tr~-t:lnta8; puxa-pu- dualizados) dl.l!pensam, sejam de que se liga. foneticamente no r anterior: Quando o segundo elemento começá
a:4, ruge-ruge, csslm assim (advérbl? espécie forem. o Ul'O do bífen sem hiper-humano, inter-helênico, intl'r- por b, por h (salvo se não tem vida
de modo), bem-me-quer, bem-te-vt, prejUízo de eIte !Ie manter em ~lgum: resistente, super-homem, wper-I'equin. autónoma: sUbastar, em vez de subc h.O v e- "ão-7!l0lha, ~iz79ue-d,Ii:-que, CO ponf'.nte que j. de si o possua' tado;
hastar) ou por um r que não se liga
lJ1w,lS-que-perfelto, mana-,a-é-d a, me- Amerfca do Sul Beira L 't
1 G' li '
fonPtlca~ente lIO b anterior: sub-bifUI -mal (C "sofrivelmente"), menos- Cisal ·na. Irlanda
I o~a ,
a .a
ti) do. da, doS, das, dele, dela, de- bllotecárw,
SUb-hepático, sub-rogar mau (= "sofrível"). Se, porem, no de L~O Demónlo
;~r;~b,;o~~ao le,8, delas; deste, desta, de tes, de,tas, ~ob-roãa. sob-rojar;
,
conjunto dos elementos de um com- clpe Pd-jeito Rainha
_ I , n~- d~sto; desse. dessa, àe.s.ses, dessas,
posto, esta 12,Crdida a noção da ce~- tio assim em condi õ~n,ta, .etc. Eli- diSso,' daquele, daquela, daqueles, da- 8,.°) compostos formados com os
pOSlÇão, faz-se a aglutinaç!lo comple- todas as- !OCUções d~ VO:!:llil"às de quelas, daquilo; destoutro, àestroutra, preÍlxos circum, quando o segundo
ta: girassol, madrepérola, madressilD4, mum, as quais, a não ser que ~g~~ dcstroutros, de Stroutl'as; dessoutro, elementO começa por voga!, h, 1n ou
IJC)ntapé.
dos seus componentes tenh bit
dessoutra, dessoutros, dessoutras; da- n.: clrcllm-ambiente. circum-hospifalar.
Do acOrdo com a sespécles de com- deu.s-dará d
cima-rou a.
en (ao queloutru, daqueloutra, daquelolltros, Clrcum-murado, czrcum-navegação'
IX>Stos qUI ficam indicadas, deveriam, teirament~ di.~~nsam êSfe'\~~')~o~; daqueloutras; daqUi; dai; dali,' dacolá; . !I, O) composto" formados com o
em principio, exigir o uso do hifen to- se pode ver em exemplos de várlas es- donde; dantes (~ "antigamente"); fixo co, quando êste tem o sentido de
das as espécies de compostos do voca- pécies'
b) no, M, nos, nas; nele, Mia "a par" e o segundo clemento tem
llulário onomástico que estivessem em
•
neles, nela!, neste, nesta, neste..~, n('$: VIda. aut?noma: co-autor co-dialecto,
dêt.ticas condições morfológicl\s e a) loc~ substa.lltivn.~: alma. de tas, nisto, n'-su, nessa, ne$ses ntsSas co-herdeIro, co-propriet4rio'
l!ietnrmUcas Contudo, por simplifica- cdntaro, ~ab6ça de motim, <,'<io de nisso, naquele naquela, 7laQUéles, na~ 10: O) compostos formad~s com os
"ão ortogrAfica, esse uso l1mita....se guarda, cnado de quarto, moço /te re- qllela s, Mquilo, nestroutro. nestoutra prefiXOS nem e mal, quando o segull'....-'a. a algUM CMOS, tendo-se ~ cado8, ~la de twtQf';
1IestO!ltros, 1Ie~toutras; nessoutro, n('s~ do eleml'nt() começa por vogal ou h:
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NACIONAL

Maio cl

O"

r.amí,'Ó.S; Abril Brtmulrio, ElajeMIK>n,
Nislá ou Nissão, Outono, Primc:.:vt:ra
Rama4ã ou Rama1ão, Xebate; Ca"naval (também nome do calendárIo),
Elalebólias, Lupercais, Saturnais, Te,mofórias,

Pode cindIr-se por me o do apóstrofo uma. contracção ou aglutinação
vocabular, quando um elemento ou
fração respectiva ~ forma pronomi110.1 e se lhe quer dar realce com o
Rehüva.lll.enle a tod~s est.es nomee,
pan-americaniSmo; pan-he!é- uso da m.l.iú.>cula (veja-se a base note-se que t' importante distinguir
XLV): d'Ele, n'Ele, d'Aquele, n'Aquele, dcles as formas qUe p<:<lem corresponico, pan-heleniSmo;
12.°) compostos form:l.dos com o d'O, r.: O, pel'O , m'O, t'O, Ih'O, ca- der-lhes como nomes comlillS e que,
bem, quando o segundo ele- 50S em que a segunda parte, forma como tais, exigem o empregoda nucomeça por vogal ou h, ou en- masculina, é aplicável a Deu.~, a nú.~cula inicial, muitos aml!11CanOs
ão quando começa P?r COI~so~nte, mas Jesus, etc. ; d'EIa, n' Ela, d' Aquela, quaisqucr portugues~s, t ,dos os braem perfeita eVldenCla. ae sentI- n'Ac;uela, d'A, /l'A, perA, m',t, t'A, si/eiros,' fevereiro (11omz de uma ave)
bem-aventurado, bem-aventuran- Ih' A, c"sos rm que a sE'gunda parte, outonos (cercais q~e f.e semeiam no
bem-humorado; bem-criado, bem- forma feminina. é aplicável à Mãe Outono), primavera (nome eLe planbem-fa~ente, bem-jc:zer, b~m- de Jesus, à Providência, etc. E.xem-.as).
, bem-querer. bem-rondo;
pIos frásicos: confiamos 71'0 que nos
Note-se a!n<la que 00 l:om~ dI'! ra.compostos fermado:; com o salvou,' esse milagre revelou-m·O. ças, povos ou p::pulaçõcs mantêm a
sem, quando este m_ntém a está n'Ela a nosSa esperança; pugne- m:liúscula inicial, quantlo empregadOS,
própria e o segur.do .cl~- mos pel'A que é nossa padroe:raL
j}or metonímia, no sLlgular' o BrasItem vida à. p:1.rte: sem-cenmoA semelhança das cisões indicadas, Leiro =,- os Brasileiros, o Mineiro =: Os
ia sem-número, ~em-rozáo;
pode dissolver-se grMicJment~, posto Mineiros, o lIfinhoto = cs lIfinhotos,
14.0) compostos formados com. o que S2lU u.<o do apóstrofo, uma com- o Negre "" os Negros, o Pcrtuguês
ex, quando este tem o. ~cntldo binação da preposição a com uma os Portugueses, o Tupinambd ;:: 03
cessamemo ou estado antenor.: ex- forma
pronominal realçada pela Tupinambás,
O
)

;

compostos formads cm o elede origem grega pan, quando
segundo elemento tem vida à parte,
começa por vogal ou h; pan-ctmcd.

maluSoCula: a O. a Aquele, a A. a
15.°) compostos formados com os Aquela (etendendo-<e que a di~.·olução
. ....,.",. ,
vice e t'Í,;:0 (salvo se o sCJun- gráf;ca nunca impede na leitura a
e!em~nto não tem vida ç.à p.1.rte:
romb;naçf.o f011dica: a O =: ao, a
0+0
. ,'i'cp.-dIDminoJ, ou com os preLL'tOS s. Aquele = àquele, etc.) ExemplJ,:, frá, ....u.uu sinonimos dc«:rs: vice
sicos: a O que tudo pode; a Aquela
I,. '_;_"'nf,,
Vlce-cónsltl, l'lce-pnme;ro- que nos protegC'.
t:iw-reinado, vi.:o,j'n~n..,.;t;';n
t
t ao sot".. - I
B'lSE XXXVII
.,
w.a-pa r ,

" ":_--"", ex-prnnclro-mZnzstro, rez;

comp0stos formados com os
qu~ têm acentos graflcos, coalem, aquem, 1)OS (paralelo de pCSJ 'I
(paralelo de pre), pro (com o sende "a favor de"), rece'n: al<'l;~-

16.°)

B.'.Sr:

XL

Escr.evem.-se com mailLscula inidal
os vocábulos que nomeia:.1 pes.:;oas de
maneira v~"a,
fazC'ndo as vêze.:; de ano
""'b
trcpónirn.os. como Fulano,
Sicrano,
Beltrano e le~pectivos femininos:

Fulano de lal, Fulano de
disse uma coisa, Fulana
lano, Sicrano e Beltrano
Sempre que, no ll1terior de uma· mesmo modo. Quando,

tal, Fulano
ozar"; Fupensam do
porém, um
pah'ira composta, se dá invariável- dpstes '\oocábulos é sinónimo de indi.
mente, tanto em Portugal como no l'íduo, sujeito, tipo, etc., ou de form~:l:i
Brasil, a eli~ào do e da prcpos!,~o iemiJninfis
correspondent.es. constide, empr~6a-se o apóstrofo: cbra- tl';ndo ac..sim nrda.doJiro l:iub!;.tantivl
d-águol, copo-d'Q.yua (planto, etc. J, comum, Já se não l's~reve CO:ll maiusga:inha-d'água, mãe-d'água, pau-d'á- cuIa, mas com. mi'1ú.'>.'ula: esse ju:ano,
gua, pau-c1'alho, pa.u-d·arco. Dando- aQuela fulana; um fl/lallO /;izUIlquer.

tlun!:eo, além-mar; uqu~m-At!an~!aqu6n,-frontc:ras; pos-glacwr:o,
: pre-h,Stórico, pré-socra-, se porem, o ca.so de E',s,,'i3 rlisão ser
!'ASE XLI
pro-britnico, pró-g~rmàllico; re- estranha à pronúncia braoileira e só
.
reccm-na~~;do,
t" verificar na portu3'ucsa, o apóstrOfo,
O; nomes dos. p<:.ntos carde:.i1s e d<Xl
e d:sp~nsado, p!:cre':endo-se a prepo- ponto:; cola:.€ra1s. ~ue gera!r':lC>nte se
BASE XXX
s:çi;o em formn. 1'1' "«ra: alfinete-de-, eS.Cl'evem com n:,muscula ,IlllClaI, rece
Empre:;a-se o hilcn .110, vocábulos ama, mará-de-a,) O. lIwo-de-obra, pé- bem, ~r excepça?, a maluscula, quan·
rmmudos por suflxos ue Origem tUPI- de-alfereg.
do desIgnam reglOcs: o NOIte do Bragual'am que reprE'sent.lm form,..s. ad<?t:serve;-se ~llt' no pr'M' 'ro ca.o;o' sil~ os m~res do Sul; os povos do
jectlvM, como açu, gu u e 11lzrl1n (el!sao mvanave;) o emptêgo do Onente; a~ terras do Letante, o OC!·
qlU_-ldo o pl'lmelro e:cmclto acabai' p~stroro dL"penl3a o h!fJll entre a den.te europeu; o ~oroesrc a/rlcano
em voga. acentuada graficam.~nte ?U prenos!Cã.J e o e!t'mento iMrJiato,
a lInguagem do NCI deste.

qeando a pronún. eia exige a Ulstlllçao
'riflc3. dos· dois elcmentos: amorél:'!ÇU, Clta1a-m!rim,
andá-açu, ca-

I

' ... .
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i
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XlIr
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.

..

_E:nprf,,;a-~e o ~póstrofo r.a., li!m- I F.s"c:cvem-s~ com" IP:ilu~rub InIcial
'-a'lt Ceará-Mrim.
: )~S das form<·s s:znto e santa uno-I Vo> ,ub.,tantn.D:s qUl. ~es,gnall1 al~~
. •
n ps do hagio!ógio, qctando importa c?n. eltos ~lllco.s: nac.~~:,~iS ou
BASE ';;~_'I
rc.)re'en-:.r a elisão das Yo~a.!s tinais I g.OSJS, qua:ndo se emp. ~,;,~illlo sm.dl·
o t'" Súnt'A.ua. S1.1. t'laqo, etc E' i ca.ment.c, iStO./, com. aLSp~ILSa de
nifen nas ligações da pOlO correto ESC-e\'Cr' Cal d; d ,qu:l.lsquer q~all.leat4V(s. o Esta~o, v
Empre;;a-se
• Sant'Ana'
.
ça ,.cultoe I mpeno,
.. a N aça;
-o a L I.-lzg"a
pntrla
prapo~içi:io o.e àS t·ormas m onos'ilatl'
~
,- Sant' ..wa Rua dI'
",
,.~._
ca. Alre:;ente do indlcati";' do "rr- Ne Sant'lago Ordrrr d S' t']
a Raça; o Fe, a IgreJa, a ].etlgwo.
to h_ r: hei-de, hás-de, há-de, hCI>- ~r o .
'..
_!
e an .ago. Exemplos frásicoc: beneji"ioll o Es.
de, hão-de.
, ., <u:, se as l!!'ar')es cie.• te genero lado' foi grande cultor d
Lingll.a;
I (;( mo
é o ca.,o de~t1.S mesmas ro ~ou a Fe
E' o nlten que se empre~a, e não I Sant'.Ana e. Sa.nt'Iogo, se tornam p p y
•
o travessão, para ligar duas ou maLS pr.rfeltdM. Ullll:laars mórficas, soldamMSE XL!!r
que ocaslOnalmcllte se com- se 0.<; . o~ e emenws: Fulano de SanRscrevem-se com maiúscula inicial
formando, não própnamente tana, .lllzcu dc Santana, Santana do cs nomes de ciencias, ramoo de ciên.
compostos, mas encadea- Parnaiba; Fulano de Santiago, ilha elas e artes, quan<i<> em espzcial de.
bulares: a divisa Liberda- de SantIago, Santiago de Cacé7ll.
signam disciplinas es=olares ou quaternidade; a eSlrada
Em P!llale!o com a grafia. Sant'Ana dros de estudos pedagogicamente or-Petrópolis; o desafio de e ~/.mg('nere3, c~lJpr:ga·se também o ganizados, Quer dizer: embora ta!s
In{/laterra-França; o percurso apootrofo nas .ll'iaçe,c,s de duas for- nomes se grafem geralmente com m1.
T;"hr,n -Coimbra-Porto.
mas ru1trO~ll1mlCaSS, quando é ne- núscula (anatomia, arquitetura, dtC'CSSál';o mmcar qUe na primeira se reito can6nico, economia política, esl'!ide um o fir.:ll; i\"un'Alvares Pe- cultura, fil""ia rom4nica, fÍSica ge.
dr'Alveres, Pedr·Eanes.'
V"
E' inadm1sslvel o uso do apóstrofo
Ncte-se que n{s casos referidos as ralo fonética hist6rica, eogralia, glo·
combinações das preposições de e rscrit:J.S com apóstrofo. indicativas de tologia, lutnguíStica, medicina, músi~a,
pintura, química orgânica, teologia,
com a.s formas do artigo defi- e-:i:ão, nft.O impedem, de modo algum etc.),
recebem a maiúscula em casos,
com tormas pl'onommais di- as c:crli..as sem ap5s:rofo: Santa Ana: cemo estes: doutorou-,e em Direito;
e co miormas ad','erbiais (ex- Nt:.n.o A!l:ares, Pedro Alvares, etc.
é aluno de Filolo!rla Portuguesa, está
ú que se estabelece nas L-.a.BASF; 'XXXIX
matriculado em Clínica Médica; freXXXV ~ XXXV!). Tais combinaquenta
as aulas de Geogralia Ecoõcs são l'ejre1:entadas:
I Os nomes de raç,a.., povos ou po_
nómica'
obtere distinção a cadeira
I Pllla~'ÕCS
qUalquer c;ue seja a sua
1.°) pOI uma Só torma _~'ocabu.l?-r, modalidade, os no,nes pertencentes ao de Flsiéa·, terminou o curso de Pintu·
constItuem, de modo !lxo, Ul11Ol'S ca:olldoirio, COm excepção das designa_ Ta,
IlAS XLIV
:
.
I ç~~s do.:; dias da se.:nana, escrita.') semsem emprego do. ~!lostrofo, em pre crm minúscula. e o..~ romes de fesR~c.re~em-se com maiúsculas
in!,
da preposlÇao a com pa- t3. públicas tradicior.ll.is, seja qual fór ;;:ais, nas ci:ações, ('8 títulos e subtfvras pertencer.tes a JonJtmtos vo- o povo a que se re!ir~m escrevem-se tul06 de livros, de publicações periódIImediatos; a "A Rellquia", todes com maiúscula in:cía.!, por conlS- cas e de produções artlsticas: O Pri"Os LuSíadas" (exemplos: expres- titufrem verdadeiras formas onomá3- mo Basilio - Espisó1io DOmésticO, Os
I1nportaáas a "A Relíquia"; re- i ' f..~. Exemplo.:;: os Açorianos, os Sertões, Serões Gramattcai$; A oNite
a "OS l.usuzda S "). Em taiS ca- I!mericanos, os Brasileiros, Os Cario- (nome de jOll1aD Diário Olicial, Rccomc e óbvio, entende-se que a cas, os IIispalt08, os Lisboetas, os Lou- vista LusItana' O Desterrado (estátua
gráfica nunca Impede na lelanos, os Marcianos 03 lIlato.Gros- de Scares dos 'Reis). O Guarant (ópea comblnação fonética: a A = SCllses, os MinllOtos, os lofurtos-eiros, ra de Carlos Gomes), Transfiguração
!t, a Os
aos, ete,
os Neqrf.:$ os PortuauCse.~. 0& Tuv!- (auadro de n.afo.cl). No enta.nrt<J, ~-
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crevam-Ge oom nW.W;culas iuiciais(
~~~\la. exclusiva. &e unilíteros'.
sen. "PrtJuizo de h:lY~r sempre maiúscula na primeira palavra, os seguintes componentes de ti uks e subtitulos dC'&te gênero' 1.0) formas dJ arti~C)
definido ou do pronome demonstra"
(preposições, ndverbios, etc.), simpk'$
uvo afim: 2.°) palavras inflcxivat
(preposições, advérb:06, etc.), simplt'1l
ou combinadas co mas mesmg,sfor.,
rr.as· 3.°) locuções relativas a qual.
quer' categoria de pllavl'a.s Ir;Ile?Ciyas
e rombinüdas cu n)o de mOQO Iden:tco Exemplos dos três casos: Contra:
Militarismo, Sóror .l1faria:-ta, a Fretra PortuQucs:': A Morgadinlz,L dos Canav:ais -' Cr01lica da Aldcida, Mil e
SeiscerztCl.~ Léguas
pelo
Af/ti.ntico.
Oraçéo aos Moços. ueflexões sôbre a
Lfllgua Portuguesa, Voltareis, o Cris.
to?' Algumas p,:lavras a respeito de
Pl1éaros em Portugal. A propÓSito de
Paste"r, 'Iliagem à roda da rarv6nicL.

(j

nASE XLV
As formas pronominais referida-; ao
en'idad..::; sagradas (Det:s, JC3US, MarIa, etc.)
podem
escrever-se com
maiú.scula inicial (ou maiuscula ex'"
clt'siva se unilitcras), quando há in'
tuito de lhes dar especial relev4
(veia-sI' a base XXXVI>: drdicam 4
Lhe culto fert'oroso: 1: Ela a noss~
protetira; invocamo-Lo muitas vezes;
veneram?s O que nos salrou.

Por sua vez, d ~vem CO'lservar :lo
maiúscula, ql!l'\.ndo tr:mscritas, as for.
mus pro:Y'minais que p.c.,soas de :lHa.
h;er2.rquia l'cfcrem a 51 m::smas e ao
(m
dão sc<Yundo usos consagr::>.dos.
êst'é realce ~áfico; Eu, Noo, Nosso, c..:.
Q

BASE XLVI

OS nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, sejam quais forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam títulos,
qualquer que seja n importância destes, ese!'evem-~e em regra, lcom ml,.
núscula inicial, ressalvada, c aro esta,
a possibilldade d~ emprego da malUScuIa em complementos que OS eSPeCIfiquem: o arcebispo de Brai1,a, o CO~t
selheiro F., o duque de Ca.1'!aS, o 1'n1Jerador, o marquês de pom~al, o patriarca das tnclias, o preSIdente d/J
República, o rei de Inglaterra, o reitor
da Un'versidadl'. Sem embargo. usa-56

a maiúscula em qualquer vocábulos
deste gênero, se assim o ex.igem prá.ticas oficiais (correspondêncIa de ~un
donários com superiores hIerárqUICOS.
n"sinatura de documentos por certas
~ltas p!'rsonalidades, etc.>, ou se eles
se encontram abrangidos por preceitos
orto"r: ficos especiais, como nos casos
seguinte: Ao insigne Reitor da Universidade ele... <inicIo de uma dedicatória: Reitor, em vez de reitor, por
d e f e r ê n c I a); Dom [Olt D.l, Aba~e
(Abade, com maiúscula, por atracçao
gráfica da forma de t r a t a m e n t o
(Dom)' Senhor [ou Sr.]; Professor
[ou Prof.] (Professor, com maiúscula.
por atracç'ão gráfica de Senhor).; SUfl.
Excelência [ou S. Ex. a 1 o PreSIdente
da República (Presidente, com maiúscula, por atrncç'ão gráfica de Sua Excelência) .

Os títulos universitários bacharel,
doutor, licenciado e mestre, este últi·
mo aplicado aos antigos graduados eI11
Artes, escrevem-se. em atenção ao U50,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados c antepostos a nomes de
pessoas (ao modo do que acontece com
a abreviatura de padre: Pc. Antônio

V:eira) • o Bel. Antônio de Azevedo, o
Dr. Fráncisco de Cas o, o Ldo. João
Franco Barreto, M. A ré de Resende.
O mesmo se aplica, como é óbvio,

as

abrevIaturas das flexões respectivas:
a Dr.a ••• , a Lda .... , os Drs .... , os
L~as .. .. , as Dras .. .. , as Ldas . ,. Ressalva-se no entanto, a pOSSibilidade
de toda~ estas formas. mesmo escritas
pOr extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particl.'lares: Caro Doutor (numa carta),
caso em que a maIúscula resulta de
deferl!neia; Senhor [cu Sr. Doutor.

,4164

Quinta-feira 22

Senhor [ou Sr.] Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
.ráfic~. da forma d;) tratamento Sl!nhor
(notem-se as grafias com abreviação
integral: Sr. Dr., Sr. Ldo.); Museu
Etnológico do Doutor Leite de Va~concelos, caso em Que a maiúscula é determinada pela natureza da combinação vocabu'ar (nome de uma institui- oH ial)
que ligam membros de
compostos onomástioos ou elementos
de locuções onomásticas cscrzvem-se
com minúscula inicial (OU minúscula
exc1miva, se uni!itf'ras), desde que
° f ormas d o ar t·19o d ef'1m'd o;
sejam: 1.)
2,°) palavras inflexivas simples ou
combinadcs
com as mesmas formas;
C
3. ) locu~,ões relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas e combinadas ou não de medo idêntico.
Exemplos des trê~ cases: Entre-os-Rit;;~
(povoação de Portugal), .Montemcr-oNovo, Trás-os-Montes; América d:!
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1.0), esse grupo forma sUnba para dituiram" ortografia oficial portu- administração pÚGlica e no expe(llenu
ante, ficando a consoante ou consoguesa, a Academia Bra"ilc~ra ae Le- .! public<l<õ' s de emprêsas, CV.W~I""'W.l"~
antes Que o precedem ligadas à síla.ras rew.vcu act .... r o Acvra.o que ~u socieaades Que gozem de favor
ba an~erior; se nelas não entra nese segue, d~lltro das novas aLtera- cial.
nhum desses grupcs, a divisão dá-se
ções c:01t5ta1hCS das baSGS juntas e
Art 3.0 A partir do dia 1 de
sempre antes da última consoante,
dele fazencio parte integrante - 30 neiro de l!iJJ lIao serd,Q admitidos
quer sejam todas pronunciadas, quer de abril de 1,,31.
eSi:.abeleClll1ent~s de ensIno, os h,
haja alguma que não soe. ExemplOS
A A:aJém;a dz.s Ciências de Lbboa, Jidáti:os e critos em div:rgên:ia
dos dois casos: cam-I braia, ec-I tlipse,
o sistema a que s crefere o nrl~se.nte
em-' 'b?ema, ex-I !p I i c a r, in- ~ 'c/uir, p:.o 5€U r'-plCSEtnallL\':, bua Ex~e"é,l- decreto.
ins-1lcriçeio,
Icrrver, trans- \ grc- (;:a o :::e;:Il:.Jr Emoa.xat.or lJU:lhC LelArt. 4.0 As dúvidas e as
d:r;' abs-I tenção, antarc- ,tico, arc-:' ~é,.c a_ ACaJe~li~ 13,·a. ilc;rJ. de Le.=:s~ verii::aa<l.s no formu.ã.no orl;cgrá.:Líc'l>,
t ó p o de, di~p-I :né:a, inters- 'celar, .. e,o St.U pr _~.~~nte. Fernanao ?;1ra:-l'~O aceito pelas duas Academias "'I5,U"
lamb-.'dacismo, ~ols-"ticial, Terp-'
lllâcs, 11rmam o acôrdo ortoo á1 - Irias do acõrdo, s:râo fixadas ""r
. .
_~os SCgcir.téS t~1 mos:
.,sicore, tungs- temo.
a'el'ta taria do Min!!tério da Educação
A
•
t·
1.0
A
A:aJem
a
B,,,,,,lleira
.,0 As vogaIs consecu lVas que na'J
Saú;:e PlIolLa, mediante proposta
pertencem a ditcr.gos dzcrcscentes (a:; :lo orwgr::.. .. a c.:cialmeme adct.::da em Ac::.. "'-'}l.a 13r:l.<i;eira de Letras,
que pertencem a (l'.on:;os des'e tip:J L'O: ,.:g.il COm as m~Ulll:a;;o:s por e.a con,orrr:.d:1.de com a Academia das
nunca se ~eparam: ai- roto, cadei- ra, Pl'opo",as e con~' ante" das bases Jun~'~s d~ L' oboa
te
~n •.•,
" .~
.
.
d
1
d
insti-I tui, ora-' ção, wcris- 'tães, tra- .as, que
es~€. acor o azem I,ar
Art. 5.0
Revogam-se
as diSPC.ll."Jt:O
ves- s6csJ podem, ~e a p:'imeir3. d2!as .ntcgrante;
.
'. _.
.::m contrir:o.
nrro é u precedido de 9 ou q, e mes.2-" - A Acad~nua .das Clw.las d!! R::J de JanL'Íro 2 de agõsto de
mo que rejl1m i1lHÚ, scpa,ar-~e na L:~ "oa ac~lt,3. .as ll1CdlllCaçoes r;ropos- 112,0 da. Indeuendência e 45.0 da Repúescrita: €tIa-: úde, árc-I as, c~- apcba, tas pc.a Acn"c:ul3., Bra_lL:l~a ue Le: blica. _ Gei,Wo vargas. _ Wastting~
Norte, Entre Douro e Minho, Frci:ro co- ~ 'ordpnar, dO-I' er, flll- "ldez, 1?.::r- .ras e consta;.tes u:s ref~r'u~.s" b~,S~S: ton F. Pzres. _ Francisco AnT.l'Ln,!.~
de Espada à Cinta, Santo AI:d,é da do- ,as, vo- 'os. O mc~mo se ap:lca
3.° - As duas A.ad.m.as E:x_n, •.,3. I ~lac;el _ Protogeaes Guimardc~. __
Borda do Campo, Rio Grande do Sul; aos casos de ccntigu:d?de de ci:to:lgos .:"0 em C0,1~um as G4\:Jas qu~ de fu- Jo[é Alltt';CO de Almeida. _ J'J.arez
Rossio ao sul do Tejo, Viana de a par iguais ou diferente.~, cu de diton~os e ~~10 se ~us~itar,m qual t:J a ortogra- io ;;(. ilLnto Fcrnandes Tavora. _
ele Alvito (OU Viana a par de Alvito). \"oga;s: cai-"ais, cai-, ,eis, ensal-, os, f:a da 1I::gt:a poruu;,utca,
..
.1Ugllsto lnaeia do Esp:rito santo Car~
&ta norma é exten~iva a quaisquer flu- iu.
.
_
4.° - As dt... s A~. J('n~,~:; o.;r,il:\m- I"OSO _ O~!ra!do Aranha. _ A. de
combinações de I?ala~ras. qu~ . se es5.° As combmaçoe, (lU e qu, em quo :e a. empregar e.,or~os jll .. to aos r:s- !:c'lo Frc'rc'). _ Jcaquim Pedro Sal~
crevam com n:aluccu.as InIClnJS (ve-Io u se pronu~cla, m .. lca se s param p2:,;';os G:J\"Lr,.o~, a Lm dz, elll h_r- I ::tào F;'JLO.
ja-se o que fICOU expresso na base na vogal oU dItongo IlTIcdmto do mes- Jl:onia COm os tc:'mcs d ) p:z~~.~v:
XLIV, a propósito de títulos a sub- mo modo que os ~jgrumús (lU c q:LI .. cõréo, S.l' decretada nos dois países iDE"R TO-L~I N0 "92 _ DE_
DI!:
títulos de livros) Exe'llp:os: Festa da (ne-, gue, ne-' .gllez, pe-, que, pe- 1.1 ortografia nacional.
c- L
EV~EIRO D~ 193a
Raça; Instituto para a A'ta Cultura; (f"ei), em que o It se n5.o pronuncIa::
G
_
F
República dos Estados Unidos do Bra- cí-~!7lla, ambi- quo, averi-i gueis; lonDECRETO;" 20.108
E 10 DE
O PI ,ldellte da R2,_uIJilca, usando
,il; Rua do Ouvidor.
g1n-!(f! os, 10-1 quaz, quals- ,quer.
JUNHO DE i9r1
,'a atrlbu:ção que lhe confere o aJ'a
6. Quando se tem de partir un:
O chefe do Govêrno Provü.Ól'io da ,Ü!o ISO da ConstitUição, decreta.
BASE XLVIII
palavra composta ou uma combmaçao República dos EstadJs Unidos do Br~-Art. 1.0 E' obrizatório o uso da
A divisão silábica, que em regra se de palavras erI?- _que há .um hífen, ou I sil:
o:tJgrafia resulw.nte do acôrdo a qu~
faz pela soletração <a-ba-de, bru-me, maIS, e a partlçao comcide com o flConsidera."ldo a vantagem Ui! c!z.r ,e rofne o Decreto n." 20 108, de 15
ea-cho, lha-no, ma-Iha, ma-nl!a, má- nal de um dos elemen~os ou membros, uniformidade a escrita do id:oma na- ele Junho de 1931 entre a A'ademia
:ti-mo, ó-xi-do, rO-:1:O, tme-se, e na P?de, por clareza gráhca, repetlr~se o cional. a qual ~ome;.te p~dera ser a:- B,::. i: Ira de Letras e a A~ademia
qual por isso, se n';o tem de atender lufen no il1lCl~ da lmha lmedla~a: ~ançada por um si~t.ma de ~.mplifí- Ciências de Listoa no expediente
aos e~ementos constitutivos dos vocá- ex-' '-alferes. ma?-, -de-obra, ou mao- 'a~ão o:'t-.gráfica Que rcsp ite a ms- rcr.<.lrt:~é-s púb:;~a< e nas public
bulos segunda a etimologia (a-ba-lt-e- de- -obra, serena-: -los-emas. ou sere- .ória, a etimologla e as t~,1dênclas da ofiCiais de todo o pais. bem romo
nar, bi-sa-vó, de-sa-pa-re-cer. di-sú- na-Ios- -emos, sub-li-rogar, VlC C -" -al- • ",ua, resolve:
todos o~ e. tabe:ecirrentos de em;irlI1 ,
ti'-co, e-xa-ni-me, hi-pc-ra-cú-si-co, mirante.
Art. IOF!' a admit!da nas repar- manl:àos pelos pod res públicos o
i-ná-btl, o-bo-ral, su-bo-cll-lar, su-peBASE XLIX
,:ÇÕ2S públicas e nos estabelcc;mentJs por élcs C.,calizaelos.
rã-d-do) , obedece a vários preceitos
O ponto de interrogação e o ponto ~e cn~i'~o a Q to rufl'" a;'rovacta p la
Pará""a'o llnI~O. A acentuação ,<ráparticulares, que rigorosamente cum- de cl:clamação apenas se empregam Aca;:em:a de Le.ras e p"la A~ademla fI'a, n JS tê"rnos das ba-es do acôrdo
pre seguir, quando se tem de fazer nas suas formas n'Jrmais t? e !), co- ie Ciências de Lisboa.
-;e que ~rata ê~te artigo fica fixada.
em fim de linha. mediante o emprego m~ns à escrita de grande número de
Art, 2.0 No "Diáno Oficial' e.nas :la5 rE'!niS que acomparham êste dedo hifen, a participação de uma pala- idiomas. Náo se faz uso, portanto, demais publicações oficiais será ado- cr:to-lci
vra·
das suas formas invertidas
Cada a refenda ortografia
Art 2.0 Sprá publi:adõ pelo MI1.'0 São indivisíveis no interior de para assinalar o início de uma interArt. 3," R_ vo"am-se as dispo:i,;õ:~ i,t';l 'Q da Ed:J ":\" - e Sa údp c tn<Í,
palavra, tal como inicialmente, e fer- rogaçEo ou de uma exclamação se-I em contrário.
_
mam,
portanto,
para a frente
D7"RETO,..
23 1',2
DE 2 DE
go 1.0 d~ste decreto-1et, um .,ocabuas
suces:;ées
de sílaba
duas comoante3
que jam Quais forem as dimensões desta3.
c.v
_
\! "0

ça~s f~rmaS

con5titllcm p~rIe!tos grupos, ou sejam
(com excepção apenns de vários compostos cu,ios prefixes terminam em b
ou d: ab- I/igaçêo, ad- ligar, sub- lunar, etc., em vez de a-"blegação, a-:
diligar, ~u- blullar etc.) aque~as suces~0cs cm que a primeira consoante e
uma lar,,:> I, uma gutural, uma dental
ou uma labioc1ental e a segunda um
l ou UfrJ r; a-:lblução, cele- :brar, dlt-,'

I

subs~,

I

I

BASE L
AGO ;TO DE 1933
.0 qu~d .cr, o I .
'" ca':5 cs~
Para ressalva de direitos, cada qual Torne obrigator.o o !ISO da orlogra/i'l ,e~;ais d' g,afh rôo C n<t"nte< do
pOderá manter a escrita que, por eosresu'tante do acõrdo entre a Aca- ! .. côrdo entre a A"ader:lia Br_
ira
tume, adopte na assinatura do seu
demia Bra~íle!Ta de Letras e a Aca- I ie Lrt"l'~ e a A"ad mia das ~ias
nome.
dcmia das Ciências de Lisboa.'e L'<b-n.
Com o mesmo fim, pode manter-s~
,..
Art. 3.0 A pa~t'r de 1 de junho d~
a grafia original de quaisquer firmas ,.o, C,I:eIe do Gl)v.erno Provl~6no da i 'rn nãJ serão admit!dos nos e' tacomerciais. nomes de roclcdadrs mar- .~;Jub"ca dos Est.dC's Umd.os do i"o!e'imenlc~ d~ ('.'~'~O of;'íais ou recas e títulos que estejam inscritos em Brfas!l:
'onhe" d/1~ ori" \"llP:JtC. li'/ros d
l'egisto público.
. Con<iderar.do que o acôrdo o,to:;r..t - 'icos escritos em ort:.J~r~fia .
plicarão, re-I primir; a- clamar, defl;o ce'ebrado entre a Academ:a B a- \a r '('"ida ro artig') 1.0 d~ê
ereto, de-11olutição, re- qrado; a-' tléBASE LI
i'e "'a áe Letras e a Academia d:! S to-'ci
tico, clite- dra, perime- Itro; a-Ilfluir,
Recomenda-se que os topónimos de, ~iê~l.C: IS d; "LISboa, foI ap 'ov.al;olloeIOe I' Art:. 4 ° Revogam-;;e
a- j/'iN1llO, ne- 'rrose.
l!nguas estrangeiras se substituam, 'oC.1 to n. ~O 108, de 15 de JU.l o d em cc t"1r:o.
2.° São
divisíveis de
no duas
interior
de pa- tanto quanto possível, por fm'mas ver- _31;
R r d J"neiro 23 de fevereiro de
lavra
ns sucessões
consoantes
I
q ue não constituem pràprialllellte nácu1as, quando estas sejam antigas
Considerando qUI: .l.á r,tá pUblicado , ('~ll l' 7 c da In i '1' nd -'l_ia e 50 o da
em português, ou quando entrem, oul o roca"ulá:io oficJaI da Academia ~Rr1;í'; u. _ (;cfú'io Varqcs. _ Gusse não possam entrar, no tt.w.corrente Exem.
- I ''" 'o::a de Lptras or""an;zado se- lavo C!!:,,'anr 1fw. _ Fraflcioro t ('amgrupos
(ainda
que uma delas
prcnul:dcl
e igualmente
as sucessões
t
de uma rcssonáncia ))a~al e uma con- pIos: Anvas subst,tUldo por An lIcr-, . ':.'') o sist'ma or.orrr:ifiro decorren- 7!OS. _ /orO lIr de ')I)"za Co (/
soante: ab-i dicar, adop- ta r, amzg-' p'a; Bern~ . por Berna; Canterbtlry,,~ .io acórdo e q,;e, portanto, fá'll Jpêo dI' MI'1'd'J1 ra ,['1l:a. _ r-urico
dalite, Ed- I qardo, fac-' to op-'tar, por Cantuana; Cherbctlrg, por C~p.r~,·c to:na a p,áti'a de um sisterr:a ;!rá- G. D'Lfrll. _ Ti '1Tl"l?/e A_ GlIllJ'''m.
,ec-:1tor, sub-,por, ab-. ~l)ltlto, ac-I burgo; Garon.ne, por Garona; IIclS~I!ln'l ::0 oue uniformize der:. nWvlmente a - l<! c'e Pimrl1t I Rr n '1dc'J, - F9~
ção ad-'Iietivo, adop- 'çcio, al-I,ta, por Helsinguza; Jutland, por ~ut.an- o~'riÚ do id;:Jrra racional:
"ando C''' la.
WC"""ll'ar FaleClo.
bet-I'samita, ip-lisilon, ob-Ilviar, des-! dia; !-o~vatn. per Lot'azna; lIfamz, por
Um'i0 d'ls ~'rib\li"õ~s ('ont:das nO
cer, dis-I ;ciplina, florc8-! cer, nas- icer, Moguncl.~; Montpelller, .por M?n?Jl- art, 1 o ~ ú~i<
do Decreto númC'rc DECRETO-LEr N0 292 _ DE 23 DE
tes-Ilcisão; ac.lne, ad-lImirát'el, DaI-li lher; M~nchen, por MUnique; Zurzch, 19. :392 r.e 11 de novnmbro de 1930:
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Art. I." Fica obri<>atór!o o uco da
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da
Conferência:
Julio
teral1' 'ne71se' bl'r 're71!C cor I roer
Regras rara a acen'uarão grá f;ca
resultante d:> a~ôrdo entre
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, Da.tas. A Delegação Brasileira: ortc'!rafía
"'rOr
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, - , Pedro Calmon, Presidente. _ Ruy Ri1. Usar-se-fio o ncento agudo, o
,0s-lI~egar; bi s~x-I,to, contex-lIto, beiro Couto. _ OlelJario Mariano. _ '\"r"rmia das Ciênci:1S de Lisboa, a ~,..~ r..to cicrunfl ' f' o f""!nto gra\'e.
eX-l.cltar~ atroz-I:mente, cap~z:llmen- José de Sá Nunes, RE'lator. _ A Dzle- que se refere o Decreto n.o 20 108 de ~ã'J s'rá u~a~lo o trema.
te, _,infellz- i Imen!"e:; am-I blçao_, de-I gação Portug. uêsa: Gustavo Cor,dciTo .5 de junho de : n931 no exnediente e
2. L~vam o aCC!1to conveniente,
.eT?: d~a?l~r, en "xame, man Ilchu, Ramos, Presldente. _ JOSé Mana de 'nbE-::arÕ.,s dos órgãos do Podfr pú- agudo ou circunflexo as palavras exMa:-I,lto, etc. _
.
. QueiTO:! Velloso. _ Luiz da Cunha blico, nas Univr,-idades, nos ~ol.?"'!os drúxl'~R <: pá <saro, pêssl'go
3. As sucessoes de mals_ de duas Gonçalves. _ Francisco da Luz. _ 'U gi~á<ios nas escolas primárias e . 3. Levam o acento conveniente,
demais eotab~lec!m~ntos de ensino. R'!Ud'J ou c!rcunf!exo, as formas verconsoantes OU de uma resonancia n!l-- Rebelo Gonçalves Relator
sal e duas ou ma!s consoantes sao
, .
')úblicos ("1 fj"9liz:-dos.
bais a'l;ud~s ou mono~~ilãbi('as tônidivIsíveis por um de dois modos: se De conlormidade com o que votou em . Art. 2.0 S~"" tR'1\bém exi~ldo o uso cas, que ficam termlnp.da, em vo!!n)
nelas entra um dos grupos que são
19()'7, e examinando as mOdijicrtrões dessa oft<rrafla f'm todos os reque- por ter ca'do a consoante flnal: di-lo,
Úldlvls1vels (de acOrdo com o preceito
e ampliações que, em 1911, consti- rimentos e documentos submetidos à pô-lo, di-lo-e!.
1I
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4. Levam o acent0 f!ompet 'nte, do com (I outro, rlopc:.; de 0\1v;1<\" :~ • ...at:·;o d0 Eeniço Púolko, C'uviu 1 c d0 Gv\êrno em J11attiri,( '!'tográfica,
agudo ou c!n:;;nflcXJ, os 0:dt0110S ter- duas A :adcm:!'s.
1 '. Ministro da Eiucaç1'.o e 81luue o l'cmpetmdú-Ihé escud.u· a~ questões
minados em a, e, i, o, u, tôni~06, 3eArtl~o IV - A Acad"mia Br::si!pir" ~.E" u;"t,e aViW:
que se suscitarem nn. execução d&
guidcs ou n:l0, de 5; tupi. tupill.
de Letr<'\s e a A:aclpmia d2~ Ci;'r'ia.
RlO de .Jar.e!ro. 24 de abril dt' 1&«. ConVellç~(l, res ,!Vf>U
~r. 'f>l',z:;lden e
5. Tomam acel,to agu::o as pala- de LisboJa s:;":o d~c!aradas 6qií.l'
Sr. D;:-Etor:
Ida Rrpú!J!ic,\ em'inr n P,)rtu~al rom
vras cuja vo~al t5:1ica é e ou o aber- cClj<ultivo~ de ~eus GDvernos, em m::- I Tornando conhf~!me:1I0 rle sua ron- re;)r,'selltaç;lo esye~:al dl) Go~'êmo
t~:; des di~~r.:~cs éi.. (, I, éi: tié." Cha- l"rla orto:;:ráfica, competÍ'ldo-!l:~s, e. - I sL.l,~a .,ó::>re ~ n!>ltér:a. o-topr:íJicad.ri- urna. comi~são de arad?mieos. delega~
p<o::, ~ó·s, JIOO::t id..':::!.
pr"s :amente c. ludar as qu€~t()es que gl:.,,~;:O clltLe de m~u gac:nct,e. ,c!lho dos :lUtorizados da Acftdemia Dra~Üeiti
Tem ac"nt0 agudo o : tÔ'li o da I ~e ~uõ,':t:'.\:·em na fX=é'UÇ5.o de:itn CO:I- Fc~tarolhe as segUIntes JIlfor.n:lçoes: \'~l de Letras, que promoverá e ultimaf~(, ·ê,:"ia. vocáli:a aia.
u.ia, ba'a, v';~~ã,) c tl'do o mais (lue reputem'
1. E:ta f::'mada
e!1~re o B:B.~l! e ra, em entendimentos com a AcadeCll!~.
t~il n:lra mamer a un:dnd~ ortoO'ráfi~a Po ,uoal. uma (',lnv"nç.'lO crto::rra.f1ca mia da' Ci!'nci:t: ne Lisboa n elabo7. L~vnm o :)"'!nto convr':l:e"t' da lingu:t portt:gucõa.
A p;csente qil~ lnlpoe aos deiS _,lovel'l~os a obriga· r~l(;:;O dqs bascs definitivas' da ortoR,;udo O'J c:r~u: f 1exo os 1ll0:wssJab:J CJ~':Cl'n:w I'ntrilrá em vihor i",ip. tot:edade de ~doç[;o de um m::!~mo grafia eh lín'!ua. a fim de que de
tón:cos terminados nas vop!s a, f", 0, I_~~,{: 'ptr~e· n de rr.tifi:",;üo, 'u 1 d'.· ,'i:~tema o~Cg.r;hco '. ., p t
n
acôrdo com
têxlo e o e~ )irito da
se":1iC"lS. ou não, da s: !li Bras.
I: "',; 1'0 d,> 19H.
, .
o: :;ra_ la ~l:
n e E'~ :~o,,- Convenc:uo, po~sam os doi, Govêrnos
8. LI'va o aculto r'r~n'lflc:·:{) o (;1 F :tl r!"1 d' ': 'lL~. ,';n Li boa ao
..~ pl
~lg{).osa.n,l1_" a 9ue "uE'.or·,pro.mov.er os n,~ces~ar!(J' e finaL, ato!
tónico fechado, ~e~l~:do cl~ o cu C'"
I. S. JOF'J ".'c'·r:s 1',1 Fcntot'r'1.
I ..~"'~':? a~on.o o~,~ma~o en~ 19~1"".lLe a Ile!!~~lat\vos re!rr~ntE's i matfrias.
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(D" 30-5 1944\
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PltESID Nr'IA D." nEP1H~Ll("A
gu 10;) d ... C01'""'''U!''-0, cecret_.
.!l.S, 11 __ .• ,c •• l . . __ . .r~ ... e Cc L.t!· o"~- I'ditara. ]Jart!::ular. do vocabt:l~rio dE
SI':CR rAiU.\
Are. 1.0 Ate que seja a~ot.ado em çao;
1~3::!, da Academia B:'a~ile:ra d~ Lc o '.
'.
o
'
_.
delu.l.ivo o v;)cdúuiarío ofi:lal em eLilDecreto quc n. r?ferida C,11:r,"n(~,o tr::s
j Cucuhu n.
18-46 '. em i) de Julho
Licr::~ao, qc:e ccn~c:J~~anc!.e, de medo a~ema por cópia ao 1;.. e.,e:1: e oc:e~r"to,
4.' últimamente a ACldem:a Br:,siol
194/i
o acôl'úo celeorado em lnl, sê;a ex~c,'tada e cumpr,,~:\, t~:o 111l.e1- la:ra de Lctr::s pr.bl:cou Um ::0\0 V00
........ , .......................... .
cabül;~:io ortog:áfi:o com a de~omio
... , .. , .............. , ... , .... , .•...
a Aca,jcr,:la 131':> ,:leira de Le~ra;: :'a:!le::~~ como l·ela ~e cC::t·'Ill.
e
m:a .::,,~ Ció:::ias de L", .. o...
l~:!) cc Ja~eiro. 1.3 dl' )a~e::v
d, Inaç50 c'.~ PC1uer:o Vocabulári) orto.
:li. Na informa('ão, narecer. ou
Ic', 123. :o. c J. I1
I""" de
'6 () :;ráfic.o da Lí:1gua PO:tu."l!e!'9.. };;'I'e (~ef,pacho
na corespond
'neia observigo.ará, em todo
pf.íS, co:no r~L'- "'-.'1',
1(::,'",_11
.. n c n e ~.
\'ur-se-'< oe S"gUJllt
.
a
muj 1'0 orr~gra'll'co o do "-'~C''''I'~ d" hepU;JI:·oa. - vetULlO Vargas
'.'0.
01.'.."]" rio r!'')l'e<.en.tn
"Rl\o~',t contri" ' ,pre~!sÃo
'
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.. ~ .... ~, L.. - Osvaldo Ara:•.'la - Gu,Wt:o Ca~ne· 'o"ic,'o
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e sobriedade
para o·
e~tudo da refor:na 0;'.
1· o ür'horá'l' o e O~t~c··"'o ,lo LJ'~
,
""o
Lo
•
~"
u'
~ a
da Iin'!'lIap;em, iSE(}l'lIO de nerimônia e
gua pOrLuguesa orgaaizado pcl:l. Aca- ma.
t01'rHica que os do:;; governo., deve- porcia!ldade:
'
d.m.a B~asil€ira d~ L~ ~ras de a:ii!'do I PO:::TARIA I\frNISTERIA T N v 'l5 Q rão realizar p9ra que :::e a:J~rkiçõc o
b) Con,'j,ê.o I, elucidação do ascom a Academia oas Ciên(!us éf Li .. D:;- li LE AB::tIL DE :943 ~. '\ s!.st<:ma. de 1941, ora e:n vi~or nos dois >unto:
.:>.:la', pub.icado em 1~~2.
oode ~er adotado como sistema da oro
1')
Legibilidade, ndota:lc1o-se, J)re•
Art. 2.0 O IVIinistro da Ed"cac,io € i
nispóJ stitre a ortografia dos tografia do mesrr'O modo qUl! em P:J~O ~crcIJtcm"nte. o u"o da (In11·10"._lo lia'.
•
lfZ'tos d ::1í.diccs c.: d'" outras pro .
.
..,
J S' úde fixará 03 prazos ele obriga~;}ri~'
..
. ' - éUgll I não f~ e3 t~., a(:l o t an d .:> cI):no ~l~d) Transcricão dos disnoi,tivos da.
(,ade r~lativos à orto:;rafia d{,.:; Iiv:o~
't;'Jê,Lcia.~.
t"'l>:fl. d!'! ort':>lr:>fia oficial o Vo,'~l)aJ(I.- ~::gi51aç:io, citados na informacão. par (Íldáticos c, b.~m ac~im. rc~o:'i~rá, por
O ~\'Iin;~t0rio de E.;'aco da Edli~a- r:o Or~o'n'áfico da LíTIg'un Pc:·t'1'nt:'<a. rceer, despacho e na. corre 'oondêncla:
, .;,>truçÕ~~, t0da a l:1at":r::. atL ~:,k ~ I ç:o c 3aú~e, t.sl:1do da atrioi.:içao que nubJ:::ado em 1940 p~la Aca,!e:nla ciliS
e) AUtenticação das CÕ:)iU3, rei acr:ograf;a. ,
..
<
Ilc~l ;o[';~cre.~o ,Il.rt.., 2.~~.~'.) .. Dec:,:e~n~lei Ciên2ir de V",\;030
"ões ou o\ltros el<'mento~ al1~xado~
A:t. 3.' Fica. le.o~.Ldo :J P~'''exa.o I n. a. Lu, c.~ ,,3 d~ J~.,el.O o~ 1-43 Apre:rer J_T,,~ os meu, prot' "
de "ara ilustrar a in!orm~ção, parE'cer
úui:o do art. l.~ do De:; ..-eto-:~j nu- rl'w:vc:
e!.cva:}a E's~:ma, õn~íd~raçã\l.
:m core~polldênria:
mero 2:12, de 23 de f:vcrc;ro de 1!}3B,
Art. 1.0 -. - Oi.lserva:-se-á desdt' log'o
PRESIPk:NCIA D.\ REPÚBLIC.\
f) Man:em. de Rcôrdo com as fóre outras d:sp<Js:çúcs COtle contrar:21,1 o a ortc6'r::I.fla presc:;ta pelo art, 1.'
.
'11u1as pn.drCqljzcda~:
IFP~ente decert.o-Iei. .
..
d.l, Decreto-,lci n.: 5.,~S6, d.e 13" d~ Ja- " ~o:Jlul1i~a.do d~ ,~crc~~fla, da P~l',g)
Ortografia consub3t:lnciada nas
"'iO ele J'n~l'ro 11 d~ , .. 'e'''- de nelro de 19,3, nc" ll\.os (ildátl~(ls nur sldencH!. da r.eu.I" leR. dll:'tnlhlidn pd.i ;nstruções apl'o\'ada~ pela Academia
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1913 122.0 Cl.1 r,ldetJ(',ld~n~ou e 53. 0 da
~vem ser U.'lh.OS. em o os ~s e"a-I,.,.';rncla . a:::úna '
_
.
,:'a51 CIrI~ e e.ra~, na ~e~sf:o e 1~
. "Por ~orç~ ua , ,,~l~e:1Ç.IO "Orto~r.a- l:le a::õ~to de 1943 e o "Pequeno VoR:mÜblI.:a. - Get:iUo vargas, - Gus- b~rec'~C!1:{'3 de e;:51;.0 d,! pais o
ta'o Capanem:t - Alexandre Mar- .'~'.- Os Ilnos did:ltlCOS ora en., Lea ass'naaa em lol~iJ()a a .:.~ de I,e- "l.bu 1ãr:n Ortográfico dA. Lfnnua Porv
.
.
o co
a c ;,cu.a·7'·0 e os qt:!e Fl1hr'm a ser pl!-I zeml:ro de 1941, Cl1~!e o BraSIl E' Por- ~\1~uêsa": mandados adot,lr pelo Gocon~es Ftl1:.? - /o . Cv ..,o~U/,. Cost '\ bliC:ldos até t:ês meS2S d:;;:ois de ex-·. tu!!al, obrigarpm-~e os dois países ao vêrno:
- E!1'TlCO G. TJ..lI T'U. -;- H~nrtque A. j:~r!i:ia a pre~e:ltc po:·tar!R m:n,~te:-iaJi e<'o.be'~c'me!~ot de um mesmo :'c[;iml'
hl
Num('ração e rubrica, à tinta,
Gullnem. - Joao de JrLendon\a ,L17n,a. :lia d~1xa... f.o de ser \.!,Hdc~ pelo f,üe ortogr:Hico da. Iln~ua portuguesa, que nos eaws de reorganizac:ão de proces--: Osvaldo Ar~~ha. - ,Apolon.o sa- de. 1: .. 0 adotr..rem a, o:·to::rafi.a !>:,~s- <e ria "0 q:.lt' re::I1"'1 d? ~i tcma fixa- o;os, cancE'lada a pagina('ão anterIor e
J. P. ~G.li7ado FIlho.
. I Ci':,:\, p~lo D~:rcto·lel '1. 0 ;:J. !36, d n 13 10 p"la A~~ dem''l B:ablic:f:l de Letras '(':1~'''nad:l~, ex l'essamcnte, 110 proL
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A "'l".IAr.1 ;l.'
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,
de I ',l~- :'~(;'"!o ('Jo(::r,'~~ ")"O',·I{l.,'\~1~J·:lS·,
C Cl vf.:~,r!'o OR.TOCRA"'IGO EltI'~...
oC~
-I~,...
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l('nrl~'i
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0
o B:-(.~.:::IL L POitTUGAL
~ 2. - ,Os livros dllláLlCilS m'p~Ls- l'oa l.lªra Orga'lJ!'" .lo do reSlJcctn'o
1) As inform~çõl's, l:areceres e
503. r.o nalS ate que. ell~rc em VI'i<!1' "oca\ju:.\rio por n~'lrdo entre as duas iesporhos sel'no dado~ ~er:ll[d:\mente,
Sua Excc15nda o S:nhor Pres:den- a oi'f:n!l:n or~O~rafl::1 ae cUJa defl- Anc\emias".
,em d~sp('rdiclo de \.lapel, Im:tilizadR'3
tlJ da ;t.l!úblir.a do:, F.:stados Unido~ lliç~.o ora t7ata a Acadan::a Brls!l!'iAnteriormentc a c>;;3o Convenção a 1S folhas OU o~ espaços em brnnco,
B!'~',l: e Rt:!f\ Fx~e!~ncia o Senhor ra de L~·!'a~. não tt'rão, por ê~~€ fato. I "r:1demh. Brasile'ra de Letras ail~C- '1?~ c~~o~ d~ juntnlla de cópias, relas'dente da 1':t'p1lbIJ':a pc,·tu~uc:::a
S~l1 t:W n'dado.
I ,'ou ,·r.w.nml"!l'F"ltE', na se~si:o ele 12 1?O~S 011 o tros elr:nentos, c
fim de lF'I':(t.:·tJr a def~!;a, ex-I .I\rt. 2."
~lo f'11,i'1o dil Iín~W'l Dor o jf' a~õ~to de 1343, D.S insll'lu;,ões para J) R "'JI\'fl eXtlre~Sll, !lO techo d'\
nrl',ti;;io clá li!1gu:t P<J:t,u- \ tl·.~t:!°'a, e tem ass:.rn LO'; rX('fd~lO~ 1 a o~",111f2açfto do vcc:tbulár:o ortogr:i- ;n!(l'·m:1"ão. j)l<"erpr O~ d"~')n('ho, ele
'md.) e rr:\,llur, per mú:uc e provas cscrita~ roferel,!c$ à, den:a:s l:~) da I;nnua p~rtllJuês3. tendo, co'!- (1'1:1"1'1"!' l"'trf'li! '111. r.mendR <')11 rl",él:c;o c modo eftávl'l. o res02cti\'O d.sclplial'~ em to~;:~. os C:l~~US nin,~ol <G:1l1~~ ?~ mp~m:\ . Or~"lli7ado um vo- ·'.'ra, r'm ('omo callcelumcnto de e>.,·'<ti'm'l ortográfico resc:veril!l', por tr:-o('J.'; ;.~s ~,tnbe,e~ln:('nt.O~ c:' ~r.~I·I' '1bu 1;.Ll'J? ,(lue de'IOll'~!lOU "PeNlenn cres:,ões.
:71"'0 de s~us Plellipoten 'iá io~ a,;· 1'0 rlcp a:'i, f' Cl')r'galOT:a , (.hs?rvfm o Vnca!.)'I1nr;o Ortl ;rafwo da LlI gua
F,' htlü e V('\lI a itnp~imil' o ser.il l' p"('<;{'nl·e c'.:l!1venç:l:>
"!a das "e~~r;l~ de UrLof( al.a. (Jn't,1l1-lnr."t·'r:up~a·'o
gllinlt'.
E:x:st".:n.. er.!:rC't'l.nto. rm.bora ~m nú o j l Q J - Art. 1 - A, A:+·as p~'tes C0l1tr.t-1 t~.; dJ ll)':-:ll\l~.!·:O d,' qu.' trat.l o De·
C'
t
d Iver T é11'::1 s d C.5 IS t e,""VC.I\Uut.
t'lP"S
prcmetp'In-' i" /",trrma ro'"bo- I'r;'t0-1.. i cltac;o no artl&( ant'>\Iür'j merll 1Iml.a'lO,
j "r.io em
tuào 'lca'ltro dil)a r,)'peito I AI t. ~.o - O for:lIuláriu or:o"ni.fi-, ma n "ico.daI' entrc as Aca.rleIllHls, e
7 'g
195;1
1
li ~()'1Fer'iar:',), (laff'Fa e f'xp8mãli d1 "O di" C! 'e tra~a o Dcrret')°lti nÚ:(l(;r<? I' '11\" cm ~Irtude da fonvcnçao, d.CVf'l?-l
Snlici/(( l/711 roto c01Iqratula!ôr:o
!ín~I~:: DO:·.;l'U~·":l ~0!llUlll nos dJ:" 5.1';~, r'.~ 13 dE' iaI!"iro .de !9<:3, sera . 'r ~olu(,10nadas C~ rc as dU,l~ :.nstlcom o (;ort:TI:O e o povo trances
I '.,~1Jr·I!-':lao pelo.< ó n. BO·'" otlClal~ dos .,00 Il.u"'ocs, rI.e modo n.u" se ronsi~:I mte·
.
r:.a \.,es
p.'lo inicio deIS obras qlle a,~sma •
. ÀII': n - A~ A!tas P:ll'tCF CO:ltra- I \·e,'·,I>~_~s~8~:i.ai<, e acl(lt:..e!0 t.a~ pU'I. ~'~l Ull1!orm da de da grafia da 1111lar'! n conslrllc'âo. 110 !tio de Ja.
<,,,t'
obrI'>uJ"!
.
eu
·t·~
be'pccr
('0'11
bl
.••
~,'.
o
....
".~.
I
,'e.ro,
do. "Ca~a di' Fralll'a"; com
,- '~-. tS
-' .. 1:~ .. e::: d.# .. ~ c
",
~,.t 40 _ ~s I~,:r;.s do fn'lnl'1";rcl 1'cndo I~m vi t,(l e~i.a.~ (,oll~!JE.rnçõps
'"""nlt.
ol·to"r'l
co
da
"'Plla
,·o·tu
~
I
·'arec~rl'li: ;(Ivc'Tál'cl di! C()mi,~,o.'i()
:.. "_
.
., ", ,"t,
. '," o . ,. . ", - Gr'og!'dfi 'o r?!er.'!ú 11<1 artJgo a Ite- te.,!) \'eU l) SI'
Preslut'llte ela Repú- I
t,., p,. ~ qll~ r
"I ' do s st~!lla f xadn
.
I
de Di,r)lollLaCla e co,llrário da Me, ~1 ~"
: ' w '.~ ., :~, c.
·e
••
rio~ aulicam-st'. e,n tüd05 os C'l'OS, b!J~a r~rcmend.U' a adoC;~O ofIcial d~ I
' a A ~d ml:l B· ~'.€'1..1 dr [tr.l "C"
n~""'''
/"'l<t.I"'{'Qos
1)"1,,
sr' .
" ' " .) ó·,"",S
'.. v..
,
. c -l "pro'.·ad'l.s
'. L vt
•
c .., Ar",lftmla
.~. c
"8 DE, 1!l~2
p
A~adem;1l OH!' ("ipnpüt~ de Lisboa I . ,
'
b '1 d 1St? D . '1'·
•
d~ 1~ f'T.'()nF·I'I'Ilõ""f'"
""",," • , .; .~., ,J ...I~,
• v ••
P o d" .Tan?l!'o, 9 qC :I Tl
t'
'~nr'~<' ~ird l"
"ra<, na 5eS~?e ~ • 'QUE SE RLl"~;}n;~1 OS PARECERES
l
l ara o~f;'a·1izP(':'1O dt' re,,'ect:yo ~'ocaGl;staro Capanema.
1.' a""o~!o de 1943, e do seu P~quello
, I" ':1"0 nnr ,"~:-jo e tre a.s d\:a, A~;,
CÚ;"'i p·,tr3ida do D;ário Ofirial, Se~ão Vocabulário Ortc'líráfiro da Lín~ua
A Câmara do~ Deputados do Brasil
tlrmi-l!o.
I
::~-4-:8,4 - Pág. 7-iOl
Pnrt,Hmê~a. até qUe a dt'finitiva solu- tejukblla-se pdo ato do Gllverno e o
t.rt. IIT -~ De hal'monia com o ~ ~ "~"m'-'"
D
DU '~ç \0 E
'10 da matéria, d~pol~ dl" mútuo l"n- !l0VO frall(;!?S, pelo inicio cla~ bl" s que
p·'··'·ú 'je~t'l ("":IV nção n"n'1~r.l<i l)ro111. u
••',10 , ~ F'
C..
•
tendlmento das duas Academias, pos- 1sisllfllr,m a constru\nll. [lo) 11. o de
;:irt~r;(';a 1~~;>lativ'~ ou r'';!I1~mc:1t~r.
So,UDE
-:l ~er e~tabeleclda.
Janeiro. da 'Casa dt, F".',~a '.
~Ôl)"p' matt>l':a orlo'!rática. deverá sz~
CA~INETE DO MINISTRO
T~ndo ainda em vista que, por fOrAspiração comum 0". rt',ls povo~,
ti" fd1.'rc, ')LIsta em \ i'or por ql1dlqllpr
Ao r.il':tor da Divisão de Aprrfei- "a da citada CCl'lVençiío é 11. Academia ela se tornou po 'sl\'el Itrl\~:"s ao De~
d~ls dois GDVE'rllOii. S<!11l o l!rGvio a."Úf- çú,.;UC.lto C!O D~pa.l'ta:1:ento Adm. i '!1i.<- Br!lsileirn de Letras 6rgãos consultivo ereto-lei n. o 7. G99, de 2:i d setembro
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Quinta-feira 22

Para a Comissão de Segurança, em I tugal, tln.d<>u, on~m, sua tarefa en· ertraordinária, às 20 horas e 30 midente Getúlio v:ugas, "consideran- lugar do DEputado Paul-a Lauro, O tre os \lventes e a morte tal,'ez te· nutos.
A Ordem do Dia será a mesma, ln
nha sido e:litivo aos tormento' JS pa·
do o louvável desejo manifestado pelo Deputatlo Ferreira Martins:
e:luida,
;.penas, a r~~ol1.:ç~o, ja puPara
a
Comi·são
de
Eduêação
e
deetrm:ntos
rtos
seus
ultimes
dias.
Govêmo Francês, por intermédio de
blicada
lIO" Diario
do Congr~3so',
o
Deputado
Paulo
Lauro,
em
Tra.go,
por
lSSO,
a
man;festação
de
Cultura
u Embaixador acreditado junto ao
autorize
do
a
!.O"lC.~Ç.lO
de D~~Ja
Covêrno brasileiro, com propósito de substltuiçt.o ao Depütado Ferreim· profundo sentlme.1to da ban-ada do
elos
a
Con,tr':nc..l
Ino<:rnuclCnal
ao
p, S, D. paulL'ta, ~ela perda do
, cedeu gratuitamente o Martins;
I'raba;h,I,
N.10
~e
mandará
L"11pnem que se devia erigir, como
Par3, a Comissão de Servi~o Péoblice eoo tim!nte de 19~6, ex :ressan 10 doI'
já se começou a fazê-lo, o edifício des- Civil o D:putado Herbert Vascon:e-' i:;val, as lágrImas do~ que, em U)32, m.r r.UH s aVll!.or.
O SR. PRESIDE! ' TE: E 1 cumpr!tinado a ser, ao mesmo tempo, a sede los, em lugar do Deputado Viein Eo-· pelejarlilll pCr uma Pátria maOl",
;n
.
.mto a del'b:r;ç::.o LJ P:C_lt:-.O \".1
da representação diplomática e con- brinho ;
I (lIIuito t, m; muito )em, O orador
levantar
o. ticsr::'o .
• ular de França e a tribuna de sua
Finalmente, d~Igno para sub tltu- é abmradol.
cultura nesta parte da América.
to permanente na Comis<ão de F1-1 O SR. VIEffiA LINS (Para encaSala das Ses ões da Câmara dos narças o Deputado Arnaldo Cerde!· minha r a votaçaol - (Neio fOi reP,ojetos de:::pacaclol
Del)utado~, em 12 de setembro do
ra.
visto pelo oradoTl - Sr. Preside· .. te,
às Comissões
1951. - Osvaldo Or/co.
)as:aO SR. PRESIDEN'T'E - H{t sO- estamos, agora, a lamentar
bre a m"'sa e vou S'l1:>:neteZ a votos ment::> de Joaquim de Abrc;] 2an')a1u
N. 1 9;0 - 1552- Cria a F~uldaCOMISSAO DE DIPLOMACIA
o sagulrte
Vida!. Posso falar sôbre .o di tir.tu de c ~ 1" armàcia e Odonto!e';ia ue
RELATÓRIO
REQUERIMFNTO
morto com sauClade e au'ordad .or- Manaus, a ou outras proVidencias.
falecimento do rep'"esent"nte que fui seu aml~o pe!'<caI. d?óde 1923.,
AS Coml~ões de Const!tUlçao f!
o Senhor Deputado Osvaldo Ori:o doP.elo
Estado de São Paulo na As<cm- Em 1927, qua.1clo perfill'ado no pa'Justiça; de Educação e Cultura
r quer um voto de congratulaçõe3 com
'tido Demo:rát!co de São Pau:o, p~rde Serviço Pl.bl.co C,vll e de F'Io Govêrno e o Povo Franc~s pelo Ini- I>Iéia Constituinte de 1945
Joaquim A. Sampa:o Vida I,
ten~e..'1do eu à direc:o Co Partl::io Denanr,:a s.
cio das obras que asisnalam a c~llstrureq.t:eremos:
mocrátlcc do Di~trito Federal, ao l::do
N. 1.!J71 - 1952 ... Dispõe sóre o
~ãf) da "Casa da França".
1. o __ a ;ns~rçl!.o em ata de ,oto de Matos Pimenta, Ferdl!1a'1Jdo La- ~proveItamel1to de alunos a:;:n'ovados
Construída em terren::s doa,lcs pe!o
I 'oorlau, Pal'lo de Ca~t.ro Ma!::\', Uarlo .:m exames vestibulares nas eSCOlas
Govêrno Brasileiro, com propósito de de profundo pezar .
o
'
< <_ .. Brito e tanto- uutro'. aI ~uns l{;vado~ ~upcnGl es e dá ?ULras providêllcla~
l'eciprocidade, nela serão Instaladas a
2'0 o levantament'l. da ~~;;sao .. 'leIa fatalidadt' no d'saF!re do "s:nA
COli1 ssao de
Educac.o 4
Embaixada e o Consulado de França,
.~.
a
comunlcaçao
a
fam!l.a
do
I
to5
Dumo!1~".
naqueh
éucca.
a
conCul.
..
ra.
.
1 ada havendo, neste patricular, que a
IIl!stre
morto
destas
homenageJ:s
da.
vItOo
de
Joaquim
de
A'
reu
~a.l)alo
N.
1.G~2
1952
-imita
em
vmte
diferencie das demaIs rcpre,enta ões
Ca.;nara
dos
D€.p~tac:os.
1
,Vldal
_
na
nl)",~
I:~timi:lac.e
(J
le
c,nco
anos
o
t
mpo
c.ie
szrviço
na
cll!>lomátlcas em nosso pais.
...,ala
das
~ssoes.
21
de
ma.o
de
"Qu:r:cas"
_
iul
a
Bauru,
j:ara
reamülh,r,
para
dei
o
de
aposclltLldOrJa.
Seja como for, o requerimento do
A~ CGnmsoes de Constltuuuo
Osvaldo Orico procW"a acen- 1~2. - Dano de Barrcs. - . Bel1a- llzar uma defesa !lO ju'i, e aI) fllUd,
durante lcngo jJerlodo da ml . ha \"Ida.
e. Just.ça; de Scrv'ço Publico CIinda uma vez a profunda ad- 7n1m Farall. -: FlalilO Cast~lo~O
ArmandG Falcao. Plm!o. Gay:r.
A partir de então. co!11 e~I o 0ranVII e de Fmanças.
Hncl.';>J.n do Povo Brasileiro pela Fraoça e pela sua cultura e desde que o - Nelson CarneIro. - CastIlho Ca- de lutador pe!a~ idéias dn:n,~r.5.t a3, . N 1973 - lf52 - Concede au..<}Rel!;imento não permite que a Câmara bral. - Tarso Dutra. - Mend·nça detemo! stlc:ro das-lilcedades. o ho- !lO de Cr~ 250 000.03 ao orlan_
............. manifeste a respeito, sou de parecer Brag.a, - Ruy AraujO. - An1enor me:n afEito l'S lides d~ rartldo e â "A!"llà,ia F;anco' de São Maneei .
se transcreva no livro de Ata Bogea. - Gama Filho. - Campcs 11'ta do:! maS~'t farE' 1\ ~ua asolra"a,.., Lac,o de São Paulo.
r'(leslla Comissão o requerimento do VergaL - Plinto CGelho. - Orti: de q1P a democracla e tnrna~~f.' n"
A Comiss:io d' FInança!.
parlamentar, enviando-ce ao Monteiro. - Saulo Ramos. - Para:- -3rll<il, realidade. Ju·:to- f!z~mos C1~- _N. 1.974 :- 1952 - Concede lsenEmbaixqdcr de França a ne- 110 Boroc.. - José Auc,lIsto - Arru- U(il'. ao lado de Marr.!v J,'1nlor An- çao. de direitos de Importação e dt·
rom1lnir"',..ao.
da C:dmara. :- Leão Sam;;alO. - Ra- tôn10 F2licla!lo e ont ' ()~. a l:'~·al"a 'naIS t:.xas aduaneIras à CIIJ.. fie Ele<::a'a "Bueno B~andão". 25 de abril n'en MG.zzillz. - Cunlw Bueno. - evtraord~l.árla do Pa~t'::to [lp.:r.o~ra- tncldIdtde do Medlo RIO Doce, com
ele la 2. - Lima Cat:alcântl Presi- t'~.concelo$ Costa. - NOt'clli Ju- tlco _ reação em prol cios prlnci~lo~. sede em Belo Ho.nzont2.
dente. - Flávio Castrioto, Relator.
nlOr.
na(lUfla oportunld'ld' dp ri>nFse,ta.
AS C.0nussoes de Con3tltu!(:(iel
O
SR.
PRESIDE.TTE
T€m
a
(io
e
jus"tlça.
que
OI' con~r l-1a'lr'1'
e
Justj~a; de Transportes, Co· ,
PARECER DA r,OMISSAO DE
palavra
o
Sr.
R:mLri
Ma
z!lL,
pnn
fatalmfn~e.
n.aLo
t'~do
f'loran:i
)-~f
e
1;~un:raçoes
e Obras Publiaas; 118
DIPLO:'v1ACIA
en"aml 1Ul1' a votaçãc
mul'hEcar.co-~c n()~ ~entiment"s tIa.
lkonO~11a e de Fmanças.
11. Comis<50 de Diplcmacia o')ina
O SR P.ANIERI HAZZILLT "'ar~ balp;sta~ que no!' m'J'le:n. at a'''~< do o N. ~.97,", - 1952 - Torna gratu'to
f. \"crà 'elmente ao Requerimcc,to <Em eneOl,l'nl ar a vota"IiOI IN"o /0' deoeio de levar a massa ao lCoder
en<,no mlnlftrado nos estabelecl~
número de 195!, QUE' "ocF"it~ II " \ot0 revi<to pl'10 orwicr\
~r. Pr '1- e.u:'ada e ~apaz.
'
, rr.:ntos de ensino secundarlo. eXI:congra~ulatório cr'll C Gov:rno e o dentl\ C'ntom, che:rol'-n s a l"r:H' t,
A"oim, crm e.• "':\ a~re ; !a;:ío do ~a~- Le_~tes :;:; c que venham a se tundar,
p vo francês, pelo Inicio da~ obra. notiCia do fal€,:rm~~to :'J"lt~'e ~a~- .rldo _ de!1.or~trae~() 10 \'hc~ló de rd~es:end .. t~s dos MinistérIOS MUltaoue a"inala'l.l a conetruçã·'\ no RIO (n li.ta J"~quim de Acre! ~am 'a') VI- amizade _ a<socio-me. em meu n:lme , .
As Com '~sí5 s de
Educação ti
J neJro, da "CEloa de Franca" elo d~l.
Figura por dE'!'1ai, cor.1":!' i~l: e no de mêl' p:l:tido. à'" me· ecld1'
Cu'tura;
de
Segurança
NaclOn'"
aeõrdo com os têrmos do parecer do em. mmha te1TrI. dE'I.'ido 'i S:.·3 nia- homenao"er.s ora prestada' a~ !.lr.~e de FinNn""s
relater .
d
Sala "Bueno Brand~o" 25 de abril eao a uma as m.11~ tradl·IO.111° e tre morto e ao gra~ce ICê ~ut"fO
1. D76 - 1052 - Autoriza o Po·
de 19'2
L'
Ca' I â t" P
. O;>Erosas familias de Sã0 Paulo ta r- '1fvito em, muito bem. O crad?1 [;.e.·N. Exe2u~ivo
a ab:-ir pelo Mmlsterlll
o
ü • ,1~a
lia.c n I.
resl- b~m na°ta C, sa o nome eml-ert de é abracudo,
dent.
FlaVln Castrl,O!o. Relator JoaqUim de Ab~eu S.lmpaio V'd11
D
t'
di
r
d
"
,rl _ àa Justiça. o credito c"peclUl de C1'~
_ Neto Camnclo _ HelIO Cabal _
" .
lran e o
scur, a o .,r.
120.000.0) paya C"mpletar u pag:-.me.lO vaTdo Cosia _ lvete Varoas _ 11 an"ol resso~a~:la, lCe13 <ua ;:-reeIra Lwlõ. o Sr. Jcs~ AI'Qusto. to dlls pen<ões vltal1cias dos veter~:lCS
lIfen(fonra Jún'or _ Castilho cabTClII sença à Constltumte d~ 1946
51;a
1. U Vlce-Presiiente. dc'xo u ca- àa cmapanl1a a~reana no anoveero
Hermes d~ ~amflla foI das que mlU' _lt1ramente
delra da rresidrnc·a. que é oClf'pa- ãa c;;mpanha aLrtana
_ A.lc:des Ca;nciro
no anü de
Sousa.
~olabcraram .na Im;>lantaç \0 d~ l.ma
(Ia pelo Sr. Nereu Rarn(;$, Prc- 1951, criados pelll Lei n. 380, de 'O
da~ nossas rIquezas - a lavou'a cas·dente.
de settmbro de 1941l.
PARECER DA MESA
ferira. Desàe muito JO'lem. C;l ant10 I O Sh. PRESIDEvrE - Tem a
A Com;'sâo de Flllanças . •
a~nda acadêmico, levou o calor j~::la palavra o Sr. Ca,t!Jho Ca',r::!1.
N.
1.977
- H'52 - AutOriza o PC'.
o tt'!rnto~o e Cll!tO deputado. seO 3R. CASTILHO CABR!\1 'Paro. der Execu~ivo a aerir, pelo Ministér'G
nhor Osvaldo Orico, requereu. em 12 vocação civ!ca aos embates das crude setembro de 1951, que "a Câmara sa.~ naclvnals e, assim, colaborou n 'm3 encamInhar a t'otaç(1o) - IN10 to! da Educa~áo e Saú.de. o crédito e~pl
Deputados do R'asil se rejubilasse das maio altas campanhas. de que re- reliisto pelo orador) - Sr. Pi"esiden. cia! de Cr$ 300 000.00 destinado a
p '0 ato do Govêrno e Povo francês. sultou a fund!lção da LI~a Naelol.a- te~ a I>ancada do Partido Súcial "ro- Obras ASSistenciaIS ao "Hospital S, o
P o 'licio das obras que a.imalam a lista, particIpando de 51l'l. Diretoria gres.slsth vem trazer sua sincera so- Roque de Luzerna . cem sede na (',
con.strucflo. no Rio de Janeiro, da e de seu ConselhJ Consu:tlvo ~ Q.tu- l!dariedade às homenagen.~ qt.:e li Cã- dade de Joa~'lba. em Santa
ando, atlvam€ute. nos movimentos. mara dos Deputados presta à .n2mÓ- e do "A~ilo Legi" o do Bem
·Ca a da Prança".
em prol do serviço mliitar obrl~até- na de JoaqUim de Abreu Sam;:.:aio velhice desamoarada, cem
o vida a douta Comis~ão de Diplo- rio e do voto seereto e .10S serviços Vldal, sem dúvIda, um dos po11ticos
Feder~l.
macIa da Casa. por su~estão da Mesa, de auxilio às populações, por onasli.o mais ati:ados e ativo, do .neu Estado Distrito
A Comisao de Fillaneas.
opinou aquela no ~entido de se lImitar da grlpe de 1918 e da revolu~ão de grande fazendeIro, fllho de ~ento _3
Comparecem mais os Srs.:
a al[pre~~ão de júbilo da Câmara á 1924.
Ab!eu Sampaio VIda!. outra fl1t:ra
Humb~!"to Mcura.
trai ~'":?10, na ata dos trabalhos daMal!! tarde, Sampaio Vida! ha','la cujo desa.parecimento há pouco temLlCio Borralho.
(!uele 61'g- o técnico. do requerimento de levar o .:oncurso adrnlrável do seu pc tivemos de lamentar. (Muito bem'
Amazo!l!l~ :
do II ,otre pal'lnmentar, comunlcando- patriotismo e das suas conYlcções d~- muito bem. O orador é abracado)
Paulo Nery - UDN
se o fato a S. Excia , o Sr. EmbaIxa- m<lCrátic8s em favor da sarta gt~e.ra
O
SR.
PRESIDENTE
E.'ll ,'0Pereira da Silva - PSD.
dor da França.
que foI a revoluçãe cO:Jstituclonl11sta. tação o reqmriment0.
P.1rá:
AprecIando a matéria. e tendo em inlclada em São Paulo, com pro5eção
Armando
Correia - PSD.
Os Srs. que aprovam
'Vista que o inicIo das obras de COll.S- em todo o pais.
Augusta
Meira
- PSD.
estão (Pausa).
trução da "Casa da França" nlo é
Nem só 06 que, como o humllr.J.e ca.r como
Deodoro
de
Mendonça
- PSP.
Aprovado,
motivo relevante para que a Câmara orador, lutara.m nas escopar adusLameira Blttencourt - PSD.
dos Deputados sObre o assunto se ma- tas do Túnel ou nas triMhelrag de
A Mesa se associa às homena2'ens Nelson Parijós - PSD.
nife te, num voto de regozijo, (I Mesa Engenheiro Neiva. deram a contr'- que acabam de ser prestadas a Sam
Osvaldo Orico - PSD.
é de parecer que o Requerimento nlio bulçAo de s"crlf!cio que As frente de paio Vidal, pre!'t;;<r1Csc
Maranhão:
brasileiro.
deve 3er Clpro~ado.
Afonso Matos - PST.
combate exigiam.
ilustre poJltiro, que, nesta Càmara
Alfredo Dualibe - PST,
S~lo Vidal, na v:mgusrd9. de dP!x'lU assinalados traços de sua atlSala das Reuniões, em 8 de maio de
r
Clodcmir Mlllet - PSP.
um
dos
departamentos
de
maIs
r:e;"
vidade
pública.
Os
oradores
já
e
1952. - Nereu Ram03 - Ruy Almeida
Benedito
Lago - PST
sellnosa
vlgilAncla,
emvenhava-se
no
pressaram
o
pesar
que
todos
nós
- AlIl4ndo Fontes, Relator. - José
Cunha
Machlldo
- PST.
sentido
de
que
São
Paulo,
pela
sua
t:mos
pelo
desaparecimento
de
tão
Augusto - Carvalho Sobrinho.
Jcsé Matos - PST
O SR. PRESIDENTE - Estai !ln· mUfcla eivil, pu<lesse compsrece: emiente patricio.
Paulo Ramos - PTB.
à.que1a grande demol'lstração de ci- Antes de cumprir a decisão do pIeda a leitura do expedIente.
Piam'
nár;o, !embro aos Senhores DepuDe ac6rdo com a indIcação do lfder vlsmo e de nac1onallsmo.
r,hagas
Rodrigues - UDN.
!:see h()lnem. que tamlbém amar;1Ou. to.dos aue, consoante ontem deliberaao p, S. P .• faço as segulfltes desigD~merval
Lobl0 - UDN.
por &mOr ao Brasil, o exmo, em Por- do pela Mesa, haverá, hoje, sessão
Ilações:
1945, em

I

'lue o Exmo. Sr. Pre·

I

I

°

Oo

,

4

J

a

Caixa : 100

Lote : 29
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-CÂMARA DOS

PROJETO

N.o 1. 982 - 1952
•

Revega o Decreto-Lei n,· 3.286, de 5 de Dezembro de 1945, que Õ.provcu
o Acôrdo Ortográfico de 1945

(Da r:oD\issão de "Educaçãu (' Cultura)

o

Congresso Nacional decreta:
É revogado o Decreto-lei
" n.O 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo OrtográfiCO
de 1945, firmado em Lisbôa, em 10
de agôsto daquele ano.
Art. 2.° - Restabelece-se o sistema
ortográfico de 1943, consubstanciado
nos "Instruções" aprovadas pela Academia Brasileira de Letras, aos 12 de
agôsto de 1943, e no "Pequeno Vocabulário OrtográfiCO da Lingua Portugueza" .
Art. 3.° - C o Poder Executivo autorizado a reeditar o "Pequeno Vocabulário da Lingua Portugueza" .
Art. 4.° - Para ocorrer às despesas previLtas no art. 3 ° é o Poder
Executivo autorizado a abrir. pelo
Ministério daE,duca:;:no e saúc.e, o
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros).
Art. 5 ° - Esta lfi entrará em vigOl' na da,a de sua pubJicaçáo. revogadas as Clisposições em cüntrário.
Art. 1." -

-

•
r
l

Justificação

QuandO se examina, nesta Comissão de Educação e Cultura. a Mensabem em que o Poder Executivo pe(\iu a aprovação do Congresso Nacional para a Convenção Ortográfic:t
celebrada entre o Brasil e Portugal
er _ 2:3 de dezembro de 1943.· o deputado Coelho de Sousa. :1O votar favo-

rà'VeJmente a solicitação do Govêrno,
1 essalvou o seu ponto de vista de
promover a revogação do decreto-lei
1, o 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
com o sentido de evitar que, em decorrência da aprovação da Mensagem
viesse o acôrdo de 'HH:5 a disciplinar,
entre nós, a ortografia da lingua porrr
tugueza.
.
Uniformizados o,~ votos dos mtegrantes desta Comissão, na base da
revogação do decreto-lei n.o 8.286, o
deputado Coelho de Sousa apresentou
um ante projeto que foi motivo de
(!curado~ estudos pelo deputado Antônio Peixoto, cujo trabalho foi a~ro
Y:ido na ,S'essão de 8 doe maio deste
ano.
A Comissão de Educação e Cultura
ao submeter ao exame do plenário
cta Câmara dos Deputados o seu projeto de revogação do decreto-lei número 8.286. adota. como justificação,
G estudo feito pelo deputado AntônIo
Peixoto que abaixo transcreve:
"Ant~s da promulgação do Decreto lei n. 08. 2'86, que nno foi executado por óbvias razõ'es, estav'3. em IVÍ"'or em tOGa o país, o sistema ortoo
,
gráfiCO
consubstanciado nas "1nst rucôes" aprovadas pela Academia Braeira de Letras, na sessão de 12 de
agôslo de 1943. e no Pequeno Vocabulário da Língua Portugueza elaborado de conformidade com aquelas

sil
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Quencias dessa improvisação. A leg;slação perde a consistência decorrente de ~ua laboriosa formação. E
uma portaria vale por uma lei '"
A circuL-,r ac!ma m31lCio!laÜa fez
cessar em parte a vigêrn:la de Decreto-lei na 8.286. QUantIJ a ortografia
a ser adotada nos atos oficiais, mannou que se observasse a do acõrdo
de 1943. No mais, a do de 1945 ... •
Destarte, cada vez mais, penetra o
sistema élrtográfico na desordem e
no cáos.
ASSim, dois regimes ortográficos se
defrontam e foram desde logo denominados - o de 1943 e o de 1945 contando aquele com a opinião generalizada dos filÓlogos e da população
alfabetizada do Pais,
Vai triunfando a tendência do eS"plrlto para a preCisão simpliciêlade e
concisão no expressar-se, a despeito
do que ensinava Caldas Aulete "que
"como expressão do
perfeito
a ortografia fonica apresenta o es-_
acôrdo existente entre as duas
queleto da palavra, a vrtografia eru~
nações e as duas Academias no
dita mostra-nos o verbum tal qual
sentido da unidade esplendor e
êle viveu no vigor e brilho da sua
prestigio do idioma comum" .
existência. A ortografia sábia fala a
inteligência e ao coração, a fônica se
A elaboração das "Instruções" e do
dirige
ao sentido de audição".
,..
"Pequeno Vocabulário da Lmgua PorMas,
os
dois
acordos,
dir-se-á
são
tuguesa" roi o remetente da série de
pela ortografia simplificada. É exato,
Decretos, f'ortariab, Decretos-leis e
Entretanto,
o de 1945, restabelece siCirculares que, desde 1931, vinham
nais
gráficos
abolidos da escrita, há _
sel1do expedidos com relação a ortomais
de
vinte
anos, e faz voltar ao
grafia simplüicada no Brasil.
uso
as
chamadas
mudas, consoantes
Não obstante, ~urg'iu o Decreto-lei
já
esquecidas
por
igual
tempo. A base
n." 8.286, que aprovou o acõrdo redo
sistema
é
a
simplificação
pela
sultante dos trabalhos da Conferência
convenção.
ImeracadêmlCa de Lisbôa, de 10 de
Já advertia em 1931, o escritor Meagõsr.o de 1941>, revogando consequendeiros de Albuquerque "assim, posiremente o blstema ortográfico em vitivamente, não há e nunca houve em
gor ne pall>, pela Portaria do Govêrno
língua alguma ortografia cientifica.
ditatorial, de 30 de maio de 1944.
A grafia de qualquer lingua é um
Nesta oportunidade não é licito
sistema de convenções e mais nada".
dEixar de mencionar a Circular da SeNesta altura, em que pese a douta
cretaria da Presidência da Repúbliopinião dos que entendem que o povo
ca, n. O 18-46, em 5 de julho de 1946
é que opera a evolução do idioma",
expedida pouco mais de 2 meses an~
não tem cabida pareceres opinativos
te. de entrar em vigor a Constituina adoção de sistemas ortográficos
ção daquele ano.
no Brasil, O nosso est!í. escolhido é
Esta Circular mandava observar
depOis do Decreto-lei n. a 8.286, de 5 o da or1:4;lgrafia simplificada; é o do
acôrdo de 1943.
de dezembro de 1945, nas informações
Sõbre o acôrdo de 1945, pode-se repareceres ou despacho e na correspetir
o que afirmava o Ministro Costa
pondência, o seg!lin te:
Manso.
quando a Constituição de
g) ortografia consubstanciada nas
1936
mandou
adotar no pais a or-CoInstruções aprovadas pela Academia
grafia
de
1891 "muitas crianças
de Letras, na sessão de 12 de agôsto
aprenderam a escrever se~uncto ~s
de 1943 e o "Pequeno Vocabulário
regras do acôrdo luso-brasileiro. Inu~
Ortográfico da Lingua Portuguesa,
meros habitantes do pais, ou por uemandados adotar pelo govêrno".
cessídade,
como os professores e os
Nos regimes politicos autoritários,
fU!lcionáno~
públicos. oU por t~nd~n
em que tudo é improvisado e simplicia
espiritual
,infensa a compll~açoes
ficado ao extremo, a elaboração das
habituaram-se
ao uso das menClOna~
leis sofre mais de perto as conse-

"Instruções". Não só as "Instruções",
como o~ "Pequeno Vocabulário", fo~
ram adotado~ oficialmente, por Portaria da Presidência da República,
de ilO (e maio de 1944, nestes têrmos:
. .. resolveu o 8r. Presidente da
República recomendar a adoção oficial das "Instruções" aprovadas pela
Academia Brasileira de Letras, na
sessão de 12 de agôsto de 1943 e do
seu "Pequeno Vocabulário Ortográfi:
co da Língua Portuguesa" etc.
As "Instruções", como as provas
tipográficas do Vocabulário" tinham
sido, anteriormente enviadas a Academia de Ciências de Lisbõa, que as
aprovou, sem reserva, tendo o Presidente Júlio Dantas comunicado este
tato a Academia Brasileira de Letra,:;
Que as "Instruções" eram consideradas pela Academia de Lisbôa.
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õas regra~. A simplificação é, pois,
uma espede de direito adquirido
Eu, por exemplo, se fosse forçado a
dobrar ietras, empregar consoantes
inute:" pfl tic::: r , ~:1fim. a ort0grafia
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Quer quanto ao emprego de consor.ntes mud.as ,ou do acento agudo ou
das m4íu3cumas, o acôrdo de 1945
contranh profundamente a realidade
linguistica do Brasil, levando ao es_ piri to de todos as "imensas dificuldades' de que nos fala o ministro
Costa Manso.
Repercute, por outro lado, com profundidade nas finanças do pais, a
a.plicação do Acôrdo Ortogrãfico de
1945. A reforma ocasionaria a readaptação de obras a nova ortografia
e a perda do material jã impresso
inclmive composições estiriotipadas,
. provoc1.noo, destarte, justificado panico ent e os editores em face da alta
do preçCl do papel e da mão de
obra.
E nem se diga que o fenomeno
,
~ apontado é transitório. Só se concebe num pais novo como o rasil, a
marC1 1sccndente em busca de um
padrão de vida estãvel. E este nos
países subdesenvolvidos é sempre aso cendente.
O ilustre autor do projeto resume
magistralmente, em cinco itens, as
prccede:ltes razões de ordem filológica, econômica e social para impugnar
o acôrdo de 1945, as quais, a sua vez
justificam ex-abu:ldantia, a revogação do Decreto-lei n.O 8.286.
O Acôrdc de 45 não nos serve e
não é oportuno, diz êle por que:
a) comiderou a pronuncia portuguesa como padrão, resolvendo graficame!lte em seu favor os pontos em
Cjue dIscorda da bra~ileira;
b) não procurou, por conseguinte,
atingir a média ideal em que nenhuma das partes fosse prejudicada;
c) se esqueceu de que a regra só
pode fundar-se no mais geral, e que,
assim, o fator quantitativo é de relevãncia;
•
d) não considerou a inexequibilidade _no Brasil do emprêgo de letras
mudas e acentos que não simbolizam
uma re9Jidade de pronuncia, nem os
efeit·os imprevisiveis da influência de
tai, grafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras assim escritas;
d) se aprovado, traria grave repercususão na ordem econômica do país
e acarretaria complexos sociais, de

'"

r·' .lh.ão dificilima para não dizer imi>osslvel.
Propondo, pois, a revogação do Decreto-lei n.o 8.286, andou inspirado o
i"l<tr~ [>nr"tadc Coelho de Sousa, em
l .,~
.< :, ·'.'0 de serviços prestados ao
pais se mclui mais ebte de alta signiricação patriótica.
II - Assaltou-nos o espírito, ao redigirmos a primeira parte deste parecer, o ::especto juridico do projeto.
Embora o asunto seja da competência 00 órgão técnico da Câmara A Comissão de Constituição e Justiça
- não podemos nos eximir de apreciá-lo, decorrente que é de convenio
COm finalidade cultural.
A Câmara dos Deputados, na sessão de 14 de dezembro do ano próximo findo, aprovou a Convenção
Ortogrãfica de 1943, dependendo agora do pronunciamento do Senado
para onde foi enviada a mensagem
do Executivo.
Aprovada a Convenção na Câmara
cessou a discussão brilhantemente
travada nas suas comissões técnicas
sôbre a necessidade de sua ,provação pelo Congresso. Dois eram 08
fundamentos que levaram o nobre
Deputad'J Carlos Valadares, no seu
brilhante voto em separado. a concluir pelo arquivamento da mensagem do Poder Executivo, de 29 de
àezembro de 1948.
1) A retificação foi dispensada no
próprlo texto da Convenção; e
2) a competência, nos regimes autoritários, é exclusivamente do Chefe
de &tado.
A exposição de motivos do então
Ministre das Relações Exteriores, Dl'.
Raul Fernandes, desenvolvida pelo
relator Deputl).do Coelho de Sousa,
firmava-se na necessidade de suau
aprovação pelo Congresso, porque "a
Constituição Federal de 1937, vigente
na época da assinatura da Convenção Ortogrãfica exigia, em seu artigo
74, letra d, a aprovação pelo Poder
Legislativo dos tratados e convenções
internacionais celebrados pelo Pres1dente da República. Tal aprovação,
entretfmto, não se verificou. Pai baixado o Decreto n.o 14 533, de 18 de
janeiro de 1944, promulgando a Convenção, quando se fazia necessária a.
efetivação da ratificação por via do
Decreto-Ie! do Presidente da República, que. no momento, exercia
cumulativamente o Poder Legislativo
.iá que não estavam em funcionamentv a Câmara dos Deputados e o
Conselho Federal".

•
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Senado vai opinar. Ou aprova
a Convenção ou a declara já aprovada segundo a legislação vigente ao
tempo em que foi celebrada. Ou pode
ainda lhe recusar aprovação.
Em quaiquel' das hipóteses acima
f1gurada~, nenhum obstaculo se opõe
a revogação do Decreto-lei n.O 8.285
A revogação nãC' implica uma parada n!:!. . evolução da lingua; não impede novos exames de "um problema
permanentemente em estudo"; e nem
proibe que as Partes Contratantes,
por suas Academias, elevadas a categoria de órgãos consultivos das duas
Nações interessadas, celebrem novos
acôrdos, uma vez que concluidos, sejam submetidos a aprovação do Congresso Nacional, a quem a Constituição atribui competência para legislar
sôbre base e diretrizes da educação
nacional tart. 63-X com referência ao
art. 5-XV letra d, da Constituição.
O que, em sintese, pretende o projeto e elidir a eficácia do acôrdo ortográfico de 1945, revogando-se o Decreto-lei que o aprovou. E isto é pacifico e de rotina na prática do Direito Constitucional uma lei revoga-se
por outra lei.
Objetar-se-á que a revogação vai
infringir a Convenção, ato de Direito
Internacional. Admitamos a objeção
por amor a controvérsia. Na prática
moderna do Direito Público Internacional,
distinguem-se
nitidamente
duas manifestações de vontade na
elaboração dos tratados. Ensina Balladore pallieri, Profesor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Milão, no seu curso sôbre "La
formation des traités dam la pratique
Internationale Contemporaine:
"Surtout il y a à distinguer entre les manifestations de volonté
que concourent à la formation du
traité et ceUes qUi donnet lieu a
d'autres actes juridiques, séparés
du premier bien qu'ayant une influence parfois décisive sur celUi-ci" (Recueil des Cours. VoI.
1-477) .

Para ilustrar sua opinião, invoca
Palberi exemplo do direito privado,
como a celebração do casamento, em
que há, de um lado, em certa hipótese,
o consentimento dos pais, ato preliminar, de natureza e função específicas, e do outro lado, o ato do casamento que é querido e formado pelos
esposos. E conclui o mesmo publicista:
"Dans tomes ces hypothéses, 11
a deux actes bien distinctes et

•

dont l'un est seulemente une condition, afin que l'autre puisse être
émane ou produise ses effects"
(obra sit.)
~.
O ato - cor.dição é a Convenção e
decol'l'entes são todo!> o., entendimentos, os acôrdos que firmarem os dois
govêrnos - do Brasil e de portugal,
- por seus órgãos consultivos, - a_
Academia Brasileira de Letras e a
Academia de Ciências de Lisbôoa.
A Convenção não aprovou acôrdos;
consagrou o principio do entendimento entre as Partes Contratantes paraunificar a lingua comum, quanto à
ortografia.
A nosso vêr, não se tem dado aos
vocábulos - convenção e Acôrdo, a signüicação que lhes dá o Direito
'
Público Internacional.
"A Convenção em nada difere do
tratado quanto à sua estrutura e pode ser empregac!a como sinônimo dêste. Houve época em que só se deva
aquela denominação a compromiSSOS
de valor restrito ou referentes a obJetos de natureza p.conômica, comercial
ou administrativa; reservando-se a
•
de tratado para os ajustes mais lm- ~
portantes ou sôbre assuntos de natureza política. Hoje, porém as duas
expressões são usadas indiferentemente, sem distinção apreciável entre uma
•
e outra. O convênio, o acôrdo e o ·
ajuste, ora se empregam como têrmos
genéricos, ora para designar compromissos ou obrigações internacionais de
importância restrita (H. Accioly Tratado de Direito Público Internacional, vaI. II-39U).
"Conforme tais encontros de vontades se fazem, ou não, com certas
solenidades, chamam-lhes sim p I e s
acôrdos"
(Grande Enciclopédia
Portuguêsa e Braslleira - palavra
Convenção) .
Convenção. poi~, no sentido exato
do Direito Internacional, s6 houve
uma _ a de 1943.
A revogação, portanto, não fere a
Convenção: elide a vigência de um
ato decorrente - o acôrdo de 1945.
Portugal, mesmo, por portaria, já
revogou parcialmente o Acôrdo de
1931-

"Três semanas mais tarde, portügal
anulava em parte o convencionado.
Por portaria de 27 de maio de 1931,
cancelava as recomendações do acordo
luso-brasileiro que determinaram a
adoção das grafias ação e diretor,
mandando escrever acção e director".
(M, Paulo Filho - Acõrdos e Desa-

..
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côrdos - no Correio da Manh ã de 3
de fevereiro de 1952).
Que êste acôrdo não teve as carac tertstic as de uma Convenção. basta que
se leia o comunicado da Secre taria
da Presi dênci a da República, de 30 de
junho de 1944, distri buido pela Agência Nacional: ao "envi ar a Portu gal
delegados autor izado s da Acad emia
- Brasi leira de Letra s, que prom overá
e ultim ará, em enten dimen tos com a
Acad emia das Ciências de Lisbõa, a
elabo ração das bases defin itivas da
ortog rafia da IÚlgua, de acôrdo com
- o texto e o espir ito da Convenção (de
1943) para que possam os dois governos prom over os necessários e finais atos legisl ativos refere ntes à matéria" . E mais adian te acres centa :
'iespe ra o Govêrno que com essa providêncIa que resolveu toma r para a
qual cn:ta com o apoio da Acad emia
Bras: ,'cir::t de Letra s no crede nciar e
desig/;'1 r os seus repre senta ntes" etc.
A n d a r a m acerta dos os delegados
quamio ' deram à reuni ão o nome de
"Con ferên cia Intera cadêm ica". como
intera cadêm ico foi o enten dime nto de
1931.
A inicia tiva do Depu tado Coelho de
Souza se ajust a às norm as do Direi to
Cons tituci onal e corre spond e aos anseios da Nação por uma elabo ração
ra d;) sua.:; leis. evitan do a mulauste
~
•
lel!islativa atrav és de decre idade
tiplic
tos contr aditó rics.
Sah "C'1.rlo~ PeiY.0to Filho " , em 20
dp mai'l dE' 1952 - Euric o de Aguw r,
Salnç , Preri dente - .4.n t o1llo Peixo to,
Re1'1tor - [ ,auro da ('ruz . - Otavi o

..
•

•

Carlo s VClll1dares _ Joel
LobO. Preliid io. - Jorge Lacer da. - Nesto r
Jost. - Coelh o de Souza. - Nelso n
Omeg na.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECR ETO- LEI N° 8.286, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aprov a o Acõrd o Ortog ráfico para a
unida de da lingua portu guesa

O Presi dente da República, usand o
da atribu ição que lhe confe re o artigo 180 da Constituição, decre ta:
Art. 1.0 Fica aprov ado o Acôrdo
para a unida de ortog ráfica da língu a
portu guesa , resul tante dos traba lhos
da Confe rência Inter- acadê mica de
Lisboa, e publicado em anexo ao presente Decre to-lei .
Art. 2.° Em cump rimen to das condições do Acôrdo Ortográfico, incum bir-se -á a Academia Brasi leira de Letras de adap tar às norm as nêle fixa-

•
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das as Instru ções para a publicação
do Vocabulário da Llngu a Portu guesa .
Art. 3.° A Acad amia Brasi deira eLe
Letra s encar regar -se-a , Igualmente, da
elabo ração de um Vocabulário Ortográfico Resumido. exemplificativo das
norm as estabelecidas no Acõrdo, e de
nova edição, conse qüent emen te retun dida, de seu Pequeno Vocabulário Ortográfico da Llngu a Portu guesa
Art. 4. c Terão carát er oficial, servindo de padrã o à escrit a verná cula,
assim para o ensino no pais. como
para as repar tições públicas, e Independe nmen te de nova aprov ação do
qovê rno. os Vocabulários organ izado s
pela Academia Brasi leira de Letra s,
nos têrmo s das instru ções a que se
refere o art. 2. 0
Art. 5.° O Ministério da Educ açao
e Saúde IJaixa rá oport unam ente portaria em que consigne a obrig atorie dade, nas escolas, da ortograUa regulad a pelo Acôrdo inter- acadê mlcu,
tendo em vista as conveniências do
ensino. a sufici ente difusão dos Vocabul ários acadêmicos e o~ pr ? ,"~ ( : '~
forem razoaveis para a adapt ação
dos livros didáticos, sem preJuizo de
a utore s e editor es.
Art. 6.° O prese nte Decre to-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as dispOSiÇõeS
em contr ário.
Rio de Janei ro, 5 de dezembro .:te
1945, 124.° da Indep endên cia t 57.° da
República.
JosÉ LINHA RES
A. de Samp aio Dorra
Jorge Dods worth Mart tn!
Canro bert Perei ra da Costa.
P. Leão Veloso
J. Pires do Rio
Maur icio Joppe rt da Silva
Theo duret o de Cama rgo
Raul Leitã o da Cunh a
R. Carne iro de Mend onça
Arma ndo F. Trom potVs ky

PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO
DA CONFERtNCIA ORTOGRAFICA
DE LISBOA
As Delegações Brasi leira e Portu guesa, ao enCerrar os seus trabalno:!,
tendo em consi deraç ão que o olJJetivo da Confe rênci a se restri ngia à
eliminação, por mútu o acõrdo, das divergências existe ntes entre os Vocabulár ios Ortog ráfico s das duas Academia s de 1940 e de 1943; mas atendendo, outrossim, a que as clrcunl!tânci as lhes ofere ceram o ensejo de
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tea.uzar em comum al15Uns atos complem entar es, no sentid o de facili tar
as operações acadênllcas condu cente s
à execução, nos dois Paises de ltngua portu guesa , do estipu lado na
Convenção de 29 de dezembro de 1943,
resolvem:
1.0 subm eter aOS res;: a:tlvo s Gove rnos, para os efeitos qúe forem jUlgados convenientes, os seguintes 00cumentos, dos quais const a que o objetivo da Confe rênci a foi plena ment e
atingido, adota ndo-se critér io unitâ rio, medi ante ajusta ment os e concessões recíprocas, em todos os pontos de diver gênci a verificados:
a) instru ment o do Acôrdo Ortog râfico de 10 de agôsto último (doc. D;)
b) instru ment o comp lemen tar, de 20
de setem bro findo, que conté m o desenvolvimento analít ico de cada uma
das 51 bases do Acôrdo, para maIS
perfe ita compreensão e exempliflca·
ção dos casos exam inado s e resolvIdos (doc. II);
2.° encam inhar às duas AcademIas
as "Inst ruçõe s" para elaboração dos
Vocabulá.rios decor rente s do Acôrdo,
apres entad as pela Delegação brasileIra, já. exam inada s, discutidas e aprovadas pela Conferência em sessão de
2 do corre nte (doc. rID, afim de que
as douta s Corporações, como é de
sua competência, se pronu nciem SObre a matér ia, sem prejuízo do que
foi prece ituad o no instru ment o de 10
de agôsto de 1945 e nas respectivas
bases analí ticas de 25 de setembro
'docs . I e In;
3.° recom endar às duas Academias,
nOIl têrmol> da resolução adota da
pela Confe rência em sessão de 2 do
corre nte, a organização, com a possivel brevidade, do Vocabulário Ortográfico Resumido a que se refere m
os artigo s I e rI da prime ira parte
do Acôrdo de 10 de agôsto último, a
um tempo inven tário das palav ras
básicas da lingu a e pront uário das
altera ções agora introd uzida s na escrita portu guesa unific ada, com o fim
de prover com urgên cia às necessidades do ensino, da impre nsa e das
Repa rtiçõe s oficiais de ambos os paises, até que as Academias dêem à
estam pa os seus Vocabulários completos;
4. 0 mani festar à Academia Brasi leira de Letra s o desejo, expresso pela
Delegação Portu guesa , de que aquel a
Corpora~ão tome a inicia tiva dos trabalho s do Vocabulário Resumido, com
a colaboração da Academia das Ciências de Lisboa, medi ante perm uta de
prova s tipográficas, atend endo a que

I

•

a Delegação Brasi leira. duran te a sua.
perm anênc ia em Lisboa, elaborou Ja.
um projeto do referido Vocabulário,
de que foram prese ntes à Confe rência algum as fôlha s;
5.° expre ssar o seu voto no sentido
de que o in::tru m ent:J do a::ê::-do e aol
respectivas t:lses allalitic2.s (docs. I
e II), cuja entre ga se fará direta ment e aos dois Governos, sejam publicadas ao mesmo tempo em portu gal
e no Brasi l;
6.0 suger ir as vanta gens da reunln.o,
na cidade do Rio de Janei ro e na prl- _
meira oport unida de, de um CongreSlSo
da Língu a portu guesa ;
7.° preco nizar o prosseguImento !ta
colaboração intim a, perm anent e e
diutu rna das duas AcademIas em
tudo quant o diga respeito à unida de
ortográfica, ao esplendor literá rio e à,
política de expan s:;'o e prestígio do
Idiom a.
Lisboa e Palácio da AcademIa, em
•
6 de outub ro de 194~.
O

lo

.

PRESID ENT!l

Julio Danta s
A D ELEGAÇÃO BRASILEIRA
Pedro Calm on
Olega rio Marta nno
José de Sá Nune s.
A DELEGACÃO PORTUGUESII
Gusta vo Corde iro Ramos
José Maria de Queir oz Velloso
Luiz da Cunh a Gonç alves
Franc isco da Luz Rebelo GonçalVes.

CONFERtNCIA. INTERACADtMICA
DE LISBOA PARA A UNIFICAÇÃO
ORTOGRAFICA DA LíNGUA
PORTUGUESA
Conc lusõe s oomp leme ntare s
do Acôr do de 1931

•

RELATÓRIO

Em cump rimen to do que ficou resolvido em 6 de agôsto corrente, na
nona sessão conju nta das duas delegações à Confe rência Intera cadêm lca
de Lisboa, a comissão de redação,
abaixo assina da, apres enta o seu relatório, em que se define a orien tação
a que obedeceram os traba lhos e -se
resum em as conclusões unâni meme nte
aprov adas p-elas duas delegações, a
fim de se elimi narem as divergências
verifi cadas entre os vocabulárfos das
respectivas Academias, resul tante s do
Acôrdo de 30 de abril de 1931 e publicados em 194Q e 1943.

•
t

,
•

PARTE PRIMEIRA

I

Para que o Acôrdo interacadêmico
de 19~ tenha imediata expressão prá.tica e exemplificativa, as duas Academ1as promoverão a publicação conjunta de um "Vocabulário Ortográfico
esumido da Língua Portuguesa" que
consigne, tanto quanto possível, somente as palavras indispensáveis cuja
grafia possa servir de modêlo às derivadas, afins ou similares.

•

•

U

Na elaboração das "Instruções" que
devem preceder o "vocabulár10 Orrográ.f1co Resumido da Língua Portuguesa", a matéria será ordenada, em
suas linhas gera1s, de CO!1formidade
com as "Instruções para a Organização do Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa"
elaboradas em
1943 pela Academ1a Bras!leira de Le·
tras.

r

UI

Não se consentem grafias duplas ou
facultativas. Cada palavra da lingul>
portuguesa terá uma grafia única.
Não se consideram grafias duplas ali
variantes fonéticas e morfológlCas de
uma mesma palavra.
IV
•
Existem no léxico da língua portuguesa inúmeros vocábulos de uso 11mitado ora a Portugal. ora ao Brasll,
chamados "lusismos" e "brasileirismos". Podendo embora tais vocábulo1S
não figurar nos pequeno~ ou grandes
vocabulários das respectivas Academias. deverão êles obedecer às regras
ortográficas unificadas, em obediência ao princípio, aqui consagrado, de
que tôdas as palavras da Língua pertencem a um só sistema ortográfico.
V

Reconheceu-se que as principais divergências que se observam nos vocabulários de 1940 e 1943 provêm, sobretudo, de fenômenos fonéticos. peculiares, como é natural. não só a cada
um dos dois países, mas até a determinadas regiões de um ou do outro .
~endo propósito dos dois Governos
e das duas Academias de Portugal e
do Brasil a unidade ortográfica em
harmonia com o espírito e a letra da
Convenção Luso-Brasileira de 29 de
dézembro de 1943. f01 preciso transigir, de parte a parte:
a) quanto a determinadas consoantes que, na pronúncia respectiva dos

•
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dois países, ora são mudas, ora são
sonoras ou ligeiramente
sonoras
(exemplos: fato, facto; adoção, adopção;

espetacular, espectacular,

etc,) ,

tanto mais que, mesmo em cada um
dos dois países, não é invariável, em
tôdas as regiões, o uso de tais consoantes;
b) quanto à acentuação gráfica, ora
modificada, ora abolida, de modo que
as mesmas palavras nunca sejam escritas diferentemente, sendo isso, até
certo ponto, uma consequência da doutrina anterior;
c) e, de modo geral, quanto ao
princípio, até então observado, de que
tudo quanto se diferença na fala se
diferença na escrita. porquanto, obedecendo a língua portuguesa, em cada
um dos continentes onde é falada. a
tendências fonéticas variáveis, nunca
se poderia chegar à desejada unidade
ortogrâfica, se se obedecesse rigorosamente a tal princípio.
VI
Cada uma das duas deelgações apresentou, no início dos trabalhos. uma
lista de observações sôbre as divergências verificadas na aplicação do
Acôrdo de 1931 e constantes dos vOcabulários de 1940 e de 1943.
Do exame a que se procedeu de cada.
uma de tais divergências, assim como
do estudo de algumas questões pendentes ou omissas que convinha estelarecer. tudo em proveito da unidade
da ortografia comum aos dois países,
resultaram as resoluções, unânimemente aprovadas, que constam da
parte a seguir.
Comprendiando embora êste relatório tôdas as soluções aprovadas, e
firmando desde logo o compromisso
das duas Academias no tocante à sua
observância, a Conferência providenciará para a elaboração imediata de
um texto que contenha. anallticamente, as bases ortográficas do presente Acôrdo e dos ajustamentos que
o completarem.
Dessarte, ter-se-ão atingido plenamente os fins do Acôrdo interacadêmico de 1931 e da Convenção LusoBrasileira de 2 9de dezembro de 1943'
a unidade ortográfica da lingua por~
tuguesa.
PARTE SEGUNDA

I

Manutenção do k , do w e do y em
derivados vernáCulos de nomes próprios estrangeiros.

•

-8II

Manutenção, também, em elerlvaelos
vernáculos de nomes próprios estrangeIros, de combinações gráficas que
não sejam peculiares da nossa escrita.

III

Emprego do h em dosição inicial por
fôrça da etimologia, da tradição escrita ou de certas adoções convenclOnais.

IV

Regularização do emprego dos (11gramas ch, ph e th no final de formas
onomásticas da tradição bíblica, levando-se em consideraçào o uso cumum,

v

Regularização do emprego elas consoantes homófonas: ch e x; g palatal
e j,' sibilantes surdas s ss, c, c e x' s
final de sílaba e x e z idênticós; s 'final de palavra e x e z idêntfuos; sib1lantes sonoras interiores s, x e z, segundo o critério adotado no "Vocabulário" de 1943,
VI

Regularização do emprego das consoantes c e p nas sequências cc, cç,
d, pc, pç e pt;
1.0 Eliminam-se nos casos em que
a consoante é invariàvelmente muda
na pronúncia dos dois países;
_2.° Conseryam-se nos casos em que
sao pronuncIadas num dos dois países
ou em parte de um dêles;
3,0 Conservam-se após as vogals (I
e, e o, nos casos em que não é Inva~
riável a sua pronúncia e ocorrem em
seu favor outras razões, como a tradição ortográfil::a, a similaridade do
português com as demais linguas românicas e a possibilidade de, num elO~
dois países, exercerem influência no
timbre das vogais anteriores'
4.° Conservam-se também' quando,
sendo embora mudas, aparecerem em
palavras ou flexões que devam harmonizar-se gràficamente com palavras
ou flexões afins em que essas consoantes se mantenham,
g
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grega thm, A eliminação dessas consoantes dependerá de serem invarlavelmente mudas; a sua conservação
(ou substituição, como no caso de ph
mudado em t, ou th mudado em t)
dependerá de serem invariàvelmente
pronunciadas ou de oscilar o seu uso
entre a prolação e o emudecimento.

•

•

VIII
Regularização .do emprego das consoantes finais b, c, d, g e t em antropónimos e topónimos, tomando-se em
consideração o uso comum.

t

IX
Regularização do emprego de e e
de i, assim como de o e u, em sílaba
átona, conforme o critério que se
adotou no "Vocabulário" de 1943,
X

Emprego

exclusivo de perguntar,
escrita corrente,
podendo, todavia, as formas preguntar •
e preguntar, etc., meras repre:>entantes de variações fonéticas, ser consignadas em vocabulários e dicionários,
para se atender aos casos em que Ee
queira reproduzir determinado tipo de
linguagem local,
pergunta, etc., na

•

XI

Emprego exclusivo das formas quer
e requer na escrita corrente, em vez
das forIPas quere e requere , que, entretanto, serão legitimas, quando se
ligarem ao pronome complemento o
ou a qualquer das suas flexões:
quere-o, quere-a,
re-as.

•

requere-os, reque-

XII

Regularização da escrita das vogaiS
nasais. matéria sôbre a qual os dois
vocabulários (1940 e 1943) são conformes, mas em cuja prática se têm verificado iregularidades.

XIII
Regularização da escrita dos ditongos orais e nasais nas mesmas circunstâncias e pela mesma razão do artigo
anterior.

VII

XIV

Regularização do emprego (eliminação ou conservação) de consoantes de
outros grupos ou sequências: s da sequência xs, quando após êle vem outra consoante; b da sequência bd' b
da sequência bt; c da sequência cri; 9
da sequência gd,' 9 da sequência gm'
9 da sequência gn,' m da seqUênclá
mn; p do grupo inicial ps; pn do
grupo ou sequência de origem grega.
phth; th <la sequência de origem

Omissão do acento agudo nas vogais tônicas i e u, quando são foneticamente distintas de uma vogal anterior e estão em sílaba terminada
por I, m. n, r ou z, ou são seguidas de
nh. (Exemplos: adail Coimbra cons-

•

•

tituinte, demiurgo, 1uiz. rainna).

XV
Omissão do acento agudo no i e 1l
tônicos de palavras paroxitonas, quan-

Ao
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do precedidos de ditongo; nos ditongos iu e ui tônicos precedidos de vogal; e no u tônico de pala vr.as paroxltonas, quando precedido de i e seguido de s e outra consoante. (Exemplos. bazuca, bocaiuva, cauila; atraiu,

•

pauis; semiusto).

XVI

.'

Omissão do acento agudo na terminação eia (ideia, assembleia, epopeia) ,
na terminação eico (epopeico, onomatopeico) e no ditongo oi de algumas
1Jalavras cuja pronúncia não é lmiforme nos dois países (comboio, de;::oito) .

VXII

•

Emprêgo do acento agudo na terminação. amos da primeira pessôa do
plural do pretérito perfeito do indIcativo dos verbos da primeira conjugação. Observe-se que, nêste caso. em
que as pronúncias de Portugal e do
Brasil di....el'gem. o acento agudo não
serve para indicar o timbre, mas
apenas para distmguir essa forma da
sua correspondente no presente do in-dicativo, em benefício da clareza do
discurso.

•

XVIII

•

Emprégo do acento agudo em palavras cUja vogal tónica é aberta e que
estão em homografia com palavras
sem acentuação própria. Exem DIas:
pélo. do verbo pelar, por haver 'pelo
agI t;tinação de per e lo; pára do verb~
parar, por haver para, prescrição.

~

XIX

Emprêgo do acento circunflexo nas
vogais a. e e o tónicas dos vocáouIos
proparoxit0nos. quando elas são segt:idas de silaba iniCiada por consoanté nasal e são invanàvelmente fechada~ na pronúncia d,e Portugal e dO

Br2.~!1. (~:,em;:,los: câmara.
pânico,
Jel/ka, camoro). Emprego do acen-

•

••

to ag~do em .vez do circunflexo, quande n,10 se da essa invana Dilidade de
tImbre. (Exemplos: academico. edenico. anaUlmico, demónio). O mesmo se
observara em relação aos paroxítonos.
q1.:e. precisando de acentuacão gráfica
estejam
em
idênticas - condiçes:
(Exemplos: Amon, fêmur, Vénus. abdomen, bónus) .

Oh~e!'ve-se que o acento agudo nos
sobl'~dlto~ casos de pronÚr..cia não invar~avel

serve apenas para indicar a
tOl1lcldade. e não o timbre.

XX

Emprêgo do acento CÍncunflexo nas
formas oa terceira pessoa do plural
(,.' , Velr1. , contem, convem, etc., gràficamente distintas das terceiras pessoas
do singular correspondente - tem,
t'em, contem. convem, etc. Esas for1;,a< terào "mprêgo exclusivo na escrita corrente, preterindo aSSIm as flexões têem, vêem. contêem conveem,
etc, qre se consideram como dialectais.
XXI

Emprêgo do acento circunflexo nas
formas I'erbais que tem o hiate ee,
com e tónÍ{:o fechado: cre'em. décr.'t,
l eem . veem (do verbo ver) ' e Omlcisão do ;-:'esmo acento nas fermas verbaIS e nominais que têm o hiato 00;
abencoo. voo, Aqueloo, Eoo.

XXII

Eliminação do acento circunflexo em
he tcrofónicos (como cerca substantivo , com e fechado e cerra I'erto. com e aberto; torça, substantivo com o fechaejo, e Tu/r a verbO, com G aberto). Exceptuam-se os
cafO~ de homógrafcs hetEr ofónlco~ que
representam flexões da mesma palavra
(]Jode P pOde; dêmos e demos) e os
Ci\1'Oi' de palavras com vogal LOnica
leé'11Uda que são hOl1lografas de outras
sem acentuação própria (pêlo, subsLantivo. 2 pelo. aglutllla,ão de vel 3
to; pór verbo, e por, preposição).
Ainda que no caso de dêmos e demos
não se \ ('rifique sempre fi. distinção de
timbre entre a vogal tónica da forma
conjuntiva" a do pretérito perfeito do
indicativo, pais a ~gunda pode também soar com e fechado, a clareza do
discurso recomenda q t: e elas se diferencem gràficamente, tal como sucede
nas formas em amos e dmos, do número XVII.
I~OIl!Og!'do~

XXIII

Emprego do acento grave nos advérbios em mente que provêm de formas
adjetivas marcadas com acento agucio, e no~ derivados em que entram sufixos pre·cedidos do infixo z e cujas
formas básicas são marcadas com o
mesmo acento. (Exemplos: benéficamente. agradàvelmente, distraidamente, herózcamente, màmente. sómentc;
làbio.~inho,
petalazinha, debilzinl!o,
jóiazinhu. órjáozinho, aneizinhos. avózinha, cafezinho, cajezeiro .chapeuzito,
chàzada, màzinha, vintenzinho).

..

•

•
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XXXI

Emprêi;o do acent? grave nas contraçeõs de palavras mfleXlvas com i<S
formas do artigo ou pronome ":emonstrativo o. a, os, as, bem como nas contrações da preposição a com as ~or
mas p r o n o m i n a i s demonstrativas

[mprêgo do hífen nas ligações da.
preposição de com as formas monossálabas do presente do mdicativo do
verbo Iwver (hei-de, hás-de, há-de,

aqucle, IIquela, a.queles, aquelas, aquilo,
aqueloutro, aqueloutra,
aqueloutro~,
aqueloutras.

XXV

Supresão do acento grave em Goiana e seus derivados.

XXVI
do acento grave em homógrafos. salvo quando importa diferençar por meio dêstc acento, "ormalmente indicativo de abertura vo<::a~i
ca, certas formas que estão em homografia CGm outras que lhes são etimologica:nente paralelas. Dêste modo se
distingl1em: agora, interjeição de uso
dialectal ~ Norte de Portugal>, e agora,
adverolO, conJ unção e interjeição: ó,
a. 0.<. as, formas urcaicas do artigo definido, e o, a, os, as.
Aboli~ão

XXVII
Supressão total do emprêgo do trema em palavras portuguêsas e aportu ..
guesadas.

XXVIII

Limitação do emprego de hifen. de
acOl'ClO com o mo tm.::' ;cional e corrente, em compostos do vocanulário onomástico lormados por justaposiç.!'to de
palavras (Vila Real, Belo florizonte.
Santo Ttrso, Rio de Janeiro porém
Montemenor-o - Novo, Grã-Bretanha,
Austria-Hungria,
Sargento-MOr!: e

emprêgo do mesmo sinal nos denvados
d..; compostos onomásticos desse tipo
(vila-realense, belo-horiZontino.
tro-húngaro) .

aus-

XXIX
Regularização do emprêgo de hilen
em palavras formadas com prefixos
de orígerrl grega ou latina, ou com
outros análogos elementos de origem
grega, de conformidade, em suas linhas gerais, com as "Instruções" de
1943.

~

XXX
Emprêgo do hífen em palavras formadas com sufixos de origem tugigt:aram, 'iue
represent a:n
formas
adjetivas, como açu, guacu e mirim
quando o primeiro elemento acaba em
vogal aoentuada
gJ;:ificamente
ou
quando a pronúncia exige a distinção
gráfica dos dois elementos.

•

•

XXIV

•

heis-de, hão-de).

XXXII

•

Emprêgo do hífen em combinaçõ~s
ocasionais de formas diversas que nao
constituem propriamente palavras,
mas en(;adeamentos v o c a b u I a r e s.
(Exemplo: A estrada Rio de Janeiro- ~
Petrópolts; o d.esafio de xadrez Por·
tugal-França, etc) .
XXXIII
Supressão do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com "as
formas do artigo ou pronome aemonstrativo o, a, os, as, com formas pronominais diversas e com formas adverbiais; e, como corolário, regularÍ,:o
za~ão dos casos em que essl,ts preposiçô2S se fundem gràficamente com
tais formas e daquêles em que se escrevem separadamente,

XXXIV

•

•

Abolição do apóstrofo nas dissoluções gráficas de combinação ó:a pre~sição de com formas do artigo defl-~
nido, pronomes e advérbios, q.uando
estas formas estão ligadas a
uma.
cOllstru;ão doe infinitivo. (Exemplo:
Em virtude de os nossos pais serem
bondosos) .

~

XXXV
Emprégo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutinação vacabular, quando um elemento ou fração
respectiva pertence propriamente a
um conjunto vocabular imediato, podendo, porém, ser empregada a preposição íntegra.
(Exemplos: ri,"'Os
Lusíadas", n"'Os Sertões", ou de "Os
Lusíadas", em "Os Sertões").

XXXVI
Emprêgo do apóstrofo para cindir
uma contração ou aglutinação vaca ..
»,:1ar; quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e
se lhe qut>r dar "ealce por meio de inicial maiúscula: d' Ele. n' Ele d' Aquele,
m'O, t'O Ih'O (a segunda parte referente a Deus, a Jesus, etc.); d'Ela,
n' Ela, d' Aquela, m' A, t' A. lh,A (a segunda parte referente à Mãe de Jesus) .

•

•,
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Emprêgo do apóstrofo quando, no
interior de uma palavra composta se
faz invariàvelmente, ao Brasil e em
Portugal, a elisão do e da preposição
de: copo-dágua (planta) mãe-d'agua,
pau-d·c;U, !. , 1]1"11· d'']T"co. et" I?ispensa
do apó&trolo qm,ndo c;;sa r!!s:J.o e estranha a pronúncia brasileira, em- ~ora seja normal na
portluguêsa:

•

•

l~ olíticos nacionais ou religiosos, quando elas' se usam
sintêticam~nte.
('!!:xem.plos: a Nação, o Estad?' . 9-· Ra -

ça, a Língua, a I greja, a Rel1gwo\.

XLIII

F..mprêgo de maiúscula ~nicia~ nos
r::ry\(", (,l!'ntlflcoS e
artes, qual:do prot:ri:-.mente deSIgnam
disciplinas escolares ou quadros de estudos pedagogicamenw orgamzados .

1101111:05 clJ ci§nc:~,s,

maçã-de-adãO.

XLIV

XXXVIII

Emprêgo
das formas
hagiológlO,
vogal final

do apóstrofo nas ligações
santo e santa a nomes do
quando se dá a elisão da
daquelas formas: Sant'
Ana, Sant'Zago (como em Calçada de
Sant'Ana

Ordem

de

Sant·Iagrl).

Quando, porém, tais ligaçõeb, operada
a mesma elisão. constituem perfeitas
unidade~ mórficas dev",m aglutmar-sc
os doi, e!e!!1e.1tos: Manll ~ 1 de Santana, Santana do Parnaíba, ilha de San-

•

tiago

Em ~aralelo com êsse raso. empl'ega-be também o apóstrofo na ligação
de duas f,ormas al1tropO\1lml~aS, quan.do se elide um o f i nanai ueue nene
de se l'lIde Um o final na primeira:
Nun' Alvares. Pedr Alvares, etc ., v que
não impede que se escreva igualmente
N/mo Álvares, Pedro Alvores , quando
- não há clisão.
XXXIX

•

Emprêgo de maiuscula nos nomes
étnicos dc qualquc' na t ureza, no~ nomes do calendário (COm exceção das
desi;mações vernacl<las dos dias da semana, tradiclOn8.lmente escritas com
minlu:'('lIlas) e nos nomes de festas públicas tradicionais.
XL
Emprego da ma111s;:ula mlClal nas
palavras que nomeiam indetermmadamente pessoas, fazendo as vzes de
antro!)Ónimos: Fulano Sicrano Beltr~no; emprêgo, porém, da iniciÍ:\1 minuscula nessas mesmas palavras,
gua?9 0 elas valem por sinónimos de
metwtduQ, tipo, sujeito, etc.
XLI

•

•

Elmprgo da maiúscula InIcIal nos
nomes dos pontos cardeais e colaterais, quando designem regiões .
-

XLII

Emprego da maiúscula inicial em
palavras que designam altos conceitos

Regularização do emprêgo de m aiúscula inicial nos títulos e subtítulos de
linos, :Jubllcações periódicas e produções arti&ticas.
XLV,

En:::r,s;;o de maiúscula inicial nas
formas j;ronominais que ~e referem a
entidades sagrada~, sempr~ que
se
q [ eira dar-lhes realce, e na reprodução de !armas pronommais de qne
usam pc&soas de alta hierarquia r:oli tica ou religiosa, quando se refiram lt
si mesmas (ZU, Nós).
XLVI

Emprégo de maius.cula mic;al. f não
maiúscula, nos nome~ de cargos. rostos ou dJgnidades. e na~ palavra!' designatlva~
de
quaisquer
titulos.
(Exemplos: e/-ret, o marquês de '" o
pres:dente da Republic:a I Resslil'.lamse os caROS em que a mal\lscula e eXIgida por hábitos oficiaIs ou por preceitos de outra ordem, l~ E.. tabelecidos
no~ vocabul~rios da~ rj I ' a~ Acadenuas.
(gxemplos : aprovado pela Portaria
n." . do Mimstro da Marinha;
Sua
Ex." o Sr. Presidente da RepúNlf'(!, A
Sobrinha do Marques (titulo de I1vro,

etc, ) .
XLVII

Emprêgo da minúscula inicial. em
v€z da maiúscula, na~ palavras que ligam membros de compostos onomásticos ou elementos de locuções onomásticas. desde que seJam:
a) formas do artigo defmido;
bl palavras inflex;vas, simples ou
c.ombinaaas com !.li: mesmas for:m\s;
c) locllções referentes a Qualqu€!' categorin de palavr'l~ i!lflexlvo.s e combinadas ou não de modo idêntico .
XLVIII

Regularização dns normas da divisão silábica, de conformidade, na~ linhas gerais, com o "Vocabulário' de
1943.
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XLIX
Abolição das formas invertidas elo
ponto de interrogação e do ponto de
exclamação, os quais serão
apenas
rsados naS suas
formas
normais
(? e !), para asinalar o fim de interrogações ou exclamações
L

Conservação, para ressalva de direitos, da grafia dos nomes próprios
adotada pelos seus possuidores nas
respectivas assinaturas. bem como ~a
grafia original .:le firmas comer<:laiS,
sociedad-es, marcas e títulos, inscritos
em registro público.
LI
Substituição dos topónimos de línguas estrangeiras por formas vernacuias equivalentes, sempre que estas
sejam antigas na Língua ou entrem
no uso corrente.

Parte terceira
Sendo d,e importância - à margem
da materia pràpriamente ortográfica
- que se fixem normas para a adcção
da mesma técnica lexicográfica, as
duas delegações decidiram também regularizar casos morfológicos de diversa
natureza. cujo tratamento possam influir na unidade ortográfica, tais como, entre outros:
a)
a conjugação dos v-erbos maiS
usados em ear e iar, especialmente no
presente do indicativo, no todo ou em
parte;
b) as grafias dos vocábulos sincréticos e dos que apresentam uma ou
mais variantes, tendo-se em vista o
étimo e a história da Língua;
c) a estrutura de vocábulos da nomenclatura cientifica ou erudita, como
os terminados em ita, ite e ito. na deslgn&ção de, respectivamente, minerais, fósseis e rochas;
d) particularidades relativas a flexão de gêneros e de número.
Lisboa, 10 de agôsto de 1945.
A Comissão de Redação: Ruy Ribeiro
Couto. - José de Sá Nunes. - Francisco da Luz Rebelo Gonçalves.

Aprovado por unânimidade na décima sessão da Conferência Interacadémica de Lisboa para a unificação
ortográfica da l1ngua portuguêsa.
Em 10 de agôsto de 1945. - Júlio
Dantas, Presidente. - Pedro Call1wn.
- Gustavo Cordeiro Ramos. - José
Maria de Queiroz Velloso. - Olegário
Mariano.
Luiz da Cunha Gonçalves.

Bases Analiticas do Acôrdo
Ortográfico de 1945

o k 0 w e o y mantêm-se nos vocábul~s derivados eruditamente
de
nomes próprios estrangeiros que ~e
escrevam com eSEas letras: frankltniano kantismo; darwin;!'mo,
wagneria~o; byroniano, tavlo~ista. Nã.o é
lícito portanto,
em taiS denvados,que ó k, o w e o y sejam su):>stituídos
por letras vernáculas
eqUIvalentes:
cantis1TW, daruinismo, baironiano, etc.

•

•

BASE U

Em congruência com a base ant~

rior

mantêm-se nos vocábulos den-

,

vad~s ernditamente de nomes próprios

estran"ciros não tolerando substitU'ição, q~alsquer combinações. gráfic~s
não peculiares à nossa escrIta que figurem nesses nomes: comtista
~e

•

comte'
garrettiano, de
Garrettt~
jeffers6nia, de Jefferson; m~lleriano,
de Müller; shakespeariano, de Shakespeare.
BASE UI

O h micial emprega-se:
1.0)
por
fôrça da etimologia: haver,
hélice.
hera, h01e, hora, humano; 2.°)
em
virtude de tradição gráfica muito longa, com origem no próprio !ati!l1 ecom paralelo em línguas romantlCas:
húmido, humor; 3.°) em virtude de
hem?,
adoção
convencional: há?
hum! Admite-se. contudo. a sua supressão, apesar da etimologia, quandO
ela está inteiramente consagrada pelo
uso: erva, em vez de lJerva; e, portanto, ervaçal, €rvanário, ervoso (em
contraste com herbáceo
herbanário,
herboso formas de origem erudita'.
Se um h inicial passa a interior, por
via de composição, e o elemento em
que figura se aglut~na ao preoedente.
suprime-se: anarmónico,
biebdoma-

dário, desarmonia. desumano. exausrir. inábil, lobisomem, reabilitar reaver, transumar. Igualmente se suprime nas formas do verbo haver que

entram. com pronomes intercalados,
em conjugações de futuro e de condicional: amá-Io-ei, amá-Io-ia. dir-se-a.,
dir-se-ia. falar-nos-emos,
falar-nosíamos,
juntar-.oe-lhp-fio.
ivntar-.~e
lhe-iam
Mantem-se. no entanto,

quando, numa palavra composta, pertence a um elemento que está ligado
ao anterior por meio de hífen: antihigiênico. contra-haste,
sobre-humano.

pré-história,

•
•

•
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Os diagramas finais àe origem he·
braica ch ph e th conservam-se integros erh formas onomásticas
da
tradição ciblicr., quando < oam CIt=c,
ph= f, th=t) e o uso não aconselha
a sua substituição: Baruch. Loth, ,MOloch, Ziph. Se, porém, qualquel de?tes
diCTramas em formas do mesmo tipo,
é 1nvariàvelmente mudo, elimina-se:
José, Nazaré, em vez de Joseph, Nazareth' e se algum dêles, por fôrça
do l:SÓ, permite adaptação, substitui- se recebendo uma adição vocálica:
JÚdite, em vez de Judith.
BASE v
Dada a homofonia existente entre
certas consoante~, torna-se necessário
•
diferen:·qr os se'lS empregos gráficos,
que fundamentalmente
se regulam
pela etimologia e pela história das paJavras. É certo que a vr,riedade das
condições em ql:.e se fixam na escrita
as consôantes hcmófonas nem sempre
permite f9..cil ditcrcnciaç:io de todos
os casos em que se dere empregar
uma COnSO:lrlte c daquê'es em que,
- c:.!',crsamer.te, se deve emprgar ,)Ura, ou auras, do msmo som; mas é
indispensável, apcs::r disso, ter presente a noção teórica dos vários tipos
• de consoantes homófonas e fixar pràticamente, até onde fôr possível, os
seus "sos gráficos, que nos casos especiais ou dific\llto~os a prática do
Idioma e a consulta do vo::abuJár:o
ou do dicionário irão ensinando.
Ne,ta conformidade, im!,orta notar,
principalI,1ente, os seguint,es casos:
L" Distinção entre ch e x: achar,

•

•

archote. bucha.
capaCho,
capllCllO,
chamar, chave. Chico. chite, c}wral·.
colchão. colchete endecha.
estrl'oucllUr, facho. ficha. flecha.
frincha.
gm;cho. incllar. macho, mancha, murchar nicho. pachorra, pecha, pechincha. penacho, rachar, sachar , ta'~ho;
amcixa.anfXi1n, bai.-:-el baixo, be.riga.
bruxa, coaxar, coxia. debll:ro deixar.
eixo, eliir, enxofre. faixa. feixe. madeixa, mexer, oxalá, pra.Te, puar. rouxinol, U.Tte (interjeição), ve.Tar, xadrez, xarope, xenofobia, xerife,
xícara.

1

2.° Dü)tinção

••

entre

g

platal c

j:

adágio, alfageme, álgebra, algema algeroz. A/ges, algibebe, algibeira. álgidO,. almaryem, Alvol'çe, Arqel estrang~il'o, falange. ferrugem. frigir, gelosza. gengwa pergelinz. qeringonça Gibrallar, mete, ginja, girafa, gíria. he-

rpge, relógio, sege, Tânger,
virgem;
adjectivu, ajeitar, a1eru (nome
de
planta mdiana. e . de ~a espécie. de
papagaio), camere, ca!l1tCa! en1ettl?-r,
granjear. 11o.j~, intru1tCe. 1ec~ral,. 1~:
;um, jeja, }c:!o, 7,e!arla Jeova. 1e1l1
papo, jequiri, 1equ/t/b~, Jeremtas, Jericó, jerimum, Je:.ón~m.0' JeS'!1-s,.
~~
bóia, jiquipanga, 1UJutro, 1~qUtta!a, .?'rau, jiriti, ;itirana, laran1etra 101Uta, majestade, lnajestoso! ma n 1eTtco,
manjerona, mucujé .. p'a1e, pega1 ento,
rejeitar. sujeito, tre1etto.
.,

3.0 Dí~tlnção

entre

as slbllantes

surdas s. ss, c, ç, e x: lins.ta, ascensão,
aspersão, cansar, conversa0, • esconso,
farça Q'anso imenso, mansao, mansardd, man;o, pretensão. remanso,
seara, stida, Sela, sertã, ~ernance/he.
serralehiro, Singap!!ra. smtra
sLsa,
tarso terso, valsa; abadessa,. acossar,
amassar. arremessar, asse/celra.
asseio atral'c~s(!r. ben"s~e. Cass'zZda, code<so <idênticamente, Co dessa I ou
C~dassat. Codesseda. Codt5soso etc;,
crasso, devassar, dosscl, egresso CI'dossar, escasso fosso, '1"S,oo. molosso,
mO,~sa. obcessão, pêssego,
possesso,
pressáq/O remessa. sobr~sseLente, 808se(Jar.. aGem. aCêrvo, al!c~!ce: cebola,
cercaI. Cernache, cet!1i1. Cwfaes
F.:scocia, Macedo, obcecar, perceveJo; aç!.lfate, açorda, açúcar, almaço. atellcao,
berco, /3uçaco, caçanje, cc..,çula. cara~a,
dançar. Eça, engUiço, Gonçal~c' tnserção, linguiça. maçada. Macao, maçar. Moçambique, Moçâ17!fdes,
Monção, muçulmano. murça, negaça. panca
peça, qlliçaba,
quiçaç€!-,
qlUça;na. I[ilic:amba, Se:,a, (grafla . que
pretere as erróneas Cezç.a. e Ce15sa \ ,
Seiçal. f:uiça, tcrço; aux!lto, Max!l1l!liano. Maximmo,
máximo.
prol1'w.
sintaxe . •-1. proi}ósito deve observar-se:
a)
Em principiO d:: palavra :U~ n.
se emnrega ç que se ~ubstitui il variàvelmente por s: safio. sapato, sumam'e, em vez das antigas escritas

calio, çapato. ç!;11lagre.

b) Quando um prrfixo se junta a
um elemento que começava outrora
por ç, não ~aparece esta letra: mantém-se o s, que, encontrando-se entre
vo~ais, 1'.C dobra: assaloiado, de
saloio (ant. çaloioQ, e não aca/oiado.
4.° Distinção entre s de fim de sílaba, inkial ou interior. e x e z idênticos: adestraI. Calisto. e~cusar. esdrúxulo. esgotar, esplanada ,.esplêndido, esp'·emer. esquisito, estender Estrcma(1?~ra. Estremoz. inesgotável: extensão, explicar, extraordinário, ine:rtricável, inexperto, sextante,
trxti! ..

•

-14•

capazmente, infelizmente! . ve!Oz1T~en
te. De acôrdo com esta dIstmçao, "on-

vêm notar dois casos:
_.
c i E:.l fi:1s1 ce sl1aba que nao seja
fin ..l (.e palavra, o x=~ muda 'para ~
sempre que Está precedIdo de z ou. u .
1ustapor justalinear, misto,
szstmo
Cclf. Capela Sistina) , Sis~o, em ~ez. de
iuxtapor, juxtalinéar, mzxto, szxtmo,
Sixto.
b) S6 nos advérbios em mente ~e

admite z= s em final de sílaba segUIda de outra. De contrário. o s ton:a
sempre o lugar do z: Biscaia, e nao
Bizcaia

5. 0 Distinção entre s final de pala-

vra e x e z idênticos: aguarrás, aliás,
anis após, atrás, através. Avis, Brás,
Dinis Garcês, gás, Gerês. Ines, zrzs,
Jesus' jus, lápis, Luís, país português,
Queirós, quis, retr6s, resvés, revés, 7'0más, Valdês; cálix, Félix. fénix, flux;
assaz, arroz, avestruz, dez, diz,
Tez
(substantivo e forIna do verbo jazer).
fi, For1az, Galaaz, giz, jaez, matzz.,
petiz, Queluz,
Romariz, (Arcos de)
Valdevez, Vazo A propósito, deve ob-

servar-se que é inadmissivel z final
equivalente a s em palavra não ox!tona: Cádis, e não Cádiz.
6. o Distinção entre as sibilantes sonoras interiores s, x t: z: aceso, anali-

o
o

~

lO

J"

N
11')

In

sar, anestesia, artesão, asa. asilo, Baltasar, besouro, besuntar, blusa, brasa,
brasão, Brasil, brisa (Marco de) Canaveses, coliseu, defesa, duquesa, Elisa,
erT1!presa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou trenesim, frisar, guisa, gUisar,
improviso, jusantc, liso. lousa, L01/.sã,
Luso (nome de lugar
homónimo
de Luso, nome mitológico).
Matosinhos Ipovoação de P o r t u g a 1),
Meneses,
Na.rciso.
Nisa . obséQ'.lÍo,
ousar, pesquzsa, portuguesa, p1'esa,
raso,
represa.
Resende.
sacerdo ..
tisa, Sesimbra, Sousa, surpresa,
tisana, transe, trânsito, vaso;
exalar,
exemplo exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; abalizado . alfazema, ,trcozelo, autorizar, azar, 'azedo, azo, aZOrrague, baliza, bazar beleza, buzina, búzio, come:zinho , deslizar, . deslize, Ezequiel . Frazão, fuzileiro,
Galzzá. [/1lZZ0 , helenizár, lambuzar lezí!ia, Mouzinho, proeza, Salazar,' sazao, urze. vazar, Veneza , Vizela, Vouzela.

~N

N~

CON

In
"'0

"'Z

!...J
.3 c..

BASE VI

c g,· tural das sequências interiores cc (segund~ c. sibilante. cç e ct.
e. o p das sequenclas interiores pc Ce
sIbilante), pç e pt, ora se eliminam,
ora se conservam, Assim:
.
O

Eliminam-se nos casos em que
s;,~' invariàvelmente mudos, quer n.a
p~onúncIa português a, quer na brasr
leira e em que não pos~u~m qU!lq L:rr' \alOl pH ~kuLu' : a:~;ç~D, . afl~t:',
' o

•

autor, conduçao, cU~/àI,.to7, C7wz~nártB,
distrito, ditame, equznoczo! et~.nçao, extinto, função, funcionar, mstz?"tg, praticar, produção, produto, re~tn~ao, Tes- _
trito, wtisfação. vítima. tnt6rza, em
vez de ujlzçtio, apu(; !U, auctur. ~On~IW
ção. conductor, diccionárzo, d~stn.cto,
dictame, equinóccio, extinçao! ex,tmctu, funcção,
funccionar,
mstzncto, "
practicar, producção .. prod!,-cto,. rêStricção, restricto, sat~sfacç~o,. vzctuna,
victória; absorçâo, absorczomsta, a~
sorção, assunçâo, assunto. (substantIVO). cativar, cativo. àescnçllo, desctLtivo, descrito, excerto, insculwT m~
cultura, presunção presuntivo, ~ontz000, pronto, prontuário, redençao , redentor transunto, em vez de absol'pção, dbsorpCionista, adsC!rpção,
~s·~
sumpção, assumpto, captzvarl. captzvo,
descripção, descriptivo, descrzpto, excerpto, insulptor, inscul$tura,
.'Pres·u mpção, presumptivo.
prom1!tidáo,
prompto, promptuário, redempçao, re- demptor, transumpto;

nos
casos em que são
invariàvelmente
prOferidos (compacto, convicção, con- '

•

,

2. 0 Conservam-se não apenas

victo, ficção, fricção, fr iccionar, pacto,
pictural; adepto, apto, diptico, erupção,
eucalipto, inepto, núpCias, rapto, etc.),

ma stambém naquêles em que só se
proferem em Portugal ou só no Brasil,
quer geral, quer restritamente: cacto
(c interior geralmente prOferido no
Brasil e mudo em Portugal) , caracteres Cc interior em condições idênticas). coarctar. contacto, dicção, facto
(c geralmente proferido em Portugal e
mudo no Brasil), jacto, perfunctório,
revindicta, tac~ear, tacto, tecto (c por
v'czes proferido no Brasil); assumptível, assumptivo, cepto,
consumpçlío,
consumptível, consumptivo, corrupção,
corruptela, corrupto, corruptor.
pe_
remptóriv Cp interior geralmente pro-

ferido no Brasil. mas predominantemente mudo em Portugal), sumptuá-

rio, sumptuoso;

3. 0 Conservam-se. após as vogais a,
e e o, nos casos em que não é invariável o seu valor fonético e ocorrem
em seu favor outras razões. como a
tradição ortográfica, a similaridade do
português com a,s demais Iíngua.s românicas e a possibilidade de, num :los
dois países, exercerem influência ne
timbre das referidas vogais: acção

•
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activo , actar , afectuaso, arqui tectu ra,
colecçãa, coZectivo, contra cção corre cção defec tivo, ãialec tal, didac tisma ,
direcc ão direc tor, eclectismo, elect ricldade," espectáculo. espectral, jacçã o
paccioso, flecti r, fracçã o traccionár io ,
fractu ra, hectic idade , insec ticida inspeção inspe ctor , intele ctual, leccio nar,
. Zectivo, noctu rno, objecção, objec tivo,
Octav iano, Octav io protecção prote ctor, secçãO', seccionar, sectá rio, sector,
seleção, selec ciona r selectivo, suçtracçã o, tracçã o, tracto r, transsacção,
• trans accia nar; a c e p ç ã o adopção,
adap tar, adopt ivo, anaba ptista , baptismo , Bapti sta, bapti stério baptiz ar,
ceptic ismo, concepção, conce ptácu lo ,
conce ptivo. conce ptual, decepção excepção excepcional, exept uar , impe rceptiv el, interc epção , interc eptaç ão
interc eptar , interc eptar Neptu na, neptunin o, aptici dade, optim ate, optim ismo optim ista, percepçãO' perce ptivel
perce ptivo, prece ptor, recepção, receptação, recep táculo recep tador , recep tivo recep tor, septe nário, septe nvira,
septij orme , septissílabo septuagenárIO,
septuagésimo, septu plicar , sub-r eptt-cio, susce ptibili dade, susce ptível ;
4. o Cons ervam -se Quando, sendo

•

•

>

embo ra mudos. ocorrem em forma s
que devem harm oniza r-se gràric amen ··
te com forma s afins em que um c ou
~ um p se mant êm, de acôrdo com um
dos dois núme ros anter iores, ou em
que essas conso ahtes estão contidas,
respe ctivam ente num x ou numa f,e
qüência 'Os. Escreve-se . por isso; abjecto, como abjec ção; abstr acto, como
abstr ucção ; acta e acto, como acção
{lU activo ; adopt o, adapt as, etc .. como
ejecti vo ou
adap tar; ajecto , como
tiCO , como
antár
e
'a jectuo so; árctic o
tectu arqui
como
Arctu ro, arqui tecto .
carác
xia;
ra; eaquéctico, como caque
~omo
ta,
ter" como carac teres ; colec
colec tar; contr acto (difer ente de ~an
trato acto de contr atar) , como contraçã o ou contr activo ; corre cto, como
corre ção ou corre ctivo; dialec to como
diale ctal; didác tivo , como didét ismo;
dl/ect o, como di/ecç ão; direc to como
direcç ão ou direc tor; ecléti co: como

•

•

como projec ção ou proje ctor; prosp ecto, como praspecçãa ou pross pectiv o;
recto, oomo rectid ão; rejlec tes, rejlec te, reflec tem, como rejlec tir; rejlic ta,
rejlict amos , etc .
r ellicta , rejlict as,
como rejlec tes rejlec tir, etc.: selecla
e selecto, camo selecçãa ou selec tivo;
séptuplo, como septu plicar ; sintác tico,
como sintax e AX=S S" mas etimologicame nte es); táctic a e táctic o, como
tactic ograj ia; etc.
Presc inde- se da congr uênci a gráfic a
referi da no último núme ro, quand o
deter mina das palav ras, embo ra afins,
divergem nas condições em que entrara m e se fixara m no portu guês.
Não há, por isso, que harm oniza r: assunção com assum ptivo; assun ta, substantiv o, com asum pto, adjet iva; cativo com capto r ou captu ra; diCionáriO'
com dicçã o; vitóri a com victri ce; etc.
BASE VII

Indep enden temen te do c gatur al das
seqüê ncia interi ores cc, cç e ct, e do p
das seqüências nnter iores pc, pç e pt,
elimi nam- se conso antes vária s de outras seqüências, semp re que são invariàve lment e mudas, quer na pronú n,.
cia portu guêsa , quer na brasil eira. As
mesm as conso antes porém . se conse rvam (ou se subst ituem par outra s equivalen tes ,dentr o das norm as da escrit a
simpl ificad a) . no caso deserem invarLlvelmel'lte profe ridas ou de oscila rem
entre a prolação e o emud ecime nto.
Assim:
1. O) b da seqüê ncia bd; mant éém- se,
apesa r de nem sempre soar, no adjetivo e suust antiv o súbdi to;
2.°) b da sec:üê ncia bt: mant ém-s e,
por não ser geral o seu emud ecime nto,
em subti l e derivados;
3. O) c da seqüê ncia cd: elimi na-se ,
por ser semp re mudo, em anedo ta e
respectivos derivados ou compostos,
assim como erro senédoque;
4. o g da seqüência gd: elimi na-se ,
por ser semp re mund o, em Emíd io e
Mada lena . ao passo quese mant ém, por
nem semp re ser mudo. em amíg dala e
respectivos derivad:ls ou compostos;
5. O) g da seqüê ncia gm; elimi na-se
em aume ntar, fleum a, etc .. mas conserva -se em tôdaE as palav ras em que
invar iàvelm ente se profe re, como apo-

ec!ec tismo ; Egipt o, como egipc io; eléctnco, como electr iCida de; epilép tico.
como epilep sia; espectro, como espectral; exacto, como evact idão; exceptO'
como excepção ou f(xce ptuar ;; jlectes,
legma diafra gma, jrag1n ento;
flecte , jlecte m, como flecti r' héctic o
6. O) g da seqüê ncia gn; conse rva-s e
como hectic idade ; objec to ~omo ob:
01como
o,
em Agne lo, designar, etc., mas elijecãão au objec tiva; oljact
opcomo
,
mina -se em tôdas as palav ras em que
f,!c,ção ou aljac tivo; óptico
'
is-mo
optim
ê invar iàvelm ente mudo, como assin atzc/dade; óptim o, como
cio,
profe
;
tura, Ináci o, Inês, sinal;
predi lecto, como predil ecção

-16-

m da seqüência mn: mantémse, embora nem sempre soe em am7.0)

nistia, amnistiar, indemne, indemnização, indemnizar ominimodo, omnipotente, mas eliminar-se em condenar,
dano, ginásio, ônibus, solene, sono;
8. ° p da seqüência inicial ps: con-

quanto geralmente se mantenha elimina-se excepcionalmente, em salmo e
salmodia, assim como nosderivados
destas palavras;
9. O) s da seqüência xs: elimina-se,
por ser invariàvelmente mudo, em
exangue, e nas palavras em que está
seguido de outro consoante: expuição,
extipuláceo, extipulado (parónimo de
estipulado), em vez de exspuição, exstipuláceo, exstipulaão;
10.°) ph da seqüência de origem grega phth: ao passo que perdura sob a
forma de f, tal como o th seguinte sob
a forma de t, tal como osiç'p

a forma de t, em grande número de
palavras como afta, difteria, flártico,

fliriase, flórico oftalmologia etc., eU-

.mma-se em apotegma, ditongo, tísico,
tisiologia , etc.;
11. o) th da seqüência de origem grega thm . perdura sob a forma de t, embora nem sempre seja proferido em
aritmética e aritmético, mas eliminase em asma e derivados.
BASE VIn

As consoantes finais b, c, 11" g e t
mantêm-se. quer seja mudas quer
proferidas, nas formas onomásticas em
que o uso as consagrou nomeadamente antropónimos e topónimos da tradição ' bíblica: Jacob, JOb, Moab; Issac;
David, Gad; Goy, Magog; Bensabat,
Josafat.

Integram-se também nesta normao antropónimo Cid em que o d é sempre pronunciado; os topónimos Madrid
e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado , ora não; e o topónimo Calecut ou Calicut, em que o t se encontra nas mesmas condições.
BASE IX

O emprêgo do é e do i, assim comO
do o e do u, Ilm sílaba átona, regula-se
fundamentalmente pela etimologia e
por particularidades da história das
palavras. Assim se estabelecem variadísimas grafias.
a) com e ei: ameaça, amealhar,
antecipar arrepiar, balnear, boreal,
campeão, cardeal (prelado ave, planta; diferente de cardial - "relativo à
cárdia") , Ceará, côdea, enseada, enteado, FloreaI, janeanes lêndea, Leo-

nardo. Leonel, Leonor, eLopolão Leote linear, meão, melhor, nomear, peanha quase (em vez de quási> , real. semear, semelhante, várzea; ameixial,
Ameixieira, amial, amieiro, arrieiro,
artilharia, capitdnia, cordial (adjetivo
e substantivo) corriola, crdnio, criar,
diante, diminuir, Dinis, ferregial , Filinto, Felipe (e idênticamente Filipa,
Filipinas etc.), freixial, giesta, I danha,igual, imiscuir-se tmgualável lampião
limiar, Lumiar, tumieiro, pátio, pior,
tigela tijolo Vimieiro, Vimioso Virgílio
(em vez de Virgílio);
b) com o e u: abolir Alpendorada;
assolar, borboleta, cobiça, consoada,
consoar costume, discolo. êmbolo engolir epístola, esbaforir-se, esboroar,
.fardndola, temoral Freixoeira, girândoIa, goela, 1ocoso, mágoa, névoa, 11.6dia, óbolo Páscoa, Pascoal, 'Pascoela,
polir, Rodolfo, távoa, tavoada, tárala,
tômbola, veio (substantivo e forma do
verbo vir); água, aluvião, arcuens~,
assumir, bulir, camândulas, curtir,
curtume, embutir, entupir, fémur, tistula, glândula, íngua jucundo, légua,
Luanda lucubração, 19ar, mangual,
.IIfanuel, mingua, Nicarágua pontual, •
régua, tábua, tabuada, tabuleta, tréguae vitualha.

Sendo muito variada as condições
etimológicas e fonético-históricas em
quese fixam gràficamente e e i ou o'
e u em sílaba átona é evidente que
so a consulta dos vocabulários ou dicionários pode indicar, muitas vêzes se
deve empregar-se e ou i, se o ou u.
Há, todavia. alguns casos em que o
uso dessas vogais pode ser fàcilmente
sistematizado Convém fixar os seguintes:
1. ° Escrevem-se com e, e não com
i antes da sílaba tónica os substantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em eio e ela, ou
com êles estão em relação directa.
Assim se regulam: aldeão, aldeola, aldeota por aldeia; aveal, por aveia;
baleai, por balela; bole eira por boleia;
cadeado, por cadeia; candieiro, por
candeia; centeeira e centeeiro, por
centeio; colmeat e cOlmeeiro, por colmeia; córreada correame, por correia.
2. o Escrevem-se igualmente com e,
antes de vogal oU ditongo da sílaba
tónica, os derivacjos de palavras que
terminam em e acentuado (O aual
pode representar um antigo hiato:' ea,
ee ) : galeão , galeota , galeote de galé;
guineense, de Guiné; poleame e poleiro, de polé.

•

•
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r

3. o Escrevem-se com i, e não C:Jm
e. antes da sílaba tónica os abjeti ;os
e substantivos derivados em que el!tram os sufixos mistos d~ formaçã:)
vernácula !ano e iense. os Quais. são
o resultado da cembi.nação dos sufixcs
ano e ense com um i de origem ana ..
lógica (baseado em palavras ontle ano
e ense estão precedidos de i, pertencente ao tema; horaciano, italiano,
duriense tlaviense. etc. ) açonano,

perguntar. e não pregunta preguntacio! preguntante, preguntão . repreguntal. Contudo, as formas
prequntll r ,
j,rciJunta, etc. a~il!l como Jutras
(prC{!Unia7 pr.:!gunta, etc.) todas elas

cabo-verdiano,

Consideram-se normais na escrita
corrente as formas quer e requer , elos
verbos querer e Tequerer, em vez de

camoniano,

goisiano
(relativo a Damião de Góis"). soto-

eliano, torriano ("de Torres Vedras" J
siniense
("deSines'). torriense (" de
povoação chamada Torres").
4. o Uniformizam-se com asterminações ia e ia (átonas) . em vez de eo e
ea, os substantivos que constituem variações. obtidas por ampliação de ou·tros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular) ( de cume; hástia,
de haste; réstia, do antigo reste; véstia, de veste.
5. o Os verbos em ear podem distinguir-se pràticamente, grande número
de v~z s. dos verbos em iar, quer pela
formação ao mesmo tempo. Estão no
primeiro caso todos os verbos que se
prendem a substantivos em eio ou eia
(sejam formados em português ou ve·
nham já do latim): assim se regulam:
aldear, por aldeia: alhear. por alheIO;
cear, por ceia; encadear. por cadeia:
idear, por ideia; pear por peia, etC'L
Estão no segundo caso todos os verbo.'>
quetêm normalmente flexos rizot.ónicas em eio, eias, etc., desde qeu não
se liguem a substantivos com as terminações átonas ia ou ia (cc mo an-

•

siar ou odiar; clarear, delinear d~
vanear, falsear, granjear, guerrew',
hastear nomear semear. etc.
6. o Não é lícito o emprego de u fi-

•

nal átono em palavras de origem latina. Escrever-se por isso: moto . em
vez de mtou (por exemplo. na expressão de moto próprio) ; tribo, em vez de

•

tribu.

7. o Os verbos em oar distinguem-se
pl'àticamente dos verbos em uar Dela
sua conjugação nas formas rizotonfcas
que têm sempre o na sílaba acentua~
da: abençoar com o como abençoo,
abençoas, etc.; destoar, com o, como
destoa, destoas . etc.

•

BASE X

•
•

O verbo perguntar não admite na
escrita corrente a mudança da sílaba
per em pre preguntar. E o mesmo
Sll dá por conseguinte. com ruaisQ:.ter
palavras dele formadas: pergunta. 'Perguntador, perguntante, perguntão, reProj. 1.9'82-'52

me .::s l'ep:-eselltanteF de val'lações t,)néti:as. podem ser rezistradas em vocabulários e dicionários, para informação dialectológica ou histórica-lmguística.
BASE XI

q!~ere e requeTes ele quer. ele o quer,
ela requer, ela o requer quer dizer. e
não ele quere, ele o quere, ela requere,
ela o requere, quere dizer. São legitimas entretanto, as formas com e fi-

nal, quando se combinam cem o pronome enclitico o ou qualquer das suas
flexões: quere-o, quere-os, requere-a,
requere-as.

A forma quer transmite a sua gr~
fia oi conjunção a qeu deu orig-e m e
mantém-na. além disso em todas as
palavras compostas e locuções pm que
figura: quer... que; bemâme-quer,
malmequer; onde quer que, quem quer
que.
BASE XII

Na representação dos vogais nasaaB
devem observar-se além de outros suficientemente conhecidos, os seguintes preceitos:
1. o Quando uma vogal nasal tem 0'1tra vogal depois dela a nasalidade é
expressa pelo til: datá desealmado,
êarcada, lúa (antigo e dialectal), àa
(antigo e dialactaD .
2. o Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra ou em fim de
elemento seguido de hífen, representase a nasalidadepelo til se essa vogal é
de timbre a; por m . se posui qualquer
outro timbre e termina a palavra : P.
por n, se é de timbre diverso de a e
está cieguido dess atá grã Grã-Bretanha lã, órgã, sã-braseiro (forma d,alectal; o mesmo que são-brasense "de S Braz de Alportel"l : clarim tom,
vacum; tlautins . semi tons, zunzuns

3. o Os vocábulos terminados em ã
transmitem esta representação d oa
nasal aos advérbios em mente que deles se formem. assim como a derivadas
em que entrem sufixos precedidos do
infixo z: cristãmente irmã mente, sãmente, jãzudo, maçãzita, manhãzinha,
romãzeira.

Em complemento dos preceitos de
representação das vogais nasais Importa notar que nas combinações dos
~{, :;_1
Fls. 2
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prefixos in (tanto o Que exp.rime interioridade como o que exprIme neGação) e en (diferente do elemento en,
result[!nte da proposição ems emjim,
er.'ma ntu) cem elementos começados
porm ou n, não se admitem, quanto á
escrita norma1. as seqüências mm e nn,
as quais se reduzem, respectivamente,
a m e a n: imergir, inovação, inato

quer no sentido de "congênito" quer
no de "não nascido"), e não immergir inovação, innato; emagrecer, emodurar . enegrecer, enobrecer e não emmaÍ/'recer, emmoldurar, ennegrecer, ennobrecer.

Os ditongos orais que em parte tanto podem ser tónicos como átonos, distribuiem-se por dois grupos principais.
consoantes a subjuntiva soa i ou u: ai,
ei, éi (apenas tônico) , ei (apenas átono) , oi. ói (apenas tónico). Ó! (apenas
átono) ui; anu, eu éu (apenas tónico),
eu (apenas átono)" iu ou (ditongo
antigo e ainda dialectal, nivelado na
pronúncia normal com o fechado):

braçais, caixote, deveis eirado, tarnéis,
farnéizinhos goivo goivar lençóis lençóizinhos, tafuis, uivar; cacau cacaueiro deu, endeusar ilhéu ilhéuzito mediu
passou regougar. Admitem-se todaVIa,

excepcionalmente, à parte dêstes dois
grupos, os ditongos deA=ãi ou aiQ e ao
( = ãu ou au) : o primeiro rep~ e senta
do nos antropónimos Caeta no e Caetana, assim como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha são-caetano ,etc) : o segundo, representado nas
combinações da preposição a com as
formas masculinas do artigo ou prenome demonstrativo o, ou sejam ao e
aos.

Cumpre fixar, a propósito dos diton ..
gos orais, os seguintes preceitos parti ..
culares.
1. c E o ditongo Ul e não a seqüência
vocálica ue, Que seemprega nas formas de 2. a e 3. a pessoa do singular do
presente do indicativo e igualmente
na de 2. a pessoa do singular do imperativo d()s verbos em uir: constitUiS,
influi, retribui. Harmonizam-se. pDr
tanto essas formas com todos os casos de ditongoui. de sílaba final ou
fim de palavra (azuis, fui. Guarda/ui,
Rui, etc.); e ficam assim em paralelo
gráfico-fonético com as formas de 2. a
e 3. a pessoa dQ singular do presente
do indicativo e de 2. a pessoa do singular do imperativo dos verbos em air
e em oer; atrais, cai, sai, móis, remói,
sói.

2. o E' o ditongo ui que representa
,sempre em palavras de origem latina,
a união de um u a um i átono seguin-

te. Não divergem, portanto, formas
como fuido de formas como gratuito.
E ISSO não impede que nos derivados
de formas daquele tipo as vogaIs u ei

•

se separem; f lu1Ci o. flu idez IlI-i , .

3. o Além dos ditongos oraIS propriamente tiitos. OS quais são todos decrescentes, admite-se como é sabido, a
existência de ditongQs crescentes. Podem considerar-se no número deles os
encontros vocálicos poetónicos, tais os
que se representam gr.ificamente por

•

,

ea, eo, ia, ic, iO, oa, ua ue ou; áurea
áureo, colónia, espécie, eximio, mágoa,
míngua, tenué . tríduo.

Os ditingos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos como
átonos. pertencem gràficamente a dois
tipos fundamentais: ditongos constituidos por vogal com til e subjuntiva
vocálica: ditongos constituídos por vo-gal e consoante nasal, tendo esta o
valor de ressonância. Eis a indicação
de uns e outros:
1. "Os dit-ongos constituídos por vogal com til e sUJuntiva vocálica .são
quatro, considerando-se apenas· a linguagem normal contemporâneas: de

(usado em vocábulos oxitonos e deriva·dos). ãi (usados em vocábulos anoxitonos e derivados) ,do eõe. ExemplO:

•

•

cães, Guimarães" mãe, mãezinha. cãibas cãibeiro cãibra zãibo; mão mãozinhá não, quão (não quaml. sótão, sótãozinho, tão (não tam) ; Camões, orações, oraçõezinhas, põe, repões. Ao

lado de tais ditongos pode, por exemplo, colocar-se o ditongo ui; mas este,
embora se exemplific_ue numa forma
popular como rui, = ruim, representapopular como fui, = ruim , representa-se sem o til nas formas muito e
mui, por obediência à tradição.
2. o Os ditongos constituídos por vogal e consoante nasal equivalente .ao
ressonância são dois: am e em. D1vergem, porém, nos seus empregos:
a) am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais, onde nunca
é lícito substituí-lo por ãos amam. de-

••
,

viam, escreveram, puseram;
.
b) em (tónico ou átono e nIvelado

por vêzes, tanto em Portugal como no
Brasil com a nassaladol emprega-se
em pàlavra.s de categorias morfológicas diversas, incluindo flexões vrebais,
e pode apresentjtr variantes gráficas,
determinadas pela posição. pela acentuação ou simultâneamente pela posição e pela acentuação: bem Bembom
(topónimo) Bemposta, cem, devem,
nem, quem, sem, tem virgem; Benca1fta Ben!eito Benfica, benquisto~ bens,
enfim, enquanto, homenzarrão home1t-

•

•
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,

zinho, nuvenzinha, tens, virgens;
amém (variação de ámenQ, armazem,
convém, mantém, ninguém, porém
Santarém, também; convêm. mantêm.
têm (3. ai" p~ s was do plural>; Armazéns, desdéus, convéns reténs; Belenzada, vintênzinho.
BASE XIV

Prei3cinde-se do acento agudo nas
vogais tónicas e eu de vocábulos oxitonos ou paraxitonos, quando precedidas de vogal que com elas não tor _ mam ditongo, são seguidas de I, m,
n, r ou z finais de sílaba ou entfiO
Ide nh: adail, hiulco . paul: Caim,
Coimbra, l'utm; constituinte, saindo ,
triunfo; demiurgo , influir, sairdes:
aqoiz juiz, raiz; fuinha, mOinho,
rainha.

xv
Dispensa-se o acento agudo nas vogais tónicas i e u de palavras paraxitonas .quando elas são precedidas
de ditor,go; nos ditongos tónicos iu
e ui, quando precedidos de vogal; e
na vogal tónica u quando, numa pa.lavra paraxitona está precedida de
i e seguida de s e outra consoante.
Exemplos dos três casos: baiuca boBASE

caiuva, cauila, tauismo' atraiu' inbluiu, paus; semwsto. '
.
.

Quando as vogais tónicas i e u estão precedidas de ditongo, mas per~
tencem a palavras oxitonas e são fInais ou seguidas de s. levam acento
teiús
agudo: Piauí, teiu, tuiuiú

tuiuiús.

'

BASE XVI

••
:

O ditongo el da terminação eia,
mesmo Que possa soar éi nunca leva
acento agudo em virtude das divergências que neste caso existem não
apenas entre a pronúncia portuO'uesa
e a brasileira, mas também ent~e as
pronúncias de regiões portuguesas .
assembleia .
Escreve-se, portanto:
ateia (feminino de ateu). boleia. Cri-

"!leia, Enetas, Galileia, geleia hebreia,
tdeta . nemeta patuleia plateia do
mesmo modo que aldeia baleia cadeia, cheia, lampreia, sereia, etc:

PGr idêntica falta de pronúncia
uniforme dispensa-se tam;tém o
acento agudo no ditongo ei da terminação eico e no ditongo oi de algumas palavras paroxitonas: coreico,
epopew, onomatopetco; comboio (todávia combóio. como flexão de combOiar), dezoito.

BASE XVII

lI.ssinala-se com o acento agudo,
nos verbos regulares da PrImeira
conjugação a terrr:in:lçaa da pl'lmeira
pessoa do plural da pretéúto ~erfeito
do indicativo: amámaos, louvámos,
etc ..
Serve aqui o aoento agudo, não
para indicar o timbre da vogal tónica,
visto a pronúncia desta carecer de
uniform;dade (nem sempre aberta em
Portugal. nem sempre fechada no
Brasil). mas apenas para distinguir
das corerspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos, etc.), em benefício da clareza
do discurso. as formas pretéritas com
aquela terminação.
BASE XVIII

Emprega-se o asunto agudo nas
palavras que, tendo vogal tónica
aberta sejam homógrafas, de palavras sem acentuaçãc própria. Assim
se diferençam; pára, flexão de parar,
e para, preposição; péla, substantivo e flexão de pelar, e pelas . combinação de per elas; pélo, também
flexão de pelar, e pelo, combinação
de per e lo: pólo substantivo, e polo,
combinação de por e lo; pólos, plural
de pólo, e polos, combinação de por
e los; etc.
BASEXIX

As vogais tónicas a, e e o de vocábulos proparoxitonos levam acento
circunsflexo. quando são seguidas de
sílaba iniciada por consoante nasal e
soam invariàvelmente fechadas nas
pronúncias normais de Portugal e do
Brasil: câmara, pânico, pirâmide;
fêmea, sâmea, sêmola; cômoro. Mas
levam, diversamente, acento agudo
que nesse caso serve apenas para i.:'ldicar a tonicidade, sempre que, encontrando-se na mesma posição, não
soam. todavia com timbre invariável: Dánae, endémico, género, proémio; fenómeno, macedónio trinÓmio.

Regulam-se por um ou outro destes
dois empregos os vocábulos paroxitonos que. precisando de acentuação
gráfica, se encontrem em condições
idênticas. Assim, ânus, certâmen.
tentâmen; mas Amon, bónus, Vénus,
BASE XX

As formas monossilábicas da ~er
ceira pessoa do plural do presentp.
do indicativo dos verbos ter e vir.
têm e vêm, mOO'cooas com acento
cir('unfl.exo oara se distinguirem das
correspondentes da terceira pessoa

•
-20do singular, tem evem, são de emprego exclusivo na escrita corrente,
preterindo assim as formas dissJ1ábicas têem e vêem, que se consideram como diaJectais.
De modo análogo também só de·
vem e:"crever-se correntemente as
formas corr.postas contêm, convêm,
mantêm, provêm, etc., diferençadas
pelo acento circunsflexo das terceiras
pessoas do singular contém convém,
mantém, pr;n;ém etc. e por isso se
prescinde das formas compostas de
têem e ?:êem.
BASE XXI

Ao passa que se emprega o aento
eircunflxc nas formas vrbais paroxitonas em que um e tónico fechado
faz hiato com outro e. pertencente a
terminação em . prescinde--se desse
acento nas formas verbais e nominais paroxítonas em que um o tónico fechado faz hiato com outro 0,
final ou seguido de s. Exemplos:
crêem, dêem , lêem, vêem (dos verbos
crer, dar, ler, ver), e do mesmo modo
descrêem.

desdêem,

relêem,

revêem

(dos verbos descrer, desdar, reler, rever), mas, sem acento circu.ntlexo,
abençoo, condoa-me, enjoa, moa, remoovoos.

Com as formas do segundo tipo mvelam-se na escrita, tal como na
pronúncia, várias formas onomásticas
de origem, grec-latina: Aqueloo, EOO,
etc.
BASE XXII

O emprego do acento circunflexo,
para distinguir formas paroxitonas uU
oxítonas das suas homógrafas heterofónicas, faz-se apenas em dois casos: 1. 0) quando uma palavra com
vogal tónica fechada é homógrafa de
uma palavra sem acentuação própria;
2.°) quando uma flexão de determinada palavra, também com vogal tónica fechada, é homógrafa de outra
flexão da mesma palavra em que a
vogal tónica soa aberta. Assim se diferençam, no primiero caso (em que
não se inclui a forma verbal como, escrita tal qual a partícula como, por
esta poder ter acenuação própria);
côa, flexão de coar, ecoa, combinação
de com e a (do mesmo modo C6a,
topónimo); cóas . também flexão de
coar, e coas, combinação de com e
as: pêlo, substantivo, e, pelo, combinação de per e lo; pelOS pural de
pêlo, e pelos, combinação de per e los;
pêra, substantivo, e pera, preposição
arcaica (mas o plural, peras, sem
acento) ; pêra, substantivo, e pera,

conjunção arcaica
(mas o plural,
peras. também sem acento); Pêra,
antropónimo (com acentuação própria, embora de origem proclítica), e
a mesma conjunção pera; pólo, substantivo. e polo, combinação de por
elo; pólos, plural de
pôlo, e palas,
combinação de por e los; pór, verbo,
e por . preposição; etc.
E assim também se diferençam no
segundo caso: póde, forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo
poder, e pode, forma do presente do
indicativo do mesmo verbo: dêmos,
forma do presente do conjuntivo cio
verbo dar, e demos forma do pre-·
térito perfeito do indicativo do mesmo verbo (embora nesta última flexão nem sempre seja aberta a vogal
tónica) .
Feita esta limitação, prescinde.:se
do acento circunflexo em grànde numero de palavras com vogal tónica
fechada que são homágrafas de outras
com vogal tánica aberta. Quer dizer,:
ccnquanto se distingam na, pronúncia, não se distinguem na escrita formas como: acerto (ê), substantivo, e
acerto (é ) flexão de acertar; açores
(ô), plural de açor (do mesmo modo.
o topánimo AçoreS), e açores (ó), flexão de açorar; aquele (ê), pronome,
e aquele (él flexão de aquelar; aqueles (ê). plural de aquele, e aqueles
(é), também flexão de aquelar; cerca(ê), substantivo, advérbio e elemento
da locação prepositiva cerca de, e cerc (é), flexão de cercar; colher (ê),
verbo, e colher (é) , substantivo, cor
(6), substantivo. e cor (á), elemento
dr locação adverbial de cor; doutores
(6), plural de aoutor, e doutores (Ó),
flexão de doutorar; ele (ê), pronome,
e ele (ê), nome da letra I; eles (ê),
plural de ele (ê), e eles (ê), plural
de ele (e); esse (ê), pronome, e esse
(~), nome da letra s; eSses (ê), plural de esse (ê), e esses (ê), plural de
esse (é); este (ê), pronome, e este
(é), substantivo; esteve (ê), flexão de
estar, e esteve (é), flexão de estevar;
tez (ê), substantivo e flexão de jazer,
etez (é), substantivo; tora (ê), flexão.
de ser e ir, e fora (ó), advérbio, interjelCão e substantivo; tosse (6), também flexão de ser e ir, e tosse (ó),
flexão de fossar; ingleses (ê), plural
d cinglês, e tngleses (é), flexão de inglesar; meta (ê), flexão de meter, e
meta (é), substantivo; nele (ê), combu.ação de em e ele, e nele (é), !i'Llbstantivo; oca (õ), feminino de oco e
oca (Ó), substantivo; piloto (Ô), sub~-

•

•

•

•
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tr"ntivo, e piloto (ó), fl exão de pilotar; portuguesa (ê), feminino d~ portUguêS, e portuguesa (e), flexao de
portuguesar; rogo (ô), substantlvo,_ e
rogo (Ó), flexão de rogar; seres (e),
flexão de ser (ê), e Seres (é), nome
de povo; transtorno (ô), sUbstant,'1o,
e transtorno (ó). flexão de transtor-nar; ve~es te), plural de 1:CZ e vezes
(é) flei:ãJ (te vczar; etc.

,

J

palavra inflexiva acabada em a, por
exemplo pra, já o acento grave não
tem cabimento, porque as duas partes se escrevem distintas. apesar de
fonéLicamente unidas: pra aquele, pra
cqvela, pra aquilo. etc, (a+ a abertO), tal como para aquele, para aquela,
para aquilO, etc,
BASE xxv
"l'N---.
~ CS ....,......
'c'5 e1eriu" t{)''';-'''n~
pv .. __ ",
...
vados, como guianense e guianês" posto
que o u seja I'onéticamente dlStll1to
do g anterior, I'ormando ditongo com
o i seguinte. di.spensam, por SImplIficação ortográfica, o acento grave
com que poderia assinalar-se tal dlStinçao.
;".egue o modelo de Guiana, dispensando igual emprego do acento grave,
a f0:'1,1::: Guiena, aportuguesamento do
topól:lmo francês Guyenne,
..J

BASE XXIII

- Escrevem-se com acento grave, na
parte anterior ao SUfiXO, os advérbios
em mente qu E'pl'ovêm de formas marcadas com acento agudo: beneficamente, contiguamente, diàriamente;
agradavelmente, distraidamente, genuinamente, heroicamente, miúdamente; màmente, somente,

•

Do mesmo modo, escreVGm-se com
acento grave, na parte anterior à terminação, 03 derivados em que entram
sufixGS pi'~ceci;dos do inIi:w z e CUjas
forma~ bc:sica" são Lambem man:adas
com aCei1te agudo: chàvenuzinha, la-

biozinho) j},àcioG..z.da)· Loia:"'tí~d,a) raulhazita, màrti'Oinho, orfãzinha, réptl'btos; anéizmhos, avozmha, caézeiro, chapéu:::inho, chàu:da, heroiZh:i!.o,
mà-::ona, pé~ito, pézorro, pezudo, Sanfa-fézal, sozinho, vintenzito,
EASE XXIV

Segundo o modelo das formas a e
às, resultances da contracção da preposição a com as flexões femininas do
artigo defil11do ou pronome demonstr~t.vo o, emprega-se o acento grave
noutras contracções da mesma preposição com formas do mesmo artigo 'JU
pronome. e oem assIm em contracções
idêntIcas em que o pnmeiro elemento
é uma palavra inflexlVa acabada em a.
Exerr.plos : o e os, contrac,ões da dita
pr'-posição (correspondentes à.s combinações normais ao e aos) com as
formas ° e os; pro, PTà, pros e pràs,
contracções de pra, redução da preposição para, com as quatro formas o,

•

r

a, os e as,

•

Analogamente, faz-se uso do acento
grav..: na.s contracções da prepOSição
a com as formas pronominais demonstratlvas aquele, aquela, aqueles, aquelas, aqu!lo e com as compostas aqueloutro, aqueloutra, aqueloutros e aqueloutros; àquele, àquela, àqueles, àquelas, àquilo, àqUeloutro, àqueloutra,
àquelourtos, aqueloutras, Mas, se taIs

formas, em vez de se contrmrem com
essa preposIção, se contraem com uma

c.....;.~

".~.......

EASE XXVI

Independentemente das contracções
ermu a, àqliele aquela, aquILo, a'7ue{outro. etc .. , que o acento grave dlferen;;:. - ele a, aquele, aquela, aquilo
aqueloutro, etc. (veja-se a t.::tse XXIV',
apen::tE num caso se emprega est8
acento para distinguir U!l~a palavra da
sua 110mOoTd.l heterofónica: quando
uma form~ com vogal aberta em sílaba átona está em homografia com outra que lhe e etimologlCamente paralela e em que a mesma vogal e surda, pele menos na pronúncIa portuguesa. Assim se diferençam: agora,
interJelçao usada no Norte de Portugal, e agora, adverblO, conjunção e lDterJelção; o, à os, as. formas arcaicas
de artigo definido ou pronome der.lOnSérativo. e o. a, os, as; preguntar,
p.'ebelsmo equivalente à forma normal
perguntar (veja-se a base X), e preguntar; etc
Em virtude desta limitação, dispensam o acento grave muitas palavras
com vogal atona aberta que são homogra.fa& de outras em que a vogal
correspondente, pelo menos em Portugal, é normalmente surda, NiveIam-se, portanto, na escrita, sem
embargo da sua diferen<:lação na pronúncia, formas como as seguintes:
acerca (à ,., ê), advérbio e elemento
da locução prepositiva acêrea de, e
acerca, flexão de acercar; aparte (à),
sub;::tantivo, e aparte, flexão de apartal" asinha (à), diminutivo de asa, e
asii!ha advérbio; ave (é), interjeição
(consequentemente, ave-maria, e não
a'Ué-maria) , e ave, substantivo; mo-

-22substantivo, e molhada,
flexão de molhar; pregar (é) , verbo,
e prefiar, também verbo; salve Cé). interjeição, e salve, flexão de salvar; etc.
lhada

AO),

BASE XXV!!

o trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portuguesas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo
que haja separaçã<J de duas vogais
que normalmente formam diwngo:
saudade. e não saildade, ainda que te-,
trassílabo; saudar, e não saildar. ainda
que trissllabo; etc.
Em virtude desta supressão, abstraise de sinal espeCial. quer para distinguir, em sllaba átona, um i ou u de
uma vogal da sílaba anterior, quer
para distmguir, também em sílaba átona, um i ou u de um ditongo precedente, quer para distinguir. em sílaba
ttnica ou áwna, o u de gu ou qu de
um e ou ' seguintes: arruinar, cons-

..
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tituiria, depoimento, eSmiuçar , faiscar,
taulhar. oleicultura, paraibano, reunião . abaiucado aUiqui, caiumà.. cauixi,
maulense; aguentar . anguiforme arquir bilingue, lingueta, linguista: linguistico; apropinque (com a variação
apronpinqueQ. cinquenta, delínquem
(com a varlação delinqàem) , equestre, frequentar tranquilo, ubiquidade.

"'0
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~..J
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BASE XXVIII

Emprega-se o hifen nos compostos
.err que entram. fonéticamente distin' s (e. portanto com acentos gráficos,
se os têm a parte) dOIS ou mais substantivos, ligados ou não por preposi;;
ou outro elemento um substantivo
e um adjectivo. um adJectivo e um
substantivo, dois adjectivos ou um
adjectivo e um substantivo com valor
adjectivo, uma forma verbal e um
substantivo, duas formas verbais ou
tUnda outras combinações de pala~ras.
e em quI. o conjunw dos elementos
ma,ltida a noção da composição for~
ma um sentido único ou uma aderêncla de sentidos . Exemplos: água-decolónia, arco-da-velha , biSpo-conde,
bri: _cos-de-princesa . cor-de-rosa (adJectivo e substantivo invariável). decreto-lei, erva-de-santa-maria, médico-cirurgião. rainha-cláudia, rosa-doiapão! tio-avô; alcaide-mor, amorperfetto, cabra-cega, criado-mudo cristão-novo, toga-fátuo . guarda-nocturno,
homem-bom, lugar-comum, obra-prima, stf,ngue-frio, alto-relevo, baixo-relevo, belas-letras, boa-nova (insecto)
grande-oficial, grão-duque, má-crid-

ção. primeiro-ministro, primeiro-sargf'nto. quota-parte; rico-homem, ~e
flunda-feira, segundo-sargenti. amarelo-claro , azul-escuro. azul-ferrete, azultopázio. castanho-escuro, verde-claro,
verde-esmeralda, verde-baio . verdenegro, esmeralda, verde-gaio, verdenegro , verde-rubro conta-gotas, defta-gatos, finca-pé , guarda-chuva, pa-_
ra-quedas, porta-bandeira , quebra-luz,
torna-viagem, troca-trintas;- puxa-puxa, ruge-ruge . assim-assim <advérbio
d!:. modo), bem-me-quer bem-te-m,
c h. o v e- não-molha, diz-que-diz-que,mai s-qtLe-perfeito, maria-já-é-dia, menos-mal ( = "sofrivelmente") , menosmau ( = "sofrível"). Se. porém. no

,

,

conll.. nw dos elementos de um composto. estilo perdida a noção da composlção, faz-se a aglutmação -completa: gtrassol, madrepérola, madressilva,
pontape.

De acõr'io com a sespécies de compostos que flcam indicadas, deveriam:,
em prmciplO, exigir o uso do 'hifen todas as espécies de compostos do vocabulário onomástico que estivessem em
üiél.ticas condições morfológicas e
semânticas Contudo. por simplifica-'
ção orwgráfica, esse uso limita-se
apenas a alguns casos, tendo-se em
consideração as práticas corrente.
Exemplos:
a) nomes em que dois elementos se
ligam por uma forma de artigo:

•

Albergaria-a-Velha, Montemor-o-Novo,
Trás-os-Montes;

b) nomes em que entram os elementos grão e grã; Grã-Bretanha,
Grão-Pará;

C) nomes em que se combinam simétricamente formas onomásticas (tal
como en, blspo-conde, médico-cirurgião. etc.): Austria-Hungria, CroáciaEslavónia;

d) nomes que principiam por um
elemenw verbal: Passa-Quatro, Quebra-Dentes,
Fortes;

Traga-Mouros,

Trinca-

e) nomes que assentam ou correspondem diretamente a composws de
vocabulário comum em que há hifen:
Capitão-Mor, como capitão-mor; Norte-americanos, como norte-americano;
Peles-Vermelhas, como pele-vermelha;
Sul-Africanos, como sul-africano; Todo-Poderoso, como todo-poderoso.
Limitado assim o uso do hifen em
cmposto~ onomásticos formados por
justaposição de vocábulos são variadlssimQ sos compostos do mesmo tipo
que prescindem desse sinal; e apenas
se admite que u mou outro o tenha

•

,

•
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em parte, se o eXIgIr a analogia com
algum dos casos supracitados ou se
entrar na SUa formação um vocábulo
escrito com hifen; A dos Francos (POv()ação de Portugall. Belo Horizonte,
Caste!o Branco I topónimo e antro pónimo; com ~ nl'i::ção Castelo Bran-

•

co) . . Entre ,1mbos-os-Rzos, Figueira
da Foz, Foz Tua , Freixo de Espada a
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques, Minas Gerai~ , Nova uelândia,
Ouro Preto, Ponte de Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santa Rita do
Passa-Quatru , Sâo (Ou S.) Mamede
de Ribatua, Torre de Dona (ou D . J
Ghama, Vila Nova de Foz Côa. Entre-

,

J

tanto ,os derivados directos dos compostos onomasticos em referência, tan'to dos que requerem como dos que
di.'iperisam o uso do hifen, eXIgem este
sinal, à maneira do que sucede com
os derivados directos de compostos SImilares do vo-cabuláno comum. Quer
dizer : fio mesmo mcdo que se escreve,
por exemplo, bem-me-querzinho, grande-o/iczalato . gráo-mestrado, guardamoria, pára-quedista, Santa- /ezal em
harmonia com bem-me-quer , grandeoj~ciat grão-mestre. guarda-mor. páraquedas, santa-te, deve escrever-se: belo-horizonti'w,
ae Belo Horizonte;
castelo-vidense , de Castelo de Vide;
el.pirito-santense , de Esp!rito Santo;
ju;-,-/orano , de Juiz de Fora; pontelimense, de Ponte de Lima; portoulegrense, de Porto Alegre; são-tomense, de São, (ou S.) Tomé; vilarealense, de Vlla Real.

•

Convém Observar, a propósito, que
as locuções onomásticas (as quais diferem dos compostos onomásticos como quaisquer locuções diferem de
quaisquer compostos, ISto e. por não
constitUlrem unidades semânticas ou
aderências de sentidos, mas conjuntos
vocabulares em que os respectivos
componentes, apesar da associação que
f1lrmam, têm os seus sentidos individualizados) dispensam, sejam de que
espécI_ forem, o uso do hifen, sem
prljuizo de este se manter em algum
componente que ja de SI o possua;

,

Amenca do Sul. Beira Litoral, Gália
Ci~alp~na, Irlanda do Norte; Coração
de Leao, Demónio do MeiO-Dia, Príncipe Perfeito, Rainha Santa; etc. Es-

•

tão assim em condições iguaIS às de
to.,das as locuções do vocabulário comum, as quais, a não ser que algum
dos seus componentes tenha hífen (ao
deus-dará, á queima-roupa, etc.), inteiramente dispensam êste sinal, como

se pOde ver em exemplos de várias espéCies;
a) locuções substantivas; alma de
cãntaro, cabeça de motim, cão de
gnarda, criado de quarto, moço de recadoS, sala de visita;;;
in IQCuçô;:s acijctivas: cor de açatrilo, cor de café com leite, cor . de
vinho (casos diferentes de com-derosa, que não é locução, mas verdadei-

ro composto, por se ter tornado unidade semântica);
C) locuções pronominais; cada um
ele próprio, nós mesmos, nós out1"OS,
quem quer que seja, uns aos outros;
d) locuções adverbiais; à parte
(note-se o substantivo aparte) de mais
(locução a que se contrapõe de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, etc.), depois de amanhã, em cima, por certo, por isso;
e) locuçues prepositivas; abaixo de,
acerca de. acima de, a fim de, a par
de, à parte de, apesar de, aquando
de, debaixo de, enquanto a, por baixo
de, por cima de, quanto a;
f) locuções conjuncionais; a fim de
que, ao passo que, contanto que, logo
que, por conseguinte v,sto comO.
BASE

XXIX

Emprega-se o hífen em palavras
formadas com prefixos ct,e orIgem grega ou latina, ou com outros elementos
análogos de origem grega (primitivamente adjectivas), quando convém não
os aglutinar aos elementos imediatos, por motIVO de clareza ou expressn idade gráfica. por ser preciso evital' má leitura. ou por tal ou tal prefixo se" acen tuado gràficamente. Assim o documentam os seguintes casos:
1. O) compostos formados com os prefixo: contra, extra (exceptuando-se

extraordinanoQ, infra, mtra, supra e
ultra, quar,do o segundo elemento tem
VIda à flarte e começa por vogal, h ,
r ou S; contra-almzrante, contra-harmónico, contra-regra, contra-senha;
extra-axilar, extra-humano, extra-regulamentar, extra-secular. infra-axilar, infra-hepático, infra-renal, in/rasom, intra-hepático, intra-ocular, intra-raquldiano; supra-axilar, suprahepático, supra-renal, supra-sensível;
Ultra-humano, ultra-oceânico, ultraromântzco ultra-som;

2 O) compostos formados com os elementos de origem grega auto, neo,
prato e pseudo , quando o segundo
elemento tem vida à parte e começa
por vogal, h, r ou s; auto-educação)

•
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auto-retrato, auto-sugestão; neo-eScoll'!stlco, neo-helénIco, neo-republicano,
neo-soclal!sta; proto-arico, proto-histónco, proto-romântico, proto-suljureto; pseudo-apóstolo, pseudo-revelação
pseudo-sábto ;

3.0)
c8mpostos fo,mados com os
prefi;'os anti arquz e sem!, quando o
segundo elemento tem vida à parte e
começa por h, z, r ou s: anti-higiéni-

co, anti-ibérico, anti-religioSo, antisemita, arqw-hipérbole, arqul-irmandade. arqui-rabino, arqtti-secular, semi-homem, semi-interno, semi-recta,
semI-selvagem;
4.°) compostos formados com os prefIXOS ante, entre e sobre quando o segundo elemento tem vida à 'Parte e
começa por n.: ante-histórico, entrehostil, Sobre-humano;

compostos formados com os
pr 'fixos luper . inter e super, quando o
segundo elemento tem vida à parte
e começa por h ou por um r que nao
se liga fon eticamente ao r anterior:
5.°)

hiper-humano, inter-helénico. interr(;sistente, super-homem, super-requintado;
a) do, da, doS . das, dele, dela, dele.S. delas; deste, desta, destes, destas,
d!Sto; desse. dessa, desses, dessas,
disso; daquele, daquela daqueles, daquelas, daquilo; destoutro. destroutra,
dcstrontros.
destroutras;
dessoutro,
dessoutra, dessoutros. dessoutras' daqueloutT(" daque/Qutra, daquelóutros,
daqueloutras; daqui; daí; dali; dacolá;
donde; dantes (= "antigamente");
b) no, na, nos, nas; nele, uela
neles, nelas, neste. nesta. nestes nes:
ta..s. nisto, nesse. nessa, nesses. ';'essas,
nISSO, naquele naquela naqueles naquelaS, naquüo, nestroutro, nestóutra
nestoutros, nestoutras; nessoutro, nes~
soutra, nessoutros, nessoutras, naqueloutro, naqueloutra, naqueloutros, naqueloutras, num , numa nuns. numas,
noutro, noutra, noutros, noutras. noutrem. nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nalguém, nalgo;

2.°) por uma ou duas formas vocabula,res, .~ enão constituem, de modo
fIXO, umoes perfeitas (apesar de sere,ln ?orrentes com esta feição na pronunCIa portuguesa): de um. de uma.
de uns, de umas. JU dum, duma duns
dumas, de algum, de algumas, 'de al~
guns, de algumas, de alguém, de algo.
de algures, de alhureS, ou dalgum,
dalguma, dalguns, dalgumas dalguém
dalgo dalgures, dalhures. d~ outTO, d~
outra, de outros, de outras, de outrem,

de outrora, ou doutro, doutra, doutros,
doutras, doutrem, doutrora, de aquém
ou claquém . de além ou dalém, de entre ou dentre.

0- acôrdo com os exemplos deste
último tipo. tanto se admite o uso da
lúcuçãc adverbial de ora avante como
do advérbio que representa a contracç"o dos seus três elementos:' dora-

•

vante.

Relativamente às combinações da
prt "osição em com formas articulares
e pronominais, observe-se que legitimamente coexistem com elas, abonadas pela tradição da Lmgua, construções em que essa preposição se não
combina com tais formas: em o
no, em um == num. em algum
=nalgum, 3m outro == noutro, etc.

XXXIV
Quando a preposIçao de se combin ' com as formas articuladas ou prol1on:mais o. a, os e as ou com.quaIsquer pronomes ou advébJOs começados
por vo;;al. mas 2con tece estarem essas
palavras integrad as em construções de
infinitIVO não se emprega o apóstrofo, nem se funde a preposição com a
forma ImedIata escrevendo-se estas
dnas separadamente: a fim de ele
compreender: apesar de não o ter visBASE

to; em virtude de os nossos pais serem
'bor ciosos; por causa de aqui estares.

•
•

•

XXXV
Faz-se uso do apostrofo para cindir gràficamente uma contracção ou
a~Jutinação
vocabular, quando um
elemento ou tracção respectiva pertence propriamente a um conjunto
vocP.bular distinto: d' "Os Lusiadas" ,
BASE

•

d' "Os Sertões"; n' "Os Luszadas".
n' "Os Sertões", pel' "Os Luszadas".
pel' "Os Sertões". Nada obsta, con:

,

tUdO. a que estas escritas sejam
substituídas por empregos de preposições íntegras. se o exigir razão espeCi8j de ciareza. expressividade ou ênfase: de "Os Lusiadas" em "Os Lusíadas, por "Os Lusíadas", etc.
As cisões indicadas são análogas as
dissoluções gráficas que se fazem. ema,o)
compostos formados com os
p:eIixos ab. aa e ob . quando o segundo
elemento começa por um r que não
se liga tonétlcamente ao b ou d anterior: ab-rogar, ad-renal, ob-reptjCiO;

.. 7, ° compostos formados com o prefIXO sub, ou com
seu paralelo sob,
quando o segundo elemento começa

°

.

•

-25por b, por h (salvo se não tem vida
o

-

aut·:moma: subastar, em vez de subhastan ou por um r que nio se liga
!onétlCamente ao b anterior: sub-bibliotecário, wb-hepático,
sob-roda, sOb-roJar;

compostos form:tdcs com os
c'rc;l1;~,
c,'.l3.nclo o segun{Ío
elemento começa pcr I'ozal, /t, m ou

fll'e!'lx~s

n' circum-ambicnte, cíTcum-hospitalur,
circum-murado, C1rCU11l -navegaçâo;
9. O) composto~ tormadcs com o prelixo co, qualldo este tem o sentido de
o

J

<Ia par" e o segundo elemento tem
vida autónoma: co-autor. co-dialecto,
co-herdeiro, co-proprietário;
10. O) compostos formados com os
prefixos com e mal, quando o segundo elemento começa por vogal ou h:
com-aluno; mal-aventurado, mal-humorado;
_ 1. o) compostos formads cm o elemento de. origem grega pan, quando

o segu!ldo elemento tem vida à parte,
e começa por vogal ou h; pan-americano, pan-americanismo; pan-helénico, lJUn-heleniSmo;
12. o) compostos formados com o
prefixo bem, quando o segundo elemento começa por vogal ou h. ou en -

tão quando começa por consoante, mas
êstá em perfeita evidência de sentido: bem-aventurado, bem-aventuranda, bem-humorado; bem-criado, bemfadado, bem-fazente, bem-fazer. bemquerente. bem-querer, bem-vindo;

,

BASE

sub-rogar;

8. O)

•

pés-socrático; pré-histórico, pré-socrático; pro-britnico, pró-germanzco; recém-casado, recém -nasc!do.

13. O) compostos formados com o
prefIxo sem, quando este mantém a
pronúncia própria e o segundo elemento tem vida à parte: sem-cerimónia, sem-número,
sem-razão',
,
14. O) compostos formados com o
prefixo ex. quando este tem o sentido
de cessamellto ou estado anterior: exdirector, ex-primeiro-ministro, rei;

15. O) compostos formados com os
pre:;xos vice e vizo (salvo se o segundo elemento não tem vida à parte:
vice-dómino) , ou com os prefixos soto
e sotu quando sinónimos desses: vicealmirante, vice-cônsul, vice-primeirominzstro; vizo-rei, vizo-reinado vizoreinar; sotacapitâo, sota-patrâó sotapilotCY;
,

16. O) compostos formados com os
prefiXOS que têm acentos gráficos, coml- além, aqllem. pós (paralelo de PÓS),
pré (paralelo de pre) , pró (com o sen• tido de <Ia favor de"), recém: alémAtlantico, além-mar; aquém-Atlânti-co, aquérh-fronteiras; pós-glaciário,

xxx

Emprega-cc o hiten nos. vocábulos
tel minados por suÍlxcs de cngem tUplga.'-r~:·ll (.\.le repl'Cl'cntam formas. adjec~. vas, LOmJ açu, f]uaçu e l1t!T!m,
qUL ldo o primeiro elemento acaba
em vogal acentua-da graficamente ?U
qrando a pronuncIa eXige a dlstmça:o
graflca do;; dois elementos: amoreguaçll, ana1a-mirim, andá-açu,
pim-açu, Ceará-Mrim.

ca-

BASE XXXI

Emprega-se o hifen nas ligações da
le à.s formas monossilábica: do pr~~ente do mdlCatlvo do verpreplJ ~:ç,' 'l

bo haver: I~ei-de, hás-de, há-de, heisde, hão-de.
E'

o h!ie;) que se er.:pl'ega, e

L •• O
Oil r.' ..•3
palavras que ocaslOnalmcEt.e ~e combim.m, formando. nao propnalll~ü,"

o travcssJo, pai'a liga:

'::UE.'>

vOC<lbulos compostos, mgs en"adeamQntos vocilblllal'es: a divisa Liberda-

de-Igualdade-Fratermdade; a estrada
Rio de Janeiro-Petrópolis; o desafio de
xadrez lnglaterra-Frc:nça; o percurso
Lisboa-Coimbra-PoTto.
BASE XXXIII

E' inadmisslvel o uso do apóstrofo
nas combinações das preposições de e
em com as formas do artigo definido, com formas pronommais diVGsa, e co mformas adverbiais (exceptuMo .; que se estabelece nas bases XX:;~V ~ XXXV1). Tais combinações S2.0 representadas:
1.°) por uma só forma vocabular,
se constituem, de modo fixo, uniões
perfeitas;
bor~ sem crnpre:;o do apóstrofo, em
combmaç5cs da prepOSição a com pal?vras nertenceEtes a conjuntos vocabl.lúrês Imediatos; a "A Relíquia",
a "Os LuSíadas" (exemplos: expressões !mpoTtaaas a "A Relíqula"; recon'o a "Os LusíadaS"). Em tais ca-

ses, come e Ól:;'VlO, entende-se que a
disselução g:'àfica nunca Impede na
lF':tura a combmação fonética: a A=
á, a Os = aos, etc.
BASE XXXVI

Pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contracção ou aglutinação

•
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vocabular. quando um elemento ou
fraçãc respeotiva é forma pronominal e se lhe quer dar realce com o
uso da maiúscula (veja-se a base
d' Ele. n' Ele, d' Aquele, n' Aquele,
d'O, r.:O. pel'O. m'O, t'O, Ih'O, ca-

XLV):

sos em qu~ a SC,Ul' ia p:-.rte, forma
masculina. é aplicável a Deus, a
Jesus, etc.; d'Ela, n'Ela, d' Aquela,
n' Aquela, d' A, n' A, pel' A, m' A, t' A,
Ih' A, casos em que a segunda parte,

forma feminina, é aplicável à Mãe
de Jesus, à Providência, etc. Exemplos frásicos: confiamos n'O que nos
salvou;
esse milagre revelou-m'O,
está n'Ela a nosSa esperança,' pugnemos pel' A que é nossa padroeira L
A semelhança das cisões indicadas,

pode dissolver-se gràficamente, posto
que sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma
forma
pronominal realçada pela
maiuscula: aO. a Aquele, a A. a
Aquela (eteudendo-se que a dissolução
gráfica nunca .impede na leitura a
combinação fonética: a O = ao, a
Aquele = àquele, etc.) Exemplos frásicos: a
que tudo pode; a Aquela

°

que nos protege.
BASE XXXVII

Sempre que. no interior de uma
palavra composta, .se dá invariàvelmente, tanto em Portugal como no
Brasil. a elisão do e da preposição
de. emprega-se o apóstrofo: cbrad'água. copo-d'água (planta, etc.)
galinha-d'água. mãe-d'água. pau-d'á~
gua, pau-d'alho, pau-d'arco. Dandose porém, o caso de essa elisão ser
estranha à pronúncia brasileira e 56
se verificar na portuÇ(uesa. o apóstrofo,
é. ~ispensado, escrevendo-se a prepoSIcao em forma integra: alfinete-deama. maçã-de-adão, mão-de-obra, péde-alferes.

Observe-se que no primeiro caso
(elisão inv!lriável) o emprego do
apóstrofo dISpensa o hifen entre a
preposição e o elemento imediato .

8

~
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BASE XXXVIII
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Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do hagiológio, quando importa
representar a elisão das vogais finais
o .es Sant'Ana, Sant'/ago, etc. E'
poIS. correto escrever: Calcada de
Sant' Ana. Rua de Sant' Anà· culto
de Sant'Iago. Ordem de Sant'lago.

Mas, se as
como é o

ligações deste género
caso destas mesmas

Sa í~t' A na e Sant' lago, se tomam
perfeitas unidades mórfkas, soldamse C\'3 dois elementos: Fulano de Sal1i 07: a, ilhéu de Santana, Santana de>
Parnaíba' Fulan'J de Santiago, ilha
de Sandaqo. Santiago de Cacém.
f'rJ. .,a' ~':elo r:L! a '; ',';>La [''l?:t' Ana
e ccng~n(,.13s, en~J1rcga ·s ~ tr. . n1t.;.n o

,

a.ooot:ofo nas lie;ações de duas for-_
rrias antroponimicass. qi.1ando é necessário indicar que r;a primeira seelide um o finoal: Nun' Alvares. Pedr' AlVares, Pedr'Eanes.

Note-s2 que l1'~S casos referidos as.
et';cl'itas com apóstrofo, indicativas de
e·.isão. n':io impedem, de modo algum.
a.s e:-;crit:'\s sem após'rofo: santa Ana,
Nun'J Alvares, Pedro Alvares, et~ ..
BASE XXXIX

OS nomes de raç,as, povos ou p·opulações qualqu~r que seja r\ Sl,;a
modalidade. os nomes pertencentes ao
calendário, com excenção da:, designações dos dias da sema·na. escritas sempre c~m minúscula. e GS r:omcs d~ fe.~
ta públicas tra.dICio:.ais. seja q,:al fóI"
povo a que se refiram. escrevem-se;
todos oom maiús~ula inicial. por constituírem verdadeiras formas onomásti -·as. FxemDlos: ns k,orianos. Oi;

•

°

Americanos ôs B"asileiro~ . Os Cariocas os liispanos. os Lisboetas, os LOU'"
letanos, os M.arcianos Os Mato-G!,Ossenses. os l'/Imhotos. os MurtoS'p.tros,
os Neqrcs. os portuqueses. os Tuptnambás; Abril Brumário, Elafebólion.
Nissá OU Nissáo, Outono. Primavera,
Ramadã ou Rameuiáo. Xebate: Car??a7Jal

(também nome do calendário).

Elafebólias, Lupercais, Saturnais. Tesmo/árias.
Relativamen~e a todes estes noIIlJe5.
note-se que ~ importante distinguir
deles as formas qUe podem corres-polllder-lhes como nomes comuns ~ que,
com-rl tais. exigem o eIIllPregoda m1núscula inicial. muitos americanos,
auaisquer portugueses todos os brasileiros; fevereiro (nome de lnn:a av€)
outonos (cereais qu'e Soe sem€~al\'Il no
Outono). primavera (nome de plan-

tas) .

Note-se ainda que os nomes d.e raças, povos ou populações mant.êm a:
maiúscula inicial. quando empregadOS,
por metonímia. no singular: o Brastleiro = os Brasileiros, o Mineiro;;::=. Os
Mineiros, o Minhoto
os Minh,otos.

=

o Negro = os Negros. o P07,tugues
os Portugueses, o Tupinambá
Tupinambás,

0$

,
•

-27MS;;; XL

E~S:?

FoSC:T\evem-se com maiúscula ini : ial
os vocábulos que nomeiam pessoas de
maneira vaga, fazen(f·o as vêzes dE' a'l.
tropóniJ:l'Jos. como Fulano,
Sicrano,
Beltrano e resnectlvo'i femininos:
FUlano de tal. F:tlano de
disse uma (: )i,(!,'1., l,'n ('17 __
lano, Sicrano e Belirano
mesmo modo. Quando,
o

tal. Fulano

(l~.; Tn; FupenslZm do

porém, um

de&tes vocábulos é sinónimo de indi.
'1;íduo, sujei DO, tipo, etc., ou de formas
femiminas
corresJ;ondentes, consti- tuindo assim verdadeiro sub3itantivi
comum, Já se nã.o escreve COm maiüscuIa, mas COm minús cula : esse fulano,
aquela fulana; um fU!C'-?2o qualquer.
BASE XLI

OS nOillJ~S dos p'C'ntos cardeais e do~
ponto.s cola' erais, que geralmemte se
escrevem com minúscula inicial, recebem, 1-':" c.;ccp.;ãJ, a m;üú:;cula. auan.
-do clesig,1am ngiões: o IV orte do "Bra-

sil; os -mares do Sul; os povos do
Oriente; as terras elo Lev(!nte, o Oczdente
europeu; o Noro.este africano. ,
·
a I w.~uagem do Nord€ste.
•

BAS;;;

XLII

Escrevem-se com maiú3cub, inirial
os substantivos q::!o: designam alk.s
con:citcs poli icos, nacionais ,Ou rel1'
giosos. qllJii,ndo s.e empregam sinteticamente, isto 0, com disp'ênsa de
qusisquer qa-alificativ{'s: ° Estado, o

Império, a Nação; a Lingua, a Pátria,
~ Ra~a; a Fe~ a Igreja, a Religião.
Exemplos fr:i.slco!S: beneficiou o Es.
tado: foi grande culter da Lingua;
propagou a Fé.
BASE XLIII

Escrevem-se com maiúscula inicial
d,~ ciéncias ramos de ciências e artes, quando em especial deSIgnam dlSciplíllas es.colares ou quadro~ de estudos pedagogicamen'e orgamzados. Quer dizer: embora tais
nomes se grafem g,eralmente com mt.
nüsoula (anatomia, arquitetura di-

os no.mes

ret!o cano?Zic~, economia políticd, esCUltura, fz/ogza romãnica, fisica gemi, fr,mética histórica, eografia. glotologia, luinguistica, mediCina música
Pill:.tura, qUímica orgânica,' teOlogia:

etc.), recebem a maiúscula em casos,
ocmo estes: doutorou-se em Direito'
é aluno de Filvlogia Portuguesa, estd

•

•

ma,triculado em Clínica Médica; freq~en.ta as aulas de Geografia Eco.
nomzca; obteve distinção a cadeira
de Fisica; terminou o curso de Pintu.

Ta.

XLIV

F"c:evem-E,e ['Qm maiúsculas
.r}[t ;5.

DRe;)

c:t::.çCc:s,

C'S tí~r.~C3

inl-

c S'JDti ...

c'e livros, de publicações periódicas e de producões Rrtí.'iticas: O Primo Basílio - ESpl.sóii9 Doméstico. Os

l.u!os

SeitÕf's. Se:'õe;; r. r:r7:::'i,,,;": A oNite
tnOl~C de }or::.alJ
n:t.n.c Of~cia,~. RevIsta Lusztana; O Desterrado (estátua
de Sraref dos Reis). O Guarani (ópera de Carlos G:Jmes> , Transfiguração

(quadro de Rafael). No entanto, escrevem-s·e com maiús,culas iniciais( ou
minúscula exclusiva, se unilíteros),
sem prejuizo de hawr sempre maiúsc~lla 1'.3. primeira p'1lavra, os seguintes ccrnpone:ltes de tí'uk s e subtitulos de~,te gênero' 1.0) formas do artigo
definido 0'1 do pron:Jme demonstra(prep-cs:ções, ad verbios, etc.), simples
tivo afim' 2.°) oalavrus infle:dvas
(preposições. advérb:os. etc.). simples
(}C! combinadas co m?,; m~s:!l3.sf<)r
mas; 3.°) locuções relativas a q11!\1quer categoria de p3.!avras inf'c:{jyas
e oombinadas (u não de modo idê.ntiro. Exemplos d '}, três casos: Contra
u Mi!itarismo, Sóror Mariana, a Freira Po,tuguesa; A J!/Io7gGdinha dos CanaViais - Cronic:! da Aldeida. Mil e
Seiscentas Léguas 1Jelo
A.tlâ1/tico,
Oractio aos Mocos. Ref/exõ?S sôo,e a
Língua Portuguesa. Voltareis. o Cristo?· Algumas Palavras a respeito de
Púéaros em Portugal. A 1Jropósi~o de
Pasteur, Viagem à roda da Parvónia,
BASE XLV

As formas pronominais referidas a
sagradas (Deus, Jesus, Maria, etc.)
podem
escrever-se com
maiúscula inicial (ou maiúscula exclusiva, se unilítel'as), quando há intuito de lhes dar especial relevo
(veja-,slO a base XXXVI): de. ... :camentidad~s

Lhe culto fervoroso; 1!: Ela a nossa
protetim; invocamo-Lo muitas vezes;
veneram:Js O que nos salvou.

Por sua vez, devem conservar a
maiúscula, quando transcritas, as formas pronominais que p.e.ssoas de alta
hierarquia referem a SI mesmas e a
que dão, segundo usos consagrados,
esse realct gráfico; Eu, Nós, Nosso. etc.
BASE XLVI

OS nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, sejam quais forem os respectivos graus, assim como
os vocábulos que designam títulos,
qualquer que seja a importância d~
tes, escrevem-se em regra, com mInúscula inicial, ressalvada, claro está,

•
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a possibilidade de emprego da maiúscula em complementos que OS especifiquem: o arcebispo de Braga, o con-

.selheiro F., o duque de Caxias, o imperador, o marquês de pombal, o patriarca das tndias, o presidente da
República, o rei de Inglaterra, o reitor
da U7!iversidade. Sem embargo. usa-se
a m .... iúscu~ a em qualquer vocábulos

deste gênero, se assim o exigem práticas oficiais (correspondência de funcionários com superiores hierárquicos,
a ssinatura de documentos por certas
altas personalidades, etc.), ou se eles
se encontram abrangidos por preceitos
ortográficos especiais, como nos casos
seguinte: Ao insigne Reitor da Universidade de... (início de uma dedicatória: Reitor, em vez de reitor, por
d ef erên ci a); Dom [ou D.J, Abade
(Abade, com maiúscula, por atracção
gráfica da forma de t r a t a m e n t o
(Dom): Senhor [ou Sr.]; Professor
[ou Pro/.J (Professor, com maiúscula,
por a tracção gráfica de Senhor): Sua
Excelência [ou S. Ex. a ] o Presidente
da República (PresIdente, com maiúscula, por atracção gráfica de Sua Excelên cia) .
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Os titulos universitários bacharel,
dout or, licenciado e mestre, este últi-

mo aplicnd;) aos antigQs graduados em
Artes, escrevem-se em atenção ao uso,
com maiúscula inicial, se se empregam
abreviados e antep<Jstos a nomes de
pessoas (ao modo do que acontece com
a abreviatura de padTe: pe Antônio

Vieira); o Bel. Antônio de Azevedo, o
DT, FranciscQ de Castro, o Ldo. João
Franco Barreto . M . André de Resende.

O mesmo se aplica, como é óbvio, as
abreviaturas das flexões respectivas:
a Dr. a ... , a Lda ..... os Drs .... , os
Ldas .... , as Dras .... as Ldas .... Ressalva-se, no entanto, a possibilidade
de todas estas formas, mesmo escritas
por extenso, levarem a maiúscula, se
porventura o exigirem preceitos particulares: Caro Doutor muma carta),
caS() em que a maiúscula resulta de
deferência; Senhor [ou Sr.] Doutor,
Senhor [ou Sr.J Licenciado, casos em
que a maiúscula resulta de atração
gráfica da forma de tratamento Senhor
(notem-se as grafias com abreviação
integral: Sr. Dr., Sr. Ldo.); Museu
Etnológico do Doutor Leite de Vasconcelos, caso em que a maiúscula é de-

terminada pela natureza da combinação vocabular (nome de uma instituição oficial).
As fQrmas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos

de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (ou minúscula
exclmiva, se uniliteras), desde que
sejam: 1.0) formas do artigo definido;
2.°) palavras inflexivas simples ou
combinadas com as mesmas formas;
3.°) locuções relativas a qualquer categoria de palavras inflexivas e combinadas ou ni:.o de modo idêntico.
Exemplos dos três casos: Entre-os-Rios
(povoaçâo de Portugal), Montemor-oNovo, Trás-os-Montes; América do
Norte, Entre Douro e Minha, Freixo
de Espada à Cinta, Santo André da
Borda do Campo, Rio Grande do Sul;
Rossio ao sul do Tejo, Viana de a par
de Alvito (OU Viana a
de Alvito) .

par

Esta norma é extensiva a quaisquer
combinações de palavras que se es~
crevam com maiúsculas iniciais (veja-se o que ficou expresso na base
XLIV, a propósito de títulos a subtítulos de livros) . Exemnlos: Festa da

Raça; Instituto para a' Alta Cultura;'
República dos Estados Unidos tio Brasil; Rua do ouv idor.
B,\SE XLVIII

A divisão silábica, que em regra se

faz pela soletração (a - ba-de, bru-me,
ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, máxi-mo, á-xi-do. ro-xo, tme-se, e na

qual por isso, se não tem de atender
aos elementos constitutivos dos vocábulas segunda a etimologia (a-ba-ll-e-

nar, bi-sa-vó. de-sa-pa-re-cer. di~sú
ri-co, e-xá-ni-me, hi-pe-ra-cú-sz-co,
i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-Iar su-perá-ci-dol. obedece a vários preceitos

particulares, que rigorosamente cumpre segUir, ql~ando se tem de fazer
em fim de linha, mediante o emprego
do hífen, a participação de uma palavra:
1. o São indivisíveis no interior de
palavra, tal como inicialmente, e formam . p<Jrtanto, silaba para a frente
as sucessõ~s de duas consoantes que
constituem perfeitos grupos, ou sejam
(com excepção apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em b
ou d: ab- ll ligação. ad- ll ligar. sub- l llunar , etc., em vez de a-Ilblegação, a-li
di ligar, su- Il blunar. etc.) aquelas sucessões em que a primeira consoant.e e
uma labial, uma gutural, uma dental
ou uma labiodental e a segunda um
I ou um r; a- li blução, ceie- librar, du-II
plicação, re- 11 primir; a-l iclamar, de- J I

creto, de- I lglutição, re-l lgrado; a-I l tl~
tico, cáte-Ildra, perime-I Itro; a-Ilfluzr,
a- li fricano, ne- ll vrose.

2.0 São divisíveis no interior de palavra as sucessões de duas consoantes

J
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que não constituem propriamente
grupos (ainda que uma delas se não
pronuncie ) e igualmente as sucessões
de uma ressonância nasal e uma consoante: ab- Il dicar, adop- Il tar, amtg- II
dalitz, Ed- I w ardo, fac - I j to op- II ta r,
sec- Iltor, suo- Il por, ab- llsoluto, ac- II

6. Quando se tem de partir uma
pala vra composta ou uma combinação
de palavras em que há um hífen, ou
rrla:~, e a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros,
pode, por clareza gráfi ca, repetir-se o
híf en no inicio da linha imediata:

ção ad- 11 1etivo, adop- Il ção, aj- Il ta,
bet-j Isamita, ip- ll silon, ob-Ilviar, des'- II
cer, di s- Il ciplina, flores- Il cer, nas- Il cer,
res- Il cisão; ac ll ne, ad- Il mirável, Daf- II
ne, dia/rag- Il ma. drac- I: ma ét-t inico,
rit- Il mo, sub- Il mter, am- Il nésico, interam- il nense; bir- Il reme, cor- Il roer,
pror- Il rogar; as- I Isegurar, bis- ll secular,
sos- ll segar; bissex- Il to, contex- Il to,
eX- li ci tar; atroz- i Imente, capaz- Il mente, inteliz- il mente; am- Il bição, desen- ll ganar, en-I lxame, man- Il chu,
Mân- I [lio; etc.
o 3.0 As sucessões de mais de duas

eX- li -alferes, má~- II -de-obra, ou mãode- -ob'ra, serena- l-los-emas ou serená-Ios- II -emos, sub-li-rogar, vice-li-alm irante.

consoantes OU de uma r esonância nasal e duas ou mais consoantes são
~lvlslveis por um de dois modos: se
onela~ entra um dos grupos que são
indivicíveis (de acõrdo com o preceito
1.0), e s:;~ grupo forma sílaba para diaa te, fican do a consoante ou consoantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se
sempre antes da última consoante,
quer ~ eja m todas pronunciadas, quer
haja alguma que não soe. ExemplOS
dos dois casos: cam- II braia, ec- li tlipse,
em- li blema, ex- Il p I i c a r, in-I \clUir,
ins- Il criçâo, sUbs- Il crever, trans- igredir; abs- Il tenção, antárc- I ltico, arc-II
t ó p ode, disp-I lnéia, inters- Il celar,
lamb-I ldacismo, sols-l lticial, Terp-II
sícore, tungS-1 Jténio.
4. 0 As vogals consecutivas que não

pertencem a ditongos decrescentes (as
qUe pertencem a ditongos deste tipo
nunca se separam: ai- Il roso, cadei-I lra,

insti- Il tui, ora- li ção, sacris- Il tães, traves- ! Isões) podem, se a primeira delas
não é 1l precedido de 9 ou q, e mes-

mo que sejam iguais, separar-se na
escrita: ala-I lúde, áre-I las, ca-I lapeba,
co- IIordenar, do- I ler, flu-Ilidez, perdo- li as, vo- I los. O mesmo se aplica
aos casos de contiguidade de ditongos
iguais ou diferentes, ou de ditongos e
vogais: cai-Ilais, cai-I leis, ensai-Ilos,

flu-Iliuo
5. 0 As combinações gu e qu, em que
o ü se pronuncia, nunca se separam

na vogal OU ditongo imediato do mesmo modo que os digramas gu e qu
(ne-l lgue, ne-llguei, pe-Ilque, pe-II
C/uei) , em que o u se não pronuncia:
á-llgua, ambi-llguo, averi-llgueis; longín-Ilquos, lo-llquaz, quais-Ilquer.

BASE XLIX

O ponto de interrogação e o ponto
de exclamação apenas se empregam
nas suas formas normais (? e !), comun s à escrita de grande número de
idiomas . Não se faz uso, portanto,
das suas formas invertidas
para assinalar o inicio de uma interrogaçã o ou de uma exclamação sejam quais forem as dimensões destas .
BASE L

Para ressalva de direitos, cada qual
pOderá manter a escrita que, por costume, adopte na assinatura do seu
nome.
Com o mesmo fim, pode manter-se
a grafia original de quaisquer firmas
comerciais, nomes de sociedades marcas e titulos que estejam inscritos em
registo público.
BASE LI

Recomenda-se que os topónimos de
línguas estrangeuoas se substituam,
tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando estas sejam antigas
em português, ou quando entrem, ou
possam entrar, no uso corrente Exemplos: Anvers. substituído por Antuérpia; Berne, por Berna; Canterbury
por Cantuária; Cherbourg, por Cherburgo; Garonne, por Garona; Helsinki,
por Helsínquia; Jutland, por Jutlândia; Louvain, por Lovaina; Mainz, por
Mogúncia; Montpellier, por Monpilher; M'ünchen, por Munique; Zürich,
por Zurique; etc.
Lisbôa, 25 de setembro de 1945. O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. A Delegação Brasileira:
Pedro Calmon, Presidente. - Ruy Ribeiro Couto. - Olegario Mariano. José de Sá Nunes, Relator. - A Delegação Portuguêsa: Gustavo Cordeiro
Ramos, Presidente. - José Maria de
Queiroz Velloso. Luiz da cunha
Gonçalves. Francisco da Luz. Rebelo Gonçalves, Relator.
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De conformidade COm o que votou em
1907, e examinando as mOdificações
e ampliações que, em 1911, constituíram a ortografia oficial portuguesa, a Academia Brasile·ira de Letras resolveu aceitar o Acôrdo que
se segue, dentro das novas alterações constantes das bases juntas e
dêle fazendo parte integrante - 30
de abril de 1931.

A Academia das Ciências de Lisboa,
pelo seu represetnante, Sua Excelência o Senhor Embaixador Duarte Leite ,e a Academia Brasileira de Letras,
pelo seu Presidente. Fernando Magalhães, firmam o acõrdo ortográfico
nos seguintes têrmos:
1.0 - A Academia Brasileira a ceita
a ortografia oficialmente adotada em
Portugal com as m~dlficações por ela
propostas e constantes das bases juntas, que dêste acõrdo fazem parte
integrante;
2.0 - A Academia das Ciências de
Lisboa aceita as modificações propostas pela Academia Brasileira de Letras e constantes das referidas bases;
3.° - As duas Academias examinarão em comum as dúvidas que de fu·
turo se suscitarem quanto à ortografia da lfngua portuguesa;
4.° - As duas Academias obrigamse a empregar esforços junto aos respectivos Govêrnos, a fim de, em harmonia com os têrmos do presente
acõrdo, ser decretada nos dois países
a ortografia nacional.
DECREl'O N.o 20.108, DE 15 DE
JUNHO DE 1931
O chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do Brasil'
Considerando a vantagem de dar
uniformidade à escrita do idioma nacional. a qual -ômente poderá ser alcançada por um sistema de simplificação ortográfica que respeite a história, a etimologia e as tendências da
lingua, resolve:
Art. 1 ° Fica admitida nas repartições públicas e nos estabelecimentos
de ensino a ortografia aprovada pela
Academia de Letras e pela Academia
de Ciên~las de Lisboa.
Art. 2.° No "Diário Oficial" e nas
demais publicações oficiais será adotada a referida ortografia.
Art 3.· 'Revogam-se as disposlçõell
em contrário.

DECRETO N.o 23.028 - DE 2
AGÔSTO DE 1933

DE

Torne obrigatório o uso da ortografia
resultante do acôrdo entre a Academia Brasileira de Letras e a Acade.mia das Ciencias de Lisboa.
O Cheie do Govêrno Provis6rio da

República dos Estados Umdos do
Brtasil:
Considerando que o acõrdo ortográfi~o celebrado entre a AcademIa Bra~ileira ae Letras e a AcademIa das
Ciências de LISboa, foi aprovado pelo
Decreto n. O 20.108, de 15 de junho de
1931;
Considerando que j,ã está pUblicadO
o vocabulário oficial da Academia
Brasileira de Letras. organizado segundo o sistema ortográLco decorrente do acõrdo e que , portant(). fá~il
se torna a prática de um sIstema gráfico qu-e uniformize definitivamente a
escrita do idioma nacional;
Usando das atribUIções contidas no'
art. 1.° § único, do Decreto' número
19.398, de 11 de novembro de 1930;
Decreta:
Art. L" Fica obrigatório o uso da
ortografia resultante do a..cÕrdo entre ..
a Academia Brasileira de Letras e fi.
Academia das Ciências de Lisboa, a
que Se refere o Decreto n.o 20 .108, de
15 de junho de 19931, no expediente e
publicações dos órgãos do Poder público, nas Universidades, nos colégios
ou ginásios nas escolas primárias e
demais estabelecimentos de ensino,
públicos ou fis calizados.
Art. 2.° Será tambem exigido o uso
dessa ortografia em todos os requerimentos e documentos submetidos à
administração pública e no expediente
e publicações de emprêsas, companhias
ou sociedades que gozem de favor oficial.
Art. 3.· A partir do dia 1 de janeiro de 1935 não serão admitidos nos
estabelecimentos de ensino. os livros
didáticos escritos em divergênCia com
o sistema a que s erefere o presente
decreto.
Art. 4.° As dúvidas e as lacunas
verificadas no formulário ortográfico,
aceito pelas duas Academias signatárias do acôrdo, serão fixadas pOr portaria do Ministério da Educação e
Saúde pública. mediante proposta da
Academia Brasileira de Letras, em
conformidade com a Academia das . Ciências de Lisboa.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
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Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 193:~,
112.° da Independência e 45.° da República. - Getúlio Vargas. - Washington F. Pire.s. - Francisco Antunes
- 1Vl acicl. - Protogenes Guimarãe8. __
José América de Almeida. - Juarez
do Nascimento Fernandes Tavora. _
Augusto lnacio do Espirito santo Car.doso. - Oswaldo Aranha. - A. de
Mello Franco. - Joaquim Pedro Salgado Filho.
o

DECRETO-LEI N.o 292 FEVEREIRO DE

,

DE

23 DE

1938

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 18{) da Constituição, decreta:
Art. 1,° E' obrigatório o uso da
ortografia resultante do acôrdo a qUt
Se fef cre o Decreto n" 20 108, de 15
de Junho" de 1931 entre a A,:ademia
Brasil,eira de Letras e a Academia das
Ciências de Lisboa. no expedlente da~
reportições públlc:l~ e nas publicações
oficiais de todo o pais. bem como em
tOd05 os estabelecimentos de ensino
mant!dos pelos poderes públicos ou
por êles fiscalizados.
• Parégrafo úmco. A acentuação :<!áfi ca, nos têrmos das bases do acôrdo
de que trata êste artigo. fica fixada
nas regras que acompanham êste decreto-lei.
. Art. 2.° eerá publicado pelo Ministério da Educação e Saúde, e terá
mo obri5ratório nos târmos do arti,€,O 1.0, dêste decreto-let, um vocabu.
lári,o ortográfico da língua naclOnal,
no qual serão resolvidos os casos espe,ciais de grafia não constantes do
acôrdo entre a Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
de Lisboa.
Art, 3.° A partir de 1 de junho d~
1939 não serão admitidos nos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos oficialmente. livros didáticos escritos em ort:Jgrafia diferente
da referida no artigo 1.0 dsête decreto-lei.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de
1938 1.,l7,o da Independência e 5Q.o da
República. - Getúlio Vargas. - Gustavo Capanema. Francisco Campos. Arthur de Souza Costa. _
João de Mendonça Lima. - Eurico
G. Dutra. - Henrique A. Guilhem.
,.. - M. de Pimentel Brandão. - Fel' '1UZndo Costa. Waldemar Falcão.

DECRETO-LEI N.O ,292 FEVEREIRO DE

DE

23 DE

1938

......................................
Regras para a acentuação gráfica
1, Usar-se-ão o acento agudo, o
acento cicruntlexo e o acento gra"e.
Não será usado o trema .
2. Levam
acento conveniente,
agudo ou circunflexo, as palavras exdrúxulas: pássaro, pêssego,
3. Levam o acento conveniente,
agutl-o ou circunflexo, as formas verbais agudas ou monossilábicas tômca~, que ficam terminadas em vogal
por ter caído a consoante final: di-lo,
põ-Io, di-Io-ei.
4. Levam o acento competente,
agudo ou circunflexo, os oxitonos terminados em a, e. i, o, u, tônicos, seguidos ou não, de s: tupi, tupia.
.), Tomam acento agUdo as palavras cuj:t vogal tânica é e ou o abertos dos ditoEgos éi, éu, éi: íiéis, chaP~H, fóis, jibóia, idéia.
6, Tem acento agUdo o i tôni<:o da
sequêacia vocálica aía: saía, baía,
caia.
7. Levam o acento conveniente,
agudo OU circunflexo, os monossilabos
tônicos terminados nas vogais a, e, o,
seguidas, ou não, de s: pá Brás ,
8. Leva o acento circunflexo o o
tônico fechado, seguido de o ou os:
perdôo, vôos.
99,9 Dca-se o acento grave na contração da prep:Jsição a com o artigo
definido ou pronome demonstrativo
feminino átono a, e com os demonstrativos aquele, aquela, aquilo.

°

Gustavo caponema.

DECRETO-LEI N,O 5.186 JANEIRO DE

DE

13

DE

1943

Regula o uso da ortografia em
todo o país

O Pre~idente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Até que seja adotado em
detinitiv·:J o vocabulário oficial em elaboração, que consubstancie, de modo
seguro o acôrdo celebrado em 1931,
enter a Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa,
vigorará, em todo o país, como formulário ortográfico, o do "Vocabulário Ortográfi~o e Ortoépko da Língua Portuguesa organizado pela Academia Brasileira de Letras de acôrdo
com a Academia das 'Ciências de Lisboa", publicado em 1932.
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Art. 2. 0 O Ministro da Educação e
Saúde fixará os prazos de obrigatoriedade relativos à ortografia dos livros
didáticos e. bem acoim, resolverá, por
instruçõeb, tMa a matéri~ atinente à
orwgrafia.
Art. 3.0 Fica revogado o parágrafo
úni~o do art. 1.0 do Decreto-lei número 292. de 23 de fevereiro de 1938,
e outras disposições que contrariem o
pre~ente decerto-lei.
Rio de Janeiro. 13 de janeiro de
1943, 122. 0 da Independência e 55. 0 da
República. - Getúlio vargas. - Gustavo Capanema. - Alexandre Marcondes Filho. - A. de Souza Cesta.
- E-urico G. Dutra. - H enrtque A.
Guil7zem. - João de Mendonça Lima.
- Osvaldo Aranha. - Apolônio Sales. - J. P. Salgado Filho.

•
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Unido~

do Brasil e Sua Excelência o Senhor
Presidente da Repúbli~a Portuguesa
com o fim de assegurar a defesa, expansão e prestígio da lingua portuguesa no mund::> e regular, por mútuo
acõrdo e modo estável, o respectivo
sistema ortográfico resolveram por
meio de seus Plenipotenciários. assinar a presente Convenção
Art. I - As Altas partes Contratantes prometem-se extrema colaboração em tudo quanto diga respeito
à conservação, defesa e expansão da
l1ngua portuguesa comum nos dois
países.
Art. II - As Altas Partes Contratantes obrigam-s ea estabelecer como
rer:ime ortográfico da língua portuguesa o que resulta do sistema fixado
pela Anademia Brasileira de Letras
e Academia das Ciências de Lisboa.
para organização do respectivo vocabulário por acõrdo entre as duas Academias.
Art. ITI - De harmonia com o espirito desta convenção nenhuma providência legislativa ou regulamentar.
sõbre mat€ria ortográfica. deverá ser
de futuro posta em vigor por qualquer
dos dois Governos sem o prévio acõrdo com o outro, depois de ouvidas as
duas Academias.
Artigo IV - A Academia Brasileira
de Letras e a Academia das Ciências
de Lisboa serão declaradas órgãos
consultivos de seus Governos, em matéria ortográfica, competindo-lhes, ex-

pressamente estudar as questões que
se suscitarem na execução desta Convenção e tudo o mais que reputem
útil para manter a unidad-e ortográfica
da língua portuguesa. A presente
Oonvenção entrará em vigor, independentemente de ratifica.ção, a 1 de
j,aneiro de 1944.
Peita em dupli~ata, em Lisboa, aos

•

L. S. João Neves da Fontoura.
L. S. Antônio de Oliveira Salazar";

DECRlt'I'O N.o 14.533 ---.: DE 18 DE
JANE'IRO DE 1C44
• Pl'o!llulga a Convenção Ortográfica
entre o Brasil e portugal, assinada
em Lisl:;ôa, a 29 de dezembro de 1943.
O Presidente da República, havendo sido assinada, na cidade de Liscôa,
a 29 de dezembro de 19-i3. uma Convenção entre o Brasil e portl.:·gal. estabelecendo o mesmo regime ortográfico da limgua portuguesa; e
Havendo a mesma Convenção entra;do em vigor no dia 1 do cor,ente
mês, independentemente de ratificação:
•
Decreto que a referida Convenção.
apensa por cópia ao presente decreto,
seja executada e cumprida tão intei-.
ramente como nela se contém. •
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de
1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República. - Getúlio Vargas Qsvaldo Aranha ma.

,

Gustavo Capane-.

PORTARIA MINISTERIAL N.o 259,
DE 9 DE ABRIL DE 1943
Dispõe sôbre a ortograjitz dos
liv1'OS didáticos e dá outras providências.

O Ministério de Estado da Educa- •
ção e saúde, usando da atI:,ibuição que.
leh confere o art. 2. 0 do Decreto-lei
n. o 5.186, de 13 de janeiro de 1943,
resolve:
Art. 1.0 _ Observar-se-á desde logo
a ortografia prescrita pelo art. 1.0
do Decreto-lei n. O 5.186, de 13 de Janeiro de 1943, nos livros didáticos que
devem ser usados em todos os estabelecimentos de ensino do país.
§ 1.0 Os livros didáticos ora em
circulação e os que venham a ser publicados até três meses depois de expedida a presentf portaria ministerial
não deixarão de ser usados pe10 fato
de não adotarem a ortografia prescrita pelo Decreto-lei n. O 5.186, de 13
de janeiro de 1943.
§ 2. 0 Os livros didáticos impressos no país até que entre em vigor ....

,

•
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a definitiva ortografia de cuja jefi··
mçao ora trata a Acadamia Brr.silelra de Letras, nã<l terão, por êsse fato,
o seu uso vedado,
Art. 2.° - No i!.'lstlO da !in;;:.:a portuguesa~

c t . .L~-'
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~~;~1

~,""r:

ex:"'::"..":~-a.~

e provas eSC1 - .i.~ .... .:; ~,,:;J. . .
i.!.S ~ ... ___ ~._..;.
. dlsclplians, em todos os cursos mil1lstrados nos estabelecimentos de ênsino dop ais, e obrigatória a observância das regras de ortografia constantes do formulário de que trata o De. creto-lei citado no artigo an\,enor.
Art. 3.° - O formulário ortográfico de que trata o Decreto-lei número
5.186, de 13 de janeiro de lS43, será
publicado pelos órgãos oficiais dos govêrnos estaduai.s, e ad<Jtado na.s publicaçhes oÍiciais.
Art. 4.° - As regras do formulário
ortoeráfico referido no artigo antel ior aplicam-se. em todos os cas-os,
aos flomes próprios.
Rio de Janeiro, () ,;e abril de IS43
..1. .... .1.,. .... ..;
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- Gustavo Capanema.
-Cópia extraida do Diário Oficial, Seção
I 29-4-1944 - Pág. 7-701
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E
SAúDE
GABINETE DO MINISTRO

Ao Diretor da Divisão de Aperfeiçoamento do Dep9.rtamento Administrativo do Serviço Público, enviou o
Sr. Ministro d·a Educação e Saúde o
sC';;'uinte aviso:
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944.

•.

Sr. Diretor:
Tomando conhecLmento de sua consulta sôbre a matéria ortográfica dirigida ao chefe de meu gabinete, venho
prestar-lhe as seguin tes informações:
1. Está firmada entre o Brasil e
Portugal uma convençf.o ortográfica
que impõe aos dois 60vêrnos a obrigatoriedade de adoção de um mesmo
sistema ortográfico.
2. -A ortografia ora vigente em nosso país é rigorosamente a que decorre do acôrdo firmado em 1931 entre a
Academia Brasileira d-e Letras e a
Acad.emia das Ciências de Lisboa, e
que está consubsta,nciada no vocabulário ortográfico e Ortoépico da Lingua Portug'uesa, publicado em 1932
pela Academia Brasileira de Letras.
Proj. 1. 982-52
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,. A obrig'atoriedade da ortografia.
ind:cada no número anterior resulta cio Decreto-lei n.O 5.186, de 13 de
'-" ciro de 1943. O formulário orte;;:'di·~O o')1';JaL:l'i-J de acÕrtl-o CJm o
citado Decl'eto-Iei, está publtcado no
D l.C) ( ,.<, i . :~ Cc '.,1.- dt 1943,
com retlÍlcaçao no ae 1', de junho do
mesmo ano, Posso informar-lhe que
existe edição moderna, feita por casa
editora particular, -do vocabulário de
1932, da Acaçlemia Brasileira de Letras .
4. últimamente a Academia Brasileira de Letras publicou Um novo vocabulário ortográfico com a denominação de Pequeno Vocabulário ortográfiCo da Língua Portuguesa. :t:;s~e
vocabulário reoresenta valiosa contn'buição para o· estudo da relorma 01'togTáfica que os dois governos deverão realizar para que se ap.rf.::içõe
sistema de 1941, ora óm vigor nos dOIS
pode ser adotado CO!!lO sistema da ortografia do mEsmo modo (lue em P":,tugal não se e"tá adotand) ct)mo SIStell1a de ortGgrafi9. oficial o VO'!Ub'llário Orwgráfioo da Língua Portuguêsa,
publicado em 1940 pela Academia d&s
Ciências de Lisboa.
Apresento-lhe os meus [protestos de
elevada estima e consideração. - Gustavo Capanema.
PRESID:t:;N1OIiA DtA REPúBLICtA
Comunicado da Secretaria da Presidência da República distribuido pela
Agência Nacional:
"Por fôrça da Convenção Ortográfica assi!1ada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943, entre o Brasil e Portugal, obrigaram-se os dois países ao
estábelecimenot de um mEsmo regime
ortográfico da língua portuguesa, que
seria " o que resulta do sistema fixado pela ACRdemia Brasileira de Letras
e pela Academia das Ciências de Lisboa para organização do respectivo
vocatJUlário por acôrdo entre as duas
Academias" .
Anteriormente a essa Convenção, a
Academia Brasileira de Letras aprovou Ulnânimemente, na sessâo de 12
de agôsto de 1943, as instruções para
a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organizaclo um vocabulário que denominou " Pequeno
Voca.bulário Ortográfico da Língua

.o

Portuguêsn." .

E:dstem, entretanto, embora em número limitado, divergências de sistema n "lcordar entre as Academias, e
Fls 3

•

-

que em virtude da Convenção, devem
ser solucionadas entre as duas instituições, de modo que se consiga integral uniformidade da grafia da língua.
Tendo em vista estas considerações,
resolveu o 8r. Presidente da República recomendar a adoção oficial das
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de 12
de agõsto de 1943, e do seu Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, até que a definitiva solu ção da matéria, depois de mútuo entendimento das duas Academias, possa ser estabelecida.
Tendo ainda em vista que, por fÔfça da citada Convenção é a Academia
Brasileira de Letras órgãos consultivo
do Govêrno em matéria ortográfica
competindo-lhe estudar as questões
que se suscitarem na execução da
Convenção, resolveu o 8r. Presidente
da República enviar a Portugal, com
representação especial do Govêrno,
uma comissão de ac(!,dêmicos, delegados autorizados da Academia Brasileira de Letras, que promoverá e ultimará, em entendimentos com a Academia das Ciências de Lisboa, a elaboração das bases definitivas da ortografia da língua, a fim de que, de
acôrdo com o têxto e o espírito da
Convenção, possam os dois Govêrnos
promover os necessários e finais atos
legislativos referentes à matérias.
Espera o Govêrno . que, com essa
providência que resolveu tomar e para
a qual conta com o apôio da Academia Brasileira de Letras no credenciar e designa ros seus representantes
terão, em breve, os dois países, de co~
mum acôrdo, estabelecido oficialmente, para uso dos dois povos, um mesmo regime ortográfico do qual pos~am
decorrer vocabulários sem discrepâncias" .
(De 30-5-1944).

Cópia extraida do Diário Oficial Seção 1 - 8-7-1946 - página 9.990
~I~OllA

DIA REPúBiúIOA

SECRETARIA

Circular n. ° 18-46 - em 5 de julho de
1946

34:' 'Na'

.'pàrecer:'

'i~i~~ni~çã~:
·~u
despacho e na corespondência observar-se-á o seguinte:
a)
Clareza, precisão e sobriedade
da linguagem, isenção de acrimônia e
parcialidade;
b) Concisão na elucidação do assunto;
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c) Legibilidade, adotando-se, preferentemente, o uso da datilografia;
d) Transcrição dos dispoistivos da
legislação, citados na informação. parecer, desp&~hc e na corncspor.d,Sncia;
e) Autentic!J,.çãü das cópias, relações ou outros elementos anexados
para ilustrar a informação, parecer
ou corespondência;
f)
Margem, de acôrdo com as fórmulas padrclllizadas;
g)
Ortografia consubstanciada nas
instruções aprovadas pela Academia
Brasileira de Letras, na sessão de 12 '
de agôsto de 1943 e o "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa": mandados adotar pelo Govêrno;
h)
Numeração e rubrica, .à tinta,
nos casos de reorganização de processos, cancelada a paginação anterior e
consignadas, expressamente, no processo essas providências;
j) As
informações, pareceres e
despachos serão dados seguidamente,
sem desperdício de papel, inutilizadas
as folhas ou os espaços em branco,
nos 'casos de juntada de cópias, rela-'
ções ou outros elementos, e
.
1)
Ressalva expressa, no fêcho da
informação, parecer ou despacho, de
qualquer entrelinha. emenda ou rasura, bem como cancelamento de ex-,
pressões.
ANTEPROJETO DE LEI
Revoga o decreto-lei n.O 8.286, de 5
de dezembro de 1945.
Artigo 1.0 _ Fica revogado o Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de dezembro
de 1945, que aprovou o Acórdo ortegrMioo de 1945, firmado em Lisboa,
em 10 de agõsto daquele ano.
Artigo 2.° _ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, dezembro de 1951.
Justificação

O Acórdo Ortográfico de 1945; firmado em 10 de agôsto daquele ano,
resultante do trabalho da Conferencia Interacadêmica de Lisboa para a
unificação ortogl'áfica da lingua portuguesa, contravém aos reais interêsses do povo brasileiro.
O parecer lançado no projeto número 1.191-50, publicado no "Diário
do Congresso Nacional", de 4 de agôsto último, apenso a êste projeto demon'stra, largamente, essa afirmativa e justifica esta proposição.
Sala das sessões, dezembro de 1951.
-

Coelho de Sousa.

•

-- 35 PROJETO N. 1.191-B -

1930

REDAÇÃO FINAL

Redacão final do Projeto número 1: UlI - A, de 1950, flue aprova
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em 29 de dezembro de 19 ~3, em
Lisboa.

O Congresso Nacional decreta:
1.0 E' aprovado o texto da
Convenção Orgotráfica, firmada entre
o Erasil e Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa.
" Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
-em contrário.
• Sala da Comissão de Redação , 15
de dezembro de 1951. - Getúlio Moura, PresideI].te, Aral Moreira,
Art,

Paulo Lauro. PROJETO N.

Lapo Coelho .

°

1.191-A _ 1950

. Aprova o texto da Convenção
Ortográfi:ca firmada entre o Brasil e Portugal, em 29 de dezembro
de 1943, em Lis-bôa; tendo parecer da Comissão de Constituição
"e Justiça que opina pela constitucionalidade do projeto e pareceres das Comissões de Educação
e Cultura, com votos dos Srs. Coe_
.lho de Sousa e Otávio Lobo, e
votos em separado dos Srs. Carlos
Valdemar e Nestor Jost e da Comissão de Diplomacia favorá1;eisao projeto.

(Da Comissão de Diplomacia)
- MENSAGEM N. o 132-1948 A QUE SE
REFEREM OS PARECERES
" Senhores Membros do Congresso
" Nacional:
De acôrdo com o preceito const1tucional," submeto a Vossa aprovação,
em cópia devidamente autêntica e
__ acompanhada de uma ExpOSição de
Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto da Convenção Ortográfica entre o Brasil e
Portugal, firmada, em Lisboa, a 29 de
dezembro de 1943.
Rio de Janeiro, em 20 de Julho de
-' 1948.

- w·

EURICO G. DumA
EXPOSIÇÃO DE- MOTIVOS

~ 20 de jUlho de 1948
DAlj 68/ 540.22 (88).
- A Sua Excelêrcia o ,senhor
GeneTaJ de Divisão EU!!'ico Gaspar
Dutra.

Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às maos
de Vossa ExcelêncIa a anexa copIa
autenticada da Convenção OrtografiUl "r-tre o Dl'a3il e Po;tucal , firIna.
da em Lisboa, a 29 de dezembro de
1943.
2. A Celebração da referida Con_
venção obewece ao intuito de ordenar os trabalhos, de há mUlto empre.
endidos, no sentido de estabelecer-Il€
uma ortografia única da língua portuguêsa e mtodo o mund-o.
3. A aludida Convença o determInou
a obrigação reciproca de onsel"Varem
os dois países, "como regime ortogra.fico da língua portuguêsa, o que resulta do sistema fixado pela Acaae.
mia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisbôa, para
onganização do respectivo vocabulario por acôrdo entre as duas Academias. GonvencIonou-se, ainda, que
nenhuma prOvidência legislativa ou
regulamentar, seria, de futuro, posta
em vigor por qualquer dos dois Govêrnos, sem préVio acôrdo com o outro
depOis de ouvidas as duas AcademIas,
que seriam declaradas órgãos COllSuItivos de seus Governos, em matérIa
ortofl'l'áfica competindo-lhes,' expressamente, estudar as questões que se
suscitassem na execução da Convenção, e tudo mais que reputa-ssem I1til
para manter a unidade ortográfica da
língua portuguêsa.
"'. De conformidade com o dIsposto
na Convenção, e para dirimir aInda
perSistentes, envIou o Govêrno brasIleiro a Fortugal, em 1944, uma comIssão de membros da Academia BrasIleira de Letras, com representaçao
oficial, a fim de fixar as bases defInitivas da ortografia da língua, proporCionando aos dois países a possibI_
lidade de promoverem atos legislativos finais sObre a matérIa.
5. O acôrdo resultante daquela rell~
nião foi aprovado no Brasll pelo Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro
de 1945.

-

6.
. Acontlece, porém , que a ConseItruçao Federal de 1937, vigente na
época da assinatura da Convençao
OrtográJica, exigia em seu artigo 74,
letra d, a aprovação pelo Poder Legislativo dos tratados e convenções In.
ternacionais celebrados pelo Presidente da República. Tal aprovação, ell ..
tretanto, não se verificou. Foi baIxado o Decreto n . 14. '5 33, de 18 de ja~
neiro de 1944, promulgando a Conven.
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ção, quando se fazia necessária a eretivação da retificação por via de Decreto-lei no Presidente da República..
que, no momento, exercia cumulativamente o Poder LegIslativo, ji que
não estavam em funcionamento a Camara dos Deputados e Conselho ' Fe·
deral.
'1. Parece-me, Senhor Presidente,
em face do que ackna ficou exposto,
que a Convenção Ortográfica deve ser
submetida à aprovação do Poder Legislati'vo, de acõrdo com o artigo 66
Item l, da Constituiçâ,{) Federal se
nisso Vossa Excelência concordar:
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito. - Raul Fer'/lllndes.

PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
o
o
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O Acôrdo Ortográfico resultante da
Vonvenção assmada en~rê o Brasil e
Portugal. a 29 de dezembro de 1943_
em Lisboa. tem provocado fortes e
exaltadas debates nas associações de
letras e filologia, na tribuna, na imprensa e no Congresso: debates de letrados, de estudiosos, professõre~ e
cientistas, gramáticos e filólogos, acadêmicos e juristas, jornalistas e parlamentares. Uns defendem-no com se,
gurança e convicção. considerando-o
obra notável e afirmando que "Ol!
proventos que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio
não há. economista nem sociólogo que
os deixem de prover com maior ou
menor precisão; e não serão sàmente
proventos materiais os que hàD de auferir os nossos bons autores: também
proventos superiores de se tornarem
conhecidos, lidos e admirados pelos
povos de aquém e de além-mar"
(Prof. José de Sá Nunes). Outro.!!,
porém, o criticam com sarcasmo e
com impiedade, asseverando que, "au
ser pôsto em prática, mostrou trazer
grandes prejuízos ao ensino, e os pr(J.
testos e queixas são presentes da paI·
te de quase todos os professôres,
principalmente da classe primária"
(Fernando Tâvora e Beni CarvalhO)
Há quem o repudie com zombarias.
por considerà-lo imposição dos pOl'tUguêses; e há. quem o aceite com entusiasmo, por julgá-lo vantajoso para
os brasileiros.

Dentro dessa luta vl'Va e encarnlç&.da, faz-se mister, para perfeito exame.
do assunto, muita prudência e muit-a
serenidade, muito estudo e sabedoria.
ds mestres da Fllo:ogla e do Direito,
que nos darão 1m;, com os seus ensl-.
l1"mentos e conclusões p8.ll'a ser l'€soIvido êste problema, de tão profunda
repercussão e de tão grande importância em tôdas as esteras educacionais e administrativas.
Não hà negar que o AcOrdo Orto·
gráfico é, realmente, a expressão inequívoca da unidade da escrita IUBO.
brasileira e, conseguíntemente, da
unidade da. llngua. Unidade necessâria e preciosa, que facilitando o co_o
nhecimento do idioma nacional e fi;
xando a sua expressão escrita, segun· _
do normas fixas e seguras, basead~
em princípios verdadeiramente cientificos, organizados pelas mais conspicuas autoridades filológIcas das' duas
pátrias, só poderá trazet proveitos e
vantagens a quantos manifestem pela
escrita os seus pensamentos em nossa
llngua, quer na América quer na EU'ropa, seja na Asia, seja na Afric"a.
Desaprovando o Acôrdo, nãu há negar que voltaríamos aos sistema noCiTO e perigoso da grafia que o pre·
cedeu, pelo que nos parece de Lodo
sem cabimento e sem oportunioade o
projeto dos nobres deputadOS Fernandes Távora e Beni Carvalho, apresentado em 8 de outubro de 1946 a esta
Gasa, no qual pedIam a revogação do
Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro de 1945, que aprovou a ortografia.
unificada, em "obediência à Convenção assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 1943. A êsse projeto apresentou substitutivo o deputado Jorge"
Amado, que ple~teou uma reforma integral e definitiva, a ser realizada por
comi...<;são de ,técnicos de comprovada
capacidade. Contràriamente ao dito
projeto e a êsse substttuivo se manifes·tou o deputado Raul Pilla, membro
da Comissão de Educação e Cultura,
'Votando pela manntenção do Acôrdo _
e julgando indispensável que se "ouvisse, preliminarmente, a' Academia
Brasileira de Letras e a Academia' .
Brasileira oe Filologia". Outro substitutivo foi apresentado pelo deputado
Aureliano Leite,o qual foi aprovado
por maioria; sustenta o Acôrdo orto,
g;ráfico e propõe a nomeaçãQ de uma'
comiôsão especial Que, "valendo-se da
colaboracão da Academia Brasileira
de Letras e institutos de filologia do
Pais", estude "convenipntfmente o
problema e apresente à Câmara dos
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Deputados as bases para a sua solução definitiva". E', um parecer fundamentalmente político. Não está com
o projeto Beni Carvalho nem com o
substiltutivo Jorge A.In.a!do. .E ' 3ipenas
uma solução de emergência, que se
nos aUgura salvo melhor a;preciação,
sem 'base jurídica, desde que &e tenha
_ em conta o aue disnõe o Direito Privado e o Direito CoÍ1stitucional Brasile1ro .
-Con.siderando-se que o Acôrdo Orto~áfico é o complemento da Convenção de 1943 e que é um ato internacional não poderia nem poderá, na
c~nformidade dos princípios ef:tabel,,cUios pelo Direito, ser revisto nem re. vogado sem prévio entendimento com
as duas partes contratantes. Os ,atos
internadona~s podem ser denunc1ados
• pelos meios regulares, quando reco_ nheddos como prejudiciais aos interêsses do }lOVO ou do ESitado, como podem ser suspensos pelo Senado da Re~
- pública, qU3illdo sejam declamdos incOl1f t itucionais pelo Poder Judiciário.
Rleleva notar, por um princípio de
~inc eridflde ,
e eX3iÇ~. o que o ilu<;tre
deputado relator do substitUItivo aprovarl.() me asegurou ser fa'Vorável
aJO
. Acôrdo Ortográfico e contrário a qua.l quer modificação visto siliber que, como 60utrina Pontes de Miranda, "se
o Poder Legislativo sugere alt;)ração,
o Presidente da Renública deve inter~ preta r que o ,t ratado não conseguiu
aprovação e cn tabolará, Ou não, a seu
juízo, novas negociações".
Da Comissão de Educacão e Cultura
veio o refertdo projeto pãra a Comissão de Diplomacia e Tmtados. Nesta,
atsnde.::J.Q:> ao reQuerimento do deputado Afonso de carvalho, foi ouvida
!li Academia Brasileira de Letr,as, Que
se manifestou favorável a manutenção
integral do Acôrdo. Ausente êsse deputado, coube ao nosso companheiro
Vargas Neto, como novo relator. apresentar parecer. (fue logrou aprova!(ão
unânime, tanto pela segurança do seu
estudo quanto pelo brilho da sua lin·,
guagem, defendendo juridicamente o
Acôrdo, que considera "de conformidade com Q Direito Internacional PÚbl1co, pema Le!, com a Junrisprudência, com a Academia Brasileira de
Letras e com os votos apontados dos
mai,s ilustres membros da Academia
Brasileira de Filologia", saUentando,
outro~im, que "tudo o Que se fizesse
de ora avante fora dêste último seria
em pura perda, porque as ~'eclama,
ções surgirão sempre não só da parte
dos professôres, como também dos
filólogos que não forem ouvidos, e
• dos que forem contrariados".

Acompanhei-o com o meu vo,t o,
declarando, nao obstaIllte, como é do
conhecimento da Comissão
que se
bem considel'asse o Acôrdo uma
grande realização, dentro do a,spec,t o
juridico ainda lhe faltavam, na minha
opinião, formalidades essenciais para
a sua eficácia e validade como sejam
a aprovação e a ratificação da Convenção de Lisboa, respectivamente,
pelo Poder Legislativo e pelo Poder
Executivo. Felizmente, em ,b oa hora,
confirmando esta opinião, chepa a
Mens3igem 312 do Sr. Presidente da
República, em cópia autenticada, remetendo o texto da Convenção Ortográfica, o,b jeto de tãio largos debate,,,:
S. Ex.a pede a aprov3iÇão do convênio
supramencionado, a fim de que seja
satisfeito o disposto no art. 66, !, da
Constituição Feder3il, combinado com
o disposto no art. 87, VII, da mesma
Carta.
A aprovação pelo Congresos Naclonal, quer no passado quer no presente,
sempre fo! considerada, !!lOS países democráticos, como elemento subst3illdaI das Convenções internacionais. no
Direito Consti,t ucional BrasilJiro
é
ios.t o
umru norma pa'cff1ca, jamaIS
posta em dúvida ou discussão. Desde
a Constituição de 1891 (art. n.O 12)
a.té à Lei Bás!ca de 1034 (art. n.o 40,
letra a); desde à Carta outorgada em
1937 (art. 74, letra d), 8Jté à Lei
Magna de 1946 (,a rt. 66, n.O !, ,e M'tigo 87, n.O VII), tôdas tem estatuído,
sem exceção alguma, a competência.
privativa ou exclusiva do Parlame ltO
para resolve,r
definitivamente sõbre
os tratados e convenções internacionais.
O referendo do Poder Legls13itivo em
tal caso é criação democrática por
excelência. Restringindo as atribuições do Poder Executivo; limitaindolhe a capacidade na poUtica estrangeira; diminuindo-lhe o poder de representação, .o referendo esta,beJec€ a
divisão de respons3ibilidade e a gar3illtia de melhor exame de assuntos
externos, sempre de alta relevância,
porque adstrito ao próprio sentido
de soberania do Estado: O poder de
fazertr3itados - já o afirmava João
Barbalho
"considera-se u mdos
atributos da soberania; e, se êle é
exercido pelo preseidtne, que a repre;;enta e personifica perante os govêrnos estrangeiros, ao Congresso, que
repr,esenta. a n3iÇão e em nome del",
é incumbido de 'Velar pela
guarda
da Constituição e das leis, toca tomar
conhecimento dêsses traJtados, e, se
achar digno disso, aprová-los, no de-
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sempenho dessa sua. tão poderosa incumbência". (Constituição
Comentários) .

Sendo I8Itribuição do Poder Legislativo, é realmente sálbia e prudente
!li aprovação definitiva dos conrvênio!:l
e trrutados, uma vez que, destarte,
se evita que o preseid"nte da República, de per si, tenha. poderes de
criar ônus e encargos, de assumir deveres e obrigações, de comelt er êrro&
e praticar abusos por ignorância ou
tncompreensão, por leviandade ou
traição, comprometendo, assim, a res.ponsabilidade do Es,tlUlo.
Volvendo a vista para as nações
mais cultas, vemos que as próprias
quando parlamentares
mona.rlluias
como a Alemanha e a Itália, a França e a A1ISItria-Hungria, submetiam
sempre os seus ajustes internacionais
à aprO'Vação dos seus congressos, legislativos. Na América do Norte, po·
rém, é diverso o sistema. Compete
ao senado, e unicamente ao Senado,
o direito de conselho e aprovação por
dois têrços dos membros presentes .
E' o "advice and consenti" reconhecido e proclamado em todos ostempoa
e por todos os presidentes, inclusive
Washinglton e Lincoln. Defendendo
essa exclusividade, pois a. Câmara em
tal caso não tem voto. Hamilton
uma das maiores figuras da humani,
dade - declarou que o conhecimento
exato e compreensivo da política estranO'eira a adesão sistemática dos
memitos planos, o sentimento delicado
e seguro do caráter naciona.l, a firmeza, a prOlntidão, são inc0lI!patívels
com o espírito d8:S COTpOraçoes flutuantes e numerosas. (Cf. Federal,
capo 75).
Olhando somente ao sentido de ce.
lerroade não há dúvida de que é
mais pré.tico o critério ali alotado,
pois que ipOssibilita uma direção mais
cômoda mais precisa e mais rápida
em nados momen1ps de urgência e de
gravidade, pelo que tais razões con·
tribuem decididmaente para. o prestigio da, fórmula. vigente na grande
RepÚblica Americana,
Devemos, toda.via, reconhecer que
a orientação do nosso Direito, exigindo a colaJooração dos dois ramos do
Poder Legislativo, sõbre ser adotada
pela maioria das nações americanas, é
tnna enca.rnação mais perfeita da
1déia representativa e do verdadeiro
espírito democrático.
Na Suíça., além da "anuêncJa" da
Assembléia, em certas convençoes se
pra,t ica o referendo do povo "que se
manifesta em 't êrmos 'a;bsolutos e preci!SO/!, respondendo sim oU não". (Cf.
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A Constituição do Brasil por Aristides
Milton) .
Por conseqüência, estaJbeleddo como necessário o referendo parlamen- .
tar segundo os ensinamentos da boa
doUJtrina e os nossos preceitos constitucionaIs; esclarecido Que, antes da reOiolução definitiva do Poder ~isla
tivo os poderes dos embaixadores de-vida:meIllte credenciados, quer ordinàrios, que extraordinários, não ~o
além de empenhar o ato do Poder
Executivo; firmado que a iniciativa
dos ,t ratados é função privativa do
presidente da República, chegamos a
conclusão, com Mamoco e Sousa, -de
que, "sendo justo que os hOlIDologu~m ,
os poderes competen tes, para. leglslar" a fim de obrÍlgar a todos, devem
êstes observar e respeitar as praxes •
e as disposições do Direito Intel'\1o c
do Direito Público.
,
Isso põsto sendo aprovado sem delongas o tr'atado, cumpre seja fei~a
a sua promulgação . A promulgaçao
é a pUibliddade, é a a firmaçáú . da
existência da lei, afirmaç~o pública
e oficial que a torna operante e obrigatória em todo o território n acional.
No regime da const~tuição de 189~,_
a promulgação era feIta pelo Pr~l
dente da. República, "que tinha o dIreito de sanção ·"huois d't aprovação ':
(Clóvis Beyila~{.ua): atva!mente, e
decr etada p810 Presidente do Sen ado.
em nome do Congrzs:o Nacional,-e
convém acentua;, (om João Barbalho,
que pela "pl'omul,?aç~lO o nOi'O ato ~o
Parlamento, d·e~)Jis de aceito p<:IO
Chefe do PDder E;xe~utivo, entra a fa-

•

ze~'

par te d3 D·il'eii./) N'a(iol:dl, e f icaln
a s autoridades a quem is~'o ca,':}z ads-

t ritas a pô-lo em exeCi'lção" . (C onsti tuição -

Comentários)

Promul"3.Co o a.;uste ou o acõrdo,_
encer ra-se o ciclo legal com a ratificação . A ratifica cão é o ato fim.1. praticado d€õde séculJs. Citam os coment adores como primeiros t ratados r atificados, entre outro, os realizados entre Justiniano e C osróis, rei dos per sas,
em 531 , e o de alia'1ça, em 1~2-6 , entre
IEduardo I '8 o Conde de F landreo .
Passando aos tcmp:Js modernos. sabemos que dat a da
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a prática da ratif;;;ac~o como di~O!t'J
positivo CO:lsu'),tall ~iacc l:a CO:lstltr \çã.o d 2 179,1 (título TDI, capítulo n,
sp..~ão
I , art. 2. 0 ) , hem Gomo, l1a."-.CO'lS.... 'r
~
t itui ~õ es p03krio;'2s (Cone .hUl':!2.oJ ce
01.793. art. 5,5; C~mijvui~ã) de 17fl5,
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pelos melhores trata;Iistas e p.e!o. direito de tQdos os palses democratlCos.
Ela é a última demão que retoca o
convênio e é da competência do presidente da Rep'Ú'blica.
Por tudo Isso,
atendendo a que,
antes de ratiIicado, qualquer convênio
pode ser recusado, consoante a dut.a
lição do conselheiro Lafayette (D~ret
to Público Internacional), p.ensamos
que a aludida p.rovidência não deve
:5er tomada senão depois de preenchidos todos os requisitos necessários
para a existência legal de tais atos,
tal como é o da aprovação do poner
Legislativo (OU de um dos seus ramos)
sempre que isso fór exigido pelo Direito Contitucional de algum dos contratantes, e como formalidade essencial. Da mesma forma se manifesta
~urelino Leal quando esclarece que
.. a rattficação do tratado só se dá depois do voto do Congresso" (Teoria o
Prática da Constituicão Federal Brasileira) Não é diversa a opinião de

• ÜTtolan quando acentua qiUe, "segundo
a práti<:a que adquiriu fôrça de direito
positivo, o tratado, para que se ~orne
obrigatório e exequivel, depende essencialmente da ratificação, ainda quando
• não é reservada nos plel10spoderes ou
110 texto do próprio tratado".
Tratando da matéria, en,ina Hildebrando Accioly que "a ratificação é o
ultimo H:quisito mediante o qual um
chefe de Estado confirma o tratado
firmado em seu nome e em nome do
Estado" (Manual de Direito Internacional Público)

t

••

Na América, a doutrIna é pacifica.
Não há margem para debates doutrinários nem para sofismas jurídicas.
Há memo regra fixa, aceIta por tOdOS,
devidamente aprovada pela Convenção
de Havana, realizada em .2>{) de fevereiro de 19'21L Determina esta regra
que "os tratados não são obri:satóríos
senão de}Xlls de ratificados pelos Estados contratantes, ainda qj'le esta cláusula não const.e dos poderes negocIadores nem figure no próprio tratado".
A Liga das Nações foi mais longe,
exigindo dos seus membros, além da
ratificação e da publicação, que nenhuma convenção fôsse olbl'igatória
antes de registrada (art. 1,8) A Carta
de São Francisco - suprema Constituição do Mundo -, ainda é mais
clara, mais precisa, mais decisiva.
visto que acentua a necessidade da
publ1cação e do registro no Secretari.ado como formalidade Indispensável,
e dispõe qu enenhuma das partes, em
acõr(!o internacional não regltrado,

poderá invocá-lo perante qualquer dos

01 sãos das Nações Unidas (art. 1012)

Examinando, pois, o assunto com
tôda. a lealdpade; ouvidos os doutrlnadores e comentaristas, piUblicistas e
Juristas; investIgado o direito histórico e o direIto positivo, o Direito
Constitucional Bras!leiro e o Direito
JnternacionaI Público, só poderemo~
chegar a uma conclusão, lóglca e definitiva, que é a da necessidade iuadiavel da aprovação do Convênio Ortográfico de HJ43 pelo Congresso Na~
cional, para que êle, depois de ratificado, se converta em tratado perfeito
e aCCllbado.
No presente caso, não importa que
o Presidente que o assinou, represen~
tado pelo seu brilhante delegado,
acumulasse, por determinação expressa
da Carta de 19137 (art. 1'80), as funçõe~
legislativas, podendo expedir decretosleis sôbre tôdas as matérias da competência da União; eSEa acumulação
lhe f.acilitaria a solução do asounto:
bastaria um decreto-lei para que fl~
casse enerraldo o ciclo leTal. dando
margem para a prOml.lIgaç-ão e p'tr:.
a devida ratificação. E' verdade que
foi expedido o decreto-lei n.O 14.5.33,
de 18 de janeiro de 19.14 que promulgou a Convenção; mas (convêm ac("ntuá-lol faltou-lhe 'base e cacr:>acldade,
porquanto os atos internacionais não
podem ser assim promulgados; promulgados devem ser os atos legaIS de
Direito Interno. A convenção não podia ser promulgada pelo Presldent~ d'~
Re'j)ública. No ca,~o, deverIa ser pro·
mulgado um ato legal de Direito Interno, lavrado pelo poder competente,
que, então, era o própr1.o PresIdente {la
República. Tal, porém, não sucedeu
ficando a lacuna que sõmente a:sora
será preenchida se o nosso Parlamento na sua alta sabedorIa, o jUlgar
conveniente satisfa~ndo uma formalidade característica ao exercício e validade do presente convênto Internetcional.
Posteriormente, foi publlcado o Decreto-Lei n.O 8.2aS, de .'5 de dezembro
de 1:945, que, sendo acr:>enas o complelllento de um adias cláusulas da Con~
venção, não pode substituir a resolução definitiva do Congresso Nacional.
Conduido satisfat6rlamente o Acôrdo,
pUblicou o Govêrno Brasileiro o referido decreto-lei, assim como o Governo
de Portugal publicou O Decreto n.O
3;5. ~2S, de 8 de dezem~ro de 194'5,
cumprindo amlbos com muita elegancia, que só merece os mais francos
louvores, o Tratado que a~sinanam.
O decreto-lei bl'asUe!ro foI considerado "aprovado a titr.llo definitivo" pelo
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Sr. Ministro Castro Nunes que nos
merece tvJo o respeito e admira.çiW
quamio, emitindo o seu voto num rt!curso extraord!nárlo, julglldo a 27 de
junho de 1946, assim se manifestou ao
referir-se ao Acõl'do OrtogrMlco. Nll.o
o negamos, Também cons~deramos o
Acôrd::> O-:-togrM!,::o def'nitl'vamente
aprmado como côm:plementQ que é da
Convenção de 1943 'Porem, dentro do
ponto de vista do Direito Internacional. Falta-lhe apenas, para a sua execução, o cumprimento de formalidades exigidas pelo Direito Interno, formalidades, que estão seguindo os seu~
trâmites em obediência à ConstItuição vigente, embora com ind!spensaveis deloigas. Essas delongas, todavia,
não signifioam menosprew à gloriosa
Nação amIga que, t-ambém, não raro
"a>justava, pelo Presidente da República, quaIsquer cOllvenções internacionais e negociava tratado,s de comércio, submetendo-os, d~pols de concluidos, à aprovação do I..egislatlvo".
('Lei n.O 891, de 22 de ~etemlbro dê
19liS ,artigo 1.", n,o 7, e .artigo 2,tl,
n.O 1'5, da ConstitUIção Portuguesa)
;E' de mister não desfitcmos a vIsta,
nêste particular, do ensinamento de
G. G. Fitzm!l.urlce (British Year BooTe
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"A única regra ao mesmo tempo
lógica e de imediata apUcaçào do
ponto de vista prático é a que estabelece que os Estados nada têm que
ver com as leis ou as Constltuiçoes
uns dos outros, e n~o p:>dem, de modo
geral, ser considerados como conhecedores dela. O Estado que tinha o propósito d~ vincular-se regularmente a
um compromisso internacional por
meio da respectIVa ratifka1';ão ou de
outro modo, deVe presum1r-se como
tendo prccI1!()h1do todos os reauisitos
constitucionais internos",
.
Fiéis a êsses princíTJ!os, não preten.
demos nem deselamos fugir aos compromissos que assumimos com Portugal, compromIssos que, sem nenhum
favor nem desejo de agradar correspondem, em todos o~ sentIdos, aos mais
legitimos interêsses do Brasil,
Assim, pelas razões aduzIdas - desde que sejam respeitados os prlncíplos
tradicionais do nosso DireIto Privado
cUJ:.npridas tôdas as praxes convel1clo~
na,ls. all!-er!canas e satisfeItas as justas
eXl'5enClas do DIreito Contitucional
Brasileiro e do Direito Internacional
Púiblico, como elementos basilares da
boa ordem jurfdica e do reEpe!to múLuG
entre os povos, consolidando velha,s
tradições de corre&pondên-::;ia frat?rnal
e de ína.balá'vel amizade política,-

belo exemplo dado ao cenário do mundo civil1za>Cl.o, - somos de parecer que
deve ser aprovado o têxto da Convenção Ortográfica assinado pelo Brasil
e Portuga.l em Lisboa, a 29 de dezembro de 1943, coIliform eo projeto de
decreto legislativo infr'a transcrito, por
correl>1J(Jnder no seu sentido de intercámlbl0 cultural ,e de unidade ela Língua, aos melhores desejos e às mais
justas aspirações das duas gra.ndes
Naçõe,s .

•

PROJETO DE nECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica aprovado o têxto da
Convenção 'ortográfica, firmada entre
o Brasil e Portugal, em Z9 de dezemArt. 2
Revogam-se as dLspo~ições
em contrárIo ,
Sala das Comissões, em 27 oe agõsto
de 1948. - LIma CavalcantI PresIdente em exerciclO - Ratael qncurá,
Relator. - GlicéNo Alves
ALÚ

varo Castelo -Eqberto ROdr'Ques
MontelT(; de CasJose Armando
tro - Heitor Coller. - Varqlls Neto.
- Faria Lobato, Alencar Ara- '
ripe.

•
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REQUERIMENTO DA COMISSAO
DE EDUCAÇAO E CULTURA
A Comissão de Educaçiio e ::Juitura,
aceitando a suges:ão contida na pa:-te
fmal do parecer do nobre Deputaao
Beni Carvalho, resolve, por unanln:',
dade de votos, pedir o pronuncIamento da douta ComIssão de ConSLltUição e Justlça a respeito .:Ia :llute ·
r:a versada na Mensagem n,o ~~12 ao
seu aspecto conStítuclOnal.
Sala das Sessões, 18 de outuuro de
1948. - Eurico de Agr;iar Sales. Pres.dente. - Bem Carvalho. - Carlos
Medeiros. - Alfredo Sá. - José Maciel. - Gilberto FreyTe, - Wal/redo
Gurgel. - Pedro Vergara, - Raul
Pilla.

PARECER DO DEPUTADO HENI
CARVALHO
Parecer sôbre a Mensagem II o 312.
(Ministério das Relações ExterIores),
1. O Sr. Preisdente da Republlca,
em obediência ao preceito constante
do art, 87 n,O VIII, da ConstltUlçào
Federal em mensagem datada ie 20
de julho do corrente ano. suiJme::eu
à aprovação do Congresso Na:::lOnal
a Convocação Ortográf:ca, Z.rmllda
em Lisboa. entre o Bra.siJ e Portugal,
a 29 de dezembro de 1943
2, Ouvida, a respeito a Comissão
de Diplomacia e Tratados formulJU
esta um Projeto de Decreto Leljzsla-

•

•

•

•

tivo. o qual, subscrito por onze de
seus membros presentes, esta <",ss:m
redigido:
., Art. L" Fica aprot'aao IJ iext()
da Convenção Ortogra/lCa, tzrmada entre o Brasil e Portugal, em
29 de dezembro de 1943. "m r,l~.
bôa.
Art. 2. 0 Revogam.-se as dlSpO ..
slçoes em contrárzOL'.

•

3. A mensagem do Chefe .10 K{eCUtlvo e acompanhada de uma I!:xposiçoã de Motivos do Sr. Ministro de
EstadO dos Negócios Exteno!·es. a
• qual aSSlID conclUI:

•

,

•
.

•

"Parece-me
Sr. Prendente.
em tace do que aC:l11a Lcou exposto, que a Convenç!'to Ortográfica deva ser submet.([a a
aprovação do Poder Legislativo,
de acoroo com o ant. 66. Lem 1.
da Cosm wção Federal. .;e ,nsso
Vossa ExcelêncIa concordar."
. 4. EIs o texto ela Convençav
"donvenção ortográfica C'ntre o
Brasil e Porêugal: Sua ExcelêrCla o Senhor Presidente da Re·
pUbhca dos Estado~ Un!QOI: ao
Brasil e Sua Exceléncia o Senhor
PresIdente da RepLlbllca Portuguesa com o fim de a"seguraJ a
defesa, expansão e prestlglO da
língua portuguesa no mundo e
regular, pOI mútuo acôrdo e
modo estável, o respectivo 5:Stema ortogrático resolveram por
me:o de seus PlempctenClà1'10S.
assmar a presente Conv~nt;a"
Art. 1 - Aô Altas Parte, Con_
t.ratantes prometem ·se estrPlta
COlaboração f'm tudo quanto dIga
respeno a conservação. aetp.sa
e expansão da lmgua portuguesa
comum nos dois palses .
ArtIgO II - As ALtas Partes
ContratanJtes obrigam-se a estaOE'lec<!) com{) r eglID e ortográfICO
da lmgua pOrtuguesa. o que resulta do sistema fIxado pela Academ:a B~a.si1elra C€ Letras e Academ!a das CIênCias de LISboa,
para orgamzaçã{) do re~pecti vo
vOCabulano por a.côrdo entre a.3
duas AcademLas.
ArtIgo In .- De harmoma CQIlIl
o es.plrito desta Convenção. nenhuma provldênc:a leg1s1atlva ou
r~gU!amentar. sÔbre ma tena ortográfica devera ser de futuro
posta em VIgor, por qualquer dos
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do:s Governos. s.e.m prévio acôrdo com o outro depolS d.e ouvidas as dua.s Academias .
Mtige IV - A Academia Bra.s11e1ra de Letras e a Academia.
das Ciências de LiSboa serã.o diec,araQa~
orgaOlS conSUltIVO:; de
,,'US Governo> em m.ate~la ortagraflca competinao-ltles expressamentE estudar as questõC,s que
se SUscItarem na Execução desta
Convençao e tudo o maIs que
reputem útil para mante-l a Uilldaae Cftog1'áflca da lmgua portuguesa. i\ presente ConvEuçao
entrara em VlgO'. IndependentemenTe ele ratiflcaçâo. a 1 de )anelrO de 1944.
Feita em duplicata, em Lisboa, aos
23 de dtzembl'o de 1943.
L. S. João Neves da Fontoura
L. S. Antonio de OliveIra Salazal'."

5. Pedida sõb:e o assunto. a audiênCIa da Comissão de Educação e
Cultura. faze-rno-lo p'e1a manCIra que
se s·e-gu e.
Julgamos não poder o
CongresM> NacJOnal dar a,provação à
Convenção aludJ.da, por nos parecer
eVldentemente inconstItucional o seu
artigo IH.

Dêle ressalta flCar esta.belecido que
- "nenhuma providência leglSlativa
sôbre matéria ortográfica deverá. de
futmo. se,r posta em vigor por qualquer dJos dois Governos sem prévio
acõrdo com o outro. depois de ouvidas as duas Academ:.as."
Conquanto, por êsse dÍSlposiUvo, não
se vede, expllcltameI!te, ao Congresso Naci'onal, legislar sôbre ffillltériG.
ortográJiDa toda via, lmpllci tamente,
eSBa prOibição dali resulta, visto determinar-se que. - "de futuro' , nenhuma providência legislativa deverá
ser posta em vzgor, sem as condições

estabelecidas no artigo In da Con.venção.
Ora, dê~se moodo, a Convenção proíbe. pràticamente, que o Congresso
Nacional exeTça urna de suas prerrogativas, a quaJ decol'Te do a.1't. 66,
n. o IX, cOffitbinado com o art. 5.°,
n. o XV, letra d, da Constirtuição Federal.
Fôra, l'ealmente, estranho e aooUJrdo poder o Congresso Nacional legislar. sôbre "bases e diretrizes da Edu.cação". e ser-lhe v€'C.ado fazê-lo EÔbre ma téna ortográf:ca.
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6. Além disso, ocorre, ainda, outra
inoonstLtuoionalidade: determina
o refe-rido artigo IH que, se vo'tar o
Congresso uma lei sôbre essa matérie. o Che·fe do Exooutivo não "deverá põ-la em vigor": passando, assim, tal "providência legislattva' a
ser simples letra morta. VISto compelir o Presidente da República a
deixar de "observá-la". a desrespelpeitá-loa. negando. enfim, oumprimenta à Constituição, com violaçM
formal do parágrafo único do artigo 83.
Diante disso, é n UJla a Convenção
de LisbOa, de 29 de dezembro de 1943,
visto ser oontrária à Coootituição
vigente. Eis a llçã-o ue ClóvIS Sevilaqua: - "São nulos 00 atoo juridicoo de direito público mterna.clOnal" quando l'ealizados por pessoa
mcompetente, ou contrários à ConstitUIção dos Estados que 00 cel-ebrarem e anuláveis. quando viciadolS por
êrro dolo ou coação'. (DlIelto Público Int.ernacion,al, tomo n. p. 7,
2. a edição, 1939, ed. Freitas Bastoo).
6-A. Não colide com essa tese, nem
a IllvaJlda, o que na mesma obra,
erereve Clóvis Bevilaqua, no § 168,
ao tra.tar ela validade dos trata.doo:
.. A validade dos tratados. diz
êle
mdepende das mud,anças
das mudanças con.stituclonalS que
sofram os Estados contrat.a.ntes".
(opt. clt., voI. 2.°, p. 23).
Em !>I'lmelro lugar. na hipótese em
discUJSSão, a ConstitUlÇão brasileira
de 1946 não trouxe modificação alguma ao direiw constitUCIOnal antenor.
Ao contrárlO, conservou-se
fiel li. nossa tradlçãCi jwidlca.
DêSSle modo, mesmo na vigêlllCia
da Ca.rta de 37 a Convenção era nula,
uma vez que o aà referendum do Poder LegISlativo lhe não fôra dadO.
Visto haver-lhe faltado a aprovação
mediante dool'eto-lei.
Em segundo lugar. a citação de
ClóVIS Bev!laq ua refere-se a lllIpótese evrdent.emente dive-rsa. ISto ê à
de que, após a celebração de um tratado. aprovado. ciefinirtIVa.mente, pelO
Congresso, ocorress.e mudança COIlJStitucionaJ .
Ora, de um lado, o tratado ou convenção na hLpótese, não existi·a. por
lhe faltar validade jurídica - a aprovação leg:o;lativa; não lhe aprovei-

tando. portanto. o principio enuncia.do : por outro Lado, é manid'esto, COIlllO
se disse, hão haver trazid.o a ConstirtuJi.ção de 46 a m.e-nor mudança referente à espéci.e, 11em tão p011lCO, à
forma do gavêrno brasileil'o, que continua a ser a republicana.
7. Em face do expooto, sÓ uma.
solução haverá p,ara o caso: - não
aprovar o Congresso a Convenção,
em razão da forma po.r que se acha. redigida. vISto lhe não ser possível
despojad'-se de uma de suas p.rerrogativas; suglerindo. eI1ltretanto, ao
Chefe dJo ExooutiVo. a modi.fioação do .
art. ITl, para que, removioda aquela
fla.grante inoon,ti,tucionatLdacLe, vo.lte, d-epoiS, o Poder Legislativo a re.solver, "defintivamente". sôbre a matéria, ex-vi do art. 66. n. ° l. da Consl;ituição. o qua1. cLaramente, determina:
.
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" Art. 66. É da competência
exclusiva do Congresso. Na.cional.:

I resolver definitivamente
sôbre os tratadolS e convenções
celebra.dos com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República. '
Era uma prerrogativa indeclinável.
8 Comentando êsse artigo, escreve (}
Ministro Carlos Maximiliano: - Os
casos mencionadOlS no a,rt. 66 do CÓdigo fundamental independem de sanção do Presidente da Re'pública e ficam insuscetíveis de veto. Para regu}ar um certo número de a<suntos. celebram-se tratados ou simples convençôelS. Cabe a iniciativa ao Ministro do Exterior: somente depois de ultimadas a<; negociações e de assinado
o contnato internacional, é ouvido o
Congres<o, que profere a última pala..vra sõbre o a.côrí:lo: é o que exprime
o têrmo definitivamente. in!i.erto no
texto, e em face do art. 87, n. Vil".
(" Comentários à Constituição Brasileira de 1946", vol. 2.°, ps. 145-~46;
Ed. Livraria Freitas Bastos, 1948).
Nem isso. como é sabido, tmport:a
novid'llde no direito constitucional brasileiro.
A constituição de 1891, em 8eu_ art.igo 34, n. 12. tinha redação idêntica,
e idênticos são os comentários de
João Barbalho. quanto a reconhecer
ao congresso. o poder competente para dar a última palavra sõbre o assunto, isto é, proferir a "resolução final".

•

•

.'
•

.,

-

(Constituição Federal Brasileira, Comentários por João Barbalho U. C.,
página 111, Rio de Janeiro, 1902).
Vê-se, assim, haver o Brasil ingressado na corrente dos paises queexigem o pronunciamento do Congresso,
para a a.prcvavãD CQS tratado, e convenções.
9. A. Esmein, interpretando o direito constitucional francês, escreve,
na mesma o:'dem de idéi'as:
"En sens inverse, existe une concepcion d'apres la.quelle. S; le droit de
négccier les traités revient nécessairement au pouvoir exécutif. celui de
les consentir définitivement ne Jeut
appartemr qU'au pouvoir législatif." Ce
SO~t .des rais?ns de principes ljUe J'on
falt ICI valoIr.
On dit dabord que
. l' engagement que prend une nation
par . un traité doit être considél'é
ainsi quela loi elle-même. c:mme
l' expres.<ion de la volcnté nationale.

•

.

•

c'est donc au pouvoir législatil qui I
appartzent de le (xmsentir" (Elements

de Droit Constitutionnel français et
compare. P. :94. Tome second: Recueil Sirey, éd. ParIs, 1928).
•
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Eis, sôbre o assunto, como se expri.
me Clóvis Bevilaqua:
"Ainda que a retificação seja a
solenidade que torna o t~atado
obrigatório, pOde ser dispensada
por acõrdo das altas partes contrrt1nte.s. E-;i:cmpli' dis·o, nl)S dã
a convençãopostal ccncluicta, entre
o Brasil e a Grã Bretanha, 110 Rio
de Janeiro, a 16 de agõsto de 1875.
Nenhuma convenção internacional, porém, poderá, hoje, no Brasil, ser executória, sem a apl'otlação do Congresso". (Op. cito tomo lI, p. 21).

lI. Cumpre não confundir ntificaç1Lo cOm anfOvação. A retificação cabe
ao Executivo; a apro'vação, ao Legi<lativo .
Si. na técnica constitucionlll, aceitássemos ser ratificação a mesha COIsa que aprov8ção. poder-se-ia admitir
ser esta dispen,oável. quando 1155im o
entende"sem as altas parte~ contntantes.
Dirimindo tal ccnfusãc, P.S im<" expressa Clóvis Bevilaqua: "No Brasil,
compete a ratificação ao Presi jen' e
da República. depois que o Congresso
áprova o tratado'. (op. cit., p.
Amda, no mesmo sentido: "Depois
de aprovado o tra.tado pelo Congresso,
o Presidente da ~pública o ratifica".
E, a segUir. conclui: - "A lei de 29
de outubro de 1891, art. 9°, apelida
ratificação o aw pelo qual o Congl'esso aprova o tratamento: mas t!Vl·
dentemente, é in.correta a denominação". (Op. cito pS. 18-19 Ver Moore,
Digest, V. 749, apud C. Bevilaqua, op.
cit.) .

10. Nessas condições, torna-se evidente que não seria possível ao Che.
fe do Executivo bm.sileÍl'o eXImir-se
ao dever con'titucional de solici:ar ao
Congresso a a.provação da C011 iTenção
de 29 ce dezembro de 1943 _ preeit.(J
que. rigorosamente, cumpriu, embora,
pela E."{posição de Motivos do Senhor
Mmistro de Estado das Rela<;ões Exteriores. fôsse admissivel a hipóteoe
contrária, visto assim concluir:
"parece·me. Senhor Preddente, em
face de> que aCIma ficou exposw que
a Convenção Ortográfica deva' ser
submetida à aproí'::!ç:ão do 'oder Le12. Está, portanto, pat-ente a im.
gislativo, de acôrdo com o art. 66.
Possibilid.ade de ser aproV'ada
pelo
item L, da constituição Federal, se
Congl'esso a Convenção de Lisboa ~õ
nisso Vossa Excelência concordar,
bre a questão ortográfica; entre'tanA não concordãncia importaria ma.
to. a Constituiçãc vigente não veda
nifesto atentado contra a Constituique, pa.ra ulterior aprovação. sugira
ção, que, como se disse. o Chefe do
o Congresso ao Chefe do Executivo
Executivo respeitou.
uma medida conciliatória - a da modificação
ou, mesmo. a da supressão
Assim sendo, cauoa estranheza ~d
do
art.
lII,
&, ~im de que se lhe canmitir a cláusula final do períOdo
cele
a
inconstituci-onalidade.
Admissi.
tmTIScrito a possibilidade de depenuer
vel,
porém,
será
a
adoção
dêsse
alde um ato de volição do Presidente
vitre?
da. República o cumprimento de um
imperativo constitucional, cuja incO assunto tem sido versado pelos
bservância traria, como re.<>ultado,
constitUCIonalistas. assim
nacionai:!
Corno ootrangeiros.
mais outro motivo de nulidade da
C~mYenção e, consequentemente, a SU.l.
13. Carlos Maximil1ano, em sua <;iinexequibilidade, - o que não estaria
tada
obra. escreve: "Pode o Conno propósito do Governo.
gresso emendar a convenção inter-

•
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"Art. l i - M. Altas Partes Contratantes
obrigam-se a
respe~tar,
como regime ortográfico da língua.
portuguesa. o que resulta do sistema
fixado pela Academia Brasileira de
Letras e Academia das Ciências de
Lisboa. para organlza.çã.o do respectivo vocabulário entre as duas Academias" .
COfi,(l se vê. o que a Convençã.o estabelece. em seu citado a,rtigo. é o
regime ortográf:c.' quo resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira
e pela Academia das Ciências de Lisboa, e nã.o o qUl resulte ou resultar
Ora. o regime, a que êsse artigo se
refere, é o fixado pelo Pequeno Vocabulário da Língua Portuguê.sa, organizado segundo as Instrucões unânimemente
aprov-adas em sessão de •
Government ane Politics. 1915 p. 329;
12 de agôsto de 1943; e. si a COfivenapud C. Maximiliano. ou. cit.) .
ção lhe é posterior visto haver sido
firmada a 29 de dezembro do mesmo
14 Na Franca. admite-se a prátlca
ano. é claro que s6 a êle se pod,eria
da s'lgestã.o ao Chefe do Executivo.
referir e não ao de 1945; pois, do
conforme se vê em Eugêne Pierre:
oontrário, teria. como se disse.- em"Lorsque Pune de Chambres déll- pregado resulte ou resultar.
bêre SUI un projet de 10i par lequel
E tanto é essa a exgese dêsse ar]e Gouvernement lui demande Z' aptigo, que o eminente filólogo José de •
prrobation d' un traité condu avec
Sá Nunes, autoridade Insuspeita
e
une puissance étra~éTe elle ne peut
valiooa no assunto. assim já o afirévidemment ni votEr sur les articles
mou em seu estudo "O problema Orde ce traité ni amender le texte de
tográfico no Brasil", publicado no ~u
ces articles; le ne peut qu'inviter le
plemento Literário d' A Manhã, vol.
Gouvernement à négOCter de nouveau
VI, edição de 5 de maio de 1944, páp01tr obtenir la modification des claugir.as 255-256:
ses qui lui paraíssent contraíres à l'
cOntraíres à l'intêrêt
de
Z'Etat" .
"Num livro que estou preparandO e
(Traité de Droít p olitique éZectoraZ et
que se denominará Comentários
à
parZamentaire, 5 ieme ed., Paris, p.
Reforma Ortográfica Brasileira, P.g 1.010, n. 863).
miuçareI tód'3.S as cIiticas. obje(jbes,
emendas e advertências que se fizeE' essa a solução única que nos parem à ortografia promulgad.a
pelO
rece cabível. a qual, preliminarmen,
Decreto
n.o
44
53..
.
de
18
de
janeiro
tt, sugerimo....
do corrente an(,. - ortografia (repi11'. De me~itis, cumpre indagar si.
to) que está sistematizada a exe-rnpliapro;ada a Convenção de 29 de deficada nas Instruções e no Pequemo
zembro de . 943. aual dOIS dois acÔrVocabulário Ortográfico da
Língua
dos ortográficos teria sido DOr ela
portuguêsa" .
adotado: - o de 1943, constànte do
Pequeno Vocabulá>io da Língua PorE . reiterando sua asserção, ainda,
tuguesa, organizado segundo as Insca tegóricamente, reafirma:
truções Iliprovad,as unânimemente. em
"O Vocabulário a que s~ re:"ere o arsessã.o de 1::' dl agôsto d) mesmo ano.
~igo II da Convenção Qri.ogrMica enda Academia. Brasileira de Letras; ou
tre o Brasil e Portugal e o que resulo de 10 de agôsto de 19451
tou do slsterna 01' tOgl ájico fixado nas
Evirtent,emente. a Convençã.o de 29
Instruções e que a Acade1lda Brasileide dezembro d~ 194,). firmada
om
ra de Letrcs e! (.'J TV, ,)01 !.,cumbên
Lisboa. teria ayrovad~ o acôroo de
cia do Senhor Pl'esidenLt: da Repúbltca
1943. e nã.o o d 1945 .
sendo editoTado pela l;;wrensa Nact~
nal que o ex pós a venda como ob~a
A demor.str ção, a nosso ver,
é
oficial.
pais ostenta as armas da Resimples. Vejamo-lo. O art. rI da
püblica
do·' Estados UnIdos do Bras!l"
Convenção está. assim redigido:

nacional? Rigorosamente, não. Trata-se de um r.ontrato b\lateral ooncluído pelo Presidente. que. no Brasil, não está obrigado. como nos Estados Unidos. a ouvir OS conselhos,
a opinião prévia do Senado ladvice
and "'msent) . Entretant,(l o texto não
se o;:)õe a QtHl em vez dp rejeitar pura.
e SImplesmente o Congresso sugira
modificações que. levadas ao pIen!.
poten~iário estn.ngeiro e por êle aceitas determinariam uma
aprovação
definitiva Basta lembrar Que. nos
i:Stados Unidos. onde a Cí1mara dos
Deputados não tem voto sôbre o assunto. acham regular que ela lem'Jre
a<l Executivo a oonveqência de negOCiar um tral:!adc err, certQ e determinado sentldo". I 00 clt. . \l01
TI ps . 161 e 162; e Beard American
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45 16 - Apesar da clareza resultante
dessas datas, há quem 6ustente 113 ver
a Convenção de 194a aprovado o ac ordo de 1945; e, isso, em face de que
Q1spõe o c,8JU aI t . IV, ibt:
.. Art . IV - A A,·.adt nua BrasilclJ'fi
de Le tras e a AcademIa das mênclas
de Lisboa serão declaradas órgãos
COnsUltl V06 de seus Governos em matéria
ortográfica, competindo-lhes.
expressame'l1te, e.%udar as qu~stõE'S
que se suscitarem na execuç ão desta
Convenção. e tudo o m ais que r2putem útil para manter fi unidade ortografica da lingua portuesa".

•

•

Ora, o que ai se declara competir às
duas Academias é estudar as questões

que se suscitarem nú execução
aa
Convençéo, que, con lorJi~e se VI U , adotou, no art. In. o r2g;,m e ortográfIco
de 12 de agõsto de 1943, e wdo o mais
que se repute útil para m<l nwr a uni-

d ade da lin>;ua pol·tU<!U~ L [vIas dar
COllljJet<!!lCla pala, CullJO (·rg"o., 0011l>il:tlVO..
p"lUd<il' tal~ questões
tlão
significa. expllcitamente, élUe por esSe €sLudo. se pudes.;e cSUloelecer. de
mo.:io clruo. a adoçclo de Ulll novo re151üw ortográfico e. muito menos. que
est8. {jue é o ct~ 1845 fos.se ante~ ipa
damente. aplo,auo ;lur uma Convenção de HH3.

;

17 - Ness3.s condiçõ!:'S iar-sé'-ia Imnova Convenção.
prescindível uma
Admitindo-se entretanto para argumentar. que a Convenção de 1943 tl:'rla
aprovado o acõrdo de 1945. uma coisa
resulta de tudo isso' a controvérsia
na interpretação da Ccnvenção.
E qual seria, neSSe caso. o órgão
competente para realIzar a interpretaç~o? Vejamos. m8i~ v.ma VEZ o que
sobre a matéria doutrina Clovis Bevilaqua. que além de ser
dos nossos
maiores jurista.,-filosófos.
fui
Consultor Jurídico do Min;stério das
Rt:iações Exteriores.
Diz ele, em sua citada obra. tomo TI
p. 25. § 173:
"Os trata.ctos são sillõceptívCÍs de lnterpretação pelos próprios Estados que
_ os celebram . A primeira qUestão a resolver, nesta matéria, é a comp:'tênc!a
para interpretaor. Sem c1úvida. ~o 
mente os Estados contratant,es peQpm
.. de comum acõrdo, interpre>ar os tratados .que, entre êles vigo!'rm. Mas

UI,.

.

•

dentro do Estado. qual ,~ a autoridade
competente para assentar no mdoo de
se compreendere as cláns1l1as do (on·

Cl ato? Ainda aqui deve ter apliclJ,çd.o
a regra: - e1us est lege1n mterpl'eta.T!,
L

U1 us est eonderc.

Ora, llO caso da Convenção de 29 dto
dezBlllt)fO ú~ lf"J .1 ,.1.;t,vrlcaé= com·
I-,ctcIll" p:..Ia U"",Cl'UH l,,, modO 11" se
compreendereln as Sua:, clausulas é o
Congresso NaCIOnal, eX-Vt do art. 66 .
item 1. da Constituição
O Poder Legislativo di:iu assim. em
última análISe· caso a Convcnção de
43 não fosse, como e, nula -- se ela
tena ap:uvado o acõrdo de 1945 . ou o
de 1943. Mas. dado, mesmo. que clwllógicam.:nte.
gasse a interpreta-la
aceltund') a primeira hIpótese. ainda
assIm seria indispensável para eflcl·
ência deEsa Interpretação. a rC3.li7.ação
úe nova Convenção
E' j,so o que, catpgÓriL'mnente. Rf'rma C.OVlS Btvilaqua. U\.iOIi l) Pd'll1tiu
l'i~}~).1 c:.o tl'echo ô.-:ilr:d. tl'ans~·.rilo,
.. Cons2.:juent;:mcl1tc. a U1~c ,p: 8taç.J.Cl
autêntica é V:11 ato {!.jp~o'natfc(. sub·
1'l et7 do as meS1"lfls

IOTl'l n1 idades

da

celebração dos tratados. se o direito
cop..stit"..li-::;0nL!.J c.o pa~.3 ~J.~~O à:spus r Ú8

modo contr:irio '.
A lUpótes·e última nao se verifica:
logo mesmo que não fosse nula a
Convenção de 29 de dezembro de 19..3
em face dos t~rmos em que e.ot,a redi·
glda. a sua SImples mterprt>taçi'!o f'XI·
glria a celebração de nova Conve"cau
18 - Pelos motl-ioo eX;'{.,tos evidC'nc:u-se trat:l.r-SE de mR téria ca ra(:tcl'to t!Cament2 con-ti·:'~'o:1[l1 para a cuu!
Julgamos valioso e oporam0 o P~0111!'"
ci~mento da Co:n:SS8.0 de Conr.·jtll'~;;f)
e J~.lst:ça embora .. salvo m('l~(x lU'?{J
Julguemos desde Já. '11C01"~"tu 'in ~;
a CO!Jvenção de 29 cl~ r:('zem'Jr~ r'~
1843 cnja aprovação pc!'" COI1!':1" ,'n
imP<lTWl'la o

('anc~lamc!'.to 40

1'1;',.1 '1°

lndeclináve!l" prerro("ntiv~s.
E o nç.,sso parecer.
Sala da C0"'n io fl\() ,,, do outubr'J c.e

~uas

H}~8.

-

Bcni Carvalhu

Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça
O Presidente da República subm'2teu à aprovação do CongresHo ~acio
nal o texto da Conveção Ortográfica,
assinada. em Lisboa. entre Portllg'll
e o Bra,sil. a 29 de dezembro de 1943.
A Comissão de Diplomaciol- ouvida
sõbre a matéria, opinou no semi do
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da aprovação daquele ato internacional oferecendo para êsse objetivo . o
necessário projeto de decreto legislativo .
/:>, Comissão 1.1" Educação e Cultura
a que foi em seguida mmdada a mensagem presidencial, at.endendo a uma
suge,stão do relator designado para o
caso, o ilustre Deputado Beni Carvalho. consulta a Comissão de Constituição e Justiça sbbre a constitucionalidade do Artigo In da referida
Convenção Ort/)gráflca, assim redigido:
"De harmonia com o I;spírito
desta Convenção, nenhuma providência legislativa ou regulamentar, sôbre matéria ortográfica. deverá ser de futuro posta em
vigor, por qualquer dos dois Governos, sem prévio acôrdo com o
outro, depois de ouvidas as duas
Academias" ,
Duas são as dúvidas suscita{jas a
propósito da cláusula trans·~rlta.
Em primeiro lugar, entende o Deputado Beni Carvalho que, estabelecendo que de futuro nenhuma providência legislativa sôbre matéria ortográfica devei'á ser posta em vigor por
qualquer dos dois governos sem preVIO acôrdo com o outro, a cláusula
proibe ao Congresso Nacional legislar sôbre ortografia, insto e, reta alhe uma das atribuições que lhe são
confendas pela 8011stituição (art . 55,
n. IX, combinado com o art. 5. o. número XV , al1nea d).
Não procede a dúvida.
A cláusula, simplesmente, estabelece um a condição, - a do prévio acôrdo entre os dois governos, depois de
ouvidas a.s duas academias, a brasileira e a portuguesa, - para que sôbre
a orografia, matéria do comum !nter~e cultural dos dOis paises, e
cUJa umd~de ~les pretendem manter através dos tempos. qualquer deles possa legislar .
Trata-se de uma limitação ao exerCiClO das faculdades da soberania, que
o pais livremente se impõe, em virtude de um contrat'J com nutro pajs,
limitação da qual poderá em qualquer
tempo libertar-se, por mei() de denúncia, segundo e preceito de direito
internacional .
Todo tratado ou convenção internacional e, por sua pr6pl'la natureza,
/

uma limitação aos privilégios e atribUições da soberania nacional. Mas
ess~ limitação. resultante que e do
consentimento, não fere . não supnIV ni o l'1va 'ido 'j pod,)1 ' J oerano
aos estadOb.
A prevalecer a doutrina contrária,
os contratos internacIOnaIS se tornariam Impraticáveis. e o próprio direito inte l'l1 a::ion al (Ic1Xana rle existir.
Examinemos a segunda dúvida a
que. na ComISSão de EducaçãJ e Cultura. deu lUgar o Artigo lU da Convenção Ortográfica. J á vimos qUE a
cláusula determma que nenhum dos
aolS governos porá. em vigor prov1dên cla legislativa sôbre ortografia sem
prévio acordo com o outro. JU1~a o
Deputado Senl Carvalho, por essa determina~ão . e o Pre.sidente da Repú-:
blica compelido a não executar .el
Congresso, e portanto a Violar ( dISposto no parágrafo único ao art. 83
da Constituição .
fambém aqui a dúvida não tem
procedência .
Quando no Artigo lU da Convenção' Ortográfica se fala em. govêrno,
é esta palavra empregada, nao no seu
sentido restrito de poder executivo.
mas no sentido amplo de conjunto dos
dois poderes pol1ticos de um paLs,
abrangendo, portanto. tanto o poder
executivo com o poder legislativo.
E. assim, o que se e.staoelece. na
cláusula Impugnada, não é que o Presidente da República fica obriga{jo a.
não executar tal ou qual lei mas que
o Congresso Nacional é adstrito a não
fazê-la, não pô-la em vigor, senão
com observância das condições que as
partes contratantes entenderam ~e
estipular no interêsse comum dos doIS
paises.
A Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção Ortográfica assmada em Lisbo'l em 1943, nen.tuma Inconstituciolltlidade, nem nenhum outro defeito .iuridico, que poiSSa
impedir a sua aprovação pelo Congresso Na.cional.
Sala Afrânio de Melo Franco, em
19 de janeiro de 1951. - Agamemnon.
Magalhães, Presidente.
Gustavo
Capanema, Relator. - Samut?l Duarte. Carlos Valdema.r . Erna ni
Satiro. - Aristides L argu ra . - Gil Soares. - Arma0 Arinos. -- Caia.do
de Godoy. - Flores da Cunha.
Plinio Barre t o. - Adroa ldo Cos t a. Domingos Vellasco.
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de Ed t ). '; .1(';',0

e Cultura
1. Tendo vindo à

•

-e

da Comissão de Educação e Cultura a Mensagem pres"idencial número 312, de 20
de julho de 1948, em que o Ohefe dO
Govêrno submetia à aprovaçãD dv
Congresso Nacional o texto da Con'venção celebrada entre o Brasil e Portugal, destinada ao estabelecunento de
um regime ortográfico comum às dua>.
Nações, - solicitamos, em Parecer datado de 12 de outubro do mesmo ano,
e ' unânimemente aprovado, a audiência da' ComLSsão de constituição e
Justiça, VLSto termos Julgado incom~itucional o art. In da aludida Cocvenção, .0 qual se acha a.ssim redigido:
" Art. In De harmoma com o
espirito
desta Convenção, nenhl.•
ma providência legisJativa ou r~
gulamentar, sôbre maténa ortOgráfica, deverá ser, de futuro, posta em Vigor, por qualquer dos dOlg
governos, em matéria ortográfica,
competindo-lhes,
expressame!1r.e,
estudar a.s questões que . reputem
útll para manter a u.mdade ortográfica da língua portuguesa. A
presen te COlLvenção entrará em
VIgor, ll1dependentemen1:€ de ra;lficação a 1. o de janeiro de 1944 " .
2. Não obStante a análise e a ~ xe ..
gese exaustiva a que, do ponto de
vista do direito constitucional, submetemos o cItado artIgo, a fim de justIficar o nosso pedido de audiência. a
nobre Comissão de Constituição e
Justiça, com a sabedona habitual,
concluiu pela constitucionalidade da
001} venção, famndo-Q nos têrmos seguintes :
apr~iação

"A Comissão de ConstitUição e
. Justiça não vê na Convenção ortográfica, assinada em LIsboa em
1943, nenhuma inconstItuDlOnall_
dade, nem nenhum outre defei to

j uridico que possa impedir a SUq
a.provação pelo Congresso Nacian.al" .
3 Em face dO expôsto, à Comissão
de Educação e Cultura nada ma:s
cumpre fazer senão acabar o veredlt.;rum dos emmentes jurLStas dessa entidade teCnlca. conSIderando venCIda
a questão preliminar.
4. A esta ComIssão, julgada con.stitucional a Convenção, como o foI,
não caberá pronunCIar-se sôbre qual
dos acordos ortográficos deverá ficâ:
em vigor, se o de 1943, ou o de 1945
Pelo art. II da Oonvenção, datada
de 29 de dezembro de 1943, esta só
poderia ter aprovado o acôrdo ortográflco anterior, isto é, o de 12 de
a.gôsto do mesmo ano. constante d0
"Pequeno Vocabulário Ortog-ráfko d~
Lmgua Portuguesa; pOIs f6ra absurdo
a dmitir -se haver aprovado, em 1943.
um acôrdo de 1945.
Entretanto, foi êste aprovado pe!o
Dec reto-lei 11 . 0 8 . 286, de 5 de dezemoro de 1945, embora, até hoje, não hu,...
Ja entrado em vigor.
Ao govêrno, portanto, e não ao Legislativo' cumpnrá. dirimir a questão .
5. Conclumdo, ressalvando o nos.3O
pontD de vista sôbre a inconstituclOnalidade da Convençâo ortográfIca,
resultante do seu artigo In, - inconstitucionalidade que continuamos
a considerar evidente, - opinamos,
todavia, pela aprovação do Projeto de
Decret<J Legislativo, formulado pela
Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo. E' êste o
nosso parecer.
Sala da Comissão, em 25 de janeiro de 1951. - Eurico de Aguiar SaIles, Presidente. - Beni Carvalho, Relator. - Aureliano Leite. - Alfredo
Sá, pela conclusão. - Darcy Gross .
- carlos Medeiros. - Raul Pilla. Waltredo Gurgel. - Pedro vergara.
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DEORETO N.C 14.533 DE 18 DE
JANEIRO DE 1944
Promulga a Convenção orto(jl'j-!ica enLre o Brasil e pOrtugal,
asstnada em Lisbóa. a 29 dedez:mbro de 194.3.

O Presidente da República:

Ha.ven<io sido assinada. na cidade de
Lisbôa, a 29 de dezembro de lS43, uma
Convenção entre o Brasil e Portugal. esta.belecendo o mesmo regime
ortográfico da lingue. portugue~a; e
Havendo a mesma Convenç:i.o entrado em vigor no dia 1 :"0 corrente mês,
independentemente de ratificacão:
Decreta que a reft'rido Convenção
apensa por cópia ao present.e Decreto'
seja exxutada ~ cumprida "ão inteiramE!lte como mIa se contem.
Rio de Jan€iro, em 18 de janeiro de
1944. 123." da lndeopendênc:.a e 56. 0 da.
República. GETULIO VARGAS - Osval-
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CONVENÇÃO ORTOGRAFICA ENTRE O BRASIL e PORTUGAL
Sua Exc€ lência o Senhor Presidente
da Repliblica d CS Estados UnidO'" do
Brasil e Sua EXCl'lência o Senhor Presidelll,~ da RepubLca Portuguesa. com
o fim de a5S~gurar a defesa. ~xpansão
e prestigio da língua portuguêsa no
mundo e regular, por mútuo acôrdo
e modo e,<,tável o respectivo sistema
ortográfico resolveram. por me!o de
s·e·us PlenipotenCiários assinar a pres f nte Conveção.
ARTIGO I

AI; Altas Partes Comratantt's prometem-se estreita colaboração em tu':0 qua.nto diga r<'Speito [\ conservação, .?~fesa e el1pansão da língua portuguesa. comum aos dois países.
ARTWO n
As Alta.s Partes Contratantes obrigam-se a este. \}~;€cer como regime ortográfico da. tlngua portuguêsa, o que
resulta do sIstema fixado peja Acade
mia Brasileua de LE'tras e !\{'adpmia
das Ciências de LISbOa para organlza~o do res~h'ctj vc ,.()(.;, I:l.l!' ário por
::cordo Entre as duas Aca,"'em:as.
ARTI::'u Il!
De harmonia co!!' ;:; "Sp:n l{) chsta
C~Jnvençào n.nhuma providê!lcia legL~lauva ou r(>gulamentn sôbre matel'!a ort.QgrMica. deverá s ~r de fu-

•

turo posta em vigor por qualquer dos
dois Govêrno-s sem previ o acOrdo com
o outro. depois de ouvidas as duas
.". e a. "E':llUaS .

ARTIGG

IV

A Academia Brasileira de Letras
e a Academia das Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãos consultivosde seus Govêrnos em mawrla ortográfica, GOmpNindo-lh€.s, expressamente
estudar as questões que se
susdtaram na eX'e(;ução desta Con-.
venção e tudo o ma.is que reputem
útil para manter a unidade ortográ.fica da língua portuguesa. A p.res(npendentsmente de retificação. a 1.0
te Convenção entrará em vLgor. in'.~eFeita em duplicata em Li.3boa aOs
de jan::iro de 191-1'
"
29 de Dezembro de 194.3 - L.S. JoÃo NEVES DA l"CN'fLiURA. L.:S. - ANTÔNIO DE Ou.vElRA SALAZAll.
PARECER DA COMISSAO DE
DIPLOMACIA
1) A ilustre Comissão de Diplomacia, da legislatura anterior. após me-o
ditado estudo, aprovou o texto da
Convenção Ortográfica assinado pelo
Brasil e Portugual em Lisboa a 29 de
dezembro de 1943 a ela enca.minhado
pela Mensagem Presidencial de 20 de"
julhO de 1948, oferecendo. para esse
Objetivo o seguinte proJeto:
Art. 1. o - Fica aprovado o texto
da Convenção Ortográfica firmada
entre o Brasil e Portugal em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa.
Art. 2. 0 - Revogam-se a.s disposições em contrário.
A velha aspiração de quantos falam
e escrevem a língua portuguesa de
estabelecer sua unidade ortográfica na
constante de uma forma comum a
todos os novos que a usam, fixada,
através da pesquisa e das conclusões
das supremas entidades culturais especializadas no trato vivo e no estudo
aa língua, quer no Brasil, quer em
Portugal, que são a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa. encontrou, na íniciativa oficial, sua fórmula resolutória. A cristalização gráfica do idjoma
em regras resultantes da constância
àc seu uso não implica. quer, no Brasil e quer em Portugal, na estagnação da livre e continua criação espontânea da linguagem, pois esta tem caráter inelutável e fisio)ó gko e obedece
a necessidade de expressão de cada
povo. A Convenção, fixando regras
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ortográficas, apenas disciplina e facIlita o uso de sua escnta, lormando
uma consciência grá!lca unitána, encerrandO automátlcamente controverSlas, c...IIT.!L,1r.j(J wce,'teza; e j..olernicas, e, no campo econolIllCo, de vez,
(j problema do livro didátiCO não maIS
exposto a oscilação dOS múltiplos e
não raro arbitrárIOS processos ortográficos preteridos saltuáriamente pe·las autol'laades do ensmo por falta de
norma única e imperativa.
E' claro que tão delICado aS-.iunto
deveria provocar, como provocou, cn.twas e dt-bates, quaniaGpBGr-.---tlCas, pOlêmlCas e debates, quando os
eruditos, escalados para a fixação das
regras a serem oficializadas. tivessem que, f?t.almente, opt.ar por uma
em preJuízo de outra, na nect'ssária
prdcnra de um SIStema ortogra~'lC(j que
contlvesse fi media constante criada
pelas aut.orIdaaes do venacUlo, pela
lógica elO propno idioma e pelo consenso dO PO\'O
Es&a tr?-balho, além da atividade
criadora a ~oO!'dE'nadorJ dos do ltOS
!LZnlbrüs d~s deicgaçõe.~ luso - i.~l'asile l-

.. ras deSignados pelos respectivos governos para estabelecer as regras constantes do "Pequeno Vocabulano Ortcgráfico da Lmgua Portuíluesa" depois as aO Acordo posrenol' fOi pre• cedido po rampla consulta de vários
fllÓlOgos e esoecla lista.<: nadonalS e
portu~ueses. Chegou-se
assm1, com
&uçcdoria, prudência e liberalidade a
condensar no Acordo o que sabiamentE' o parecer d;, Comissão de DiplomaCa' relatado rela aut.oridade do Deputado Rafael Cincorá, denominou ser:
. a expressão inequívoca de unidade
da escrita lUSO-brasileira e, conseguintemente, de unidade da língua",
Na Comissão de Cultura e Educação a Mensagem sofrpu eX'lustivo est1ldo por Darte do Deoutado Beni Carvalho, Argulu êste. no que foi acompanhado pela Comissão que resolveu
solicitar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, ser inconstitucional a Convenção Ortográfica por entender que seu artigo IH,
•
acordando que "nenhuma providência
legislativa
ou regulamentar sôbre ma•
téria ortográfica deverá ser de futuro posta em vigor por qualquer dos
dois Govêrnos sem prévio acõrdo com
o outro, depois de ouvidas as duas
.'
Academias, feria o espírito da Constituição. a) porque, embora não vedasse explicitamente o Congresso Nacional de legislar sôbre matéria 01'Proj. 1. 982-52

togl'áfica, implicitamente continha essa proibição VistO determinar que, de
futuro, nenhuma providência legislativa deveria set posta em vigor sem
!b CO,1li.l~1lt;3 t.;;t!u::e.t:\:L!a& no artigo
!lI da Convenção; O) porque amda
o referido artigo UI determina que o
Govêrno .. não deverá pôr em vigor
qualquer providência legislativa" sem
prévio acôrao entre os dois governos,
o que parecia constituir formal violação do parágrafo único do artigo 83
da Constituição,
Não parece proceder a dúvida do
culto Deputado eni Carvalho, Em nenhuma ripótese, diante da doutrina
e da letra expressa da Constituição
escaparia à análise e à aprovação do
Congresso Nacional a essência do próp!'io Acôrdo, ou quaisquer modificações que posetriormente pudessem Sei'
feitas uma vez que compete exclusivamente ao Congresso "resolver definitivamente sôbre os tratados e convenções celebraaos com 015 Estaelos elltran[eiros pelo Presidénte da Republica <Art, 66-I) , Ensina ClÓVIS BeVilacqua (Direito Público Internacional, tomo lI, pág. 21) que "nenhuma
convenção internacional, porém, poderá, hoje, no Brasil, ser executória
sem a aprovação do Congresso, O
estabelecimento da Convenção não
implica, pois, numa diminuição de
qualquer prerrogativa do Congresso
Nacional como um dos órgãos do poder soberano da Nação, uma vez que,
conferindo-lhe a necessária consulta,
do Poder Executivo o exame dos têrmo.~ do Acôrdo para sua a3)rovação
ou não, imerge, a matéria que se tornará lei, na matriz criadora de um
direito que é especifnco do Congresso
qual seja o de legislar sôbre bases e
diretrizes da Educação, ex-vi o artigo 5.0 n. o XV, letra d da Constituição Federal. A restrição imposta pelo artigo lU da Convenção, de não
ser posta em vigor qualquer nova providência legislativa sem prévio acôrdo
entre os dOis governo~ ('ontrata,ntes,
resulta do fato de S":!f necessário o
consenso do outro govêrno para se
ultimar urna norma que passará a
vigorar concomitantemente nas duas
nações contratantes. Nem se pode
imaginar que o ato unilatera.1 de um
Congresso pudesse tornar-se im;perativo e operante na área da soberania
de outra nação senão através de uma
Convenção cujos têrmos, fatalmente
e em quaisquer hipótese, deveriam ser
Fls. 4
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submetidos à aprovação dos respectivos Congressos Nacionais. Segundo a
lição dos mestres, a iniciativa dos tratados incumbe ao Poder Executivo,
cabenG.o ao Legislativo consentir cu
não nos seus termos, isto é, aprovalos ou não ficando, finalmente, a cargo do Presidente da República a ratificação do mesmo.
Pela constitucionalidade do projeto
optou uniânimemente a Comissão de
Constituição e Justiça. Seu relator, o
Deputado Gustavo Capanema, objetou às dúvidas suscitadas pelo Deputado Beni Carvalho, referentes à possível inconstitucionalidade do Convênio, que o fato de uma providêncIa
legislativa ficar, em tal caso, adstrita ao concurso da outra parte contratante, decorre "de uma limitação ao
exercício das faculdades da soberania
que o país livremente se impõe em
virtude de contrato com outro pa:s
lImitação da qual poderá a qualquer
tempo libertar~se por meio de denúncia, segundo é preceito de direito internacional. Todo o tratado ou convenção internacional é, por sua próiPria natureza, uma limitação dos privilégios e atribuições da soberania
nacional, Mas essa limitação não fere
não suprime, não invalida a soberania dos estados. A prevalecer doutrina contrária, os contratos internacionais se tornariam impraticáveis e o
!próprio direito internacional deixaria
de existir".
O argumento é claro: sendo a limitação que o poder soberano impõe a
si mesmo um ato de vontade é, na
esua limitação, Ou negação, ainda um
ato de soberania. Esta se exerce quer
quando cria uma faculdade, quer
quando a limita ou suprime.
A segunda dúvida levantada pelo
Deputado Beni Carvalho quanto à
constitucionalidade do acOrdo e decorrente aind da interpretação do artigo In da Convenção refere-se ao
fato de não poder "ser posta em vigor por qualquer dos Govêrnos sem
!prévio acôrdo ocm o outro, depois de
ouvidas as duas Academias, nenhuma
providência "legiSlativa ou regulamentar . " Reza textualmente o citado
artigo lI!:
"De harmonia com o espírito desta
Convenção, nenhuma providência lev
gislativa ou regulamentar sôbre a matéria ortográfica deverá ser de futuro posta em Vigor, por qualquer dos
dois Govêrnos, sem prévio acôrdo com

o outro, depois de ouvidas as duas
Academias' .

Como se vê, não se trata de dar
especificamente ao Chefe do Executivc a fa.c-..Jdadc c;e ú~star o Cl mprimento de uma im.::iii.tiva ao Poder Legislativo, mas do "govêrno" isto é
concomitantemente de ambos os poderes, executivo e legislativo, cumprir
as cláusulas de um tratado conrtaido
com nações estrangeiras cujos com-promissos livremente acordados lhes
impõe respeitar.
II) Justifica-se, portanto, a conclusão a que chegou a Comissão de Cons-.
tituição e Justiça ao assentar pela
unãnimjdade dos seus membros: "A
Comissão de Constituição e Justiça
não vê na Convenção Ortográfica assinada em Lisboa em 1943 inconstitucionalidade, nem nenhum outro defeito juridico que possa
impeoir sua
aprovação pelo Congresso Nacional.
In Cabendo a esta Comissão especüicamente apreciar as Convenções
com um tratado internacional, que
nos parece oportuno e jurídicamente
perfeito, cremos ser de bom aviso encaminhar à Comissão de Educação e Cultura o estudo da essência do mesmo, matéria que lhe étécnicamente
afeta, qual seja o da fixação das normas ortográficas convencionadas e da
conveniência que resulte, para o en- •
sino da Ungua na organização escolar
brasileira, a ortogr'\fia unificada, bem
como a situação dOS livros didáticos
programados nos vários cursos e que
representam um problema e<:onômico
para as casas editaros brasileiras. A
sabedoria dessa douta Comissão eluci•
dará tais problemas.
Concluindo, em vista do exposto e ouvida a Comissão de Educação e
Cultura somos pela aprovação da
Convenção Ortográfica assinada pelo
Brasil e Portugal em Lisboa a 29 de
deezmbro de 1943 nos termos do projeto apresentado por esta Comissão
na legislatura passada.
Sala Carlos Peixoto Filho em ..
de junho de 1951 - Menoti deZ Pic•
chia . Relator.
A Comissão de Diplomacia, adotando os têrmos do Parecer e as conclusxes do Relator, aprova o Proje.to n .
1.19\ de 1950.
Sala Carlos Peixoto Filho - Em
,
28 de junho de 1951 - Lima Caval•
canti, Presidente - Menotti deZ· Picchia , Relator - Moura And.rade Fernando Ferrari -

Ovidio de Abreu
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- Alcides Carneiro - Hermes de Sousa - Monteiro de Castro - Flávio
Castrioto.

•

•

•

51

2. 0 PARECER DA COMDSSAOO DE
EDUCAÇAO E CIJiLTURA
O longo e erudito parecer do nosso
eminente colega, Deputado Coelho de
Souza, sôbre a Mensagem n. o 312, em
que o Poder Executivo pede, ao Con- gresso Nacional, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre
. o Brasil e Po:-tugal, é, sem favor algum, um documento que atesta o zêlo
_e a cultura cOm que o ilustr" representante do Partido Libertador se desincumbe das tarefas inerentes ao
mandato popular que, em boa hora,
lhe
foi outorgado pelo povo do Rio
• Grande
do Sul.
Sôbre o encaminhamento da matéria, nesta Comissão, desejo fazer breves considerações, mas com o aspecto
de questão de ordem, de que signifiQando uma contradita aJ patriótico
pronunci~mento do Relator.
Tenho a impressão que a paixão
do debate travado em tôrno do acôrdo ortog:á~ico de 1945, mesmo antes
"que a Mensagem 312 chegasse à Câmara dos Deputados, fixou-se, de tal
modo, no espírito dos parlamentares,
que a análise da proposta do Poder
• .Executivo tem sido dirigida pela alergia ou pela afinidade do espirito crítico com o citado acôrdo. Examinase a Mensagem 312 com o sentido
de aplauso ou veto ao acôrdo de 1945.
ll: verdade que o eminente Deputada
Coelho de Souza, diferentemente do
que fizeram na legis!atura passada os
nobres e brilhantes Deputados Aureliano Leite e Beni Carvalho, não
se definia pró ou contra o acôrdo
de 1945, limitando-se a registrar a
controvérsia e propor diligências que
melhor instruissem o pronunciamento da Câmara. Mas, essa imparcialidade de S. Ex. a, no qUe tange à
excelência ou não do citado acôrdo,
incide na mesma critica que, data
vênia, eproduzo em relação ao Parecer que vamos discutir.
Entendo que a Convenção Ortográfica, celebr-ada entre Brasil e Portugal, -e cuja aprovaçã<. nos pede o
Poder Executivo, não envolve o acôrdo firmado entre a Academia Brasiliü de Letras e a Academia de Ciências
••
de Irisboa, seja em 1943, seja em 1945.
Teremos que distinguir êsses dois
atos da vida internacional.

Na Convenção, em que foram partes o Brasil e Portugal, se estabelec.eu, digamos assim, uma norma substantiva, ao passo que o acôrdo, entre
as dua ~ Academias, representa um
r rcc",tú 8. dJe ' ive. ~em alteração da
00nvençáo, as Acaaemlas celebrarão
os acordos ortográficos que forem
julgados julgados úteis ou necessáPortanto, a Convenção não
rios.
aprova acordos.
A Convenção admite a sua celebração. Ao '-provarmos a Convenção não estamos, evidentenlente, aprovando êste Ot aquele acôroo.
Estamos sendo chamados a resolver, dentro da competência exclusiva
estatuída no item I do artigo 66 da
Constituição Federal, sôbre a Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal.
Nessa Convenção, cujo
textl" i ltegra o processado, não há
nenhuma norma de ortografia. mas,
ul1lcamente, o preceito de que a Academla Brasileira de Letras ., Academia de Ciências de Lisboa traçarão,
por acôrdo. as normas de uma ortograEia comum para os dois Estados.
Aprovando a Convenção estaremos
afirmando, Unicamente, que a ortografia comum será a que resulta de
acôrdo ~ntre as citadas Academias.
Os acordos de 1943 e de 1945 for am atos que precederam à vigência da Convenção, porque anteriores
à aprovaçâo desta peIo poder competente que é o Congresso NaclOnal
(art. ~6, 1, da Constituição Ff'deral).
São essas as razões que m ~ levam
a propor, à douta Comissão, a aprovação da Convenção Ortográfica celebrada entre Brasil e Portugal.
(Do Jeputado Eurico Sales)
COMJssÃo DE EDUCAÇÃO E CULl'URA
A Comissão de Educação e Cultura,
por maioria de votos, opina pela aprovação do Projeto n. o 1.191, de 1950,
que aprova o texto da Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e
Portugal, em 29 de dezembro de 1943,
em Lisboa.
Sala Carlos Peixoto Filho, 4 de dezembro de 1951. - Eurico Sales, Presidente. Coelho de Souza. - Carlos
Valadares, (voto em separado).
Antonio Peixoto (vencido) - Paulo
Maranhão. - Joel Presidio. - otavio Lobo. - Nestor Jost (vencido).
- Firman Neto. - Adahil Barreto
(vencido). - Lauro Cruz. - Pinheiro Chagas. - Jorge Lacerda. - Marrey Junior.
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COELHO DE SOUZA

Por motivos incompreensiveis aos
.brasileiros, mas que muito depéiem
contra a administração pública do
Pais, Das du<:s últim:s d,kadas, \ 1113gamos ao regime atual em que estlvesse, devidamente, discIplinada a matéria atinente à, reforma ortográfica,
iniciada já em 1~31.
Mercê dessa razão, logo depois de
promulgada a constituição vigente os
deputados Fernado Távora e Beni Carvalho apresentaram, em 8 de outubro
de 1946, a esta Casa um projeto, no
qual pediam a revogação do DecretoLei n. O 8.21l6, d e5 de dezembro de
lWõ, que aprovou a "ortografia unificada.. em obediência à Convenção assinada em Lis'xJa, a 29 de dezembro
de W34". O deputado JOf,5e Amado
apresentou substitütivo a êsse projetü,
pleiteando uma ~2~o:·:r.a integral e
definitiva, a ser realizada pçor comissão de técnicos de comprovada capaCIdade.
Contràriamente ao dito projeto e a
ê~se substitutivo se pronunciou o depu .
t.ado Raul Pila membro da Comissão
clf' Ed'.l:::a<:ãc (' Cu ltu r 'l., opinandc fa,\(1l'~velrr.entc b manutenç[õo do !\côrd.~ Or+"oe T l.fico e julgando indispensil.vel que se "ouvisse, preliminarmente,
a Academia Brasileira de Letras e a
Academia Brasileira de Filologia" .
Outro substitutlVo foi apresentado pero
deputadO Aureliano Leite, que foi
aprovado pela maioria: sustenta o
Acôrdo Ortográfico e propõe a nomeação de uma comissão especial que,
"valendo-se da colaboração da Academia Brasileira de Letras e instltutos de filologia do Pais", estudo "convenientemente o problema e apresente
à Câmara dos Deputados as oases para
a sua solução oefinitiva'.
Foi nessa situação que chegou ao
Congresso Nacional a mensagem 312,
de 20 de julho de 1948, do Sr. Presidente da Repúolica, remetendo, em
cópia autenticada, o texto da Convenção Ortográfica, objeto de tão largos
debates; S. Ex. a pede a aprovação do
convêno supramencionado, para que
seja satisfeito o disposto no art. 66, I,
da Constituição Federal, combinado
com o disposto no art. 87, VII, da
mesma Carta.
Iniciando os trâmites regimentais,
foi a mensagem referida à Comissão
de Diplomacia, onde recebeu parecer
favorável do deputado Rafael Cincura
que assim concluiu: "Somos de pare-

cer que deve ser aprovado o texto da
Con venção Ortográfica aSSlnado pelO
Brasil e portugal em Lisboa, a 19 de
dezembro de 1943, conforme o prolew
d" decret.o tegi!';lativo mfra-transcrito,
por corrL~ron(.t:r aC' Et'U s~nt:o.o de
intercâmbio CUltural e de umdadc da
Ltngua, aos ::nelnores desejOS tl à~
mais justas aspirações das duas grandes Nações.

•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.0 Fica a prov~o o texto da
Convenção Ortográfica, firmada p.utr.e
o Brasil e Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lis1:>oa.
Art 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Na Comissão de Educação e Cultura,
o relator, deputado Bení de Carvalho,
~OlicltoU, no se') primeiro parecer. o
pronunciamento da ComIssão 4e OonstitUlção e Justiça. asseytl.rando - "Julgamos, desde Já, í.!lconslltucional a
Convenção de ~G de dezembro de J943,
•
cUJa aprovação pelo Congresso impor.·
t.ada o cancelam~nto de uma de suas
L'1<jecliná veia perrogativas".
Essa, porém, pelo voto aceito do
aeputado Gustavo capanema, julgou
irnp! oeedE.nt€. a dúvida leyantada, fir",
mando que "a Comissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção
Ortográfica, assina<la em Lisboa em
1943, nenhuma inconstitucionalidade,
•
nem nenhum outro defeito jurídico;
que possa impedir a sua aprovação
pelo Congresso Nacional'.
Voltando à Comissão de Educação e
Cultura, o citado relator ofereceu o
seu pareeer definitivo, que remata assim: "Concluindo, ressalvado o nosso
ponto de vista sôbre a inconstit'lc!o··
nalidade da convenção Ortográfica,
resultante do seu art. TIl - in(!omtituc!onalidade que continuamos a
considerar evidente - opinamos, to-iavia pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla' ivo, formulado pela Comissão de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Todos êsses traoalhos honram a
cultura desta Casa.
Essas diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao iniciar .. se
a atual foi o processo desarquivado e
reinieiou a sua marcha regulamentar.
De novo na Comissão de Diploma ..
eia, alcançou brilhante parecer fa10rável do deputado e acadêmico Me~',otti
deI Picchia, que pediu "a aprov\v;ão
••
c convenção Ortográfica assinada
p-=lo Brasil e Portugal, em Lisboa. 8. 29
de dezembro de H143 nos têrFlos do'

,
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projeto apreS€ntadú por esta Conllssã,.1
na 1(~;;I~!atur9. púss'lda".
E neve, agora, receber novo pronun~lamento desta Gomissão.
Cumpre, li.:nmarmente, reconstltuir,
com ~rn'eFe, d mar~ha da questão. no
tem]J~ e rJO eG]H,O, par~. G'lS se alcance, Cl<irameLte, o objetivo da .:nensagem 312 e ctecorrent.€ projeto, formulado pela Comissão de Diplomacia
- que visam remediar a desordem
criada, no caso, pela incúrÜl administrativa.
I
O histórico

Nêste passo, adotaremos com modIficações e adapt;tções secundárias, um
t!'abalho de ordenação aa matéria. de
autOrIa do nossu ilustre cole~a Ao! oal·.
do CC.6t" , ré.QJ;;dú cum a pcr.etl·açi.o e
clar~.~a ha~ltl.~aji:;.

P,",o .. rt. l' do Decreto n.o 20.1GB,
de '" :1~ jl'nh" de 1!l31 "ficou adrru.+'tia
!".:,

;'\s
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-
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por

I)~ cor.'prmlO: ade rem R" "In.'itrllçÕ€s' aprOVROfU: peja Academia Brasilelra de Letrs, na sessã ode 12 de
ae-ôsto de 194~ elaborou o Profp.ssor
J(lsé de Sá Nunes o "Pequeno Vocabulário da Língua Portue-uêsa", pUbilcao( pela comissão acadêmica a ~ de
dezembro do 'DESmO ane - que se desinrumbiu, dest 'Irte, da missão que
recebeu da Presidência da Repú~lica.,
pp.los Decretos-Leis n.O 292, de 23 de
fevereiro de 1938 e n.O 5 186, de 13 de
janeiro de 194:' que atribuiu carátpr
oficial à elaboração do citado Vocabul"rio
~. por Portaria da Presidência da
Re1Jública, de 1 de junho de 1944. foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementes, o Brasil e Port,ugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de
1943. "obrigaram-se a
observar como regime ortográfico da
língua portugu"sa o que resulta do

s~5tema fixado pela Academia Brasileira de Letras ê Academia de Ciências
dt Lisboa par:c, organização do res··
pectivo rocabulário, por acm'do entre
a~ duas Academias".
Foi essa Convenção aprovada pelo
Decret{) n.O 14.6·3 3, de 18 de janeiro
de 1944, estando cm vigor a Carta
Constitucional de 10 de novembro de
1937, cujo art. 74, letra d, exigia a
aprovação pelo Poder Legislativo isto
é, pela Câmara dos Deputados e' pelo
Conelho Federal, dos tratados e convenções internacionaiF celebrados pero
Preó:ider. te da República,
Como, porém, estivesse em recesse o
Parlamento, exercia-lhe as funções,
cumulativamente, o Presidente da República, com a expedição de decretosleis, de conformidade com o artigo 13
da Constituicão outorgada,
COI!s~qüp.ntemente :l. convencão Ortográfica de 29 de dE'zem bro de 1943,
deveria ter side aprovada por decretolei, o que l'!3.<J ·lconteceu, por inexplicável de~cuido 10 Executivo, que a
apr'.lVOU por simples (lp<,rf'tn: "ale
dizer, não foi ela aprovada, ue acóldo
com a Cart:l. Constitucional de 1{l de
novembro de 1937 e. por isso, não está
até hoje em vigor - Q legalmente
hexistente.
E já que essa Convenção esti?uln.,
no art. TV, que a Academia Brasileira
de Letras e a Academia de Ciências
de .LislJ.oa serão decl9.rados órgãos consult.ivcs de seUR Govêrnos . em m'tt.é'·ia
ortográfica, competindo-lhes expr-ç:"qmente estudar 2.~ qU3stões qUf' se f.UScitarem na execução d't Convenção e
tudo o mais que reputarem útil pa,a
mar,ter a unidade orto'5ráfica da língua port'J!<uêsa "para dirimir di ver·
gêl1cias ainda persistentes" o Governo
Brasileiro em .945, enviou a Ll~IJ.o<t,
C0m rrpresentação oficial. uma corni,são de quatro n mbros, "a fim de
fixar as bases definitivas da orto2:rtlfia da lín'5ua, )roporcionando aos dois
países a possibilid'lrle de promow'r~:->'1
atos legislatlVOS finais sôhre a '11até·
ria" resultando dessa 'Jonferêncía Inter-acadêmica o Acôrdo Ortogr:itico
de 10 de agõsto dto 1945.
O Decreto-Lei n.o 8 2S6. de 5 de
dezembro de 19-45 aprovou as "Instruções" estabelecidas pelas duas Academias para a manutencão da unidade
ortog-ráfica da Ur. rua portUlmêsa. esquecendo-se. por novo dE's<'uino. mais
uma vez. de ratificar a Convencão 01'togrfifica >:le 29 de de~E'mbro de 1943,
já 'lue continua'.'l1 em vigor a Carta
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Constitucional de 10 de novembro de
1937.
Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-Lei n." 8.286, de 5 de dezembro de 1945, elaoorou o professor José
de Sá Nunes o "Vocabulário Ortográfico ResumIdo da Llngua Português a ",
com 43.000 vü(abulJf básicos, elD
substitUição e complemento ao "Pequeno Vocabulário da Língua Portuguêsa".
Em ~ de julho de 1948, dirigl1l ao
Congresso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhe pede
a aprovação da Convenção Ortografica de 29 de 'lezembro de 1943.
"Estão, pois, hoje, em vigor as "Instruções' 'e (; "Pequeno Vocabulário da
Língua Portugu~sp" , aprovadas pela
Portana presidencial de 1 de junho de
1944, e, uma fez aprovada a "Cor::.venção Ortográfica" de 29 de dezembro
de 1943, - o !{ue pareçe se dará em
breve -, entrara em vIgor, automàtl"
camente, o "Acórd. Ortográfico" aprc'liado pelo Decreto-Lei n.O 8. 21Hi. de 5
de deZ<:!mbro de !94fl de eonfonI' j·'1ade com o qual elaborou o ProfeFsor
José de Sá Nunes o seü "VocabulariC'
Ortográfiw Resumido da Lingua Portuguêsa", conclui o deputado Adroaldo
Costa.
Tanto a reconstituição histórica
como a posição legal da questão estáJ
aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
Justiça, com rifgorosa precisão.
Na verdade, as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário Ortográfico', de
1943, estão em pleno vigor, por fôrça
de um ato de Direito Público Interno,
embora de modesto aspecto formal a Portaria de 1 de junho de 1944.
E' que o regime, então, vigente admitia essas simplificações ...
Mas a Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
eminente Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo Primeiro
Ministro de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, deve receber a aprovação do Congresso Nacional para que se
torne executória, para que se converúa
em ato perfeito e obrigfatório de
Direito Público InternacionaL
Essa aprovação, é manifesto, convalescerá todos os atos decorrentes da
Convenção - particularmente o Acôr ..
do Ortográfico de 1945", firmado em
Lisboa em 10 de agôsto de 1945.
De resto, em relação a êsse último
acõrdo verifica-se uma situação esdruxula: sem embargo da sua condição
de simples decorrência da Convenção
de 1943, é um ato perf~ito e acabado,

.'

aprovado pelo Decreto-Lei n.O 8.2'86.
de 5 de dezembro de 1945, ao passo
que aquela Convenção, que o originou,
até hoje não tem existência legal!: ..
l'ara ter inteira e obrigatória aplicação, não lhe falta senão que o Congresso Nacio!'al a::::-c'.'e ~ t5.o referida
Cor,vençã.o de l~U, :l c;c:al vir.:i. agregar-se, naturalmente.
Não tem, pOIS, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
acordos, já citados, entrará em vigor ...
II

A questão filológica

O deJut:ldo Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes conee!'tos: "O Acôrdo Ortográfico resultante
da Convenção assinada entre o Brasil
e Portugal, a 2!< de dezembro de 1943,
em Lisboa, tem provocado fortes e
exaltados deoates ,,1,8 associações de'
letras e filologia. na tribuna, "na imprensa, e no C<Jllgresso: debates de letrados, de estudiosos, professores e
cientistas, grama ticos ~ filólogos, acadêmicos e juristas, jornalistas e par· •
lamentares. Uns defendem-no com segurança e convicção, consideralldo-o
oora notável e afirmando que "os 1)10 ..
ventos que aos escritores brasilp.iros
ficarão assegurados por êsse Il:(eio não
há economista nem sociólogo que os
deixem de prever com maior ou me!1or
precisão; e não serão somente proventos materiais os qUE hão de aufer:r
os nossos bons autores' também proventos superiores de se tornarem conhecidos, lidos e admirados pelos povos de aquém e d2 além-mar" (?lor.
José de Sá Nunes). Outros. porém, o
criticam com sarcasmo e com impip.dade, aSSE'verar.do que, "ao ser oôsto
em prátlca. mostrou trazer grandes
pre.iuízos ao ensiLo, e os protestos e
queixas são presentes da parte de
quase todos os professores, prinCIpalmente da classe primária "(Fernandes
Távora e Beni de Carvalho). Há
quem o repudie com zombarias, por
considerá-lo Imposição dos portugueses; e há quem o aceite com entusiasmo, por julgá.lo vantajoso para os
bras!Ieiros" .
.
E o deputadO Vargas Neto, no seu
brilhante voto, sustenta a conventência da aprovação do Ato Inter'lar:!onal, de 1943, afirmando que 't,udO (}
que se fizesse de ora avante fora dê~
te último seria em pura perda, .... orque
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as reclamações surgirão sempre 'l? o só
da parte dos professores, como também dos filólogos que não forem Ol!vidos e dos que forem oontrarldc'.os".
Não obstante essas atemonz ~.l1les
verdades, abalançar-nos-emos a apreciar o mérito da questão, já de esplrito preparado para ásperos revldes!
Preliminarmente, releva con3lgnar
• aqui duas declarações.
Não nos anima, nesta crítica, qualquer propósito, jacobino' e lusitanótobo, de dificultar a obra de unificação
. da escrita luso-brasileira.
Bem Uo
contrário: tôda a nossa modesta "ida
pública, exercida no sul do PaIs, (Clllsagrou-se "à defesa, expansão e prestigio da língua portuguesa" e à preseJ;vação dos valores luso-braslleir.)s,
em det~rminadas regiões de grande
fluxo imigrantista. Devemos, ent"l.nto,
cumprir o nosso dever de representante do povo, ccm isenção - ,nesmo
porque não nos parece que tão altos
valores c.ulturais estejam contidos no
acôrdo de dois filólogos, ainda que
eminen.tes.
Ao depols, por um Imperativo ete
.probidade intelectual declaramos que
esta relevante matéria foi estudada em
companhia de consagrados mestres,
pois seria indício de ausêricia do senso
da responsabilidade ayenturar·se al' guém, desacompanhado, a enfren1l!:tr
questões tão sérias.
Isso pôsto, comecemos por consIgnar
que os filólogos brasileiros, que exercem funções no magistériO oficial. em
SUf\ quase totalidade. manifestaram-se
favoráveis á Vigência do sistema de
escrita consubstanciado no Formulário
Ortográfico que acompanha o Peuue_
no Vocabulário ortográfico da Língua
Portuguêsa , publicado em 1943 pelo

Govêrno Federal, e, de conseguinte,
contrários à adoção do que preceItuam
as Instruções que iniciam o Vocabulá·
rio Ortográfico Resumido da l.,lngua
Portuguesa, organizada em conformi-

dade com o que decidiu a Conferênc1a
Interacadêmica de Lisbôa de 1945 e
pUblicado pela Academia Brasileira de
Letras em 1947 - manifestação essa
que leva em conta os mais altos iuterêsses da cultura do país, e não discutíiteis ati,t udes doutrinárias.
Ao filólogo. isto é, àquele que estuda uma língua no tempo e no espóço
e a llteratura dessa língua como &eu
elemento formal. é. em principio, de
somenos importância a adoção de tal
011 qual sistema ortográfico, ia que,
pela própria natureza de sua ~spe::i. a_

lização, lhe é relativamente fácil adaptar -00 a uma norma de escrita, por
mais complexa que seja. Não se tra.
ta, pois, no caso de opção por um
sis.tema que mais convenha aos tllolagos brasileiros, mas ao nosso pO"o,
principalmente às classes que. rlesconheeedorus dos arcanos fonétICOS e
morfológicos do idioma, querem e devem escrever com acêrto a lingua que
lhes serve para expressar o pensamente e as emoções.
Não é, portanto, exato que as criticas que se fazem ao chamado "Acôrdr d ~ 45" sejam provenientes de llugas
entre erudItos, como faz crerl talnbém,
o ilustre Relator da Comissao de Diplomacia, Deputado Menotti dei PiechIa. quando afirm~:
"É claro que tão delicado assun.
to deveria provocar, como pro'Jocou, ~rí.ticas , polêmicas e ,ieblJ. t~s,
quando os eruditos, escalados p:tra
a fixação das regras a serem oficializadas, ti,essem que tat.a lmente, optar por uma em preJulzo de
outra, na necessária procura. de
um sistema ortográfico que c )!:tlvesse ~ média constante criada nelas autoridades do vernáculo, pela
lógica do próprio idioma '3 pelo
consenso do povo".
opiniáo que expende em r·eferêneil1 no
"Acôrdo de 45" e ao "de 45", que consídera complemento do primeiro, poiS
diz:
":!;:sse trabalho. além da aJivldade criadora e coordenadora dos
doutos membros das delegaçbes lU_
so-brasileiras designadas pelos res.
pectivos govêrnos para estabelecer
as regras constantes do "Pequrmo
Vocabulário Ortográfico da [.lngua
Portuguesa", depOIS as do Acordo
posterior foi precedido por ampla
consulta de vários fIlólogos e e..;pccialístas nacionais e portugue~es."
A quase unânime repulsa dos llldicados filólogos brasileiros ao "Acôrdo de
45" - e é de importância salientar
essa identidade de vistas no caso, pois
que raramente se consegue uma h:".rmonia na interpretação dos fatos lingüísticos - se prende, como veremos,
aos prejuízos que. se aprovado, acarretaria aos interêsses nacionais.
A comissão que assinou o Acôr10 de
45" não considerou as seguintes preliminares:
1. a) Que uma lei só pode vigorar se
fÔI exeqüível, se fundada numa ~eali
dade;
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2.") Que a unidade gráfica entre o
Brasil e portugal não deve pre]üdlCar
a unidade gráfica interna dos dois
paises, isto é, que não pode optar por
uma grafia, que, correspondendo à re~_
lidade fonética em qualquer dêles, seJa
infensa à do outro porque a uniformidade não seri conseguida neste
As
ques lingüisticas pertencem ao âmito
dos fatos sociais e ficam, por ('')nseguinte a salvo da ingerência mdivldual. Se não há receptividade no grupo para a inovação, nada a fará vigorar. Simples decretos não resolvem
problemas dessa espécie, da !nesUta
forma que não solucionam os de r,atureza econômica e religiosa, quan,io
contrariam as tendências natur31s da
coletividade;
3. ") Que predomina nos dois palses
de lingua portuguesa o númf!ro de
analfabetos e que dentre os indi..,ldu05
considerados alfllibetizados a m9.1orla
escreve com grande dificuldade;
4. ") Que' a tendência geral - c elogiável - para divulgar a instrução encontra um obstaculo insuporável num
liistema gráfico complexo;
5 ") Que os periódicos, principalmente os jornais diários - l~itura
popular básica - só poderão adotar,
por óbvias razões, um sistema de escrita prático e simples;
6. a) Que a alteração de um sistema
ortográfico implica na perda irreme_
diável de riqueza acumulada, que pode
ter, conforme as épocas, gravtss:mas
repercussóes na economia de um pais.
7.°) Que se não é fácil sim'Jl!ficar
a ortografia de uma língua, complicála, com o emprêgo de letras que não
simbolizem fonemas. é impossível;
8. ") Que, variando freqüentemente
o timbre vocálico das palavras no
Brasil e em Portugal, a uniformiZação
ortográfica só poderá realizar-se omItindo os acentos nos vocáulos de timbre alternante.
Vejamos agora os pontos em que
o '\ ocavulário oriundo do "Acôrdo de
45U contraria a realidade lingüístlCa do
Brasil, e a solução mais razoável que
encontram no "Vocabulário de 43" .
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O Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omissão das consoantes que
SL não proterem.
Lê-se no § 16 do Formulário Ortogràfico que o acompanha:
"Não se escll8vem as consoantes que
se não proferem: asma, assinatum. ct~ncia,

diretor, ginásio, inibir, inovação,

•

oltcio, ótimo, salmo, e não asthma, o.ssignatura, sciencia, dtrector, gymnaslO,
inhibtr, innovação, officto,
opt!-mo,
psalmo."
A única ressalva que admitiu f:lI pa-

ra as palavras de dupla pronúncIa, como aspecto e aspeto, contacto e contato, otimismo e optim!smo, sinótu:o e
sinópt!co.

Nesses casos preceitua:
"Devem-se regiStrar os vocatmlos
CUjas consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primeIro lugar o de uso mais generalizado, e em
seguida o outro".
~ essa a anica solução razoável Da.
uma certa plasticidade ao sistema ortográfico. possibilitando reprodu.m na
escrita pronúncias reais e em tud;) ']fgítimas, pois tal divergência ~e observa geralmente em palavras de introdllcão reecnte no idioma e que, em determinadas regiões, ainda ocnservam a
pronúncia erudita.
O "Acôrdo de 45" resolve,'porém, a
questão de modo unilateral, prejudicando irremediàvelmente uma das Partes contratantes, por optar de fJrma
inflexÍ'vel por uma das grafias. oú
seja, a erudita.
Mas isso não é só, nem é o mais
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e.
22, que as consoantes b dos grupos
bd e bt; p dos grupos pc, pç, pt, mpc,
mpç e mpt· c dos grupos cc, cç, et, cd,
etc. se esérevem quando invariàvelmente soam e quandO o uso oscilar
entre o seu emudecimento e a sua
prolação nos dois países" 0 que
nos obriga às grafias súbdito, subtt7,
subtileza, ceptro, sumptuoso,
jacto, amistia, indemne, etc.
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- as
"Instruções para a organização do
Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa, aprovadas pela Conferência de 1945", ainda estipulam o seguinte, em relação às consoantes c e
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•§ 22 - As consoantes c e p ... conservam -se ... : .
..... . .... .. .. . . . ..... . .. ... . . .. . . . ..
b) Quando embora não proferidas
em um dos 'dois países, figuram em
palavras que devem harmon!zar-E:e
gràficamente com formas afins- que
apreesntam as mesmas consoantes,
ainda que o c e o p se contenham
etimolàgicamente em x e ps: abi(?cto,
como abiecção; abstracto, como abs_

.

.

tracçáo; acta e acto, como acçCto ou
activo; adopto, adoptas, etc. como
adoptar; ec.

•
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•

-
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c) Quando, depois das vogais a, e,
{) servem para indicar abertura aelUS

ou, mesmo não tendo valor dia('ríti~o,
não são invariàvelmente proferidas nos
dois países: abjecção, acção, actwo,
actor, etectivo, etc."
:E;sses dOlS Itens são os que envolYem
prejuízo maior para o Brasil, e CO)1. tra o que ai se dispõe se re!:>elaram
todos os que se preocupam de alguma
forma com os interêsses nacionaIs, filÓlogos e não filólogos.
Da execução Impossivel pelos brasileiros, por contrariar -lhes o sistema IOnético, tais dispositivos nem mesmo peneficiam os portugueses, os menos prejUdicados por êles, porque as COn3fJan-

'

,

tes que se querem conservar tambem
não soam em Portugal. Visa-se, com a

•

sua manutenção, indicar apenas a
abertura da vogal pretõnica, que la se
observa, e que não se verifica no Bra5il em Virtude de ponderáyeis razões
. de ordem fonética. Fenõmeno ir',êntico ocorre com os vocábulos '~ m lJ.ue
se deu a fusão de vogais idênticas
(crase), como sadio, padeiro, esquecer,
nas quais a pretõnica se consena
, aberta em Portugal. Se aqui nae se
tornou necessário marcar na escnta a
alternância de timbre, nada )llst!fiCa
que se faça a distinção em outros casos, máXime quando o expediente usado acarmtará forçosamente, para uma
das partes, numerosos entraves que terãu de culminar com a sua inexequibllidade na prática.
Tais dispositivos, para serem cumpl'ldos, exigein dos brasileiros um conhecimento profundo do fonetl~mo
português, conhecimento que falta até
à maioria de nossas pessoas :;ultas.
E não é só. Para manter a "harmonia gráfica" com as formas afi.ns, o
"Acõrdo de 45" manda acrescentar o
c e o p em palavras nas quaIS, sóbre
não soarem, também não indicam a
abertura da vogal anterior, Amda
mais. Estabelece exceção para algumas
palavras "em virtude das condições em
que entraram e se fixaram no português, palavras como assunção (ct. WSsumpcionista) , cativo (cf. ca'Otnra!,
dicionário (cf. dicção).,." , que n âo
eXIgem a consoante c ou p a fim de
se harmonizarem com as suas correlatas ou afins.
Como se vê, além do perfeIto conh~cimento do estágio atual da língua
portuguêsa de além-mar, pede-se aos
cinqüenta milhões de brasileiros que
desejam aprender ou querem escrever
o seu idioma que, preliminarmente, o

conheçam do ponto de vista histórico,
seus estágios anteriores, as contli~'ões
em que certas palavras nêle ingres~a
rum, o que é analogia, os processos de
derivação ...
E o assunto reves.te importância siuguIar no momento, quandO o gon~rno,
apear das dlficuldades fillall~eiras,
procura incrementar as campanhas de
alfabetização, por considerá-las obras
de salvação pública. E é contristador
verificar que as verbas destinadas a
tão nobre fim serão empregadas em
puta perda, porque não se pOde crer
que analfabetos venham aprender um
sistema de escrita que as elites culturais do pais não podem dominar, que
0& seus professôres dificilmente podem
ensmar.
Atingiríamos então o absurdo da
escrita ideográfica em que um indivíduo sabe escrever mais palavras do
que outro, em ql1e ninguém sabe 'S!'!1far todos os vocábu~os do idioma. No
Brasil, a escrita correta serÍ'l privi ..
légio de meia dúzia de filólogos, iniciados nos mistérios fonéticos c e\'('lutivos do idioma.

o

EMPRÊGO DO ACENTO AGUDO

O acento agudo, tracliciollalment.e
simbolo de abertura das vogais a, e
e o, tanto em Portugal como no Brasil,
e assim considerado no "Acõrdo de
45" como de emprêgo especifico quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuizo da primeira .
Como há alternância de timbre entre a pronúncia brasileira e a portnguesa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal: António e pl'émio), a rigidez do sistema cede em
benefício da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, constante da Observação 4,3 do
Art. 31 das "Instruções" :
"O acento agUdo no a, e, o, de pronúncia não invariável no Brasil e em
Portugal serve apenas para indicar a
tonicidade, e não o timbre". E' o
caso de palavras como António e prémio.

Entretanto, a regra de acentuar a
base dos ditongos tônicos éi, én, Dt,
apresenta a exceçã():
"As terminações eia e eico, em que
não é invariável nos dois países o
som aberto do e, não levam acento

•
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Dulcineia. Eneias, gelem, ideia, Judpía.
melopeia, onomatopeia. plateia, dispneico, epopeico, morfeico, onomatopeico, prosopopeico, etc .
Em tOdas essas palavras o e é aberto

no Brasil e geralmente fechado em
Portugal. A unidade só se poderia
manter, sem preJuizo para uma das
Partes do Acôrdo, pela supressão do
diacritico. Foi o que se fêz, talvez
porque no caso seria Portugal o prejudicado.
Por que não aplicar o mesmo pJ;incípio de supressão do diacrítico em
palavras como prêmio, em que o e
não é invariável na pronúncia dos
dois países? Ou então permitir a distinção de timbre pelo emprêgo dos
acentos agudo (em Portugal) e circunflexo (no Brasil)?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa n
ser, pelo "Acõrdo de 45" , uma técnica
de aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na observação ao § 13 do Art. 36
das Instruções, lê-se:
"Não se escrevem com inicial maiúscula as palavras monossilábicas, como
artigos definidos e contrações ou combinações de palavras inflexivas_ com
êsses elementos, nem as palavras lnflexivas. a não ser que figurem como
primeiro elemento do título mas escrevem-se com maiúscula inicial os
artigos indefinidos e as palavras flexivas".
O prof. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analíticas do Acõrdo Ortográico de 1945", e, com a aprovação
destas o verdadeiro, autor do sistema
()rtográfico de 45 - o que, aliás. afirnau categàrieamente o delegado brasi!eiro Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras textuais:
"Ninguém, mais do que eu, está na
posição de avaliar a sua paciência e
resignação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusando-se,
por agora, antes de esclarecido bem
caso, a esmiuçar pela imprensa as
ntimidades da Conferência, - o que
seria muito faei! para o meu AmIgo,
que assim poderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste aCOT-

do ortográfico foi o professor Rebêlo

Gonçalves. Nem mais". <Carta do Dr
Ribeiro Couto ao prof. Rebêlo <"1011(,:<'11ves, por êste publicada em seu Tratado

de Ortografia da Língua Portugu.esa,
Coimbra, 1947, pág. 150. do Suple-

mento), o prof. Rebêlo Gonç,'lves, dizíamos, assim exemplifica a ;,~gr~, supra em seu citado Tratado:
Como Se Devem Ler os Clássicos
(pág. 320) .
Elucidário dns Palavr~s , T<'ll'lJ10S e
Frases Que em Portugal antigamentE::
se Usaram e Que hoje regularmente
Se Ignoram Clbid.)
Nem Tudo o Que Luz é Ouro (pág ..
321).

O Romance de Um Rapaz Pobre •
Ubid.)
Quando Se Amava assim <Ibid.l
Regras de Escrever a Ortogrnfia da
Língua Portuguesa com Um Diálogu
em defensão da Mesma (Ibid.>
,
Castigado r de Si Mesmo \pág' 320),
Em demanda do Graal tIbld.)
Era urna Vez Um Menino II bid.)
Figuras de ontem e de h019 (Ibid.\
Bastam os dez exemplos ac:nw ti-tulos de obras conhecidas. p'-' f<i fjOCU mental' a complexidade das !i t, raçõfs
que se propõem no Acôrdo de 4·i [, lterações contrárias à tradição " aos ~lS
ternas mais usados em outros palse.'
na referência a publicações:
o TABÚ DO PADRÃO PORTUGUÊS
Parece que a comissão brasileira
aceitou, como principio, o argumento
de que o português padrão deve ser
o de Portugal, pois lá teve origem o
idioma que falamos. A nossa é uma
simples lingua de empréstimo. E' um
tabu, espalhado pela ignorância dos
fatos históricos e lingüísticos, o considerar o Português do Brasil deturpação do de Portugal. Infelizmente,
essa crença está profundamente ellraizada e a doutrina exposta na maioria de nossas gramáticas coopera para
vulgarizá-la. Nada, porém, mais erõneo. A língua é um organismo eln
perpétua evolução e pertence igualmente a todos os que nela expressam seus pensamentos e sentimentos.
pressam seus pensamentos e sentimentos.
Vêm a propósito estas lúcidas palavras do grande
filólogo
Amado
Alonso:
"Esa idea de una lengua propia se
debe a una ofuscaciÓn. Los bienes
anotables en el registro de la propiedad son propios de uno cuando
no lo son de los demás: una casa,
um campo, y también este reloJ ;:
este bastón. Para poder &er de f i l
propledad tienen que no ser de la
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propiedad de los otros, pero =1 :en- TFopia, sin más y sin menos, com<?, a
guaJe no e8 de esta casta dp bie"",
los ingleses". <Cas<ellano,
Esvanol,
sino, aI revés, de aquellos Que ".0:1 !rUc"na Nacional, História Espiritual
mayores cuanto más comunicaddo"
dé Tres Nombres, Buenos Aires 1938,
como decian 10[ hombres deI Re:1:.t- ~;p. 175-177).
cimiento Una lengua es propia de
O mesmo se deve dizer do idioma
una n:::.:ió'1 "V'1~':i(' "< la W:2 I:;s ni!'!:)s
que
fal>tmoR, cão dos
p:>rtmmêses
aprend211 dz Sil.- p:lclrzs':a que :O~
as
como
dos
brasileiros
Legitimas
connacionales emplean en sua vida
duas
pronúncias
não
é
demasiado
sa"de relación y la que sus poetas v eslientar que, em muitos casos, as difecritores elaboran y cultiva:1 estétirenças
que entre elas se observam são
camente para sus produccione~
de
geralmente
criacões, ou melhor, evoluta cultura, Si asl es, la len[(ua de
luções
modernas
sofridas pela l!ngua
.un pais es bien propia, absolutamente propia de este pais, aunque
en em Portugal Quanto mais se estuos
chamados
otros paises aprenctan a hablar en la dam cientificamente
e sintáticos
misma lengua, y los hombres se en- brasilerismos fonéticos
tiendan con eIla, y los escritores la tanto mais se :omprova o fato de
trabajen en sus creaciones cultmales . serem êsses geralmente conservacão
y ~i no se quiere atender a que una de ei:tizios anteriores da lingua porlengua ~ive en perpetua formación, tuguêsa - Assim, o emprêgo da perípor lo cual es propia y es hechura de frase de estar - gerúndio, tão comum
cuantos la h:tblan romo IpnO;lla na- entre nós. (tipo: estava crt'ltronc!o) ,
tural, Y SI" 'luiere pensar (lU€' los in- Ílmca fórmula conhecida a te fins r.lJ
greses, portugueses y espafióles reciben português médio para indicar a pr"de sus arftepasados la lenqua en oro- ('isso da ação verbal. hoje substituJda
piedad, como por hel'~ncia legítima, em Dortu~al por ~ °tar .- preposiçfto
- infinitivo (tipo: estava a. cantar':
mientras que lOS americanos la re- a auestão da eoloc:a,ção dh'ers8
r1 P
o'bcn de manos ajenas como en mero cerfas palavras átonas em especial
llsufructo, tambiên se yerra.
Pues dos pronomes oblíquos átonos,
que
la actual generación de ingleses ha s;' prende ao t'itmc de
enunciad"l,
recebido su idioma de sus padres, y mais rápIdo em Portugal. mai~ ,iolenpor eso el inglés es idioma pro pio de te no Bra~il, sendo de sa~ientar que
IIQs ingleses; y sus padres lo recibie- o ritmo fr'l.seológico dos séculos XVI
ron de la generación anterior v por e XVII deveria aproxim[1r-~e
m"lis
eso el inglês era su lengua pro pia y do Que caracteriza o POl't l?ull<
do
natural y la generación anterior, de Brasil Outros exemplos SE'?uros de
la más antigua, y asi sin posible so- conservação de ~~tágioF
liu"';ií,tic(1s
11}ción de continuidad; y lo mismo, alltPrJores pocteriamos "itm, como ::t
sm la menor ,ombra de diferencia, ffip,nlltenção da pronúncia I'i io diban hecho los norteamericanos, has- tomw escrito em hoie emitido ãi em
t"l. oue Ilegan in!l'lesE's y norteameri- Portugal. mas dispensamo-nos ctis~o
canos a una qenpración lc anteua- per ('onstarem de todo~ os trabalhos
saGOS que les es comUM De esa ge- esrritos com seriedade sôbre o porneración de Ingleses, que hablaban el tuguês do Brasil
inglés como su lengua pro pia, unos
UI
se quedaron en Inglaterra y otros se
fueron a América Es Que los coloo ASPECTO FINANCEIRO
nizadores perdieron la propiedad de
la lengua por haberse expatriado?
Tornada oficial a grafia do "AcõrO caso sus hijos, nacidos en tierra do de 45". em virtude da aprovação
americana, hablaban una lengua que, da Convenção de 43 o Govêrno BrasIendo la de sus padres y la que ellos sileiro deverá, óbviamente. baixar dehabián aprendido con la leche de sus creto semelhante ao QUe a 8 de demadres, no les era propia porque su zembro de 1945 referéndou o Govêrpropnedad la tuvieron registrada los no Português <Decreto n. O 35,228),
que Ei3 habían quedado en Inglaterra? cujo teor é o seguinte:
Y los hijos de los primeros criollOs,
1.0 Fica aprovado o acôrdo de
no hablaban tambien una lengua pro- 10 " Al't,
de agôsto üe ,945. resultante do
pIa, puesto que hablaban la lenO'ua trabalho
Conferência Interacadêde SU5 padres? Asi se llega a la ;vi- mica de da
Lisboa.
unidade ortodencIa de que la generación actual gráfica da lingua para
portugUês
cujos
de ame1'lcanos el inglês les es una len- instrumentos, elaborados ema, harmogua tan propia
exactamen~
tan
nia com a Convenção Luso-Brasileira
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de 29 de dezembro de 1943, são pu,blicados em anexo ao presente decreto.
Art 2.° Em conformidade com os
votos expressos no protocolo de encerramento da Conferência Interacadêmka de Lisboa, de fi de outubro
de 1945, a Academia das
Ciências
de Lisboa é incumbida de organizar
o Vocabulário Jrtográfico Resumido
da L!ngua Portuguêsa, que se~á ao
mesmo tempo inventário das palavras
básicas do idioma e prontuário da ortografia consagrada pelo acõrdo de
10 de agôsto de 1945
Parágrafo único. 1!:ste vocabulário
não carece, para ter caráter oficial,
da aprovação do Govêrno, mas o Ministro da Educação Nacional poderá,
na sua falta, aprovar por portaria
qualquer outro que atenda aos mesmos fins de ordem prática
Art. 3.° Deverão obedecer às normas do sistema ortográfico unificado
tôdas as publicações editadas em território português
Parágrafo único. O Ministro
da
Educação Nacional
autorizará
por
portaria as publicações que
podem
ser exceptuadas, tai~ como as que interessam à diplomático ou de índole
semelhante.
Art 4.0 O presente decreto entrará em vigor na data da publicação,
mas a sua observância. quanto
ao
que fica previsto no artigo anterior,
só é exigível a partir do dia 1 de
janeiro de 1946
Art. 5.° O Ministro da Educação
Nacional fixará por portaria os prazos durante os quais poderão continuar a ser adotados no enRino O~ livros escolares Já publicados e aprovados à data do presente decreto
Publique-se e cumpra-se como nêle
Sll contém.
Paço..~ do Govêrno da República, 8
de dezembro de 1945. - Antônio Oscar Fragoso Carmvna - Antônio de
Oliveira Salazar - José eaieiro da
Mata"
A ressalva que se contém no artigo 5 o apenas atenua as graves conseqüências do dispostCl no - art. 3.0
No Brasil, co:wém relembrar. em
menos de 8 anos ~ Govêrno concorreu para o encarecimento do livro
didático. ocasionando com a reforma
de 43 a readaptação de obras à nova
ortografia e a conseqüente perda dos
exemplares já impressos e das composições estereotipadas.
A nova reforma provocaria, mais
uma vez, a perda irreparável dos li-

VIOS impressos e de tôdas as compoSIÇÕes conservadas, com um agravante· o encarecimtlnto
agora,
seria
muito maior do que o que se verificou em 43, por coincidir com a alta
do custo da mão de obra e do papel,
que che!:(ou a preços inimagináveis sendo considerado, quase, mate:-ial de
guerra.
Tal fato viria obstar ê. difusão do
ensino, pois o próprio Govêmo reconhece que o preço atual dos livros
didáticos é proibitivo.
Acresce sallentar que outros
fatôres já lembrados concorreriam também para elevar o seu custo A revisão, por exemplo, como fazê-la. se
o ni1m ero dos !niciado~ no 00"0 sistemi' <("·ia. pelas razões qu~ apohta- mos, extremamente exlguo As editoras teriam de valer-se dos poucos entendidos, que, pela 'ei da oferta e da
procura, eXigiriam remuneração relativa à escassez, (JU atribuiriam a tarefa a antigos ~evisores, "não habilitados nos mistér,os do novo 5lste•
ma, e os seus êrroE vinalI1 somar-se
am' dos originaiS, do que resultaria
uma deseducação geral, porque e conhecida a influência que exerce sôbre
o leitor a letra impressa.
Estaríamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas d~
cinquenta cruzeiros para tirar-lhes o
trema; de substituir as apólices da
divida pública, os papéis oficiais e os
impressos em geral, quando o )rêço
atual do papel e as perspectivas fnturas nos aconselham a economizá-lo
•
de tôdas as formas?
Ora, como exigir do govem.ador u;n
sitema ortográfico que o Governo nao
adote?
•
Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pela alteração frequente do sistema ortográlfico, que ,cabou
com a sanção social aos erros de grafia viria alcançar também as novas
ge~ações, que só agora se estão habituando aO sistema de 43. Abandonar
êste sistema por outro qualquer é desajustar o que com a maior C.ificuldade vinha atingindo o estado .'acífico, a relativa estabilidade presente,
pois, grossa modo. já se escr~~e por
êle em todos os graus do ensmo, na
imprensa e nos papéis oficiais
E medite-se êste fato: o Acôrd
•,
45 é um retrocesso Não é uma "volta
ao chamado sistema misto - o que
PDderia beneficiar algumas pessoas que por êle aprenderam - .ll:las 'lma
volta a algumas de suas pratlcas, um
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novo sistema, em suma, que teria de
ser estruturalmente aprendida!
Muitas das consequenclas nOCIvas
de sua adoção poderiam ser amda
enumeradas, Basta lembrar, no entanto, Q complexo reajuGtamento de
um funcionalismo, todo seleCllcnado
em provas nas quais se exigia o conhecimento do sistema de 43; a eadaptação dos jornais e 10s periódicos
às novas regras de escrita ~, finalmente, o reajustamento das entenas
de milhares de alfabetizados .essa
campanha grandiosa que o Govê:'l1o
verr, empreendendo, com a possivel
" origem da dupla descrença: no .msmo
que lhe deram e no Govêrno aue o
patrocmou
Estas breves consideraçoos que, nos
capitu!os II e n, selecionam, apeLas,
al> ql1estoes l ' capital importância, revelam que, em smtese, o Acõrdo de 45
não nos serve e não é oportuno, ;;orque:
aJ considerou a pronúncia i>Ol'tut;uêsa con.o padrão, resolvendo gl'"fiC8.mêlltc" em seu favor os pontos em
l;t.e. di~:::on':a da brasileira;
Dl
1;2>.0 procurou, pai conseguiLLe,
2. .:ngir a média Ideal em que .. e.:ll1U'ma d:ls partes fôsse prejudicada;
Cl
se esqucceu de ,1ue a regra só
pode fundar-se no mais geral e 1ue,
assim. o fatôr quantitativo é de rele• vância;
. dJ não considerou a mexequibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que nâo simbohzam uma realidade de pronúncia, .em
os efeitos imprevisíveis da influência
de tais grafias aberrantes sôbre a pronúncia das palavras assim escritas;
eJ se aprovado, traria grave rcpe,'cussão na ordem econômica do
país e acarretaria complexos prob:emas wd9is. de soluçâo dificílima, jJara não di2;er impossível.
V
C<lNCLUSÕES

Do expôsto decorre, inelidível, que
o assunto da maior relevância, nao
pode ser resolvido, apenas, por filólogos e acad-<?micos - 'linda que eminél1tes como são todos llS envolvidos
nas negociações - 10is encerra problemas de natureza social e polít
que -mtCl'essam à coletividade brasileira, especialmente aos responsávei~
pelo ensino da lingt!3 em todos . seu~ gráus.
Mercê dessas circunstâ:wias, somos
de parecer:

Que a Comissão de Educação
Cultura, antes de mallltestal'-~c sôue a aprovaçao do texto da Cor '.en",:io Ol'tograflCa assinada pelO Bl'rtsil
e Portugal em LlstJõa, a 29 de dezh .. 1J:0 :1'? lQJ, e ,~ r,l ')f'mabl'e o ~ rOJeto
clt .e. 0~(.rec:(jo peJa UOllllS;;ào d
Diplomacai e Tratados, com êsse obje'ia, ouça:
aJ o Deparatmento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professôres
de lirtgua português a do Colégio Ped;o II e do Instituto de Educaçã~ da
Prcfeil,ura do Distrito Federal; o Sindicato dos Proft:ssôres; os Diretores
do Depcll'tr.mento Nacional do Ensino,
da D,retoria do Ensino Superior, da
Diretoria do Ensino Secundário e das
Divisões do Ensino Comercial e Industrial do Ministério da Educação e
Saúde. quanto ao a.specto cducacional
1)

t'

do- questão.
bJ os Diretores do Instituto Nacio-

nai do Livro e da Imprensa Nacional,
bem como o presidente da Câmara do
Livro, e o do Sindicato do< Jornalistas Profissoinais, qUanta ao aspecto
editorial.
c)

o Presidente da A.B.I. quanto

à praticabilidade na imprensa de no'!;a
reforma ortográfica, reacionária em
relação à vigente, e à repercussão no
público ledor.
.
dJ o Diretor do D,A.S .P. s6bre a
possível congestão que traria aos serviços administrativos, quer do ponto

de vista funcional, quer do financeiro.
':",0 colhe a alegação de que ess'!
diligência - justificável pela importã ncia mesma da questão - viria retardar, in definitivamente, a solução
que o caso está exigindo, com urgência, poiS todos têm opinião, definitiva e arraigada sõbre a mesma: êste
parecer estará publicado no "Diário
do Congresso Nacional". dentrCl de 48
horas. e o Exmo. SI', Preside:1te desta Casa pode assinar às pessoas a
em se encaminhará. essa con<
um prazo fatal de quinze dias, para a
resposta,
2) - Se as respostas, na sua maioria, ratificarem, consoante esperamos,
as conclusões do capitulo lII, somos
de parecer que:
a.) seja remetido a plenário. para
a devida aprovação, o projeto de Decreto Legislativo. oriundo da Comissão de Diplomacia e Tratados, que
aprova a Convenção Ortográfica de 29
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de dezembro de 1943, firmada pelo
Embaixador João Neves da Fon'loura
e pelo Primeiro Ministro Antônio ae
Oliveira Salazar - ficando, destarte,
lega :?,~:!) em dt'finitivo, o acôrdo 01'tog. 2.f:~u ... :; l~.,.~, Cú;;subJtallciado n"s
"Instruçôes" e no "Pequeno Vocabulário", daquêle ano;
b) que esta Comissão redija um
projeto de Decreto Legislativo, idêntico ao apresentado pelos deputados
Fernandes Távora e Beni Carvalho,
em 8 de outubro de 1946, revogando o
Decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o Acôrdo
.ortográfico de 1945 - para que "as
divergências ainda persistentes', a
que se refere a mensagem presidencial sejam dirimidas por uma nova
convenção que consulte à realidade
brasileira e aos lnterêsses do nosso
povo . caso não seja Julgado bastante,
em face desta experiência, o Acôrdo
de 1943.
Esse é o nosso parecer.
Sala das Sessões, em 2 de agôsto de
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADo CARLOS VALADARES
EXPOSIÇÃO

n - Lemos, de inicio, com Jlere-

cida atenção . o brilhante e subtancioso parecer do eminente :},elatOr,
De;;utado ·J oelho de Souza
Já mesmo nos hàbituamos a ~atlo
rear os frutos de sua pena, que satls;uzem a gôstos diversos, .•eio aspect9 tríplice de seu espírito de educaQar parlamentar e jornalista
O ~eu trabalho, sôbre questão que
tarito tem agitado o meio intelecr.ual
pá.tno e o do velho Portugal, põe,
mais uma vez, li. mostra, o cabedal de
sua cultura e acentuado senso de responsabilidade.
Além disso, com que carinho patriÓtico historia os fatos e confronta p:incípios e regimes ortográficos!
Mas, chegando ao fim, recua cautelosamente e se abstem de um pronunciamento definitivo.
Conclui por propôr :tue se l uçam,
préviamente, os entendidos e . aiores
interessados no assunto, para que, depois, a Comissão. baseada ncs resultados colhidos da consulta, dê a sua
palavra final.
II) - Com o mesmo brilho e c:egurança, embora lacônico e por outro
rumo, vem, em seguida, o \ oto de

l!o :;so ilustre Presidente, Depu~ado
i!.\l;ico Sales.
Não se aprofunda no exame da espécie, nem se estende em minúcias.
. Trás argumento novo, l1ue, de cerla il.Oé;O, .m}:.et.,j{,;lll. S.;Lrl "U(,O LO
sentido de vencer Objeçôes e dar linlla livre à proposição do Y..xecutlvo.
Merece aqui transcrito o tópico nuclear de seu r:en~ amento:
.. A Convençào não aprova a('ôrdos. A Convenção admite a sua
celebração. Ao aprovarmos a Convenção, não estamos, evide"te-.
mente, aprovando êste ou aq:.lêle
acôrdo".
Com êsse convite, quem não se mclina de modo favorável à Convenção?
IH) - Também susinto e digno fie
registro é o voto escrito do t~lentoso
companl1eiro de Comissão Nestor Jost.
Não segue o parecer do Relator, nem
acompanha o voto do Deputado Eurico Sa}es. Manifesta-se favorável aó
acôrdo de 1943, mas rejeita' a Convenção de que trata a Mensagem
"a fim de evitar que passe a vigorar, de fato, o Acôrdo Ortográ-.
fico de 10 de agôsto de 1945, visto
que a ratüicação daquêle ajuste,
entre as duas nações amigas, faria retroagir seus '!feltos à data
da assinatura, validando odos os '
atos praticados nêsse interim
IV) - Aquela velha advertência
contida no "esto brevis et placetJis"
dos romanos nos impede <e o fazemos com pêsan de tecer, ainda que
pela rama, mais consroerações sÔbre
outras peças de fino lavor que cl:riquecem o presente processo ou ao mesmo se prendem por fortes braços de
afinidade com o projeto.
Examinamos e investigamos tudo,
com atenção de garimpeiro, à cata Ce
subsídios para suprir e remediar a
exiguidade de nossos conhecimentos.
Visando ponto juridico que nos parece vulnerável e que mata, por assim
dizer, a questão, tivemos que recorrer
aos publicistas, não só à bôa prata
de casa, mas também à~ ::ções de
comentaristas de fóra.
V) - Obscuro professôr de português, sem galôes nem bordados de. autoridade, não podemos, todavia, resistir ao impulso, mais afetivo do c"
intelectual, de entrar na liça :Jara
bom combate.
Bem sabemos da relevância e da delicadeza da matéria. E' problema de
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-alta indagação que desafia o exame e
a cÍi)llcia de filólogos e publicist? ,
Perdôe-se-nos, portanto. a .emeridade.
O quI' nos anima e n::w vence a
bisonhic2 de parlament~r :10V i ÇO , o
zêlo, êsse interêsse carinhoso '1 113 :,0 dos votamos à lingua que JuVimoB. DD
lar e na escola, desde o -tmanhecer
da vIda, e que serve de Pl"Y)UO :n~,
trumento de Go~sa atl vidarte.
E não e só ISSO . Também lOS lrnp,,le o espirito de fideiidaoé, de ~um
primento de dever no exercicio do
mandato que o povo nos~onfio11.
ASSlm, mãos à obra. pediridü jir.ença para divergir dos doutos eo'ega,·.
cujo pensa..'1lento reSUlmmos Jinn ,.,
.atrás, vamos, a.gora, arrotear o terreno, a nosso jeito, para, ~ôbre o me~
mo, lançar o nosso voto.
Medrará a semente?
Dilo-á esta douta Comissão.
VI) - Velha e revelha é a lição de
·Quintilhano:
.
. «<].ue o sensato seria eSCfeyer a
palavra como ela sôa".
Leibuiz também sentenciara:
"Daí-me um bom alfabeto e eu
vos darei uma lingua bem feita".
A idéia de simplificação e unifcrmidade gráfica das linguas vem, portanto, de longe.
A Espanha, a Itália, a Alemanha, a
França e a Noruega, já adotaram êsse
critério de disciplina ortográfica.
No mesmo sentido, várias tentativas se verificaram na Inglaterra e nos
Estados LJnidos, relativanlen~e ao inglês.
Tôdas, porém, frustadas pela dificuldade, talvez, de a escrita se harmonizar com a pronúncia, nessa lingua.
Quanto ao português, tanto no Brasil como em Portugal, sómente no comêço dêste século se deram realmen
te os primeiros passos, à procura de
um caminho que irmanasse os dois
'POvos pelos laços de uma unidade ortográfica e extinguisse a confusão interna de cada um dos dois países, relativamente a êsse problema.
Antes, um e outro se divergiam,
adotando separadamente escritas consuetudinária.
Aprovada pela nossa Academia de
Letras, apareceu, no Brasil, em 1907, a
reforma Medeiros e Albuquerque.
'I)lmbém, em Portugal, onde. antes
mesmo de ISü7, já se verificava acentuada tendência para a uniformidade,
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surgiu, em 1911, o sistema simplificado
de Gonçalvse Viana, que, do mesmo
modo, mereceu o beneplácito da Academia das Ciências de Lisbôa.
Essas duas instituições culturais
pé.Sé, an~m, então, a entender-se. Esses
enteEdimentos atraíram os Govêrnos
das duas nações amigas para uma solução que, firmada em contrato internacional, desse ao sistema a ser assentado o cunho de obrigatoriedade
legal.
E isso se vreificou, constituindo
exemplo único no mundo, digno de ser
seguído pelos demais povos que falam
u'a mesma lingua.
CONVENÇÕES E DECRETOS

Para ordenação da matéria no sentido de torná-la clara, quanto possível, salientemos, de passagem, na história dêsses atos internacionais, entre o Brasil e Portugal, a existência de
três convenções que oonstitu ~ m, digamos assim, os pontos de preferência.
necessários a bom entendimento de
tôda a nossa legislação fragmentária
que, até aqui, tem regulado o assunto .
a)
A primeira Convenção foi celebrada em Lisbôa, a 3'0 de abril de 1931,
tendo sido o seu instrumento solenemente assinado pelos dois embaixadores das partes contratantes e pelos
presidentes das duas Academias.
Aprovada pelo Decreto n. 2{). 108, de
.15 de junho do messmo ano, deu origem ao chamado "Vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Lingua Portu-

guêsa.," organizado pela Academia
Brasileira de Letras e publicado em
1932 .

Reforçou a sua vigência o Decreto
n. 23.028 de 2 de agõst<J de 1933. que
produziu seus efeitos até 1934, quando foi êsse sistema abolido por fôrça do artigo 26 das Disposições Transitórias da Constituição promulgada
a 16 de julho daquêle ano.
Em vigor a Constituição de 1937,
houve por bem o Govêrno restabelecer
o regime ortográfico de 1931, o que
fez pelos Decretos-leis ns. 292, de
de fevereiro de 1938, e 5.186, de 13 de
janeiro de 1943.
bl A segunda Convenção. que é a
de que trata a Mensagem, ora em debate, foi também celebrada em Lisbôa, a 29 de dezembro de 1943.
O seu artigo quarto, in fine, dispõe
de modo claro e imperativo:
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ratificação, a 1.0 de janeiro de
"A 'P'tesente Convenção entrará
em vigor, independentemente de
1944" .
Por Decreto n. 14.533 de 18 de Janeiro de lSH, o Govêrno prumulgou

o ato, "in vel'bis":
"Havendo a mesma Convençao
~ntrado em vigor no dia 10 do corrente mês, indépendentemente de
ratificação: Decreta que a referida Convenção, apensa por cópia
ao presente decreto, seja executada e cumprida. tão inteiramente
como nela se contém'.
Dessa Convenção resultou o denominado "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua Portuguêsa", organizado pela Academia Brasileira de
Letras, de acôrdo com as instruções
aprovadas na sessão de 12 de llIgõsto
de 1943, e isso, depois de também ouvida a Academia das Ciências de Lisbôa, donde, portanto, se concluia que
seja êsse o sistema a que se refere o
artigo 2.° da Convenção e em vigor a
partir de 1.0 de janeiro de 1944.
c)
Finalmente, ainda em Lisbôa,
realizou-se a 3. a Convenção, auto-batizada de "Conferência Interacadêmica" que, instalada a 12 de julho de
1945, encerrou seus trabalhos a 6 de
outubro do mesmo ano.
Chamamos Convenção, porque as
duas Delegações, que a compuseram,
representavam, além da Academia
Brasileira de Letras e da Academia
das Ciências de Lisbôa, os Govêrnos
dos dois países contratantes.
Em última análise, porém, tal Convenção não passa de um acõrao acessório ou decorrência executiva da
Convenção de 1943 que, nos seus artigos 2.° e 4.°, prevê a realização de
acôrdos de"sa natureza para dirimir
dúvidas e divergências, com o objetivo
de manter a harmonia e a unidade
gráfica da lingua.
E' o que, pelo menos, se deduz dos
têrmos de seu protocolo de encerramento.
Esse acôrdo foi aprovado no BrasiJ
pelo Decreot-lei n. 8.286. de 5 de dezembro de 1945, e, em Portugal.
de n. 35.228, de dia 8 dos mesmos
mês e ano.
Daí foi que nos veio o "Vocabulário
Ortográfico Resumido da Lingua P01'tuguêsa", publicado desde 1947, mas,

até hoje, não adotado.

Em resumo: houte 3 convençôell,
cada uma com seu vocabulário próprio.
Ai a exposição. Agora, o debate.
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A CONVENÇÁO É ATO CONSUMADO

I) - Note-be que das três convenções, atrás menclOnadas, o Executivo
propô e ao Congresso Nacional apenas
a aprovação da segunda, ou seja, a
celebrada em 1943.
Vamos por partes, arrumando, de
entrada, as premissass de nosso raciocinio.
Para que se fixe o âmbito do objetivo visado pela proposição do Executico, nos seja permitido aqui a inserção de texto integral da Mensagem e de
sua L"xposição de Motivos.
"Senhores Membros do Congresso Nacional:
,
De acôrdo CO'TI o p:'cceito cor:stitucional, submeto à Vossa aprovação em cópia devidamnete autenticada e acompanhada de uma
Exposição de Motivos do Ministé~
tro de Est,-:.do C:1S Relaçfts Exteriores, o texto d~t Conve;!çâo OrtográfiCa entre o Brasil e Portu-
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•

•

gal firmada· em Lisbôa a 29 &e dezembro de lB43.
•
Rio de Janeiro, em 20 de julho

de 19i8. - EURICO G. DUTRA.
Exposição de Motivos, em 20 de
DAI-68-540. 22 '
julho de 1948.
(88) .
A Sua Excelência, o Senhor
General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de passar às
mãos de Vossa Excelência a anexa cópia autenticada da "Convenção Ortográfica entre o Brasil
e Portugal, firmada em Lisbôa,
a 29 de dezembro de 1943.
A celebração da referida Convenção obedeceu ao intuito de ordenar os trabalhos, de há muito
empreendidos, no sentido de estabelecer-se uma ortografia única
da Jingua portuguêsa em todo o
mundo.
A aludida Convenção determinou a obrigação recíproca de observarem os dois países "comõ regime ortogrMico da lingua portuguêsa, o que resulta do sistema fixado pela Academia Br,.asileira de Letras e pela Academia
das Ciências de Lisbôa, para 01'-

r

•

•

.,

1_

-

65-

ganl.zltção do respectivo voca,buláConstituição Fe~eral, se n1sso
\' ússa Excelência concordar.
deml~ " .
Convencionou-se, a,ln
Aproveito a oportunidade para
da, que nenhuma providência lerenovar a Vossa Excelência, Segislativa ou regulamentar, serlU
nhor Presidente, os protestos do
de futuro posta em vigor por
meu mais profundo respeito.
qualquer dos dois Govêrnos, sen'
Raul Fernandes" .
prévio acôl'do com o outro, d~i ~
de ouvidas as duas Academias
Aqui vão as primeiras objeções.
que seriam declaradas órgãm
Da leitura da Mensagem, em conconsultivos de seus Oovêrnoa, em
fronto
com os dados preestabelecidos
matéria ortográfica, competindo·
em
nossa
exposição decorrem, sem
lhes, expressamente, "estudar
que
precise
o menor esfôrço mental,
questões que se suscitassem n f
os
carolários
que, abaixo, enumeraexecução da Convenção, e tud
mos
e
que,
abalando
a Mensagem,
mais que reputassem útil pa:
•
demonstram
a
falta
de
segurança de
manter a unidade ortográfica
vejamos:
seus
fundamentos
.
Ungua portuguêsa.
a) E' o próprio Executivo que conDe conformidade J:om o dispôs ·
sidera a formalidade da ratificação
. to na Convenção, e para d
como ato de aprovação do Legisainda, dúvidas persistentes, en
lativo;
viou o Govêrno brasileiro a Porbl a Mensagem fere frontalmente
tugal, em 1944, uma comissão r
o estipulado na própria Convenção
membros da Academia BrasileJ
pelas partes contratantes, no que
ra de Letras, com "representa <
tange à dispensa de ratificação;
oficiar, a fim de fixar as ba ~
C) a Mensagem pretende, depois de
cinco anos, intempestiva e excrescendefinitivas da ortografia da !ingua, proporcionando aos dois
temente, a homOlogação de um acôrpaíses a possibilidade de promo- do que entrou em vigor, desde 1.0 de
verem atos legislativos finais sôjaneiro de 1944, e que continua probre a ma téria.
duzindo, pelo menos até o momento,
seus efeitos jurídicos;
O acôrdo resultante daquela
d) a promulgação, feita pelo Dereunião foi aprovado no Brasil
creto
n. o 14.533, de 18 de janeiro de
pelo Decreto-lei n. 8 . 286, de 5 de
1944,
sendo,
na técnica da conclusão
dezembro de 1946.
do
stratados,
sempre ato posterior À.
Acontcee, porém, que a Constiaprovação,
gera
a presunção inilidituição Federal de 1937 vigente na
vel
de
que
ai
se
encerrara
o ciclo dos
época da assinatura da Convenà
inteira
valirequisitos
necessários
ção Ortográfica exigia, em seu
dade
do
Vonvênlo;
artigo 74, letra "d" a aprovação
pelo Poder Legislativo dos tratael as próprias palavras finais do
dos e convenções internacionais item 7 da Exposição de Motivos, procelebrados pelo Presidente da Re- vàvelmente sob a pressão de tais cirpública. Tal aprovação, entretan- cunstâncias em conflito com os printo, não se verificou . Foi baixado cipios inovadores da Carta de 194(j,
o Decreto n. 14.533 de 18 de jaretratam a dúvida e a indecisão do
neiro de 1944, promulgando a Executivo, quanto à suposta necessIConvenção, quando se fazia nedade de ratificação do Convênio pelo
cessária a efetivação da ratificaLE'gislativo _
ção por via de Decreto-lei do PreA impressão que se colhe, portansidente da República, que, no mo- to, do primeiro cotejo dos atos permento, exercia cumulaJtivamente tinentes à espécie e vistos assim de
o Poder Legislativo, já que não relance, nos leva a uma dúvida e, de
estavam em funcionamento a ilação a ilação, ao convencimento.
Câmara dos Deputados e o ConA Oonvenção se nos afigura, desselho Federal.
sarte, um ato jurídico perfeito e acaParece-me, Senhor PresideJlte, bado.
A sua aprovação pelo Congresso seem face do que acima ficou expôsto, que a Convenção Ortográ- ria, data vênia, uma excrescência infica deve ser submetida à aprova- justificá.vel, e a proposição do Exeção do Poder Legislativo, de cutivo poderia, por outro lado, arrasacõrdo com o artigo 66, itero T. da tar o Legislativo ao êrro perigoso de
Proj. 1. 982-52
Fls. 5
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rejeitar uma convenção, já de muito,
aprovada.
Vamos demonstrá-lo.
Todos sabemos que o tratado ou
convenção é, como o contrato no direito privado, um ato juridico bilateral sujeito às mesmas condições de
fundo para sua validade, sendo que
um fixa direitos e obrigações entre
08 Estados, e o outro, entre pessoas
naturais ou jurídicas.
O chefe do Executivo é o órgão de
comunicação do "Estado com os outros paises, e, de regra, se faz representar por elementos devidamente
credenciados para negociação e assinatura dos tratados.
Verifica-se, aí um vínculo de direito semelhante ao do mandato. Há,
porém, uma diferença, no que diz
respeito ao tratado; os atos do mandatário dependem sempre de aprovacão do mandante. Dai é que decorrp a ratificação.
A formação dos tratados tem assim
duas fases distintas: a primeira vai
dos entendimentos iniciais à assinatura, quando se reduz a instrumento o que tenha sido definitivamente
assentado pelos encarregados da negociação: a segunda compreende élS
atos pertinentes á aprovação pelos
Estados contratantes e os que se tornem necessárIOS à execução do tratado, como sejam a promulgação e a
troca das ratificações por meio de
instrumentos chamados "Cartas de
"Ratificação" .
A1 estão, todavia, noções ligeiras
para conceituar o tratado E' apontar
os diversos atos que o constituem
As regras de direito, pela razão
mesma de serem regras, têm suas
exceções.
Cabe, então, aqui, uma pergunta:
Pode a ratificação, como ato emanado do Executivo, ou do Legislativo,
ou ainda conjuntamente de ambos,
ser dispensada, na elaboração dos
tratados?
Para que se lhe dê resposta é preciso que se desça ao fundo da questão. Recorramos, pois, à lição dos
mestres.
O doutissimo Clovis Bevilaqua define a ratificação como simples ato
administrativo pelo qual o Chefe do
Estado declara aceitar o tratado.
Acrescenta que a lei de 29 de outubro de 1891, no seu artigo 9, denomina ratificação a aprovação do tratado pelo Congresso, mas que tal de-
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nominação é manifestamente incorreta.
Poderíamos ver ai um cochilo do
mestre, incorrendo na sentença de
Horácio: "Quando que bônus dormitat Homerus".
Em verdade, não é assim, ou não
é bem assim.
Já o velho João Barbalho, autorizado comentarista de nossa Constituição de 1891, ministrava ensinamento opôsto, assim:
" Os tratados são uma troca de
concessões e esta;belecem reciprocidade de obrig:.ações: ora, não é da alçada do poder executivo empenhar
mo tu próprio a responsabilidade da
nação, criar-lhe compromissos, obrigá-la, ainda que em permuta de vantagens, a ônus e encargos. Por iSso;

,

ficou reservada ao CongresSo Naciona~ a ratificação dos aiustes, convenções e tratados feitos pelo Presidente

da RepÚblica, o que redunda em corretivo e garantia contra possíveis
abusos contra a má compreensão e
comprometimento dos altos interesses
nacionais". (OOIllentários à C<lIl.!tituição de 1891, 2. a Edição, pág. 149).
Pontos de Miranda manifesta o,inião idêntica.
"A democracia conduziu os povos à competência do poder legislatiVo para a ratificação. Tal ten-

•

dêl'1cia do direito constitucional
contemporâneo, iniciada há mais
de um século, nada tem com o direito das ge ntE'R, onde o seu influxo não se poderia fazer sentir"
(Comentário à Constituição de
l U46, vol. rI, pág. 126).
Temistócles Cavalcanti tam~m:
"Os tratados e convenções int ernacionais são concluídos pelo
Poder Executivo. através de seus
delegados, embaixadores e órgãos
próprios, mas a sua validade depende preCipuamente da aprovação
pelO Congresso que sô'; ;-!' êles resolverá definitivamente .
Consiste esta aprovação, na chamada ratificação, admitindo-se

portanto, implicitamente que a
conclusão do tratado ou convenção não escapa à competência do
outro poder". (Constituição Fedêral Comenda ta, vol. n, pag. 129).
Não se pode negar, e dizemo-lo por
espírito de correção, que outros auto.res pátrio~ esposam aquêle entendimento de Clovis Bevilaqua, embora
não cheguem ao ponto de bachar de

•

•

•

-- 67evidentemente incorreto denominar-se

ratificação a aprovação das convenções pelo Congresso.
O d:re:to alienígena ofe,ece a mesma c,:):::'o-';ers::l.
Veja-se, \;cTbi Çra.tifl, o a:-tigo 3, seção IIl, cajJltUlo r\" tltillo 1:11, da
Constituição Francesa de 1791:
"I! appartlen au ROI d'arrêter
tous les traltes "de daix, d'alliance et autres convenitions qu il
jugera necessaires a u bien de
l' É:tat, sau! la ratijication du

•

•

•

Corp1ls Legislatij".

e'
•

•

O professor Argentino Daniel Antokoletz, tratando da ratificação, aponta alguns palses, onde eta constltui
atribuição .do Legisla tivo, m ver bIS :
"En Suisa, para los tratados de
·una duraclOn mayor de qUlce anos,
• se necessIta Ul1 reíerendul1. en lOS
de .mas casos basta la ratificacion
por la Asamblea Federat: en Estados Unidos, es el Senado quien
nace ta ratificaclOn, con faculdad
•
de introduClf enminenaas: en la
Rep.llJ!;cH Argpntma, la ratificacion se hace por ambas Câmaraas
dei Congresso (Derecho InternaclOnal Publico, Tomo In - pg.
433) .

Pierra Frejmon, em sua excedente
monografia, observa:
"Beaucoup d'auteurs considerent
que
la ratification est une procé•
dure de droit interne qui est reglée par l'approbation parlamentaide des traités. Selon eux, le
parlemcnt ratifie, lorsqu'il accepte traité (Ratification des traités,
pg. 4€).
O mesmo autor, verificando a diversidade de legisla\!ão constitucional relativamente à competência dos poderes para concluir os tratados distribuiu
os regimes em três grupos:
a) Les régimes
qui autorisent le
Ch~fs d'Etat à conclurent sans approbation des Chambres:
b) Les régimes ou le Legislatü s·eul
a la compet,ence de condure;
C) Les
Constitutions ou l'éxecutif
partage cette competence av,ec le Parlement (Ibidem, pag . 56).
De tMas essas citações, fôrça é concluir que a atribuição de ratificar os
tratfl.dos, varia de Estado para Estado,
Ol'a compete ao Executivo ora ao Legislativo e, às vêzes, a ambos os poderes
ÀSsentado assim o pronunciamento
doutrinário relativo à competência

para a ratificação dos tratados, entrems c no âmago da questão.
rstava em vigor na data da assinat,_.:·J. da Conve:1~5.o, 0 ' 1 seja, em 1943.
fi

CC:1StitU: ~ão de 123';.

P,ra car UlT'~ ideia da soma de poderc3 c,J:1ierida ao PresidGnte da RepÚblica basta a leitura de dois dos
seus artigos:
"73) O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena
a atividade dos órgãos representativos
de gora u superior. dirif:e a política interna ou extel·na. promove ou orienta
:, P'llitica legislativa de interêsse nacionaL e superintende a administraçào do Pais:
1801 "Enquanto não se reunir o
;-. '·lamento Nacional, o Presidente da
Rcpublica tera o poder de expedir decretos-leis sôbre tõdas as matenllS da
competência Le';1;lslativa".
O Pr~3idert~ f,ortanto, podia tudo.
E os ~eus atos, com fundamento naquela Constituição. são ainda intanglvels, consoante a velha regra "Tempus
regit acrum". que, trocada e:n miúdo,
para aplicação à l1ipótese debatlda,
cOl'responde a esta regra paCIfica da
JurisprudêncIa internacional: .'I. validade dos tratados não está SUjeita as
mudanças constitucionaIs que os Estados contratant-Es. acaso, venham a
sofrer posteriormente.
Mas continuemos
Já vimos que a ratificação comprep.nde a aprovação do Congresso como
a do Executivo. E tanto e verdade que
foi êsse o sentido dado pela Convenção à ratificação, que se estipulOU que
ela, a Convenção, entraria em vigor,
dOIS dias depois de sua assinatura.
São palavras textuaL;:
"A presente Convenção entrarl.
em vigor, mdependentement,e de
ratificação, a 1.0 de janeiro de
1944" .

Veio, em segUida. a promulgação
que e. já o acentuamos, ato sempre
posterior à aprovação, e que, então, <;e
efetiva va por SImples decreto do Presidente da República.
Haja vista aos decretos ns. 1. 361,
1.396, 1.397 1. 3~8 e 1 570, todos de
promulgação de convenção em que o
nosso PaIS foi parte contratante
Pois bem, 08 os têrmos daquele decreto de promUlgação, de n.o 14.533,
de 18 de janeiro de 1941, relativo ao
Convênio Ortográfico, sao de uma clareza meridiana no sentido de dar ao

•

•
-
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Convênio o cunho de ato juridico perfeito e acabadO e de por a nu, sem
sombra de duvida, que a aprovação ao
Gover"o, J<\ rôra d'l.ria de modo deÍlru~:\ c :,0 dO me~DJ da aSS!Eatura da
Convenção.
Vale a pena repeti-los:
"O Presidente da República, havendo sido assinada na cidade de
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943,
uma Convenção entre o Brasil e
Portugal, estabelp.cendo o mesmo
regime ortográfico da lingua portuguesa; e

•

"Havendo a mesma Convenção
entrado em vigor no dia 1.0 do
corrente mês, independentemente
de ratificação;
Decreta que a referida Convenção apensa por cópia ao presente
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decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente, como nel:1
se contém".
Vem a talho de foi::e a observação
de Charles Rousseau, que, referindo-se
ao antigo sistem:1 da competência exclusiva do Chefe de Estado, na negociação e conclusão dos tratados, nota
que tal sistema tem sido revivido, na
epo::a conte'mporãnea, pelos regimes
autoritários.
Permita-se a transc!'i~ão na própria
língua do autor:
"Le sistême de la competence
exclusive de I 'll:xecutif devait necessairement réapparaitre a l'époque contemporaine dans les regimes basés sur la primaute juridique et politique rie l'Executif, c'est
adire dans les régimes autoritaires.
203) .

(Droit International", tomo I,
pago 203).
Pierre Fraymon classifica o processo
dos tratados em clássico e simplificadO
e chega a esclarecer que os acôrdos de
forma simplificada são frequentemente
conclui dos pelos ministros das nações
participantes.
De novo em francês:
"Techniquemel.t, la procédure
en forme simplifié se distingue de
la procédure classifique en que celle-là
se passe le plus seivent de l'approbation parlamentaire. De plus, les
Recordes en forme simplifi.ee sont
sonvent conclus par les ministres
intéressés sans la participation du
chef de l'Etat et la ratification
fait alor8 place dans cette procedure à une simple approbation"

(La Ratification des Traités, pag .

•

24) ,

E não é só, Sabemos que a ratificação, eiT..~ Ira C~~- ,)L~11.1 r21t·.:S:to que

torna o ,i'atado u"l'ig;..LOflO, pude ser
dispensada, quando a~ partes contratantes assim acordarem no proprio
instrumento do tratadO.
Clovis Bevilaqua mesmo cita como
exemplo a convenção postal, concluida
entre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
Rio de Janeiro, a 16 de agôsto de 1875.
E e preciso mais?
CONCLUSÃO ... , ...... ,.
Aí est30 as razões que servem de.
fundamento ao nosso voto, A Convenção, repetimcs, e ato Jurldico perfeito
e acabado, pelas as suas condiçóes de
!unao e forma.
Ainda assim, ~e dêsse entendimento
perdurara a dúvIda resultante da
lisão com o sistema do acôrcio ortográfico de que trata o Decreto-lei número 8,286, de ;) de dezembro de ! !!4n,
também não cabera ao Congresso a
iniciativa d'\ fórmula hábil p~ra solucionar as dlvergênClas.
A competênCIa sena do Executivo
que encontr,a no próprio texto da Convenção [) camlllho indicado para novos '
en tendimentos .
São palavras que merecem ser invocadas aqUl, as profendas pela veneranda tigura do PreSIdente da Confe- '
rência Interacademica de 1945, Júlio
Dantas. ao instalar solenemente os
trabalhos de que resultou o último
acõrdo:
"Eis o programa da Conferência: habilitar os dOlS govêrnos
com os elementos 1l1dispensáveis
para executar . imediatamente a
Convenção, quer dizer, para dar
expre'Ssão jundica, ao dogma da
unidade.

•

co-

Definitivamente? Não. Nenhuma questão linguística e, por maio 7
ria de razões, nenhuma questão
lingutstica de aspecto internaciode aspecto internacional, pOde em
qualquer tempo, considerar-se dejiniti'Vamente resolvida,

Os acôrdos sôbre tão delicada
matéria não representam cristalizações imutáveis; são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo, cujo
interêsse não é, apenas, gramaticalou lexicográfico, mas polítIco"
(Da saudação de Júlio Dantas à

•

•

••

I •
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Delegação do Brasil, em 12 de julho de 1945) .
Por que, então, não irmos ao encontro da outra parte acordante, acolhe"ctc o convite de sentido duradouro
qu_ o c.:~:_~.! lo,r., "'r lo'tuzues deixou em sua bela saudação?
Somos, poi3, u:;U1vamente da Mensagem, nos têrmos do Regimento Interno, artigo 39, § 2. 0 .
Sala da Comissão, 27 de novembro

•

•

•

"Cle 1951. -

Carlos Valadares .
ANEXOS

•

I

I'
•

Vão anexos, por cópia, todos os atos
<>ficiais do Brasil relativos à matéria:
I - Decreto n. o 20.108, de 15 de JUnho de 1931 com o texto da l.a Convenção,
II - Decreto n. O 23.028, de 2 de
agôsto de 1933 que tornou obrigatório
o úso da ortografia resultante do primeiro ac'õrdo;
In - Artigo 26 das Disposições
Transitónas da Constituição de 16 de
julho de 1B34;
IV - .oc:::.:-eto-Iei n. O 292, de 23 de
fevereiro de 1933 que restabeleceu o
uso da orto'-!rafia adotada em 1931;
V - Decreto-lei n. O 5.186, de 13 de
janeiro de 1943 que põs em vigor o
"Vocabulário Ortográfico da Lingua
POl'tu~llesa; "
VI - Portaria Ministerial n. O ~59, de
~ de r:bril de IS43 Que dispôs sôbre a
ortogn:1ia dos livros didáticos;
VII - Decreto n.o 14.533, de 18 de
janEiro de 1944 que promulgou a Convenç30 Ortográfica entre o Brasil e
Portu~al, assinada em Lisboa, a 29 de
dezembro de 19·13 com o texto da mesma C::mvenção;
v~lI - Aviso do Ministério da Ed:.Ica,;ão e Saúde de 24 de abrIl de 1944;
IX - Comunicado d" Secretaria da
Presidência da República, em 30 de
maio de 1944;
Decreto-lei n. O 8.286, de 5 de
dezembro de .945 qUe aprovou o aeôrdo resultante da Conferência Interac:d~mica, realizada em Lisboa de 12
de jl!lho a 6 de outubro do mesmo
ano;
X -

XI - Circular n.O 18-4.6, de 5 de
jUlho de 1946.
Sala da Comissão, 27 de novembro
de 1951. - Carlos Valadares.
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA
O -nobre deputado Carlos Valadares fmitiu, nêste projeto, um voto
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que confirma os altos titulos de inteL2c,lcia e cultura que ostenta a glol'io:.a terra baiana.
Invocando os melhores mestres do
Direito Internacional e os mais destros e):egetas cta C0L~!'t;~~J Jitria;
utilizando uma segura dluwtica; lançando o seu tr::balho em ~~tilo terso
e escorrei to de me'itl'e da hngua _
opina pelo arquivamento da Mensagem que originou êste projeto, Já que
no seu douto entender - "os têrmos
daquêle decreto de promulgação de
n. o 14.533 de 18 de JanClro de IS1i,
relativo ao Convênio Ortográfico são
de uma clareza meridiana no sentido
ele dar ao Convênio o cunho de ato
juridico perfeIto e acabado e de por
a nu, sem sombra de dúvida, que a
nprovaçâo do Govêrno, Já fôra dad:'.
de modo defillltivo no ato mesmo da
assinatura da Convenção.
Vale a pena repetI-lo:
,. O Pr:-sidente da Repüblica hJ.vendo s:do assinada na cidade de lisboa, a 29 de dezembro ae 1943, uma
Convenção entre o Brasil e Portugal,
este belecendc o mesmo e<:>:irr.e ortográfit:o da llngua portuguesa: e "li f!,t:endo a mesma
Convenção entrad'J
cm vigor no dia 1.0 do corrente 111ê1,
independentemente de ratificação;
Decreta que a referida Convençc<o
apensar por cópia ao presente decreto,

seJa e}:ecutada e cumprida tão inteiramente, como nela se contém".
Data vêma, sem embargo da autoridade do ilustre colega, permiti-me
discordar de sua conclusão, valendome de suas próprias razões.
Reconhece S. Ex.a, citando Pontes
de Miranda, que "a democracia conduziu os povos à competência de poder legislativo para a ratificação dos
tratados," embora ainda encontremos
"regimes que autorizam os Chefes de
Estado a conclui-los sem aprovação
das Cãmaras", segundo Pierre Freymon, também citado no erúdito voto.
Ora, a Carta outorgada de 1937,
apesar de merecer todos os qualificativos menos o de democrata, inclu!a
entre as atribuições do Conselho Federal: o exame dos tratados e convençôes internacionais (art. 54, letra
"a"): reforça essa competência privativa no art. 74, letra "n", assim
redigido:
n)
determinar que entrem provisOriamente em execução, antes de
aprovados pelo Parlamento os tratados ou convenções internacionais,
se a isto o aconselharem os interêsses do pais".
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-70 1) Que a Comissão de Educação e
E' verdade que o art. 180, êste ciCultura, antes de manifestar-se 00tado por S. Ex", estatuia:
bre a aprovação do texto da Conven"Art. 180. Enquanto não se reunir
ção Ortográfica assinada pelo Brasil
o Parlamento Nacional, o Presidente
e portugual em Lisboa. a 29 de deda República terá o poder de expezembro de 1943. e também sõbre o
dir decretos-leis Eõbre tõdas as maProjeto de Lei oferecido peja Comistérias da competência legislativa da
são de Diplomacia e Tratados com
União" .
êsse objetivo, ouça:
Mas ali há exigência de decretosa) o Departamento de Letras da
leis, idêntica à existente no artigo 13,
Faculdade
Nacional de Filosofia da
que provê sõbre a situação criada pelo
Universidade
do Brasil; os professõrecesso Ou dissolução do Parlamento.
res
de
língua
portuguêsa do Colégio
Entanto, o decreto 14.533, de 18 de
Pedro II e do Instituto de Educação
janeiro de 1944 que aprovou a conda Prefeitura do Distrito Federal; o
venção ortográfica de 29 de dezemSindicato dos Professõres; os Diretobro de 1943 não consignava a condires do Departamento Nacional do En:,
ção de decreto-lei.
sino. da Diretoria do Ensino Superior,
Questões de nonada. dir-se-á.
da Diretoria do Ensino Secundário e
Talvês ...
das Divisões do Ensino Comercial e
Mas o emInente Carlos Maximiliano
Industrial do Ministério da Educ.a cão
ensina, em sua "Hermenêutica e Aplie Saúde, quanto ao aspecto educactocação do Direito" que se interpretam
nal da questão.
estritamente os dispositivos que insb) Os Diretores do Instituto Naciotij;uem exceções às regras gerais fircional do Livro e da Imprensa Namadas pela Constituição - e o que
cional, bem como o Presidente da
se contém no citado art. 180 é deso.a
Cãmara do Livro, quando ao aspecto
natureza.
.editorial.
Foi, sem "vida, por assim entender
c) o Presidente da A. B .. I. e o do
que o preclaro jurista que é o 81'.
Sindilcato dos Jornalistas ProfissioRaul Fernandes, que ao tempo ocupanais quanto à praticabilidade na imva o Ministério das Relações Exteprensa de nova reforma ortográfica,
riores julgou juridicamente inexistenreacionária em relação à vigente, e-:l.
te a referida Convenção Ortográfica
repercussão no público ledor.
de 1943 e imprescindível a sua remesd) O Diretor do D. A. S. P. sôsa ao Congresso; foi, de certo. por
bre
a possível congestão que traria
aceitar a lição de Maximiliano que os
aos
serviços
administrativos, quer d,o
ilustres deputados Adroaldo Mesquita
ponto
de vista funcional, que do fida Costa e Nestor Jost, o primeiro em
nanceiro.
comentário de jornal e o segundo no
2) Se as respostas na sua maioria,
seu voto, sustentaram brilhantemente
ratificarem,
consoante esperamos, as
a tese que adotei.
conclusões
do
capitulo III somos de
Não quero . porém, insistir em asparecer
que:
sunto tão debatido também desejo
a) seja remetido a plenário. para a
ser beneficiado com o brocardo evodevida
aprovação. o projeto de decado pelo deputado Carlos Valadares:
creto
legislativo,
oriundo da Comissão
"esto brevis et placébis" . A douta
de
Diplomacia
e
Tratados,
que aprova
Comissão escolherá entre o meu moa
Convenção
Ortográfica
de
29 de dedesto parecer e o valioso voto de Sua
zembro
de
1943. firmada pelo EmbaiExcia.
xador João Neves da Fontoura e pelo
Senhor Presidente: Encerrei meu
Primeiro Ministro Antõnio de Ollveiparecer com as seguintes conclusões:
ra Salazar - ficando, dessarte, legalizado, em definitivo. o acõrdo ortográ"Do exposto, decorre, inilidlvel, que
fi!co de 1943, consubstanciado nas
o assunto. da maior relevância, não
"Instruções" e no "Pequeno Vocabupode ser resolvido, apenas, por fil6'lário" . daquêle ano;
logos e acadêmicos - ainda que emib) que esta Comissão redija um
nentes como são todos os envolvidos
projeto de decreto legislativo, idênnas negociações - pois encerra problemas de natureza social e política ' tico ao apresentado pelos deputados
Fernandes Távora e Bem de Carvaque interessam a coletividade brasilho, em 8 de outubro de 1946; revoleIra, especialmente aos responsáveis
gando o Decreto-lei n. a 8.286, de .5
pelo ensino da lingua em todos os seus
de dezembro de 1945, que aprovou ~
il'áus.
Mercê dessas circunstâncias, somos
Acõrdo Ortográfico de 1945 -. para
que "as divergência.s ainda persistende parecer:

•
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tes", a que se refere a mensagem presidencial sejam dirimidas por uma
nova convenção que consulte a realidade brasileira e aos interêsses do
nosso povo, caso não seja Julgado
bastante em face desta expenencla o
Acôrdo de 1943".
_ O voto do ilustre deputado Carlos
Valadares e pelo arq:ll'lumento cio
ProJeto, consoante vimos. por conSIderar atos consumados a Convenção
de 1943 e o Acôrdo Interacadêmito de

•

•

"1945.

j

I •

•

De conseguinte, as duas opiniões
levam à aplicaç:ío imediata do Acôrdo
Ortográfico de 1945 - tão nocivo aos
interêsses nacionais.
.I}. diligência que requeri, vale dize:aUdiênci? de institutos educacionais ~
órgãos de administracão, r,ão foi realizada.
.
Não importa: o pronunciamento
verificou-se espontaneamente.
Divulg do o parecer, não por sua
valIa mas pela orientação alI assentada. recebi o generoso apôio _ de
tôda a imprensa metropolitana e dos
,$stados, sem discrepância: de inúmeros me8tres da língua: de congrega1:;ões de colegios oficiais: da Academia Carioca de Letras: da Câmara
do Uvro; do IV Congresso da A. B.
-D. E.; do I. B. G. E.; de inúmeros
escritores cumprindo destacar o pronunCIamento na trIbuna da Câmara
dos Deputados do AcadêmICo Osvaldo
Onco.
80 se manifestou, em sentido contrano, um dos representantes do
BrasIl na Conferência Interacadêmica c.!e 1945 - com a compree-nsível
lrntaçao de quem trabalha pró domo

,sua.

•

•

Em face dêsses pronunciamentos,
desisto da diligência requeriaa e encaminho a V. Ex. a um projeto de revogação do Decreto-lei n. O 8.286 de 5
de dezembro de 1945, que aprovou o
danoso Atcôrdo Interacadêmico daquêle ano - para que prevalec~ até
novo entendimento luso-brasilêi~o a
Convenção de 1943.
'
Renovando, com fundamento no
art. 72 da Constituição, o projeto
apresentado, em 1946, . pelos ilustres
deplJ.tados Beni de Carvalho e . Fer~andes -:rávora, embora certo de que
este proJeto terá o destino da iniciativa daquêles ex-representantes da
Nação - impulsiona-me, apenas, o
desejO de atender aos interêsses brasileiros, tão prejudicados na Conferência Interacadêmica.
Não solicitei nem desejava relatar
esta Mensagem, a mim distribuída

por V. Ex.a - mas, já que entrei no
HLsunto com razão, não sairei dêle
Lem luta .
Sala Carlos Peixoto Coelho, 4 de
de.zembro de 1951.
- Coelho de
Sousa.
VOTO DO SR. OTAVIO LOBO
O nobre Deputado Cltr]o, 'Jg,iarl.ltres afirma, em sua erudiLa exposição
(Mensagem n. o 312 - Projeto número 1.191-50. Voto do Deputado Carlos
Valadares. Exposição)
Diárw do
Congresso Nacional. 1-12-51>, que a
Convenção de 1943 é "um ato jurídico
perfeito e acabado constituindo uma
excrescência injustificável a sua aprovação pelo Congresso Nacwnat.
Não posso concordar, data vênia,

c>om a opinião do culto colega..
Vejamos: A parte final ao art. 4. o
c' - Convenção está r.ssim redigida:
"A presente Convenção .:mtrará em
vigor independenteme1lte le ratif}ea·
ção a 1 de janeiro de 1944".
Não se contesta ser possível, em
princípio, entrar em vigor uma Convenção independentemente ci~ ,'atillcação, mesmo admitindo-.;e, como ratificação, não o ato do Congre~so, mas
do próprio executivo. Entretant.o,
atualmente, no Brasil I'lão e possivel
tor:1ar-se executór
uma Convenção
sem aprovação do Congretiso. Quem o
afirma é (JIóvis Bevilacqua:
"Ainda que a ratificação seja a solenidade que torna o tratado obrigatório, pode ser dispem,ada por acôrdo das altas partes Gontratuntes.
Exemplo disso nos dá a convenção
postal concluída entre o Bra~i1 e a
Grã Bretanha, no Rio de Janeiro, a
16 de março de 1875". Mas a seguir,
acrescenta CLóvis: "Nenhuma convençãG i;·,ternacional, porém, poderá,
hoje no Brasil, ser executória sem
aprovação do Congresso. Todos os
ajustes internacionais em f;tce da
constituição Brasileira (refere-se à de
37) como já ficou exposto, são celebrados pelo poder executivo ad referendum do Congresso" Direito Público Internacional. tomo II pág. 2l.
Rio, 1939 Ed. Livraria Freitas Bastos) .
E a Constituição vigente é mais categórica:
"Art. 66. E' da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sóbre
os tratados e convenções celebrados
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-72 com os Estados estrangeiro., pelo Presidente da República"
Assim sendo, o Decreto Executivo
n. o 14 533 de 18 de janeiro de 1944.
promulgando a Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal, assinada em Lisboa a 29 de ,1ezembro de
1943. não poderia, de modo nenhum,
cancelar o art. 74 alínea d, da Constituição 1937
o qual est,abelece,
como validade da celebração de convenções e tratados intt'rnacionais,
feitos pelo Presidente da República,
ficarem os mesmos sujeitus "ao ad
referendum do Poder Le~1Sl~tivf)' .
"A promulgação. feita pelo Decreto
n. o 14.583 de 18 de janelro de 1944,
sendo, na tecnica da ',Jnc!usáo dos
tratados, sempre ato post~rinr à aprovação, gera a presunção iniludível de
que a1 se encerrara o CICiO dos requisitos necessários à inteira valic!ade do
Convênio" . escreve o nobre Deputado
Carlos Valadares.
Estaria de pleno acôrdo com a proposição do nobre deputado se. realmente, o Decreto n. o 14.583, de 18 de
Janeiro de 1944 fôsse um decreto-lei e
não um simples decreto f'xecutivo pois. o decreto-lei, no tempo, preencheria o imperativo r.onstitucional.
lart. 74 alínea d, combinados com os
arts. 12 e 13 - Constituição 37).
Assim sendo, a promulgaçi1o da convenção feita pelo Decreto Executivo
n. o 14 539, de 18 de janpi!'O de 1944
não gerou a presunção inillldível de
que se encerrara o ciclo dos requisitos
à inteira validade do t'onvénio ,

E, pois. ante tais
considerações,
voto contra o arquivamento da Mensagem n. o 312.
Sala "Carlos Peixoto Pilho', 4 de
dezembro de1951. - otávio Lobo.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO NESTOE, JOST
Depois de longa trajetória. de mais
de três anos. tendo recebido diversos
pareceres das Comissões de Educação de Diplomacia e de Justiça, na
legislatura passada e d!>. de DiplOmacia. nesta sessão lel?islativa ret~r
na a esta Comissão onde dsitl'ibuída
ao ilustre Deputado Coelho df' Sousa,
sofre brilhante aprecia..:i'io a Mensagem Governamental que Objetiva a
aprovação da Convençã0 Ort-Ográfica
firmada pelos representantes, autorizados. de Portugal e do Brasil, em
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943.

Tomando conhecimenvJ do assunto
atraves a polêmica travad.'\ por eminentes filólogos. dêste paIS nos grandes órgãos da imprens'l metropo'itana, não nos era estranlHi a matéri<j,
em seu aspecto técnico 'luaLldIJ ouvim08 ü bem elaborado l>arecer do eminente rela.tor.
Inclinamo-nos, desde logo. a votar,
pela rejeIção da Convenção, a fim de
evitar que passasse a Vigora,', de fato,
o A<'ôrdo Ortográfico de 10 de agôst...' de 1945. aprovado pelo Dec,e,o-lei '
n. o 8.286. de 5 de dezembro de 1945.
que está prJ.ticamente cO'lsubstanciado no Vocabulário Ortográfico Resumido da L1ngua Portuguêsa, por se
nos afigurar evidentemente prejudi(;1a] aos interêsses nacionais . '
Com a proposta de fls do I'obre
Deputado Eurico Sales ilustríssimo
Presidente. desta Comissã.') :lU{- distin.
guiu, perfeitamente. a Oonvenção. de
que tratamos. do Acôrdo firmp.do entre as Academias quiz S Ex. a separar os efeitos de um e outrr. Ato. alegando que a aprovação do primeiro não implicava na homoto~'t,ão do segundo .
Entretanto. estamos na convicção
de que a simples aprovação da ( 'on- _
venQão virá dar eficácia internacional
ao Acôrdo de 1945, visto que a Ntificação déste ajuste, entre flF duas ilações
amigas. faria retroagir s.)us efeitos à
data da assinatura. tTalid:1!1do todos
os atos praticados neRse interim.
Especialmente. se levarmos em conta que o Govêrno Brasileiro ao enviar
seus emissários a Lisoo"l . fê-lo na ~u
oosição de estar devidamente sacramentado o Ato Internaríonal que
fôra 'tprovado por simple~ decreto
executivo. quando deverlll e poderia
ter sido ratificado por decreto-lei. à
época. aliás. da competj3nria comutatIVa da mesma autoridade.
Ora. o que se não podl' nô - em dúvida é que. legalmente desd!> a expediÇãD do decreto-lei que o ·'tprovou. está
em vigor o Acôrdo Ort.ogr<\fico de 10
d" agõsto de 1945. em 1'101150 pais. independendo. portanto da aprovªção
da convenção.
Se não está sendo e'lfee 11tado ê pLlraue não correspondeu às ~ ltigências
da realidade brasileira. mas. múito
pelo contrário. sofreu ~é:ia !'epulsa de
importantes e respeitá"eis setores da
opinião pública. espeCialmente dos
responsáveis pelo desellvohri.mento de
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nossa ,vida culturaJ, que viram no
Acôrdo uma ~osição às tendências
naturais de evolução e simplificação
de nossa língua, acelerada pela grande reforma de 1931 que tomou corpo
definitivo com a aprovação pela Academi:1 Bras\lehl. de Letras, em 1943,
do PeqLCcn J '.' 2ca ~~u: ario Orto~ráfico
da Língua Portugt.:êsa,
{Entendo, pois, resumindo, que o
Acôrdo inter-Acadêmico está vigoran<ia internamente e que a aprovação
da Convenção viria lhe dar eficácia
internacional dificultando, pooteriormente, qualquer alteração que viesse
-torná-lo msnas inconvenientes aos
brasileiros.
Em conseqüência, só me inclinaria
a. aprovar a Convenção se antes fôsse revQgado o Decreto-lei ,n. o 8. 28{l,
que a,provou o Acôrdo de que divergimos iProfundamente. - Nestor Jost.
Sala das Sessões da Comissão de
,Educação, em 26-11-51.
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Cõmissão de Educação
e Cultura
Parecer do Deputado Coelho de
SOusa ao projeto n. 1.191-50 (convocação)
oriundo da Mensaqem
n. 312 que submete ao Congresso,
em cópia devidamente autenticada, o texto da Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal,
firmada em Lisboa, a 29 de dezembro de 1943.
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Por motivos incomlPreensí:veis aos
brasileiros, mas que muito depõem
contra a administração pública do
Pais, nas iuas últimas décadas, chegamos ao regime atnal sem que estivesse, devidamente,
disciplinada a
matéria atinente à reforma ortográfiica, iniciada já em 1931. .
Mercê dessa razão, 10.'50 depois de
promulgada a Constituição vig'mte .
os deputadOS Fernandes rávora e
Beni Carvalho a;>resentaram, em 8
de outubro de 1946 a esta Casa um
projeto, nO qual pediam a revos;ação
do decreto-lei n. 8.286, de 5 de dezembro de 1945. que aprovou a "ortografia unificada. em
obediência à
Convenção assinada em Lisboa. ~ 2~
de -dezembro de 1943". O deputada
Jorge Amado apre~entou substitutivo
a êsse projeto, pleiteando uma reforma integral e difinitiva, a ser realizada por comissão de técnicos de com'Provada capacidade.
Contràriamente ao dito projeto e a
êsse substitutivo se
pronunciou o
deputado Raul pilIa, membro da Co-

missão de Educação e cultura, opinando favoràvelmente à manutenção
do Acôrdo ortográfico e julgando indispensáv,el que se "ouvisse, preliminarmente. a Academia Brasileira de
Letra~ e a Academia Brasileira de Filologia". Outro ôul:::titlJ.tiH) fOI apresentado pelo do]:u~~~J !. l' L' eliano Leite, qt:e foi aprovado J;ela maioria:
sustenta o Acôrdo OrtográfiCO e propÕE' a nomeação de uma comissão especial que, "valendo-se da colaboração da Academia Brasileira de Letras
e institutos de filologia do País", estude "convenientemente o problema e
apresente à Câmara dos Deputados as
baoes para a sua solução definitiva".
Foi nessa situação clue chegou ao
COIlJºTeSSO Nacional a mensagem 312,
de 2-0 de julho doe 1948. do sr. president.e da República, remetendo, em
cópia autenticada, o texto da Convenção ortográfica, objeto de tão larg?s
debates; S. Ex.a pede a apl'ova~ao
do convênio sUl)rl~mencionado, nara
aue seja satisfeito o disposto no art.
66. I, da constituição Federal, combinado com o disposto no art. 87. Vil,
da me~ma Carta.
Iniciando os trâmites regimentais,
foi a mensagem rE'ferida à Comissão
de Diplomacia, onde recel::eu parecer
favorável do deputado Rafael Cincurá, que assim conclui: "Somos de
parecer que deve ser ap~ovado o. texto
da convenção OrtográfIca assmado
pelo Brasil e portugal em Lisboa, a
29 de dezembro de 1943, conforme o
projeto leO'islativo infra-transcrito,
por corresp~nder no seu senti?o de intercâmbio cultural e de umdade da
Língua, ao~ melhores desejos e às
mais justas aspiraçõe~ das duas grandes Nações.
PROJETO

DE

DECRETO

LEGISLATIVO

Art. 10 _ Fica aprovado o texto da
Convenção Ortográfica, firmada entre o Brasil e portugal. em 29 de dezembro de 1943. em Lisboa.
Art. 2.0 __ Revogam-se as dis:;>osições em contrário.
Na comissão de Educação e Cultura, o relator, deputadO Bent ~e Carvalho, solicitou, ,n o seu pnmell'o. p~
recer, o pronunciamento d·a comlssao
de constituição e Justiça. assever.anao - "Julgamos. desde .iá. inco:'1stltucional a convenção de 29 de dezembro de 1943. cuja aprovação pelo CeJDliresso imnortaria o cancelamento de
uma de suas indeclináveis prerrogativas" .
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Essa, porém, pelo voto aceito do
deputado Gustavo capanema, julgou
hnprocedente a dt1v1da levantada, firmando que "a COmissão de Constituição e Justiça não vê na Convenção
Ortográfica, assinada em Lisboa E:m
1943, nenhuma inconstitucionalidade,'
nem nenhum outro defeito jurídico,
que possa impedU' a sua ai}l'ovação
pelo congresso Nacional".
Voltando à COmissão de Educação e
Cultura, o citado relator ofereceu o
seu parecer definitivo, que remata asSlID: "ConclUllldo, ressalvado o nOS60
,ponto de vista sôbre a inconstitucionalidade que continuamos a considerar evidente
opinamos, todavIa,
,p ela aprovação do Projetv d(l Decreto. Legislativo, formulado pela Comlssao de Diplomacia e Tratados,
constante dêste processo".
Todos êsses trabalhos honram a cultura desta Casa.
Es1:as
diligências consumiram o
tempo da legislatura - e ao IDICIarse a atual fO! o processo desarquiva<iO e reiniciou a sua marcha regulamentar.
De novo na comissão de Dinlomaeia, alcançou brilhante ~arecei favorável do de,utado e acadêmicO Menot~i dei Piechia, Que pediu "a aprovaçao da Convenção Ortográfica assinada pelo Brasil e Portugal, em· Lisboa, a 29 de dezembro de 1943 nos têrmos do projeto apresentado por esta
Comissão na legislatura passada".
. E deve, agora, receber novo pronunCIamento desta comissão.
Cumpre, liminarmente reconstituU'
COm síntese, a marcha da questão, n~
tempo e no espaço, para que se aI·
cance, claramente, o objetivo da mensagem 312 e decorrente projeto, formulado pela Comissão de Diolomacia
-' , que visam remediar a desordem
CrIada, no caso, u.ela incúria administrativa.
I

o

HISTÓRICO

Nêste DaSSO, adotaremos com modificações e adaptações s'ecundárias,
um trabalho de ordenação da matéria, de autoria do nosso ilustre colega
.Adroal,?o Costa, redigido COm a penetraçao e clareza habituais
Pelo art. 1.0 do Decreto n:o 20.108,
d~ 15 de junho de 1931, "Iicou admit~da nas repartições públicas e
nos
estabelecimentos de ensino a ortoO'rafia aprovada pela Academia BrasIleira de Letras e pela Academia de Ciên-

cias de Lisboa", e pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.o 292, de 23 de fevereiro ae
1933, tornou-se obrigatóriO o uso da
ortografia resultante do acôrdo a que
se referiu o Decreto n.o 20.108, entre
aquelas Academias. "no expecti-ente
das repartições públicas e nas publicações oficiais de todo país, bem enmo
em todos 03 estabelecimentos de ensi- 110, mantidos pelos poderes
públicos
ou por êles fiscalizados".
De conformidade com as "Instruções" aprovadas pela Academiia Brasileira d-e Letras na sessão de 12 de
agõsto de 1943, elaborou o professor
José de Sá Nunes o "Pequeno Vocabulário da Língua Portguêsa, publicado pela comissão acadêmica a 8
de dezembro do mesmo ano - que
se desincumbiu, dessarte, da ' missão
que recebeu da Presidência da República, pelos decretos~leis n.O 292, de
23 de fevereiro de J.938 e n.O 5.186,
de 13 de janeiro de 1943, que atribuiu '
caráter oficial à elaboração' do citado Vocabulário.
E, por Portaria da Presidência da
República, de 1.0 de junho de 1944,
foram adotadas as "Instruções" e o
"Pequeno Vocabulário".
Entrementes, o Brasil e Portugal,
pela Convenção Ortográfica de 29 de
dezembro de 1943, "obriganHn-~e a observar como regime ortográfico da
língua portuguêsa o que resulta do
sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras e Academia de Ciências de Lisboa para organização ao
respectivo vocabu!ário, por acõrdo entre as duas Academias".
Foi essa Convenção aprovada pelo
Decreto n. O 14.533, de 18 de janeiro
de 1944, estando em vigor a Carta
Constitucional de 10 de novembro de
1937, cujo art. 74, letra d eXIgia a
aprovação pelo Poder LegislatiVO, isto
é, pela Câmara dos Deputados e pelo
Conselho Federal, dos tratados e convenções internacionais celebrados pelo
Presidente da República.
Como, porém, estivesse em recesso
o Parlamento, exercia-lhe as funções,
cumulativamente, o Presidente da República, com a expedição de decretos
_ leis, de conformidade com o artigo
13 da Constituição outorgada .
Conseqüentemente a Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943,
deveria ter sido aprovada por Decreto-lei, o que não aconteceu, por inexplicável descuido do Executivo, que
a aprovou por simples decreto: vale
dizer , não foi ela aprovada, de acõr-
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do com a Carta Constitucional de 10
de novembro de 1937 o, por isso [1:lJ
está ate 110Je Or.J. vigor - e icgalmen te i;:;exist:m te .
E )a que essa Convenção eS;'lpU\ll,.
no An. IV, que a Academia Hraslloira ne Letras e a AcademIa ae Clen.. cia;i de: IJisbca f,crua

I.

•

cte(;l~:rJ.::':'os í,rg~C'3

conscmivüs ete f€US 00\C1'I1('5. "UI nl~i
térb orto~ráfica, competido-lhes (;xpres.3amcnte estudar as questões que
ce su~;cit3.rem !la execução da Con. vençf:o e tudo o mais que reputarem
útil iJ<1fa ma:1ter a unidade ortográfica da língua portuguesa, "para divergências ainda persistentes" o 00vêrno Brasileiro, em 1945, enviOU a
LI~boa, com representação oficial, uma
comissãQ de quatro membros, "'1 fim
de lixar as bases definitivas !la oreu"
grafia da língua, proporcionando :.os
dOlS paises a possibilidade de promoverem atos legislativos finais sôbre
a m,\ts~·J.a", resultando dessa Conferêncl::t Interacadêmica o AcôrdJ ortogralico de 10 de agôsto de 19-15.
O Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de
"dezcr.J.bro de 1945 aprovou as .. InstruÇÔf.S" estabelecidas pelas duas Acaae:nins iJara a manutençào da unidade ortográfica da Jingwl portuguê~~a, esquecendo-se, por !lOVO descuido,
mais uma vez, de ratificar a COllvenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943, já que continuava em
vigor a carta Constitucional de 10
de I:ovembro de 1937.
Firmado nas bases aprovadas pelo
Decreto-lei n.O 8.286, de 5 de dezem··
oro de 1945, elaborou o professur José
de Sá Nunes o "Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portuguêsa"
com 43.000 vocábulos básicos, em
substituição e complemento ao "Pequeno Vocabulário da Lingua Port.uguêsa" .
Em 20 de julho de 1948, dirigiU ao
Congresso o Presidente da República
a citada mensagem, em que lhe pede
a aprovação da Convenção Ortográfica de 29 de dezembro de 1943.
"Estão, pois, hoje, em vigor as
"Instruções" e o "Pequeno VocabuláriQ da Língua Portllguêsrf ', aprovados pela Portaria presidencial de 1.0
de junho de 1944, e, uma vez apro·
vada a "Convenção Ortográfica" de
29 de dezembro de 1943 - o que parece se dará em breve, - entrará em
vigor, automàticamente, o "Acôrdo
Ortográfico" aprovado pelo Decretolei n.O 8.286, de 5 de dezembro de
1945, de conformidade com o qual ela-

borou o Professor José da Sá Nunes
o seu "Vocabulário Ortográfico Resumido da Língua Portuguesa", conclui
c deputado Adroaldo Costa.
Tanto a reconstituição histórica como a \Josição legal da questão cstl'.o aqul tratadas, pelo ex-Ministro
da ,!u ~tiça j~cm r.i.gCl'0f:t pl'eclsão .
Na verdade, COS "Instruções" e o

"Pequeno Vocabulário Ortográfico",
de 1943, estão em pleno vigor, por
fôrça de um ato de DIreito Público
Interno, embora de n:ode~t.o aspecto
formal - a Portaria de 1.° de junhO
de 1944.
r;' q::.:! o regime, então, vigente adiuiüu C,,3;lS simplificações ...
Mas li Convenção firmada em 29 de
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo
emineme Embaixador do Brasil, João
Neves da Fontoura, e pelo Pnmeiro
Ministro de Portugal, Antônio de Oliveira' Salazar, deve r;:cebc! 8. sP!"'·
vação do Congresso Nacional 1' ar " 'l'~ .
se torne executória, para q:l0 se c"'·
verta em ato perfeito c 01:;:-!:.;:: tor]')
de Direito Público Intel"nac:Dn"l.
Essa aprovação, é man:festo, convalescerá todos os atos decorrentes d.l
Convenção
particularmente v
"Acôrdo Ortográfico de 1945", firmado em Lisbôa em 10 de agôsto
de 1945.
De resto, em relação a êsse último
acôrdo verifica-se uma situação esdrúxula: sem embargo da sua condIção de simples decorrência da co.nvenção de 1943, e um ato perfeIto
e acabado, aprovado pelo Decreto-lei
n. O 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
ao passo que aquela Convenção, que
o originou, até hoje não tem existência legal... Para ter inteira e
obrigatória aplicação, não Ih" falta
senão que o Congresso Nacional aprove a tão referida convenção de 1943,
à qual virá agregar-se, naturalmente.
Não tem, pois, nenhuma cabida a
questão levantada no anterior parecer
desta Comissão: saber-se qual dos
acordos, já citados, entrará em vigor ...
II
AQUE3TÃÔ l'ILOr.ÓGICA

O deputado Rafael Cincurá abre o
seu valioso parecer com êstes conceitos: "O Acôrdo Ortográfico resultan·
te da Convenção assinada entre o
Bra..sil e Portugal, a 29 de dezembro
de 1943, em Lisboa, tem provocado
fortes e exaltados debates nas asso-
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ciações de letras e filologia, na tribuna' na imprensa e no Congresso:
debates de letrados, de estudicsos,
professores e -:ientistas, gramnticos e
filólogos, acadêmicos e juristas, 1Ornalistas e parlamentares. Um: defendem-no com segurança e convicção,
consi rl:m: 'c):l-o o]j','l. 11.0tt:lcl e afirmam,:; que "03 provcn~os que aos escritores brasileiros ficarão assegurados por êsse meio não há economista
nem sociólogo que os deixem de prever com maior ou menor precisão;
e não serão somente proventos materiais os que hão de auferir os nossos
bons autores: também proventos superiores de se tornarem conhecidos,
lidos e admirados pelos povos e aquém
e de além-mar" (ProL José de Sá
Nunes) . Outros, porém, o criticam com
sarcasmo e com impiedade, asseverando que, "ao ser põsto em prática,
mostrou trazer grandes prejuízos ao
ensino, e os protestos e queixas são
!presentes da parte de quase todos
os professôres , princLpalmente da
classe primária'
(Fernandes Tavara e Beni de Carvalho), Há quem
o repudie com zombarJa, por ,~()nsi
derá-Io imposição dos "ortuguê:ôp.s; e
há quem o acei:e ,'om ~nttlsiasmo,
por julgá-lO vantajoso para os brasileiros" ,
E o deputado Vargas Nero), no seu
brilhante voto, sustenta fi convf.'lli.ência da aprovação do Ato Internacional, de 1943, afirmanr\n que "tudo o
que se fizesse de ora avante fora dêste
último seria em pura perda, porque
as reclamações surgirão sempre não
só da parte dos professõres, como também dos filÓlogos que não forem 'luvidos e dos que forem cootrndiados",
Não obstante essas atemorizantes
verdades, abalançamos-emos a apreciar o mérito da questão. jÁ, de espírito preparado para ásperos revides!
Preliminarmente, re1eva consignar
aqui duas declarações.
Não nos anima, nesta crítica, qualquer propósito, jacobino e lusitanófobo, de dificultar a obra de unificação
da escrita luso-brasileira. Bem ao
contrário: tôda a nossa modesta vida
pública, exercida no sul do Pais, consagrou-se "à defesa, expansão e prestígiO da lfngua portuguêsa" P. à iJIeservacão dos valores lu<;o-brasileiros,
em determinadas regiões de grande
fluxo imigrantista. Devemos, entanto,
cumprir o nosso dever de !'eprl'sentante do povo, com isenção - mesmo porque não nos parece que tão altos va-

lc'rts culturais estejam t'ontidos na
r.cô"do de dois filólogos, ainda que
cn- :nentes.
Aos depois, por um imperativo de
[)robidade intelectual, declaramos que
esta relevante matéria foi estad'l,da
r~ c('r:: p:.:-hia d' "..-, o·\~.!,,1(' ':i mestrE S, poIs u~ ria indicio de auséllCla do
senso da responsabilidade aven' LIl'ul'-·
se alguém, desacompanharl.o, a enfrentar questões tão sérias,
Isso pôsto, comecemos por consignar que os filÓlogos brasileiros, que
exercem funções no magistério eficial,
em sua quase totalidade, manifestaram-se favoráveis à vigênCia do sistema de escrita consubst!1nciado no
Formulário Ortográfico que ~lcompu
nha o Pequeno Vocabulário O'Ftográfico da Língua Portuguêsa , Dublicado
em 1943 pelo Govêrno Federal, e. de
conseguinte, contrários à adoção do
que preceituam as In8' ru:;ões que ini:
ciam o Vocabulário Ortográ1ico Resumido da Língua PortuguêHa, organizado em conformidade com o que
decidiu a Conferência Interacactêm1Ca
de Lisboa de 1945 e pUblicado pela:
Academia Brasileira de Lp'r'l.s em
1947 - manifestação essa que leva.
em conta os mai~ altos interêss:~s da
cultura do naís, e não discutlveis ati-tudes doutrinárias.
Ao filólogo, isto é, àquele que estuda uma lfngua no tempo e no espaço
e a literatura dessa lim:ua ,:orno seu
elemento formal. é, em princ!oi'l. de
somenos imoortância e adocão de tal
ou qual sistema ortográfico ,já Que,
pela própria natureza de sua especml1za«:ão, lhe é relativamente faci1 adaptar-se a uma norma de es~rita, por
mais complexa que seja. Não se \'rata fl)ois no caso, de opção !por um
si~tei:na ' que mais c'Onvenha aos fiIólogos brasileiros, mas ao nosso movo,
princiina1mente, às classes que, desconhecedoras dos arcanos fonçticos e
morfológicos do idioma, querem e
devem escrever com acêrto a línp:ua
que lhes serve para. expressar o ,pensamento e as emcçoes.
Não é, portanto, exato ('me as criticas aue ~e fazem ao chamado .. f.,cõrdo de 45" seiam provel1lentes de
nugas entre eruditos, ~omo faz .cr~r,
também o ilustre Relator da C()mv;~a()
de Dipl~macla, Deputado Menntti, deI
plcchia, quando afirma:
"É claro que tão delicado aRsunto deveria provocar. como provocou, críticas, polêmicas e de-

•

•

•
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bates, quando os eruditos, escalados para a fixação das regras fi
~erem oficializadas, tivessem que,
fatalmente, optar por uma em ),Irejuízo de outra, na necessál'la nrocura de um sistema orto!\'râfico
que contivpsse a média constante
criAda pe'1.5 :'l"n' jr'9(;'" J') "Cl'nácUlo, pela lógica do próprio idio,ma e pelo consenso do povo",
op'n j ~ 0 oue exnende em referência ao
"Acôrdo de 43" e ao "de 45", Que
considera complemento do primeiro,
pois' diz:

,

•

•
•

J
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"1l:.sse trabalho, além dn alividade criadora e coordenador3. dos
doutos membros das del€'gaçõe~
luso-brasileiras designadas p e 1 o ,~
respectivos govêrnos para eS'RlJelecer as ree:ras constantes do "PeQuenn VO(:pbul:irin Ortográfico d~,
Línl!]1R P0;·'1.l9'Ues:J" dwpois flS d0
A ('nr,rio posterinr. foi preredid'l -por
amDlfl rnn.ulta de vários filólogos
e p~pecialis'as nacionais e pnrt;.!.
guêses",

A 1;11:)«" llnânime l'ppulsa dos indicados filÓlogos brasileiros ao "A~ôrdo
de 45" - e é de importância salientar essa identidade de vistas no caso,
'pois Que raramente se COnSegl1(' um~
harmonin na internrptacão dos fato')
lingÜísticos - se prende. como "cremos. aos prf'iuízo.' aue. se ap~0n\do,
acarretoTia aos interê~ses nac:ionais,
A comissão que assinou o "Acôrdo
de 45" não considerou as segllintes
preliminares:
uma lei só pode vlg0rar
~e fôr exeqüível, se fundada numa realidade;
1!\)

•

QUE'

2. B) Que a unidade !!,ráficfI entre
o Brasil e Portue'al não devé! prejudicar a unidflde !!.ráfica interna rios dois
países. isto 1'>, que não se ;Jf1,le optar
por uma grafia. que. correspor.denrla à
realidade fonética em qualquer ctêles,
I'e,ia infellRa à do ou'ro, porque a uniformidac1e não será conseguida neste.
As que~tões linguísticas pertencem ao
âmbito dos fatos sociais e ficam, por
con seguinte, a salvo da inger,sncia individual. Se não há receptividac[;> no
gru;JO pará fi inovacão, nada a fará
vigorar. Simples decretos não resolvem' problemas dessa espécie, da mesma forma que não solucionam os de
natureza econômica e religiosa, quando contrariam as tendências naturais
da coletividade;

•

•

•

•

3 . 9 ) Que predomina nos doi;, países
lillP."ua portuguêsa o número de
analfabetos e que dentre os indivíduos
considerados alfabetizados a maioria
escreve com grande dificuldade;
4. fi) Que a tendência geral _ e
elogiável - l'a"a divu1:car A ins'rução
encontr~,
um obstáculo ir. ~uperável
num sistema gráfico complexo;
5. B) Que os periódicos, principalmente os jornais diários - leitura
popular básica - só poderão adotar, por óbvias razões, um sistema de
escrita prático e simples;
6, a) O"e a alteração de um sistema
ortog;'áfico implica na perda irremediável de riqueza acumulada, que pode ter, conforme as épocas, gravíssimas repercussões na economia de
um país;
ele

7, a) Que se nRo r fácil simplificar
a ortografia de uma língua. complicá-la, com o emprêgo de Iptras que
não simbolizem fonemas, é impossivel;
8. B) Que, variando freqüentemcnte
o timbre vo<:álico das pala'!r!)s no
Bmsil e em Portngal . a uniformização ortográfica só poderá rf'a liza,r-se
omitindo os acentos nos vocábulos de
timbre alternante,
Vejamos agora os pontos em que
o Vocabulário oriundo do "Acôl'do de
45" contraria a realidade ligüistka do
Brasil, e a solução mais razoável que
encontram no "Vocabulário de 43".
CONSOANTES MUDAS

O Vocabulário de 43 tornou regra
absoluta a omissão das consoantes
que se não proferem.
Lê-se no § 16 do Formulário Ortográfico que o acompanha:
"Não se escrevem as consoantes que
se não proferem: asma, assinatura,
ciência, diretor, ginásio, inibir inovação, ofício, ótimo, salmo, e não asthma, assiÇ1natura sciencia, dil'ector,
gymnasio, inhibir, innovação, ottiGio,
optimo, psalmo".

A única ressalva Que admitiu foi
para as palavras de dupla pronúDcia,
como aspecto e aspeto, contacto e
contato otimismo e optimismo, sinótico e sinóptico,

casos preceitua:
"Devem-se registrar os vocábulos
cujas consoantes facultativamente se
pronunciam, pondo-se em primeiro
lugar o de uso mais generalizado, e
em seguida o outro",
Nes.~es

•

•
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UIlla certa plasticidade ao sistema ortográfico, possibilitando reproduzir na
escrita pronúncias reais e em tudo legítimas, pois tal divergência se observa geralmente em palavras de introduçãorecente no idioma e que, em
dete!'minadas regiões, ainda conservam a pronúncia erudita.
O "Acôrdo de 45" resolve, porém,
a questão de modo unilateral, prejudicando irremediavelmente uma das
Partes contratantes, por (tptar de
forma inflexivel por uma das grafias,
ou seja, a erudita.
.
ma ls
Mas isso não é só, nem é
grave.
Depois de dizer, nos seus §§ 21 e 22,
que as consoantes b dos grupos bd c
bt; p dos grupos pc, pç, pt mpc, mpç
e mpt; c dos grupos cc, cç, ct, cd, etc.
se escrevem quando invariávelmente
soam e quando
uso oscilar entre (j
seu emudecimento e a sua prolação
nos dOIS palses" - o que nos obriga
às e-rafias súbdi~ o, subtil, subtiliza

•

mesmo beneficiam os portuguêses, os
mesmos prejudicados. por êles, porqu~
as consoantes que se querem conservar também não soam em Portugal.

Visa-se, com a sua manutenção, indicar apenas a abertura da vogal pretônica. que lá se observa, e não se
verifica no Brasil em virtude de jlonderáveis razões de ordem fonética.
Fenômeno idêntico ocorre com os vocábulos em que se deu a fusão de vogais idênticas (erase), como sadio, padeiro, esquecer, nas quais a pretônlca
l:'e conserva aberta em Portugal. Se
aqui não se tornou necessário marcar
na escrita a alternância de timbre,
nada justifica que se faça a dis'inção em outros casos, máxime quanQ,o
o expediente usado acarretará. forçosamente, para uma das partes, numerosos entraves que terão de culmiPar
com a sua inexequibilidade na prática.
.
Tais dispositivos, para sere{U cumnridrs, exigem Co.s brasileiros um. conhecimento profundO do fonetlsmo
português, conhecimento que falta até
à maioria de nossas pessoas cultes.
ceptro, sumptuoso, edicto, jacto. amnistia, indemne, etc. - as "Instruçõ~s
E não é só. Para manter a "harmopara a organização do Vocabulário Or- nia gráfica" com as formas afins, o
tográfico da Língua Portuguesa, apro"Acôrdo de 45" manda acrescenta;:r
vadas pela Conferência de 1945" ain- c e o p em palavras nas quais, sobre.
da estipulam o seguinte, em relação às não soarem, também não indicaI? a
como antes c e p:
abertura da vogal anterior. Amda
mais. Estabelece exceção para algu.§ 22 - As consoantes c. e p ... conmas
palavras "em virtude das condIservam-se ... :
ções em que entraram e se fixara~n
b) Quando, embora não proferid~,;, no português, palavras como assu.n('ao
(ef. assumpcionista) , cativo (cf. -:apem um dos dois países, figuram em
palavras que devem harmonizar-se fura), diciollário (ef. dicção) ... ", q.ue
gráficamente com formas afins que não eXÜ1'em a consoante c ou patim
apresentam as mesmas consoantes, de se h;'rmonizarem com as suas coramda qUe o c e o p se c'(JUtenham e-tirelatas ou afins.
mológioa~et:te em x e ps: objecto,
Como se vê, além do perfeito ~o
como ob1eçao; abstracto, como abs- nhecimento
do estágio atual da lmtraoção, acta e acto como accáo ou
gua
portuguêsa
de além-mar, p~de-se
activo; adapto, adaptas, etc.' como
aos
cinqüenta
milhões
de braSIleiros
adaptar; etc ..
aprender
ou
esque
desejam
c) Quando, depois das vogais a, e, o crever o seu idioma que, quere~
prelimm.arservem para indicar abertura delas
mente o conheçam do ponto de VIS! a
ou, mesmo não tendo valor diacrítico
seus estágiOS anteriores. .a3
não são invariávelmente proferida~ histórico,
condições
em
que certas palavras nele
n~s dois países: abjecção acção, acingressam,
o
que
é analogia, os protwo, actor, ajectivo, etc".
cessos de derivação...
•
:tl: esses dois ítens são os que envolE o assunto reveste importâncIa. sinvem prejuízo maior para o Brasil, e
contra o que aí se dispõe se rebela- gular no momento, quando? governo,
ram todos os que se preocupam de al- apesar das dificuldades fmancelras,
guma forma com os interêsses nacio- procura incrementar as campanhas
de alfabetização, por considerá-las
nais, filÓlogos e não filólogos.
Da execução impossivel pelos bra- obras de salvação pública. E é consileiros, por contrariar-lhes o siste- trist ador verificar que as verbas dp.sma fonético, tais dispositivos nem tin:adás a tão nobre fim serão em-
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pregadas em pura perda, porque nrlO
se pode crer que analfabetos venham
aprender um sistema de escrita aue
as elites culturais do pais não podem
dominar, que os seus professôres dificilmente pOdem ensinar.
Atingiríamos então o absurdo da escrita ideográfica em que um indivíduo
sabe escrever mais palavras do que outro, em que ninguém sabe grafar todos
os vocábulos do idioma. No Brasil, a
escrita correta seria privilégio de meia
dúzia de filólogos, iníciados nos mistérios fonéticos e evolutivos do idioma.
o EMPRÊGO DO ACENTO AGUDO
O acento agUdo, tradicionalmente
simbolo de abertura das vogais A, E e
O, tanto em Portugal como no Brasil,
e assim considerado no "Acôrdo de
45" como de emprêgo especifico quando coincidem as pronúncias brasileira
e portuguêsa (cf. Art. 31 § § 1, passim
das "Instruções") sofre uma extensão
de seu uso em prejuizo da primeira.
Como há alternância de timbre
entre a pronúncia brasileira e a portuguêsa de palavras como Antônio e
prêmio (em Portugal: António e pré• mio), a rigidez do sistema cede em
beneficio da pronúncia portuguêsa.
Que o critério é unilateral, prova a
solução razoável dada a casos semelhantes.
Faz-se a exceção prejudicial ao Brasil, constante da Observação 4. 8 do
Art. 31 das "Instruções":
"O acento agudo no A, E e O de
pronúncia não invariável no Brasil, e
em Portugal serve apenas para indicar a tonicidade, e não o timbre". :É:
o caso de palavras como António e
prémio.

Entretanto, a regra de acentuar a
base dos ditongos tônicos :É:i, :É:u, 6i,
apresenta a exceção :
"As terminações Ela e Eico, em que
não é invariável nos dois países o
som aberto do E, não levam acento
agudo: Assembleia, Crimeia, Doroteia,
DUlcineia, Eneias, geleia, ideia, Judeia, mel apeia, onomatopeia, plateia,
dispneico, epopeico, morfeico, onomatopeico, prosopopeico, etc.
Em tôdas essas palavras o E é aberto. no Brasil e geralmente fechado em
Portugal. A unidade 56 se poderia
manter, sem prejuízo para uma das
Partes do Acõrdo, pela supressão do
diacrítico. Foi o que se fêz, talvez
porque no caso seria Portugal o prejudicado.

Por que nllo aplicar o mesmo principio de supressão do diacrltico em palavras como pré mio em que o E não é
invariável na pronúncia dos dois países? Ou então permitir a distinção de
timbre pelo emp,'êgo dos acentos agudo (em Portugal) e circunflexo (no
Brasil) ?
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
O emprêgo das maiúsculas passa a
ser, pelo "Acôrdo de 45", uma técnica
d3 aprendizado dificílimo. Em alguns
casos contraria a tradição, em outros
assume aspectos pitorescos.
Um exemplo apenas.
Na Ob <ervacão ao § 13 do Art. 36
das Instruções', lê-se:
"Não se escrevem com imcial maiúsculas as palavras
monossilábicas,
como artigos definidos e contrações ou
combin8iÇões de palavras
inflexivas
com êsses elementos. nem as palavras
inflexíveis. a não ser que figurem como primeiro elemento do título, mas
escrevem-se com maiúscula inicial os
artigoo indefinidos e as palavras
flexíveis" .
O prof. Rebelo Gonçalves, autor das
"Bases Analiticas do Acôrdo Ortográfico de 1945", e, com a aprovação destas, o verdadeiro autor do sistema ortográfico de 45 - o que, aliás, afirmou
categ6riacmente o delegado brasileiro
Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras
textuais:
"Ninguém, mais do que eu, está na
posição de avaliar a sua paciência e
resignação e a grande nobreza da sua
discreta, firme atitude, recusando-se.
por agora. antes de esclareCIdo bem o
caso, a esmiuçar pela imprensa as 111timidades da Conferência - o que seria muito fácil para o meu Amigo, Que
assim pOderia demonstrar o contrário: o grande construtor dêste acórão
ortográfiCO foi o profesor Rebelo Gonçalves. Nem mais".

(Carta do Dr. Ribeiro Couto ao
prof. Rebelo Goncalves, por êste Pl~
blicada em seu Tratado de Ortografta
da Língua Portuguêsa. Coimbra, 1947,
pág. 150, do Suplemento) - . o :pro-

fessor Rebelo Gonçalves, dizíamos,
assim exemplifica a regra supra em
seu citado Tratado:
Como se Devem Lêr os Clássicos (página 320).
Elucidário das Palavras, Têrmos e
Frases Que em portugal antigamente Usaram e Que hoje regularmente
Se Ignoram <Ibid).

•

-80-

....
"'0

"'Z

.!....J
.30..

Nem Tudo o Que Luz é Ouro (página 321) .
O Romance de Um Rapaz Pobre
(Ibid) .
Quando se Amava assim (Ibid).
Regras de Escrever a Ortografia da
Lingua Portuguêsa com Um Diálogo em defensão da Mesma (Ibid).
Castigador de Si Mesmo (pág. 32{).
Em demanda do Graal (Ibid).
Era uma vez Um Menino (Ibid).
Figuras de ontem e de hoje (Ibid).
Bastam os dez exemplos, acima, títulos de obras conhecidas, para documentar a complexidade das alterações que se propõem no Acôrdo de 45,
alterações contrárias à tradição e aos
sistemas mais usados em outros paises na referência a pUblicações:
O TABU DO PADRAO PORTUGU:Il:S
Parece que a comlssao brasileira
accitou, como principio, o argumento
de que o português padrão deve ser o
de Portu~al, pOis lá teve origem o idioma que falamos. A nossa é uma simples lingua de empréstimo. É um tabú,
espalhado pela ignorância dos fatos
históricos e línguisticos, o considerar o
Português do Brasil deturpação do de
Portugal. Infelizmente, essa crença
está profundamente enraimda, e a doutrina exposta na maioria de nossas gramáticas coopera para vulgarizá-la. Nada porém, mais errôneo. A língua é
um organismo em perpétua evolução e
pertence igualmente a todos os que
nela expressam seus pensamentos e
sentimentos.
Vêm a propósitos estas lúcidas palavras do grande filólogo Amado
Alonso:
"Esa idea de una lengua propia se
debe a una ofuscación. Los bienes
anotables en el registro de la propriedad son propios de uno cuando 00 lo
son de los demás: una casa, um campo, y también este rfeloj y este bastón. Para poder ser de mi proprieclan
tienen que no ser de la propriedad de
los otros. pero el lenguaje no es de
esta casta de bienes, sino, aI revé.3. de
aquellos Que "son mayores cuanto más
comunicados", como decian los hombres deI Renacirmento. Una lengua es
propia de una nación cu ando es i~
que nos ninos aprenden de sus padres,
la que los connacionales emplean en
sua vida de relación y la que ~us poetas y escritores elaboran y c1l1tivan
'e stéticamente para sus produccíoup.s
de alta cultura. Si asi es, la lengua

de un país . es bien pro pia, absoluta.mente propla de este pais, aunqu~ ,m
otros países aprendan a hablar en la
misma lel16'ua, y los hombres ,e efltiendan con eUa, y los escritores la
traba]en en sus creaciones culturales.
Y si no se quiere atender a que ü'la
lengua vive en perpetua formacio;1,
por lo cual es propia y es hechw'a de
cuantos la hablan como lengua naturai, y se quiere pensar que los mglezes, portugueses y espafioles recibc3
de sus antepasados la lengua en propiedad, como por herencía legitIma,
mientras Que los americanos la reciben de mãnos ajenas como en mero
usufructo. también se yerra. Pue~ la
actual generacl('Jn de inglezes ha recebido su idioma de sus padres, y por
esc el inglés es ídioma pro pio .j ,~ ios
mglezes; y sus padres lo recíbieron dP
la generación antenor, y por .:,so el
inglés era su lengua propia y natural
y la generación anterior, de la :nas
antigua, y aSI sin posible solución de
continuidad; y 10 mismo, sin la meno:' ·
sombra de diferenCIa, han hacno lOS
norteamerican,'s, hasta que llegan Ingléses y norteamericanos a una generación de antepasadoE que les es c()muno De esa generaci6n de lm~'leses, •
que hablaban el ingléscomo 'i'.: lengua
propia, unos se quedaron en lnglater
ra y otros se fueron a Amérl~it Es
que los colonizadores
perdiero~ la
propriedad de la lengua por naberse •
expatriado? O acaso sus hijos, nacldos
en tierra americana, nablaban una
lengua que, siendo la de sus iladres
y la que ellos nabián aprendido COfi
la leche de sus m~ares, no les era propia porque su propriedad la tuv\eron
recristrada los que se nabian quedadO
en" Inglaterra? Y los hijos de los PrImeros criollos, no hablaban tambien
una lengua propia, puesto que naolaban la lengua de sus padres? Asi se
lle"a a la evidencia de que la genel'ació~ actual de americanos el inglés les
es una lengua tan propia, exactamente tan propia, sin más y sin me:1.0S,
como a los ingleses," (Castellano Espanol, Idioma NaCional. Historia Espiritual de Tres Nombres,
Buenos

Aires, 1938, pp. 175-177).
O mesmo se deve dizer do idioma
que falamos, tão dos portuguêses como
dos brasileiros. Legítimas as duas p.ronúncias, não é demasiado ~alient8r
que, em muitos casos, as d:ferenç~s
que entre elas se cbservam sao ser~l
mente criações, ou melhor, evo1uçQes
modernas sofridas pela língua em Portugal. Quanto mais se estudam Clen-
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tificamente os chamados brasileirbmos fonéticos e sintáticos, tanto malS
se comprova o fato de serem êsse'; t;eralmente conservação de estágios anterio!"cs da lmgua portuguêsa , ASBlil1 .
o enlprêgo da perífrase de estar gerúndio, tão comum entre nós, (tipo:
estava contando), única fórmula conhecida até fins do português méd io
para indicar a precisão da açao verbal, hoje substituída em Portugal por
- estar prepoSição infinitivo (tip'J. estava a cantar); a questão da coloca·
ção diversa de certas palavras ~ con&s,
em especial dos pronomes Obüquos
_átonos, que se prende ao Cl~mo do
enunciado, mais rápido em Portugal,
mais dolente no Brasil, sendo de salientar que o rítmo fraseológi:::o dos
séculos XVI e XVII deveria a v oximar-se mais do que caracteriza o Portugu ês do Brasil. Outros exemplo, seguros d~ conservação de estágios linguisticos ant;eriores podenamos citar
como a manutenção da pronúncia êz
do ditongo escrito em, hoje emitido âi
em Portugal, mas dispensamo-nos disso por conlStarem de todos os trabalhos escritos com seriedade sôbre o
português do Brasil.
•

lI!

o

ASPETO FINANCEffiO

Tornada oficial a grafia do "A~ór
-do de 45' , em virtude da aprovação
da Convenção de 43 , o Govêrno Bra ·
sileiro devera, óbviamente, baixar decreto semelhante ao que a 8 de c.ezem bro ue 1945 referendou o Govêrno Portugues (Decreto n. 35.28), cujo
teor é o seguinte:
"Art. 1. Ficá aprovado o acôrdo
de 10 de agôsto de 1945, resultante ao
trabalho da Conferência Interacadémica de Lisboa, para unidade ortográfica da lmgua portuguêsa, é:uJos
instrumentos, emborados em harmo ..
nia com a Convenção Luso-Brasileüa
de 29 de dezembro de 1943, são publicados em anexo ao presente decre',o.
Art . 2. Em conformidade CO!ll os
votos expressos no \?rotocolo de encerramento da Conferencia Intracadêmica Lisaoa, de 6 de outubro de 1945, a
Academia das Ciências de Lisbo3. é
incumbida de organizar o Vocabulário
Ortográfico Resum:do da Língua Portuguêsa, que será ao mesmo tempo i!J,ventário !ias palavras básicas do IdIOm a ~ protuário da ortografia consagrada pelo acôrdo de 10 de agsôto de

•

1945.
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Parágufo Ul1lCO. ltste vocabulario
não carece, para Ler cara ter oficul!,
ela apnvação do Govêrno, mas J Mimstro da Educação NaclOnal poaera.
na sua (alta, aprovar por p Jrtaria
4ua14uer outro qUi! atenda ll.QS mesmos
lins de ordem prática .
Art. 3 . Deverão obedecer as norma~ do SIstema ortografico u'::'11I<!ado
todas as publIcações editadas em terl'ltcno po'·wgues.
Parágrafo umco. O Mil1lst~· o da
E.duc.açao Nacional autorizará por p0rt&na as publIeaçôes que podem ser
excetuadas, tais como as que mteressam a dipiumático ou de l!ld0!e semelhante.
Art. 4.° O presente decreto entrará
em vigor na jata da pUbli;;açaü ffi"' i'
a sua olJserVâncla, quanto ao ~ ue flca
previsto no artigo antenor, so e eXIgIvel a partir do dia 1 de Ja nell (, ue
1946 .

Art. 5.° O Ministro da Educação
NaClOnal fixara por portaria os ;Jrazt)s
durante os quais poderão continuar a
ser adotados no ensino os livros escolares já publicados e aprovados à data
uo presente decreto.
Publique-se e .:umpra-se como llcle
se contem.
Paços do Govêrno da Repú,blica, 8
de dezembro de 1945. - António Oscar Fragoso Carmona. - António de
Oli veira salazar. - José Caie!ro da
Mata" .

A resalva que se contém no art 5. J
apenas atenua as graves conseqúenClas do disposto no Art . 3. °.
No Brasil, convém relembrar, em
men<Js de 8 anos o Governo concorreu
para o encarecimento do livro didati ..
co, ocasionando com a reforma ae ~3
a readaptação de obras à nova :lrcu"
grafia e a conseqüente
perda dos
exemplares já impressos e das composiçôes estereotipadas.
A nova reforma provocaria, mais
uma vez, a perda irreparável dos livros impressos e de tôdas as composições conservadas, com uma .gravante: o encarecimento, agora, se1'l8
muito maior do que o que se verificou
em 43, por coincidIr com a alta do
custo da mão de obra e do papel, que
cnegou a pleços inimagináve's - sen- ,
do considerado, '{uase, material de
guerra.
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Tal fato vma obstar à difusão do
ensino, pois o próprio Govêrno r3~O
nhece que o prêço atual dos livros didáticos é ;proibitivo,
Acresce salientar que outros fatores já lembrados concorreriam tambem para elevar o seu custo, A revisão, por exemplo, como fazê-lo, se o
número dos iniciados na novo Sli'tema
seria, pelas razões que aponta'11os, extremamente exíguo? As editoras teriam de valer-se dos poucos entendidos, que pela lei da oferta e tta procura, exigiriam remuneração ~elativa
a escassez, ou atribuiriam a tarefa a
ar.tlgos revisores, não habilitado" nos
mistérios do novo sistema, e o~ seus
érros viriam so:nar-se aos dos OriginaIS, do que resultaria uma aeseducação geral, porque é conhecida a influência que exerce sôbre o leitor a
letra impressa
Estaríamos em condições, por exemplo, de recolher tôdas as notas de cinqüenta cruzeiros para tirar-lhes I,) trema; de substituir as apólices da divida pública, os papéis oficiais e os Impressos em geral, quando o preço atual
do papel e as perspectivas futuras nos
aconselham a economizá-lo de tôdas
as formas?!
Ora, como exigir do governado um
sistema
ortográfico que o Govêr;J.o
não adote?
Saliente-se ainda que a descrença
generalizada pela alteração freqül;nte do SIstema ortográfico, que acabou
com a sanção social aos erros de grafia, viria alcançar também as novas
gerações, que só agora se estão habituando ao sistema de 43, Abandonar
êl'te sistema por outro qualquer r. ciesa!ustar o que com a maior dificuldade vinha atingindo o estado pacú'l~O,
a relativa esta,bilidade presente poIS,
grosso modo, já se escreve por êle em
todos os graus do ensino, na imprensa e nos papéis oficiais.
E medite-se sôbre êste fato: o Acõrdo de 45 é um retrocesso, Não é uma
volta ao chamado sistema misto - o
que poderia beneficiar algumas pessoas qUE por êle aprenderam - mas
uma volta a algumas de suas práti:!as,
um novo sistema, em suma, aue terIa
de ser estruturalmente aprendido!
Muitas das conseqüências nocivas de
sua adoção 'poderiam ser ainda enumeradas, Basta lembrar, no entanto,
o complexo reajustamento de um funcionalismo, todo selecionado em pro-

vas nas quais se exigia o conhecimenLO do sistema
de 43; a readapta:(ão
dos jornais e dos periódicos às novas
regras de escrita e, finalmente, o reaprendlzado das centenas de milhares
de alfabetizados nessa campanha
grandiosa que o Govêrno vem empreendendo, com a possível origem da
dupla descrença: no ensino que lhe
deram e no Govêrno que o patr'l'.!inou
Estas breves considerações que, noS
capítulos II e ~II, selecionam, apenas,_
as questões de capital importâ!'cia,
revelam que, em sintese, o Acôrdo de
45 não no~ serve e não é OD(h'tuno,
por< ue:
a)' considerou a pronúncia
portu-guêsa como padrão, resolvendo gràficamente em seu favor os pontos em
que discorda da brasileira;
b) não procurou, por conseguinte,
atine:_' a média ideal em que nenhuma
das partes fôsse prejudicada:
• so, pod e
c) se esqueceu de que a regra
fundar-se no mais geral c que, assim,
o fator quantitativo é de suma relevância;
d) não considerou a inexeqüibilidade no Brasil do emprêgo de letras
mudas e de acentos que não simbolizam uma realidade de pronúncia, nem
l
efeitos imprevisíveis da influênci-a
de tais grafias aberrantes sôbre a pro: :mcia das palavras assim escritas:
-) se aprovado, traria grave repercussão na ordem econômica do pais e
i._arretaria complexos problemas so':.
ciais, de solução dificílima, para não
dizer impossível.
IV
CONCLUSÕES
Do ex;posto decorre, inllid!vel, q~e
o assunto, da maior relevância, nao
pode ser resolvido, apenas, por filólogos e acadêmicos - ainda que eminentes como são todos os envolvidos
nas negociações - pois encerra problemas de natureza social e política
que interessam t coletividade brasileira, especialmente aos reE"'\onsáveis
pela ensino da lingua em todos os seus
gráus,
Mercê dessas circunstâncias, somos
dt parecer:
1) Que a Comissão de Educação e
Cultura, antes de manifestar-se sôpre
a aProvação do texto da Convenção
Ortográfica assinada pelo Brasil e
Portugal em Lisboa, a 29 de dezembro
de 1943, e também sôbre o Projeto de
Lei oferecido pela Comissão de Diplomacia e Tratados con êsse 'õbjetivo, ouça:

•

•

•

..

•

•

•

•

I

a) o Departamento de Letras da
Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil; os professôres
de lingua portuguêsa do Colégio Pedro II e do Instituto de Educação da
Prefeitura do Distrito Federal; o Sindicato dos Professôres; os Diretores do
Departamento Nacional do Ensino, da
Diretoria do Ensino Superior, da Diretoria do Ensino Secundário e das
Divisô~3 do Ensino Comercial e lndustrial do Ministério da Educação e
Saúde, quanto ao aspecto educacional

•

•

da questão.

b) : s Diretores do Instituto Nacional do Livro e da Imprensa Nacional,
bem como o presidente da Câmara do
Livro, quanto ao aspecto editorial.
C) o Presidente da A.B.I. e o do
.Sindicato dos Jornalistas Profissionais

quanto à praticabilidade na imprensa
de nova reforma ortográfica, reacioná-

ria em relaçâo à vigente, e à repercussão no pÚblico ledor.
d) o Diretor do D.A.S.P. sôbre a

possível congestão que traria aos serviços administrativos, quer do ponto de

..

vista funcional, quer do financeiro.
Não colhe a alegação de que essa
diligência - justificável pela importância mesma da questão - viria retarda:-, indefinidamente, a solução que
o caso e8tá exigindo, com urgência,
pOis todos têm opinião definitiva e
arraigada sôbre a mesma: êste pareC3r estará pUblicado no "Diário do
Congresso Nacional", dentro de 48 horas, e o Exmo. Sr. Presidente desta

83-

Casa pOde assinar às pessoas a quem
se encaminhará essa consulta um
prazo fata; de quinze dias, para a resposta.
2) Se as respostas, na sua maioria,
ratificarem, Consoantes esperamos, as
conclusões do capítulo IH, somos de
parecer que:
a) seja remetido a plenário, para a
devida aprovação, o projeto de decreto
legislativo, oriundo da Comissão de Diplomacia e Tratados, que aprova a
Convenção Ortográfica de ~ de dezomb:v de 1943, firmada pelo Embaixador João Neves da Fontoura e pelo
Primeiro Ministro Antônio de Oliveira Salazar - ficando, dessarte, legalizado, em definitivo, o acôrdo ortográfico de 1943, consubstanciado nas
"Instruçôe~" e no "Pequeno Vocabulário" , daquele ano;
b) que esta Comissão redija um projeto de decreto legislativo, idêntico ao
apresentado pelos deputados Fernandes Távora e Bení Carvalho, em 8 de
outubro de 1946, revogando o DecretolU n.o 8.286, de 5 de dezembro de 1945,
que aprovou o Acôrdo Orto[:áfico de
1945 - para que "as divergências
ainda persistentes", a que se refere a
mensagem presidencial seja dirimidas
por uma nova convenção que consulte
à realidade brasileiro e aos in terêsses
do nosso povo, caso não . ja julgado
bastante, em face desta experiência,
o Acôrdo de 1943.
~sse é o nosso parecer.

•

•
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CÂMARA 005 DEPUTADOS

PROJETO

N.O 1. 982-C - 1952
Redação para segunda discussão do Projeto n.· 1.928-B, de 1952, que
revoga o Decreto-Lei n.o 8.286, de 5-12-1945, que aprovou o acôrdo
ortográfico de 1945

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E' restabelecido o sisma ortográfico do "Pequeno Vocabulrio Otográfimo da Língua Portudesa,
organizado em 1943 pela Academia
Brasileira de Letras.
Art. 2.° O sistema, referido on artigo anterior, vigorará até que seja
dado cumprimento ao Artigo II, da
Convenção Ortográfica, assinada, em
Lisboa. pelo Brasil e Portugal, a 29
de dezembro de 1943.
Art. 3.° E' revogado o Decretolei n.o 8.286, de 5 de dezembro de
1945 .

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vi"ar da data da sua publicação.
Art. 4.0 Esta Lei entrará em vig'~
',a data da sua publicação.
Sala "Carlos Peixoto Filho" em 26
tiL novembro de 1952. - Eurico Sles,"
Presidente. - Coelho de Sousa, Relator - Carlos Valadares. - Atábio
Lóbo. - Alcides Caneiro. - Paulo
Lauro. - Alberto Deodato. - Paulo
Maranhão. Nélson Omegna . Pinheiro Chagas e Lauro Cruz.. . ..•

•
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Substitua-se o texto do projeto n Q
pelo seguinte:

o

Cong~esso

1.982, de 1952.
.~

Nacional decreta:

Art. 1 4
~ restabelecido o sistema ortográfico do
"Pequeno Vocabul'rio Ortográfico da Língua Portuguêsa", organ!
zado em 1943 pela Aeademia Brasileira de Letras.
-

Art. 2Q
O sistema, referido no artigo ante ri or,
vigorará até que se ja dado cumprimento ao Artigo I I da Conven ..
ção Ortográfica, assinada, em Lisboa, pelo Brasil e Portug a 1,
a
de de zembro de 1943.
".

l'

Art. 3Q • O Poder Executivo fará reed1ta~ o "Pequ
no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa", para o que é ~
,
-e "
autorizado a abrir, pelo Ministerio
da Educaçao
Saude,um cre
di to especial de importância não excedente a Cr$ 3.000.000, O O
(três milhões de cruzeiros).

-

t revogado o Decreto-lei n Q 8.286,

Art. 4.
de dezembro de 1945.
Art.

5Q •

.

5

Esta lei entrará em vigor na data da sua

N

publicaçao.
•

paláOio Tiradentes,

5 de novembro de 1952.:')

L
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projeto 1 . 982/5

Comiss~o

.

-

ecorrencia do Rronunciamento , desta

e do Plenario , sobre a Mensagem Presidencial que devolveu

ao conhecimento do Congresso a

Convenç~o

Ortografica luso- brasileira .

Essa materia foi, exaustivamente , discutida, nesta

Comiss~o

- n

legislatura passada e na presente - de sorte que os senhores Deputados
est~o,

•

inteiramente, enfronhados no assunto .

Cuido , até , que mais do que enfronhados - entediados !
Assim sendo, pelas

raz~es

-

aduzidas no discurso que pronunciei du-

rante a primeira discussão deste projeto, na sessão de 5 do corrente,
e publicado no "Diario do Congresso", do dia 11, que junto , sou favoravel à aceitação do substitutivo apresentado pelo Deputado Gustavo
Capanema - devidamente emendado.
A emenda supressiva que, ora, apresento não modifica o pensamento
do substitutivo,

n~o

o altera - circunstancia que encareço aos senho-

res Deputados , por um dever de etica pessoal •

..
•

Sen~o,

vejamos •

O projeto que apresentei mandava revogar o decreto-lei nº 2 . 286 ,
de 5 de dezembro de 1945, que aprovou o Acordo Ortografico de 1945 ,
firmado em Lisboa, em 10 de agosto daquele ano .
O eminente relator, nosso ex-colega de

Comiss~o

•

deputado Antonio

Peixoto , apresentou um substitutivo, que repetia a minha proposiçUo,
devidamente aperfeiçoada , e acrescentava os seguintes artigos:
"Art . 3 2 - E' o Poder Executivo autorizado

reeditar o "Pequeno

Vocabulario da Lingua Portuguesa".
"Art . 4º - Para ocorrer às despesas previstas no art. 3º , é o Poder Executivo autorizado a abrir , pelo Kinisterio da
o credito especial de Cr$ 3.000. 000,00

(tr~s

Educaç~o

e Saude

milh'Oes de cruzeiros)."

Esse substitutivo passou a ser o projeto n Q 1.982.
Indo o projeto à
xo transcrito, que

Gomiss~o

su~rimiu

de Finanças, esta aprovou o parecer abai-

o artiGO 4 Q do mesmo :

"Parecer.
Não sendo de nenhum modo pertinente a esta Comiss;'o a anYlise do
mérito do projeto , opinamos contrariamente, no momento, à
credito em tela. Eis que o orçamento

prev~

dotaç'Oes para

abert~ra

do

publicaç~es

e

não é possivel , sem o esclarecimento do Executivo sobre o vulto da ediç;'o do "Pequeno Vocabul rio" e seu custo, justificar o valor do credi-

...

'",

/-.

Vl~ t/
to especial . Transformado o projeto em lei , caberá ao Minis

io da

EducaçUo e Saude executa-lo com seus proprios
abertura do credito correspondente •

...

Somos , pois , de pare cer que a Comissão de
guinte emenda ao projeto nº 1. 982/52 :
•

"Emenda - Suprima- se o art . 4 Q .

"

Sala Antonio Carlos , em 7 de outubro de 1952 . "
Ora , o Deput a do Gustavo Capanema ao redigir o seu substitutivo te~rojeto

ve em face , de cérto , o

dificou-o para acrescentar a

da Comissão de Educação e Cultura: moque constitue o art . 2Q e re-

disposiç~o

petiu os demais dispositivos , originando-se daí o art . 32 , assim redigido:
" O Poder Executivo fará reeditar o "Pequeno Vocabulario Ortograpar~

fico da Lingua Portuguesa" ,

o que é autorizado a abir , pelo Minis

terio da Educação e Saude , um credito especial de importancia nUo excedente a Cr$ 3. 000 . 000 , 00 (tres milhtles de cruzeiros) . "
Digo - de cérto, porque nUo seria licito atribuir ao eminente lider da maioria a intençUo protelatoria , pouco lisa , de devolver este
.~

-...

Comiss~o

projeto à

de Finanças , para que esta repetisse o voto que deu

a 7 de outubr o ultimo !

Assim, apresento a

4~ctl L

sebuinte~menda

supressiva , que repete , adapta-

da , a citada emenda da Comiss:o de Finanças:
"Suprima-se o artigo 3º . 1I
E requeiro seja este enviado , de

lo~o ,

~

Mesa , para que volte , sem

discuss~o .

demora , à 2a .

Sala das sess~es , /J de novembro de 1952 .
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Supr ima-se o nrt . 3 Q da emenda substitutiva de la . discussno .
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- Of. nº 172
'-

Do

17-11-1952
A

Assunto:

Presidente da Comissão de Finanças
S. Exª o Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados
Opina sebre o Projeto 1.982/51
que revoga o AcOrdo Ortográfico de 1945.
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Senhor Presidente:
Tendo voltado a esta Comissão o Projeto nº 1.982,

.-

de

19,: ; a mesma deixa de se pronunciar porque no parecer exarado, em
7 de outubro último, firmou que não é de nenhum modo pertinente
esta Comissão a análise do mérito da proposição e opinou

a

também,

contràriamente, no momento, à abertura de crédito solicitado

para

a reedição do Pequeno Vo cabulário Ortográfico da Lingua Portuguesa
já que incumbe ao Ministério da Educação e Saúde executar a

reimpromo~

pressão do citad o Vocabulário, com os próprios recursos ou
oportunamente, a abertura do crédit o correspondente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excel~n-

cia os meus protestos de estima e consideraçã.v---___

--

- - --o

Presidente

•

•

,
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REVOGA O DECRETO-LEI NQ 8.286, de 5 De . rjl, zembx;o de 1945, que aprovou o acôrdo or),
J t lí tografico de 1945· "
/ /.,
l ~'" ~;:. c..Â. (.~c. ....~:::.. ..L (..AA.A~~
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o
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Artl Q - É revogado o Decrato-lei na 8.286, de 5 de Dezem
".
,
4
".
bro de 1945, que aprovou o Acordo Ortografico de 19 5, firmado em Lisboa,
...
em 10 de Agosto daque le ano.
Art. 2~ - Restabelece-se o sistema ortográfico de 1943,
consubstanciado nas "Instruções" aprovadas pela Academia Brasileira
de
Letras, aos 12 de AgÔsto de 1943, e no "Pequeno vocabulário ortográfico
,
,.
da Lingua Portuguesa".
,
Q
o
Art. 3 - E o , Poder Executivo autor1zado a reeditar
flPequeno Vocabulário da Língua Portuguêsa ti.
Art. 42-para ~correr :s despesas previstas no art. 3 Q , '
,
o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Educaçao e Sau - ,
de o cr~dito especial de CR$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiro s ) •
• ,.,~, ] 1: .>.-.; .. _ ___ _ _
_
ut . .@, .-:Es\
á. em vigÔr
.,
..,
_. de sua publicaça0, revogadas as disposiçoes em contrario.

..,.

~

~'

,

~

.

-e

JUSTIFICAÇÃO

...

"

...

,

Quando se examinava, nesta Comiasao de Educaçao e Cultu
•
...
ra, a ' Mensagem em que o Poder Ex.ecutivo pediu a aprov , çao do Congresso Na
cional para a Convenção orotgráfica, celebrada entre o Brasil e Portugal ' '
em 23 de Dezembro de 1943, o deputado Coelho de Souza, ao votar favoravé
...
...
mente a solicita~ao
do Governo,
ressalvou o seu ponto de vista de promo
ver a revogação do decreto-lei nQ 8.286, de 5 de Dezembro de 1945, com
,.
...
sentido de e~tar que, em decorrencla da aprovaçao da Mensagem, viesse
,
...
acôrdo de 1945 a disciplinar, entre nos, a ortografia da lingua portugue
sa.
...
Uniformisados os votos dos int~ antes desta Comissao,n
base da revogação do decreto-lei na 8.286, o deputado Coelho de Souza ·
apresentou um ante projeto que foi motivo de acurados estudos pelo deput
do Antonio Peixoto, cujo trabalho foi aprovado na Sessão de 8 de maio de
te ano.
...
...
, Comlssao de Educaçao e Cultura ao submeter ao exame
,
,.
do plenario da Camara doa Deputados o seu projeto de revogaçao do d cra
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to-lei nQ 8.286, adota, como justificaçao, o estudo f e ito pelo deputado
.lntonio Peixoto, ql e abaixo transcreve :

•

•

"

;a;

".Antes da promulgação do Decreto-le! n Q 8.286, que não
foi executado por ~bvias razões, estava em vigor, em todo o país, o sistema ortográfiCO consubstanciado nas "InstruçQes" aprovadas pela Academia
•
. Brasileira de Letras, na sessão de 12 de agôsto de 1943, e no Pequeno Vocabul~io da Língua portuguêsa elaborado de "c on1!rmidade com aquelas "Ins•
truções". Não s~ as "Instruções", como o "Pequeno Vocabulário", foram ad2.1
tados, oficialmente, por Portaria da Presidencia da R~ub lica, de 30
de
maio de 1944, nestes termos:
,
" ••• resolveu o sr. Presidente da Republica recomendar
a adoção oficial das "Instruções" aprovadas pela Academia Brasileira de
Letras, na sessão de 12 de agôsto de 1943 e do seu "Pequeno Vocabulário
orto gr ~ fico da Língua Portugüêsa" etc.
":;
.;
As "Instruções", como as provas tipográficas do nVo,
•
A
cabulario", tinham sido, anteriormente enviadas a Academia de Ciencias d .
Lisbôa, que as sprovou, sem reserva, tendo o Presidente Julio Dantas couniéado
ês t e f to à. Academia Brasileira de Letras,
as "Instruções"
.-.0._._.........-'--__
.
eram consideradas pela Academia de LisbQa
" eomo expressão do perfeito acôrdo existente entre a
- no sentido da unida
duas naçoes e as duas Academias
de, esplendor ã prestígIo do idiõma comum". - •

A

,

,

A

•

-

•

-

A elaboraçao das

~

------ ------ e do "Pequeno Vocabula,
"Instruçoes"

-

rio da Língua Portuguêsa" foi o remate da s~rie de Decretos, Portarias,
Decretos-Leis e Circulares que, desde 1931, vinham sendo expedidos com
.
relaçao a ortografia simplificada no Brasil.
Não obstante, surgiu o Decreto-Lei n Q 8.286, cp e aprovou o acordo resultante dos trabalhos da Conferencia Interacademioa de
Lisbôa, de 10 de agôsto de 1945, revogando oonséquentemente o ãiste
or
tográfico em ~ôr no país, pela Portaria do Go vêrno ditatorial,de 30 de
maio de 1944.
Nesta oportunidade não é lícito deixar de mencionar a
Circular da Seoretaria da Presidência da República, n Q 18/46, em 5
de
julho de 1946,
expedida
pouco mais de 2 meses antes de entrar em vigÔr a
_
A
Constltuiçao da~uele ano.
Es t a Circular mandava observar, depois do Deoreto - L
n Q 8.286, de 5 de dezembro de 1945, nas in~ma Qões, pareceres ou despacho e na correspondencia, o seguinte:

..

..

• •

•

•
•

•

A

..

A

••• • • ••• • • • ••• • • • • • • • •• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • •• •
g) ortografia consbstanciada nas Instruções aprovad
pela Aoademia de Letras, na sessão de 12 de agôsto de 1943 e o "Peqa eno

.
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•

•
•

•

•

A

..

".

•

A

Vocabulario Ortografico da Lingua, Portuguesa, mandados adotar pelo gover_
no" •
Nos regimes políticos autoritários, em que tudoé improvisa_
do e simplificado a::> extremo, a elaboraçao das leis sofre mais de perto
as consequencias dessa improvisaçao. Â legislaçao perde a consistencia d~
corrente de sua laboriosa formação. E uma portaria vale por uma lei •••
• circular acima mencionada fez cessar em parte a vigencia
do Decreto-Lei n G 8.286. Quanto â ortografia a ser adotada nos atos ' ofi oiais, mandou que se observasse á do acôrdo de 1943. No mais, a do de
19~5 ••• Destate, cada vez mais, penetra o sistema ortográfico na desordem
,
e no caos.
,
Assim, dois regimes ortograficos se defrontaram e foram
desde logo denominados - o de 1943 e o de 1945 -, contando aquêle com a
opinião generalizada dos filólogos
e da população alfabetisada ' do País.
.
Vai triunfando a ' tendência do espÍrito para a precisão,
..
simplicidade e concisao no expressar-se, a despeito do que ensinava Cal - '
das Aulete _tique a ortografia fonica apresenta o esqueleto da palavra, a
ortografia erudita mostra-nos o verbum tal qual ele viveu no vigor e bri_
lho da sua existencia. A ortografia sabia fala a inteligencia e ao coraçao, a fonica se ' dirige ao sentido de audiçao".
,
Mas, os dois acordos, dir-se-a, sao pela or t ografia si~
plificada. É exato. Entretanto, o de '1945, res t abelece sinais gráficos
,
abolidos da escrita, ha mais de vinte anos, e faz , voltar ao uso as chama
,
das letras mudas, consoantes . ja esquecidas por igual tempo. A base do :~
,
sistema e a simplificaçao pela convençao.
,
Ja advertia, em 1931, o escritor Medeiros de Albuquer...
,
que -"assim, positivamente, nao ha e nunca houve em lingua alguma orto grafia científica. A grafia de qualquer l!ngua é um sistema de convenções .
e mais nada".
...
Nesta altura, em que pese a douta opiniao d os que ente!!, '
dem que o tl povo é que opera a evolução do idioma ti, não têm cabida parece- '
,
res opinativos na adoça0 de sistemas ortograficos
no Brasil. O nosso es ta escolhido - e o da ortografia simplificada; e o do acordo de 1943.
Sôbre o acôrdo de 1945, pode-se repetir o que afirmava
o Ministro Costa Manso, ~ando a Constituição de 1936 mandou adotar no
país a ortografia da 1891 -"muitas crianças aprenderam a escrever segun
A
,
t
do as regras do acordo luso-brasileiro.lnumeros habitantes do pa1s, ou
,
,
por necessidade, como os professores e os funcionarios pub l icos, ou por
tendenc ia esp~ i tual, infensa a'" complicaçoes, habituaram-se ao uso d s
mencionadas regras. A simplificaçao e, pois, uma espcie de direito adqul
rido • ••
. . . ,
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...

•

Eu, por exemplo, se foa
a dobrar letras, empregar caruocantes
•
inuteis, praticar, enfim, a "ortografia de 1891", ficaria exposto
a
imensas dificuldades ••• (Rev. Forense, vol • 72/54)
•
...
Quer quanto ao emprego de consoantàs mudas, ou do acento a~ 'I
do ou das malusculas, o acordo de 1945 contraria profundamente a reallda
de linguística'do Brasil, levando ao espírito de todos as tfimensas dIfIculdades" de que nos fala o ministro Costa Manso.
Repercute, por outro lado, com profundidade wnas finanças do
país, a aplicação do Acôrdo Ortográfico de 1945. A reforma oca~ionaria a
readaptação de obras à nova ortográfia e a perda do material já impres...
so inclusive composiçoes esteriotipadas, provo,c ando, destarte, justifica
A
. . . . . .
..
do ' panico entre os ed'i tore's e-m face da aI ta do pre QO do RapeI e da mao
de obra.
E nem se diga que o feno~eno apontado e transitorio. 80 se
concebe num paLs novo, como o Brasil,r a marcha ascendente em busca
de
A'
,
•
um padrao de vida e stavel. E este nos paises subdesenvolvidos e sempre
ascendente •
•
O ilustre autor do projeto resume, magistralmente, em cinco
itens, as procedentes razoes de ordem filologica, economica e social pa•
~, ra impugnar o acôrdo de 1945, as quais,a' sua vêz, justificam ex abundan
_......,
•
Q 8.286.
tia,
a
revogação
do
Decre~-Lei
n
•
O A.côrdo de 45 'n ão noá serve e não ~ oportuno, diz êle, por
•
que:
...
,
•
a) considerou a pronunci. portuguêsa como padrao, resolvendo
da
graficamente em seu fa vor os pontos em que discorda
•
brasileiraj
,
b) _n~"..wocuro.l1t por conseguinte, ati.lgir a media ideal
I~,.,...,..."-......_ ,!,I'i"l'-!J.~",~~~t,."I!I!'%",.!J!1!I
-,l4\4!'
" g~
_ M'I'!'"<i!""'"
A
que nenhuma das partes fosse prejudicada;
c) se esqueceu de que a regra so pode fundar-se no mais geA
ral, e que, assim, o fator quantitativo e de relevancia;
d) não considerou a inexequibilidade no Brasil do emprêgo de
letras mudas e acentos que não simbolizam uma realidade
• •
de pronunia, nem os efeitos imprevisíveis da influêncl~ '
de tais grafias aberrantes sôbre a pronuncia das palavras !
assim escritas;
...
d) se aprovado, traria grave repercussão na ordem economica
,
...
•
do país e acarretaria complexos sociais, de soluça0 dificí1ima para não dizer impossívell
...
Propondo, pois, a revogaçao do Decreto-Lei n Q 8.286, andou
...
. acervo
'"
inspirado o ilustre Deputado Coelho de Souza, em CUJO
de serviços
...
,
prestados ao país se inclui mai8 êste de alta significaçao patriotica.
"
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II - Assaltou-nos o espfrito, ao redigirmos a primeira

•

parte dêste parecer, o aspecto jurfdico tio projeto.

•

•

,

A

,...,

Embora o as

A

sunto seja da cornpetencia do orgao tecnico da Camara ...

de constituição e Justiça -, nao podemos nos eximir de

•

,

..
A cornissao
,

aprecia-l~

A

decorrente que e de convenio com finalidade cultural.
A Câmara dos Deputados, na sessão de 14 de dezembro do
ano próximo findo, aprovou a convenção Ortográfica de 1943, depen
,
dendo agora do pronunciamento do Senado para onde ja foi enviada

..

a mensagem do Executivo.
...

A

...

Aprovada a Convençao na Camara, cessou a discussao bri-

•

lhantemente travada nas suas comissmes técnicas sôbre a necessida

-

•

de de sua aprovação pelo Congresso.

Dois eram

o~

fundamentos que

levaram o nobre Deputado Carlos Valadares, no seu brilhante voto
em separado, a concluir pelo arquivamento da mensagem do pOder I

•
I

xecutivo, de 29 de dezembro de 1948 •

•

1) A ratificação foi dispensada no próprio texto da Con

...

•

vençao; e
2) a competência, nos regimes autoritários,

é

exclusiv~

do Chefe de Estado.
A exposição de motivos do então Ministro das Relações
Exteriores, Dr. Raul Fernandes, desenvolvida pelo relator Deputado

...

Coelho de Souza, firmava-se na necessidade de sua aprovaçao pelO
Congresso,
"

.

porqu~

- "a Constituição Federal de 1937, vigente na

época da assinatura da convenção ortográfica exigia, em seu art.

74, letra

S,

a aprovação pelo Poder Legislativo dos tratados e

convenções internacionais celebrados pelo Presidente da República •
,•

...

...

Tal aprovaçao, entretanto, nas se verificou.

-

to nQ 14.533, de 18 de janeiro de
•

•

.

19~

Foi baixado o Decre

-

promulgando a Convenção,

quando se fazia necessária a efetivação da ratificação por via do

,

-

Decreto-Lei do Presidente daRepublica, que, no momento, exercia,
cumulativamente, o Poder Legislativo,

já que não estavem em

A
namento a Camara
dos Deputados e o Conselho Federal".

funci~

•

..

.

•,

..
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•

o Senado vai opinar.

•

...

aprova a Convençao ou a

Ou

decl~

ra já aprovada segundo a legislação vigente ao tempo em que foi

.

celebrada.

•

Ou pode ainda lhe recusar a; rovação •

Em qualquer das hipóteses acima figuradas,

nenh~

,

obs to!

à revo gação do Decreto-Lei nQ 8.286 •

culo se opõe

•

A revogação não implica uma parada na evolução da liU

...

gua; nao impede novos exames de "um problema permanentemente em
estudo"; e nem proíbe que as Partes Contratantes, 'por suas Acad~
. de
"
....
mias, elevadas a, categor~a
orgaos consultivos das duas Naçoes

..

,

interessadas, celebrem novos ac~rdos, uma vez que cnnclufdos, s~

,

...

Jam submetidos a aprovaçao do Congresso Nacional, a quem aConst!
,

Ao

tuição atribui competência para legislar sobre base e diretrizes
da educação nacional (art. 65/X com referência ao art. 5/lV/ letra
,9., da Const.)
,

O que, em síntese, pretende o projeto ~ elidir a efic~
Ao
"
lo
cia do acordo
ortográfico
de 1945,

o aproyou.

E isto é pacífico

revogando~se

'e de

o pecreto-Lei que

rotina na prática do Direito

•

Constitucional - uma lei revoga-se por outra lei.
Objetar-se-á que a revogação vai infringir a Convenção,

,
ato de Direito PUblico
Internacional.
mor

-

Admitamos a objeçao por o!

à controvérsia. Na prática moderna do Direito pÚblico Inter,

nacional, distinguem-se n'itidamente duas manifestações de vontade
na elaboração dos tratados.
•

da Faculdade de Direito da

•

Ensina Balladore Pallieri, Professor

.

Un1vers~dade

-

'
Catolica
qe Milao, no seu

curso s~bre "La formation des traités dans la pratique Internati2,

,

.

nale Contemporajne:

.

- "SUrtout il y a à distinguer entre les manifestations
de volonté que concourent à la formation du traité et
celles qui donnent lieu a d'autres actes juridiques,

,

s~

parés du premer bien qu' ayant une influence parfois
décisive sur celui-ci" (Recueil des Conrs. Vol 1/477) •
•

..
Para

ilustra~

sua opinião, invoca Pallieri exemplos do

I
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~
1/ direlto privado, como a celebraçao do casamento, em que ha,
de
,
um lado, em certa hipotese, o consentimento dos pais, ato pre11

•

•

',.

,

•

./ ,r

•

minar, de natureza e função específicas, e do outro lado, o ato

,

do casamento que e querido e formado pelos esposos.

E conclui o

•

mesmo publicista:
"Dans toutes ces hypothéses; 'fI a: deux aotes bien di,ê.
tinctes et dont l'un est seulement une condition, afin

,.

.-

~

que 11autre puisse etre emane ou produise ses effects"
(obra

s~t.)

-

~
- todos
o ato - cnndiçao
e, a Convençao e d correntes sao
,.
,.

•

os entendimentos, os acordos que firmarem os dois governos - do

-

,
Brasil e de Portugal _, por seus orgaos
consultivos, - a Academia
•

--...._-•

Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa.

..

A Convenção não aprovou acôrdos; consagrou o princfpio

~

•

do entendimento entre as Partes Contratantes para unificar a

•

l~

,

gua comum, quanto a ortografia.
A

-w

_

~

A nosso ver, nao se tem dado aos vocabulos - Convençao

~,:

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

•

_

e Acôrdo -, a significação que lhes dá o Direito Público Internacional.

-

liA Convencao em nada difere do tratado quanto a, sua es ,."
,
trutura e pode ser empregada como sinonimo deste. Houve epoca em

-

que so, se dava aquela denominaçao a compromissos
de valor restrito
.. .
.

,.

ou referentes a Objetos de natureza economica, comercial ou admi•

•

nistrativa; reservando-se a de tratado para os ajustes mals importantes ou sôbre assuntos de natureza pOlftica.

.

,

HOJe, porem, as

duas expressões são usadas indiferentemente, sem distinção apra•

ciável entre uma e outra.

,.

,.

O convenio, o acordo e o ajuste, ora

se empregam como têrmos genéricos, ora pa8a desigQar compromissos
ou obrigações internacionais de importância restrita (H. Acci01y Tratado de Direito PÚblico Internacional, vol. II/390).

...

"Conforme tais encontros de vontades se fazem, ou nao,
•

com certas solenidades, chamam-lhes simples acôrdos

u

..

(Grande

'

I

-,

,.

~

•
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•
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•
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Enciclopédia Portuguêsa e Brasileira - palavra Convenção).

-

Convençao, pois, no sentido exato do Direito Internacional, so houve uma - a de 1943 •
•

A revogação, portento, não fere a Convenção; elide a ,
A

A

vigencia de um ato decorrente - o acordo de 1945 •

.

,

Portugal, mesmo, por portaria, ja revogou parcial A

mente o Acordo de 1931.
A

"Tres semanas mais tarde, Portugal anulava em par-

··

te o convencionado.
_

Por portaria de 27 de maio de 1931, cancelava
A

as recomendaçoes do acordo luso-brasileiro que determinaram

-

a adoça0

das grafias ação e diretor, mandando escrever acção e director." (M.
A

•

•

/to

_

Paulo Filho - Acordos e Desacordos - no Correio da Manha de 3/2/52)
/to

/to

_

,

Que este acordo nao

t~ve

(

as caracter1sticas de uma

Convenção, basta que se leia o comunicado daSecretaria da PreSidência
•

da RepÚblica, de 30 de junho de 1944, distribuido pela Agência 'Nacional: ao "enviar a Portugal delegados autorizados da Academia Brasile1.
ra de Letras, que promoverá e ultimará, em entendimentos com a Acad~
mia das Ciências de Lisboa, a elaboração das bases definitivas da o~
tografia da lingua, de acôrdo com o texto e o espfrito

da Convenção

(de 1943) para que possam os dois govêrnos promover os necessários e
finais atos legislativos' referentes

à matéria. "

E mais adiante aA

/to

crescenta: "espera o Governo que com essaprovidencia que resolveu t.2.
mar para a qual conta com o apoio da Academia Brasileira de Letras
no credenn:iar e designar os seus representantes" etc.

,

Andaram acertados os delegados quando deram a reu•

•

_

/to

A

/to

niao o nome de "Conferencia Interacademica", como interacademico foi
o entendimento de 1931.

,

A iniciativa do Deputado Coelho de Souza se

a,~sta

as normas do Direito Constitucional e corresponde aos anseios da Nação por uma elaboração auste a de suas leis, evitando a multiplicida-

",

•

.

,

I

...
•

'.

i
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.

da legislativa através de decretos contraditórios.
Sala "Carlos Peixoto Filho", em ;toda ~1.U..o de 1952 •
•
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D!ARIO OFICIAL

(Seção ')

Dezembro de 1945

DECRETO-LEI N.- 8.283 DE , DE jatender ao pagamento da diferença de
DEZEMBRO DE 1945
Ivenclmentos, em virtude de setença juConcede pensão especial à VÚIiU de um diciária, .aos Professores Vital1cios
como abaixo discrimina:
oficial.
__ - Ao Profesor VltaUclo Coronel
O Presidente da República, usando , da Reserva José de Araripe Macedo,
da atribuição que lhe confere o artigo
importância de cento e vinte mil e
180 da Constituição, decreta:
seiscentos e setenta e oito cruzeiros
Art. 1.0 E' concedida a pensão espe- e dez centavos (Cr$ 120.678,10), relacial de que trata o artigo 2. o do De- Uva ao período de 12 de fevereiro de
creto-lel n. o 3.269, de 14 de maio de 1938 a 31 de dezembro de 1944, Inclu1941, a Maria Aparecida Paiva Bar- sive;
Classe C
roso, viúva do Capitão Márcio Pinheiro
2 - Ao Professor Vitalício Coronel
1. Antônio da Silva Veles o .
Barroso, visto haver o referido oficial da Reserva Heitor Cajat!, a Impor2. ,Pn,oc oa I FUa'I1di.
falecido em conseqüência de moléstia tância de oitenta mil novecentos e um
adquirida em serviço .
cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei en- 80.901,50), relativa ao perlodo de 9 de
DECRETO-LEI N. o 8.281 - DE 4 DE trará em vigor na data de sua publica- julho de 1938 a 31 de dezembro de
DEZEMBRO DE 1945
ção, revogadas as dlspüsições em con- 1944, inclusive;
Es:tinglle 'o Depósito do PessoaZ do trárlo.
3 - Ao Professor Vitallcio Coronel
Exército da Fôrça Expedicionária ' Rio de Janeiro, 4 de dezembro <le da Reserva Fenelon Bomilcar da
Brasileira.
'1045, 124. o da Independência e 57. o da Cunha, a importância de cento e qulnRepública.
ze mil e seiscentos e trinta e quatro
O Presidente da TIepública, usando
cruzeiros
e sessenta centavos (Cr$
JosÉ LUlHARES
da atribuição que lhe conferc o artigo
115.634,60), relativa ao perlodo de 9
130 da Constituição, decreta:
Canrobert Pereir a da Costa de julho de 1938 a 31 de dezembro de
1944, inclusive;
Art. 1. o Fica extinto, a partir de DECRETO-LEI N. o 8.284 _ DE 4 DE
4 - Ao Professor Vital1clo Coronel
DEZEMBRO DE 194r.
1 de dezembro do corrente ano, o Deda
Res€rva Alfredo Severo dos Santos
pósito de Pessoal do Exército da Fôr-I
<>
Pereira,
pelo inventariante General Dl'.
çn Expedicionária Brasileira, criado Altera, sem aumento de despesa, o
por Decreto-lei n.o 6.263, de 14 ele
atual orçamento do Ministério da Alvaro Carlos Tourinho, a importância de seten~a e sete mil e oitocentos
fevereiro de 1944.
Guerra.
e setenta e um cruzeiros e oitenta cenArt, 2, o O presente Decreto-lei enO Presidente da República. usanão tavos (Cr$ 77.871,80), relativa ao petra em vigor na data di! sua publi- da atribuição que lhe confere o artigo riodo de 12 de fevereiro de 1938 a 14
cação, revogadas as disposições em 180 da Constituição, decreta:
de novembro de 1944, inclusive;
contrárIo.
Art. 1.0 Ficam feitas as seguintes
Art. 2, o f:ste Decreto-lei entra em
alterações
no
atual
orçamento
do
Mivigor
na data de sua publicação. "
Rio de Janeiro. 4 de dezembro de
nistério
da
Guerra
(Anexo
17
do
DeArt.
3. o Revogam-se as dis~sições
1945, 124. o da Independência e 57. o da
ereto-lei n. o 7.191, de 23 de d ezembro em contrário.
Repü1J1ica.
de 1944) ':
Rio de Janeiro, 4 de deze b:-o de
JosÉ LINHARES
VERBA 2 _ MATERIAL
1945, 124." da Independência e ~7. o da
Canrobert Pereira da Cosia
ReI;úbllca.

.. 4i2. João Pedro Rlbeil'o.
l3. José Marques Vitorino.
14. MariDO Moreira.
1'5. Norlval Lemos Pereira.
16 • Otávio FCl"l'eka. dos Santo:,.
1'7. Ot!wio Mendes dQ Silva.
18. Rubem doo Santos.
19. Válter Rocha de AJm€i.da'.
W. Va1d:ema.r Borges.
;]1. Vicente Gama .
:<:12. Verter Rocha de Almeina.

•

I

I(\

tendo em vista as conveniências (10
ensino, a suficiente difusão dos Vocabulários acadêmicos e os prazos q.:e
forem razoáveis para a adaptaçao
dos livros didáticos, sem prejuÍZo do
autores e editores.
Art. 6. 0 O presente Decreto-leI cntrará em vigor na data da sua ?ubllcação.
Art. 7.° Revogam-se as disposIçõe:;
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de Dczembn
1945, 124.0 da Independência e 5';1.0
_
República.
J asÉ LImiARES
.A. de Sampaio Doria
Jorge Dodsworth Martins
Canrobert Pereirc dI'! Co'tll
P. Leão Veloso
J. Pires do Rio
Mauricio Joppert da Silv4
Theodureto de Camargo
Raul Leitão da Cunha

R. Carneiro de Mendo1lqa
Armando F. Trom,powskll

PRuTOCOLO DE ENCERRAMEN~O
DA CONFERÊNCIA ORTOGRÁFICA
DE LISBOA

-*

.-

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

1

•

~\S Delegações Brasileira e Portu-

guesa, ao encerrar os seus w:abo,lhos
tc.udo em consideração que o objecti~o. da _Conferêu?a se restringia li.
elm1lnll-çao, por mutuo acõrdo, das ('.ivergências existentes entre os V,) abu!ários Ortográflcos 'das duas Aca~
demia~ de 1940 e de 1943; mas atenConsignação Il - Material cle Conderdo, outrosim, a que as circunstàn•
sumo
JosÉ LINHARES
cins lhes otenceram o ensejo de rCILCanrobert P.ereira da Cos'a m ar em comum alguns netos co •
.....D,ECRE'T - I .°8.282- E4
s/c 20 - Arreamento, m terl I di! ferplementares, no sentido de r _"p"",.q;.o..,.;..
DEZEMBRO DE 1945
ragem c
de animais:
as operações acadêmicas conduc o ro
material de coudelária ou de uso zü!l,
~x~cução, nos dois Países de ) . •
DECRETO-LEI N.o 8.286, DE J P
Di.lpóc sôbre transformarão àe unida- otécnico.
gua portuguesa. do estipulado ,"
DEZEMBRO DE 194:>
<!es-escolas.
• - _ _ ··C
Conv~nção de 29 de Dezembro de
.A 7J:-ot'a o Acôrdo Ortográfico para a resolvem:
"O ;.~
~e-'"!ta"" ft~l.J.~li, llsân o
Passa
de
18.100.000,00
unidade da língua portugullsa
1.0 submeter aos respectivos
da atribuição <E lhe.1tonfere o artiPara ........•.••••.•
go 180 da ConStItuição. decreta:
15.400.000,00, O Presidente da República, usando nos, para os efeitos que forem j'IIg'
redução
de
Cr$
2.700.000,00).
Ida atribuição que lhe confere o ar- dos convenienteJ, os seguinte;:; (\.).
fim '.de
·titui
Al't. 1.0 Cllillentos, dos quais consta que o
Unfda~e;s-E:SC<)las de que, trata ri De- S/ c 25 - Matérias primas e produtos tigo 180 da Constituição, decreta:
0
manufatw'ados
ou
semi-mamúatuArt.
1.
Fica
aprovadO
o
Acôrdo
jectivo
da Conferência foi plenament .
"
n. o 7.888, de ~l de agõsto
rados
destinados
a
Qualquer
transpara
a
unidade
ortográfica
da
liniua
atingido,
adoptando-se critério lmil!\' (ia ~945, que 'criou o ~tro de Aperformação.
•
portuguesa,
resultante
dos
trabalhos
rio,
mediante
ajustamentos C C nfeiçtià:mento e Especla1ização do ~a
da Conferência Inter-acadêmica de cessões reciprocas. em todos os lJ'1U·
lengo, são transfonnatl as seguintes
Cr$
Lisboa, e publicado em anexo ao pre- tos de divergência verificados:
.!lnidades:
Passa de ............
95.113.697,00 Isente Decreto-lei.
a) instrumento do Acordo Ol·tocrcí.97.813.697,00
Art. 2.0 Em cumprimento das con- fico de 10 de Agosto último (d(1('
- o Batalhão Escola em" eg!mento Para ................
Escola de Infantarial';
(aumento de Cr$ 2.700,000,00).
dições do Acôrdo Ortográfico, incumb) instrumento complementar, de 2;>
0 O presente Decreto-lei en- bir-se-á a Academia Brasileira de Le- de Setembro findo, que contém o dtl
•-~', . - : . o Grupo Escola em, "Re
Art.
2.
ento
o
":
.Escola de ' Artilharia";'"
trará em vigor na data de sua publi- tras de adaptar às normas nele fixa- senvolvimento anal;tico de cada 11m;
cação, revogadas as disposições em das as Instruções para a publicação da., 51 bases do Acordo, para ma'
- o Regimento Andrade Neves
contrário.
do Vocabulário da Lingua Portu- perfeita compreensão e exemplifico.·
HRcgimento Escola de Cavalação dos casos examinados e resolviRio de Janeiro, 4 de dezembro de guesa.
ria", continuando com a designa- 945, 124. o da Independência. e 57. o da I Art. 3.0 A Academia Brasileira de dos (doc. II);
ção de "Regimento " Andr de R pública.
Letras encarregar-se-á, igualmente, da 2.° encaminhar às duas Academul.
.l Neves";
JosÉ
LINHARES
elaboração
de um Vocabulário Orto- as "Instruções" para elaboração d
.'
t, _
a Companhia Escola d Engegráfico Resumido, exemplificativo das Vocabulários decorrentes do Acordo,
Canrobert Pereir:t da Costa normas estabelecidas no Acôrdo, e de apresentadas pela Delegação bl'aslleit nhal'ia em "Batalhão Escola de
I:ova edição, conseqüentemente refun- 1'0., já examinadas, discutidas e apro:F}ng:enharia" ~
J. Pires do Rio
dida, de seu Pequeno Vocabulário Or- vadas pela Conferência em sessão de
Art. 2.° - O Ministro da Guerra
DECRETO-LEI N.o 8.285 - DE 4 DE tográfico da Lingua Portuguesa.
2 do corrente <doc. UI), afim de que
baixará os atos nece;>sários à organiArt. 4. 0 Terão caráter oficial, ser- as doutas Corporações, como é de
DEZEMBRO DE 1945
zação das llilidade de que t
o
vindo de padrão a escrita vernáculo., sua competência, S0 pronunciem sopresente Decreto-lei.
Abre ao Minis rio da Guerra o assim para o ensino no pais, como b.e a matéria, sem prejuizo do que
crédito
especial de Cr$ 395.086.00 para as repartições públicas, e inde- foi preceituado no instrumento de lO
Art. 3. 0 - O presente Decreto-lei
para
pagamento
de diferença de pendentemente de nova aprovação do de Agosto de 1945
nas
spectivos
e trará em vigor na dM:l. de sua puvencimentos
a
Prole
sores
Militares.
analítica
de
25
de
Setembro
Govêrno,
os
Vocabulários
organizados
bases
I?lica ão, revogadas as
osições cm
coptrá:rio~
e cnt ~a Rep bllca, usando pela Academia Brasileira de Letras, (docs. I c ) ;
.
.
nos têrmos das Instmções a que se
3.° l'e
endar
cndcmia~
Rto de Janeiro, 4 de dezembro de do. atribuição qtt;; lhe confere o artigo refere o art. 2.°.
l'mos
a
adoptad
HI4S, 124. o da Independência, e 57. ° da 180 da Constituição, uecret :
0
Art. 5. O Ministério da Educação
Confer&- ci
o de !l do
Republica.
Art. 1. 0 Fica aberto ao Milistério e Saúde baixará oportunamente por- co nte, a rg iil:ação, com a posda Guerra o crédito especial de trezen- taria em que consigne a obrigatorle- sivel . id
,do Vocabulário Ol'to~
tos e noventa e cmco mIl e olt';)nta e dade, nas escolas, da ortografia re- gráfico Resumido a que se referem
Canrobert Perelra a ....,,-~e
CrtlZl!
Cr$ 395.086,00), p ra guIada pelo Acõru:l inter-acadêmico, os artigos I e II da primeira pl\rt
'.
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Dezembro de 194

)

do Acordo de
e Agosto ultimo, tica c e::emplificativa, as duas Acade- f Do exame a que se procroeu de ca<la tra consoante; b da sccjuêpv:a bei; . ,
a um tempo inventário das palavras mias promoverão a publicação con- uma de tais divergências, assim como da sequêllcia bl: c da sequêncla cd; g
b sicas da l1nguu e prontuário das junta de um "Vocabulário Ortográfico do estu~o de algllmas questões p1'll- da sequência yd; y da F.'qtênciu gm
I1lteIações r.gora introduzidas na es- Resumido da Lingua Portuguesa" qu~ dentes ou omissas que conYÍnha. cfda- g da sequênda gll: 7n da sequência
cnt portuguesa unificada, C0m o fim consigne, tanto quanto possívcl, 0- recer, tudo em proveito da unida le 1IlJ:: 1J do ['TUllO i'lic aI lJs: l)h dt>
de provt'r com urgência às necessi- mente 1'.5 palavras illdispensáv~iR ("Ija da ort03rafia comum I10S dois pai,>('s, Grupo ou sequénchl de o;igem gregflt
uades do ensino, da imprensa e (ias grafia pcsfa servir de modelo as c;e~ esultaram as resoluçõe,>, uniinüm - piltll, th da sequêl'cia dI;' origem
Repartições oficiais de ambos os Paí- flvacas, ufins ou similare~,
mentf>
aprovadr,~, que COH tan. da rI ;;à tlll/l. A clillljnr~üo dc.sas COl •
se', até que as Academias deem 11
II
pàrte a 5egUlr.
<OJnt ~ de!}{'nderá d!' snl"lll inval'iàe t mpa os [ 'iS Vocalmláuos comCompendiando embora êst' rel"ó- \ 'Im€Jlte muda: !l rU,1 CCU 'rv,'ç:;. ....
pletos;
N.\ elabvruçãn das "Instruçõ~~" que 1'10 tojas &5 soluçõ s aprovada
c IC,U wb<tituiçao cC.uc J.) C l<'ú d~ }),I
4 ,0 manife<tar à Academia Braf>i- dev~m preceder o "Voc[\\)ulát'Ío Ol'to- firmando de~'e logo o comprOllIlS,!) Il'uda:o c'n f, ou ih 'nudado em I)
de Letra,; o dl':njo, expresso pela gl._i~o Res\imido da Língl!,~ Ponu- das duos Ac:>.dcmias 110 t()cant-€ a sua depene: rã de ~ercm i11' rià\'Clll' 11 '.
Delegação Portuguesa, ele que aquela guesa", a Jllatéria Eerá ordenada, el c.b~ervil.nda, a C011ferên:ia proviJ 11- I ')rolll'n~i~an< ou (f' (l ril'" o SfU 11 -.J
Corporação tome a Iniciativa dos tra- SI.as lit.has ~crais, de conformidade com dará p."" a elabora~ão imedia~,' c.' C'l'l~~ a 1'1'C'l. (':-0 c o ("Y"I{;" :m_nto
balhos do Vocabulário Resumido, com [,3 "Instruçõ's para a Organização dQ :um lexl') <!1: P contenha, analiLcaVIII
a colaboraçiio da Acadenúa das Cien- Voc3.bulário Ortográfico da Língua ment·, a, b .•s,1'; cl'tográficas do pl'Pcias dc Lisboa, mediante permuta de .portuguesa" elabora-das em 1913 }lela sente Acurdo e dos ajustament05 quI;'
Rc~t I. r'~r 7' o (o rm , pn J .las c n.provas tipo,-:ráficas, r,tendendo a que Aca(;elllia B!':lsileira de :L:!tms.
o cOlllple"arem
soant.2~ tina
1>, c' d, fi (' f em an'wn Delegação Brasileira, durante a sua
111
Des~arl(', t~r-re-1io Cltingido pl 11.\- pónill'c'\ e t }!l(J!ümos. tLln '111,,')-< _ 'elU
• permanêncIa elll Lisboa, elaborou já
mC:1te os fms (,0 A~crdo illt~nc~' - c. rs Cc""Ç'. o o 1.Su C ;1'1'1'1' ,
do referido Vocabulár;c,
Niio se conser.tem grafias duplas ou l>mico de 1931 c d:l Conv~nçil.o I u~oque foram presentt's à Confelên- facuita til·as. Ca'ia palana da língua
rasileira d~ ::9 ó' :C.:zemoro d 19!..
('
algumas folhas;
portuguesa terá uma grafia únIca.
unijaa' (;'('Jtiràtica d'l hn~t':\ ' rRe,,!vlnri ~ rof) (o c;nrrrgc G"' ~ ~
5.0 expressar o seu voto no f,enti- Não FC consideram grafia duplo s a
a('
í. a~<illl <:l,mo de o l' li, elll ~ll:lL,
o de que o instrumento do acordo variantes fO'léticas e morfológica:: d
:5.(01'a
Cf nfll"me o critáio que !.e
e as respectivas bases analltlcas uma mesma palavra
~\J.)Jltcu
1'0
'Yov .. llulár.o' (;, 194.3,
I
ocs, I e II', cuja entrega s_ fa~á
IV
ctamente aos dois Governos, sejam
~l:l :1t~ \,. n~'~
C:ü 7 ('0 11) e do 1/ ('111
blÍcadas ao l1lrsmo tempo em PorExiftem no léxico da lín:-;ua portu drrivr.c.os Yc;'lláculos (' nOlllL~ PIÓt gal e no Brasil;
"llCfa inúmeros vocábuloS de 11S0 li- pl':U5 ""r.11ge,l'l~,
Emprego exclüsivo ele pergulltor,
6,0 sug"rir 3S vantagens ela re\!- mitado ora a Por tugal, 01'
ao Bras! ,
pergunta, C!,', ,n C<CI ita torrente, 110II
o, na cidade do Rio de Janeiro c chamados "Iusismos" e "braEileiri·
dcn'lo tO'h\ 't'. 05 fCl'nlaS preglm ar C'
primeira oportunidade, de \",111 mos" , P odendo embora tais vocábuM"lll.t.'n~ão, t:>.mb(>m, cm C; riv,\Gcu ;Jrégulltal', etc., meras l'rJlr('sentante~
ngresso da Língua PortugueS:1;
los não figurar nos pequenos cu grall- v:.'rnáculc) de nomes próprios estr.l Il- de "ariaçocs fonéticas, Sl'r conslguaV,o preconi::ar o prosseguimento da des vccabulários d as respectiv s Aca- geir05, ti> C( mbinações gráficas quc das em vocabulários e dil,iollários, para
bore.ção intima, permanente e dellllas, deverão cles ooedec?r às 1'e- nuo s~jahl lJ.culiares da nessa e_~rit3, se atender ao~ CáSOS Clll que se qqeila.
tLl'.~..'lUi das duas Academias em gras ortográficas ünifka<1as, em obe reproduzir c'rtf'nninado til·O de linIH
quanto diga respeito à unidade dién~~a ao princípio, ::.qui consagrado
~uagfnl locaL
âflca 110 esplendor !iterario e à de q11l todas as palavra,; da Língua
Emprego C:o ,. em posição inicie I por
de expansí'o e prestigio do pertcn<,illl a um só s:stp m:1 ortográ- força da et'molo::;ia, ela tradição es:n
fico, ~
crita e.u ce c.rtas adopções COllYen';oEn'pre~o pxc1usiro dlS fo~mas qu~r
e Palacio da Academia, em
llais.
1
V
e l'equer !ta escrita corrente, em \'ez
, OutulJro de 1945,
IV
elas
forml's quere e requere, que, e •
Rcconneceu-se que ::.s princIpais di
o -Pr.Esrnr.NTE
"
trct:\lIto,
sel'áo legítimas, qual do &e
vergéncias ql1e se observr.m nos loca
d
,
O
em
fl
P
rel
g
o
d
dfOS
Gl-jligarCm
ao
pronome complemen to o
l:lUlários de
e 943 prov -m, &o ' .1ullo Da1lta;;
I II ,
e.
orm
S ou
qu
l
I a su
fI x
:
tudo, de fenómenos fonét cos, p cu1iad t~dlÇão bíbl1
I - 'r -o q 11 re-Q r q I e-os, req
A DEL,,:cAçÃo BMSILI'nU
r 'S, como é nu tural, não só fi c da t n
coru.lderaçao o u O o-.,.I!. ft ~
, t-K-Q.
dO dois pulses, lllas até u determ
P edro C a!mol~
das rcgiot's ele um ou do ou'rll
V
XII
RU1l Ribeiro COUt'O
endo pr
ito
Gc)Vf'rn.r~
,
_
I
Rr~ulariz::.çõ.o da e<:'l"Ita (tls, vO~1l1
e das duas Aca.demias de Portugal e
Olegario J.1arial1710
RegUlan7.a~"f·o do e'l,'preí: o c.a" ~ .... !.~ nasais, matlria sobre :\ Qual Oll 0\5
do Bra sil a u nidade ortográfica em fO~lIte:S !tomo onas: c I e x; "p, a '1 \iocabulàJlOs 0 .940 e 19431 são conforJ osé de Sá Nunes.
harmonia com o espirito e a letra da e 3: slhllHlltes surdas s, SS, c, ç e 1':
< n1ns em cUJ'a Ilráti<',l se têm i'eConvenção Luso-Brasileira de 29 de fi na I d e 51'1 a b a e x e ,~ 1'd'en t'lCOS, S !'i na I me.,
A D ... LEG.\çÃo P ORTUGUr A
'TcaGo' 'il're"ularidadf's,
dezembro de 1943, foi preciso transi- de pala vra e x e ,~ Idênticos; sibilantes 11 1
"
G!t~tavo Cord oiro Ramo'
gir, de parte a parte:
sonoras lnteriorl;'s S, ,I' e ::;, segundo o
XIII
Jose !;[aTla d e Queira,: VeUoso
critério
a1optado
no
"Vocabulário"
de
'
~ ..
a ) quanto a d eterminadns consoan19.3
I
Regulal'izaclo
da
ewr
la
dos
d~'Jntes que, na p ronúncia rC'speetiva dos
Lui.'! da CU1/ha Gonçalvu
.
i gos ol'als I;' ll:1sais na,; mesmas circul13dois paises, ora são mudas, ora são
VI
Itâ.l.ldaS e pc'a me.>ma razão do art~o
Francisco da Lu: Rebelo G on- sonoras
ou ligeiram~nte sonoras
Regu1ari~:>.çiio (lo emprego das con- antCl'lol.
çalve.>
(exemplos: fat o, facto; adoção, adoplIOan(,os
c
c
P
11
~
sequéncias
cc,
cç,
c.t,
ção: espetacular , espectacular, etc,),
XIV
CO FERtNCIA INTERACADt MICA ta n to mais que, mesmo em cada u u pc, 1J(' e pt;
DE LISBOA PARA A UNIFICAÇÃO dos dois países, n ã o é invariável, em
Omisst\o cio a::"nto agu:k nas vo10 Eliminam-se nos casos em que
ORTOGRAFICA DA LíNGUA
gais
t6nicas i c 1/, quandO são f one'1
te
é
in
Vil
rià
yel1nen
tem
uda
a
consoa
tooas as regiões, o uso de tais consoPORTUGUESA
ticamente
dhtintas de uma voga! anna pronúncia dcs dOIS países;
antes:
terior e estão em sna ba torminada por
b l quanto à acentuação grá fica, ora
Conclusões co
leme ntares
2,0 Con5~rvam-s~ 110S casos em que
I,
711, 11, r ou ::;, ou são seguidas de 1/h .
modificada, ora a bolida, de modo que 'ão pronunciadas num dos dois paí5es
do Acordo de 1931
(Exemplos: C/dail, Coimbra COI1Stit'lill I as mesmas palavras n unca sejam es- pu em parte de um deles;
RELA 'f ó l~IO
te
demiurgo, ]111., rainlla',
critas diferentemente, sendo iS50, até
3 o Consel vllm-sc após as yogais a,
Em cumplimento do que ficou re- certo ponto, uma consequência da dou- . e o, 110S casos em que não é illVa.'t1
XV
s olvido em 6 de Agosto corrente, na trina anterior;
"iável a sua pronúncia e OCOl'l'rlll em
'
.
1
i e ti
1l01la sessão conjunt a das duas deleeu
favor
outras
razões
como
a
tradiOmissão
<'o
a(;a:~t(
agt:L
o
no
c) e. de modo geral, quonto ao
gações à Conferência Interacadémica princípio, até então obsenado, de que C'o ortográfka, a slll1iJ~ridade do por- tónicos de, pIla vras pa r{'>tl,t(,i'~:' ~uall
de Lisboa, a comissão de redacção, tudo quanto se diferença na fala se tu .. ués com as demais línguas româ- I do precedIdo.;; de ditongo, l1ú~ 61ton.
Rbaixo assi1111da, apresenta o seu re- diferença. n[1 escritll, porquanto, obe- li~as e a possibilidade de, num do~ I gos in c 1Ji tónieos precedidos de :vogal:
la tório, em que se define a orientação decendo a língua portuguesa, em cada oi:; Jlai~.?s, exercer~lll influência no e no 11 tónico de pald Vl'as par~xltonaS,
a que obeodeceram os trabalhos e se um dos continentes onde é falada, a t'mbl'f' das vogais anteriores;
quandLl llre<'edido de I e ~~U,I?O ,de •
l'esum"m as concl\L~ões unânimement!' ten{!ências fonétkn 5 variáveis, nunca
4.0 Conservam-se também qU.ln<i", e outra cOllfoante , (Exemplos, balUca,
ap1'ovad s pelas duas delegações, a se poderia chegar à de,<;rjarla unidade ~ r do embora mudas, aparecerr:11 em bocaiu!'a cauila' afrcl' I, paUIS' se fim de se eliminarem as divergências ortográfica, ~n se obf'dcce,>,'; l'igll'OalaHas ou flexõc' que devam lltlrmo- 111 IIs/o I
•
ve.ificaJ s entre os vocabulários das ~'l!ll,rit(' :l "i pnncípiu,
IZ11'-5e gràficament4' com ')a1<1\T.I' ou
respectlvl 1\ ca<lemia" l'esultartes do
llrxors ~lfins em q le C55 • con oal, t'~
VI
Onussac (1" a('~l') lO"
1 \ Lcnl~·"
ot'<io a 30 de Abril de 1931 e pub. 'aão/; { 11 1940 e 1!H3.
nurão eia Odeta, Cls~el/Lhlt'.a, e)Jopeia',
Cati,\ UllI,\ das elU~l dI'! 'g~,'oe~ apreVII
1. \ l l'nl;n~nCl J r'co (l'popcico, onoma·
ntoll, no ini io du tr,\ball' )5, UII' I
"1'1 nri .,
f' l'p' ~l I .. m •• H - topeno) c 11') dltor (;0 OI dalgumas
1.<t1 dI' Ob<;cr, ar UC'S Sllbr' a
dlvl'r t P.~J'l. " ' , a 1
~l\.o
ou
<.
s
1
d. <')t) .1 1 ' d 'pala Vi' I ( I<t p. l i lurd" 1 ao (' uni.
I
gencHI \ rrificaclac; l' r (lHe' eao de.
Il'ro~ ~n P
c I foquêI' 'i
• ( t
tlllllH' r , o • I."" ,., \t ,ubo O de·
q'j o Al Jl>UO in!n' c de.uil J Acord.' de I011 e c )llSt~l1
ele, \OC:l
l(ju::n
xs
Cj
~u
"pos
e.e
,
\
0",.)t J
,
I IH 1'1 ,.-'li I a rKJlre<~ao pá_I"
\. r)
1940 f' o' ~

•

I
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I

•

,

'I

I

Lote: 29

Caixa : 100

PL N° 1982/1952

294

•

-,

DIÁRIO OFICIAL

S'bado 8

I

E_

(Seção I)

renctm grà.!icamente. tal C0l110 IH~~
XXXII
Emprego eto hifen em combinações
Elmpre-go do acento agudo na ter- 11.a~ f~;; tm amos e úmos, do núme
o
V
•
oc~sionais
de fo:mas diversas que n5.o
min:t<:iio til/lOS da. prill1l'ira. pessoa do
XXIII
constituem prõpriamente palavras, mas
üuraI do pretério perfeito do indica.
,.
f
encadeamentos
vocabulares. (Exemt,vo dos verbos da prlmeirn conjuga,ElInpre go do acento g":J.,ve nos :Ul\'t"C- pIos: A estrada Rio de Janclro-Petro~ão. Oj)s('rvc-"~ quI'. nl'Ete caso, em
blOS NU mente que provem de fOl'mas polis; o desafio de xadrez Portugalque :\5 pronúncias (ie Portugal e do adJcctl\'as marcad'<\s eom acento agU- França etc,).
Bms,l di\'f'rgem, o acento agUdo não do, c noo deri\"aüos em que entram su' fel ve para in.dicar o timoo'r,
mas fixos precedidos do infixo z e cujas 1
XXXIII
:Ipenl1s para distingui. l S/:a ,form.a da formas básicas I-ão lnar.:ad3.>S com ()
SlIpreslião do apóstrofo nas combi_ sua CO:TESopoodente no presente do in- mesmo a~ento. (Exemplos: benejiea- nações das preposições de e cm com as
(~ic-i\tivo, (m tcnefü:'u da cla:eza, do mente, agra<làvelmentl', dislraldamen- formas d::> artigo ou pronome demon!,discu!'so,
te, heróicamente, 1IIl1mente, ,'ómenfe; lrativo o, a, os, a,s, com formas '1ro/iLbiozillho,
peta/a,<:inlta,
debil:inllo, nominais diversas e com formas' ndXVIII
jÓiazinha, órfão:;inho, anCi:;inho,~, co:o- verbiais: e, com::> corolário, regulariElllp:~gO do acento :lgudo em l1~l:1- :.i11lla. c:ajé;.il1/to, cafe::eiro, ehapil ;,Ito, zação eles casos em que es:;a!l pr-=pon!lS cuja \ o!)'al loniro c abH'ta c que cllà.ada, mlizinlza, vintC,z;.;inllO , )
sições se fundem gràficamente com
<cs1ão em h04l1ografiJ. com palavr:ls
tais formas e daqueles em que se esXXIV
'em _ a.c~nt\1~ ~fi.o própria. Exem'plos:
lcre\'em :;epnradamente.
pélo, do ver
pelaI', per haver lJelo,
Em,pr(~o do acento g,'a\'e nas C011XXXIV
;tglutin'lçf.o de per e lo; pára do H'rbo tracçõcs de palavras inflcxi\'as com as
parar, po: h'lVe;' para, prepwição.
formas do ilrtigo ou pronome demonsAboliçiío do apóstrofo nas dissol"çõe,~
trativo o a os as bem como nas con- 'gráficas de combinação da preposi.;áo
XIX
tracçõ~ 'd~ p;~lção ct CO.lU as [01'-1 de com formas do artigo definido, '1'0Emp!'~go do acento circunflexo nas mas
p;:onominais drmomtrat i v a s nomes e. ad~érbios, quando estas f 0:-yogais CI, e e o tónicr 5 CIOS vocábuios aquele aquela aqueles C/quelas aquilo mas e~~o lr~adas a uma cons~ruça::>
,
.
,
' , ' de infinItivo. IExemplo: Em VIrtude
I'l'oparo:itonol', qu:\ndo elas são fe- aqueloutro,
aqueloutl'a, aquelo!.ltro", de os llOSSO::' paIs
' serem
bon d osos, )
guidas de slla lx\ inic·.lda r:::' CO:1soan- aqueIou t /'(/s.
1
te :"_', ,'aI e ~ii.o invJrEt\'e ' mclt" f~~ha
XJ\..-v
xxxv
. . das na llronúllcia r. ~ Portugal e tio
Emprego dü apóstrofo para ninóir
Brasil. (Exemplos : eài1lara, P/UIICO,
~UI)1"E"S.';110 d? acento lP'a \ ~ em Gufa-I uma contracção ou aglutinação vocafbllefl, CÕ)/w/"O.) Emprego do acenna e &"1lS derIvados.
bular, clnando um elemento 0'1 fracção
to :l.gudo em \'C7. dJ circllnfl('xo, quftnXÀ"VI
respectiva pertence prõpriamente
a
eto não s:} dá (ssa invariabilidade doe
um ('onjunto vocabular imediato, po: timbre . (Exemplos: acndémico, edéniAbolição do acento gr.lv::, em homó- dendo, porém, ser empregada a preco, a1Ja,tómico, dcmó7Iio,) O mffilIlO se gl'3fo5, ~alvo qu.ando impc··t:1. dif;:ren- posição h1tegra. (Exemplos: d"'Os
ob ervará <m r~laçii.o aos p.1I::>xitonc:i çar po:- meio deSlte a::ento, normal- [,lLSíada,~", lI'''OS Sertões", ou de "Os
• qu~, precisltlldo de a~entuação gráfica, me:1'te indicativo de abertura vocáli- Lusíada~", em "OS Sertões",)
estejam em idênticas cO:J..:iiçõ€~, ca, c::,rtas formas que estão em hOdlJoXXXVI
(Exempfo.~: ÁlIlon, fbm;r, VéIlUS, ab- grnfia com outras que ines ~ão etimo(/Ó'mclt, bOI/li:;,)
ló~i~ :llnellt;) paralelas. D~ste modo SI'
Emprt'go do apóstrofo pa,'a cl ,:li)'
Ob.<;er"c-~e que o 1.1" nt
"!l"iIKJO nos dis tinguem: agora, interjeição de \1 o lma COéltracção ou aglutinação v;)c:\o}}n dito, C810.5' de P"UllÚ:1C;:1. n:-'o in- rlialcctal (Norte de Portugall, l (J,gora, uuiar; qu.meio um elemento "'lI fn.:
nrié,ycl' ~":'\ c a,enn s )),1 ra in.uicR.r a ~. dvél'bio, conjunção e int~~'.ieição; Õ, ção rl'sp~cti\'a é form;~ p,onominrJ c
ton:cidad., c não o lim!>re.
à, ÕS, às, fo·mas arcaicl1s do a,rt'go dt-Il>C lll~ quer dar realce por meio de U!Í J
fiuido, e o, rI, os, as.
cial maiúsculn: d' Ele, n' Ele, rl'Aq1>c!P',
XX
ln'O, CO, Ih'O (a. segunda parte r~
.xXVII
Emp~
o elo acento ci:cunllcxo nas
fe,entc a Deus, a Jesus, etc,); d'Eía,
. fermas da trrccir.l pess:>'1- do plural S uprcss-ao
• t ()t 3.1 d o emprtgo ao
' t re- n'EI(l, r','Arjuclo. m'A, t'A, Ih'A la sctelll, rê .. l. contêm, co"rêlll, €t.::., g:-àfi- ma em pahv.rts portugllf<as c llpo,·tn- gunda parte referente à Mir. d~ ,T,,su~) ,
pan ~ nt~·distint~s da, têrceira!l pe<soas ciuc... a d ::\5.
do si .lgnlar ('orr('<;:r];)!ldente tem.
XXXVII
N!IIl, co ,ltém, convi"I1, pte. Eli.:'as forXXVIII
mas lel'[lo cnlp.reg'o c::~lusi\'o !la (.::('riI im:~ação do emprego do hífen, doe ' En~;:lrf'll.O do apóstro~o quando, !1J
la' cOI':'('nle, prcterinclo assim ns flr-Io"
'- cio cc m o "~o
'~a
de'. uma
p:llavm B
compost:\
s~
"vU'
~
,.,'li~~JOll!l I e cor, ,11-, fmte-lOl'
'
I'
'I
xo'~s
te'
'
n1
,"em
c
o
nl~
"11 C ~ll\, à.onl t
t
d
b
lá
'
!lZ Ill\'arl<\\'~ n1ente, no
ras.
e
e,m
. ..
, " . ' -"
~
,~
, c, enl COU1po.s os o vcca u no 0110.,
' ,;,
(1{'
IJllC SQ (, ns!de ':1:11 c,,:no <11.\1cc- I • ti
f
ri
',t"' POltl1gal, a el1~ao do e da prepos',ç,~o
t~ S,
nas ,~o orn~ os por J~, :lpo.sl~~O de Ide: ('opo-d'á[llw Iplanta) mãe-d'tj"'ua,
pal:l \}.1.5 ~ ~lla ~eal, B~lo ,lloTl,onte , palt-d 'alho, pal~-d'aTco, etc. Disp'n~a
Santo
TIl so, R,.) de Janeiro, porem, do ppós,rofo quandO rssa rlisão é "5XXI
M o li} c m ~ r-O-NOl'O,. c.rã-Bre~a~ha, tmnha ~ pronúncia bmsildra. e'1l" Em lr, go du :v'ento rlrcunt 'fxo 11 .15 Aa,çtl w-Hullgna, Sal gl!,lto-Mol) , {' bor.t seja normal na portug1!r!>u:
formf1s V0rb.'lis que tÉ'1ll o hiate cC', cmp!'cgo do me~mo sinJI no.s del'i\'ado:, 1'lUcü-ac-adcio.
CO,I1 c tónico fech,t!o: crêem, dee1n, de co;npo.stos onomásticos desse tipo
.
XXXVIII
lêem, veem (do \~:'lxl 11('r); e omis- 11:i7a-realcnse, belo-llori.:ontiilo, a'IS,
SR.O do mesmo ac~nto l1:\S fornn s vc:o- 1;'o-hlÍngaro) ,
Emprego do apóstrofO llns liga,éc,
u:1i, e nominais que trm o hhto 00:
das formas santo e santa a nomes d,)
XXIX
abençoo, voo, Aqueloo, Eoo.
haglOlógio, quando se dá. a elisão da
Regularb:ação
do
emprego
do
hüen
vogal
final daquelas formas: Sant'.1na,
XXII
('m palavras formadas com prefixor, Sant'/a(Jo (como em Calçada de
Eliminaçã.o do :IC~!ltJ circu, J..f] " XO (m ele origem grega ou latina, ou celll Sanl'Ancl, Ordem
de
Sant'Iag() .
homógraíos het l'rofónicos (cemo cer- outros análogos elementos de ongem!QUnndO, porém, tais ligações, Jperada
ca, subslaJlti\'o, Cé' m e fe~h:\.(io, e cer- grega, de conformidade, em suas 11- a mesma elisão, constituem perfeItas
('a, \'rrbo, com e abert o: lo~c:a, subs- Ilhas gcrais, com as "Instruções" de unidades mórfieas devem aglutinar-se
los dois elementos: Manuel de Santa/Ia.
tantivo, COm o fech:Jdo, e força, vc;'- 1943.
XXX
Santana do Parnaíba, ilha de Sanbo, ('om ' o aberto). Exccptuam-se os
tiago.
CIlSOS de hOlllógJ."afo,; hetcrofónicos que
Emprego do hifen em palavras f 01'Em paralelo com esse caso, emp"~representam flexões (1(1, me~ma palaua
madas
com
sufixos
de
origem
tupiga-se
também o apóstrofo na ligação
(pôde e pode; tlêlllos e demos) e os
guarani,
que
representam
!ornlO,s
de
duas
formas antroponimicas, quancasos d pala\'TllS com logal tónica
adjectivas,
como
açu,
glWçlt
e
mir'l:1,
do
se
elide
um o final na primdra:
fechada, que são llomóf,rafa~ de outras
sem acentuação própria (pêlo, .mbstan- quando o primeiro elemento acaba em Nlln' Álvares, Pedr' Alvares, etc" o (lU.:!
tiro, e pelo, a~,lutin:lçiio de per elo; vog'al acentuada gràficamente ou não impede que se escr('va igualm('nte
quando a pronúncia exige a distin<;ão N1tno Alvares, Pedro Altarel!, qu.l!ldo
õr, verbo, c por, prepo:;içüo) .
gráfica dos dois elementos.
não há elisão.
Ainda qUi) no c:1S0 d~ dêmos c demos
XXXIX
XXXI
nfto se n'rifiqll~ s_m;)!'e a diSllin.:;ítO de
"' timbre cIlL:':-! n. \ '}gal tÓlliea. da forma
Emp~l'go do hifen nas ligações da
Emprego de maiúscula nos nome
conjuntiva c a do p~=tério pçrf~ito do preposição de com as formas mon(j,~- étnicos de qualquer natureza, nos no
indicativo, pois a segu,n,d:1. po.d~ tam- silábicas do presente do Indicativo do mes do calendário (com excepção 'Ja
bém soar com e !:cludo, a clareza do verbo haver (hei-de. 1Iás-d~. héi-d~, designações vernáculas dos dias da semana, tradicionalmente escritas com
discurso recome-:nda que elas 00 di!e- llels-de, hão-de).

XVII

I

I

.a

_

I

'I

I

'or,

I
I

I

-

Dezem"-.....:f
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minúsculas) e nos nomes de festas públicas tradicionais.
XL

Emprego €la maiúscula inicial nas
palavras que nomeiam indeterminadamente pessoas, fazendo as vezes de
antropónimos: Fulano, Sicrano, • c!trano; cmpr~go, porém, da inicial minúscula neilSas mesmas palavras, qu~'1do elas valem por sinónimos de individuo, I ipo, sUjeito, etc,

XLI

Emprego da maiúscula inicial nos
nomes dos pontos cardeais e cola.t~ a,~,
quando designem reGiões.
XLII

Emprego da maiúscul:!. inicial em
palavras que designam altos cone.
políticos, nacionais ou religiosos, quando elas se usaOl sinteticamente, (ExempIes: a Nação, o Estado, a Raça,
Línglla, a I ureja, a Religião.)

XLIII

Emprego d~ maiúscul:l. inicial nos
nomes de ciências, ramos cientifico,; e
artes, quando prop;-iamente designam
disciplinas escolares ou quadros de estudos pedagogicamente organizados.
À'LIV

Regulal'lz:lção do emprego de m 'X~
cuIa inicial nos títulos e subtltulos de
livros, publicaçõt:s periódicas e pro..!uções al'tJ.sticas.
XLV

EmprC'30 <ln maiúscula inicial nas
i'oi'l11nS p;onominais qU;! se referrm 11.
~,.,íidildes "a::-,'ad!l , S mpl'e
que Se!
qu~im da:'-lll~;; realc~, e na rl:jJN :\uçfto de fOl'milS p:onominais de qllC
usam pessoas de alta
polit!::1 ou religiosa, quando se re,rillft1':'~.....si mesma~ (Eu, 1Iós) .
XLVI

Empre30 de ),linílGcula inicial, e não
,naiu.;:ulJ. 11'JS nc,aes d~ cargoR, pr:.,to~ ou dignidadcs, e nas palavras d~·
si[mr.tivas
de
quaü;quer
tltulos.
(ExEmplos: e/-rri, o marquês de .,., o
presidente tIa r.epública,) Ressalv I
f€' CS c:\sos em Que a maiúscula é exigida
po:' l1ábito& oficiais ou por p:e::~;t l i
de outra 0:'d2111, j;:" estabelecidos 110,
vocabul!\ri(); das
duas Academias,
(Exemplos; apl'Ot'arlo pela Por!al'ilt

n. o .
lio Ministro da !,farinha; Sua
Ex ,r. o Sr, Presidente da República; ,1
Sobrinlw do !'Iarquês I título de liv"o ,

etc, )
XLVII

Emprego da minúscula inicial, e 1
vez da maiúscula, nas pala ras qUil ligam membros de compostos onomá.ticos ou elementos ele locuções 0110másticas, desde que sejam:
a) formas do artigo definido;
b) palaYras inflexivas, simples ;lU
combinadas com as mesm:1S form'ts;
c) locuções referentes a qualquer categoria de palavras infl~:üvas e eOI1:binadas ~.: não de modo idêntico.
XLVIII
R~guJa!'iznção das nO;'m!'ls da rlir!são silábIca, de confo,'mida.de, nas }[nhas gerais, com o "Vocabulário"
19~3.

Abolição ' as form:1s
ponto q, interr aÇr o e
excla
<li ai
r o
usados
S I
form s
? e I). uara assinalar o fim de
1'0
ões ou exclamações.
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(Seçáo I)
====~~=: ~~~~~=======~~~~=~==-----=----húmido, humor; 3.°) em virtude á~ a4jectit'o, aiêitar. a1eru, (nome de
Conservação,
ressa va de di- a.dopção convencional: hã?, I~Ctlt?, planta indiana e de uma espécie lie
't
d
afia dos nomes próorios hum! Admite-se, contudo, a sua su- papagaio), canjerê, canjica, en;eitur,
rei os, a pelos
gr
'
. t ..
. co ai •
ear, l101e.
adoptada
seus possuidores.
nas "
prcss..o, apesar da et'moloaia
i
.,. , quan'10
. gran1..
In ru11ce, 1e r ,'~respectivas assinaturas. bem como da ela está inteiramente ccnsag.rada pelO jum, jeira, jeito, jelala, Jeová, jentgrafia original de firmas comerCil'ls. uso: erva, em vez ~ ~erva, c. por- papo, jequiri, jequitibá, Jeremias, Jesociedades, marcas e titulos, Inscr~tos tanto, ervaçal, erva~áno, ervoso (c.m rlcó, jcrimum, Jerónimo, Jesus, fiem registro público.
oontra.ste com herbaceo, hcrba!láno, bóia, jiquipanga, jiquiró, jiquitaia, liherboso, formas de origem erudita). ral!, jiriti, jitirana, laranjeira, lojisLI
Se um h inicial passa a interior, po!' a, majestade, majestoso, manferico,
Substituição dos topónimos de línguas via de composição. e o elemento em manjerona, mucujé, pajé, pega;fmto,
strangelras por formas vernáculas Que figllra se aglutina no precedente, rejeitar, sujeito, trejeito.
uivalentes. sempre que estas ;f'l~m suprime-se: anarmónico, biebdo11LCl3.° Distinção entre as sibilantes
ant1ga.~ na Lingua ou entrem no l'!;cl dário, desarmonia. desumano, exa'j- surdas s, ss. c, ç. e x: ânsia, ascen ão,
rir, inábil, lobisomem. reabilitar, r~a- aspersão, cansar, conversão, escons\l,
corrente.
ver, transumar. Igualmente .~ supri- farsa. ganso. imenso, mansão, manPnrte tert'elrn
me nas formas do verbo haver '1'le sarda, manso, pretensão, remanso,
Sendo de importância - à mar~",m ent.ram. com pronomes intel'c:lladO$, , seara. seda, S(;;a, sertã, Sernancelh....
da matéria propriamente ortográfica em conjugações de futuro e de cond.- :.sermlheiro. Singapura, Sintra. si3a,
_ que se fixem normas para a !l :top~ão cional: amá-Io-ei, amá-lo-ia, dir-se- tarso. terso, valsa; abadessa. acossar,
mesma técnica lexicográfica, as -á, dir-se-ia, falar-nos-emos, falar-nos- amassar. arremessar, Asseiceira. asauas delegações decidiram também IC- -íamos, juntar-se-Ihe-ão. juntar-se- seio. atravessar, benesse, Cassilda, cu~::h;ttilMtzar casos morfológlCos de div('n>a -lhe-iam. Mantém-se, no entanto, desso (idênticamente. Codessal ou
tureza, cujo tratamento possam In- Quando. numa palavra composta. per- Codassal, Codesseda, Codessoso, et~.),
f IIr na unidade ortográfica. tais Cv'1l0, tcnce a um elemento que está ligado crasso, devassar, dossel, egresso. CIlntr outros:
ao anterior por meio de hüen: anti-I dossar escasso. fosso, gesso, molosso,
)
11 conjugação dos verbos mais -higiêllico, contra-haste, pré-história, ITnossa' obsessão,
péssego, possesso,
dos em ear e ia:. especlalmentJ n:: I sobre- humano.
presságio, remessa, sobresselente, so~presente do IndicatiVO. no todo ou em
BASE IV
egar; acém, acervo, alicerce, cebola,
parte;..
cereal, Cernache, cetim. Cinfães, E3) as grafias dos vocibulos sm' ·r.- Os digramas finais de oribcm hr- cócia. Macedo. obcecar. percevejo; açati os e dos que apresentam u~a (h] brai<Ca clt, ph e th conservam-se in- fate, açorda, açúcar, almaço, atençdo,
fi is variantes,. tendo-se en: vista o tegros. em
fermas onomásUcas d:1 berço, Buçaco, caçanje, caçula, carac:a,
~t mo e a hlstónR da L~~U~. d
_\ tradição bíblica. quando soam Ch.=c,
nçar, Eça, engUiço, Gonçalves, i:lc) a estrutura de voc
u os a, no ph:: f, th=tl e o uso não aconselha sercão, linguiça, maçada, Mação, manClatura clentlfi.c 8. ~Ut eru.dtlta. "OentO n. sua substituição: Baruch. Loth, Mo- çar" Mocambique, Moçâmedes, },[Oll. h
'
I
d' t
'
term 1n d os em 1t a, I e elO. na et... ....E.;tg11a~;ão de respectivamente, min·rai~. loch. ZIP . Se, poren:, Qtla quer e~ ~ ção, mllÇulmano: murça, n~gaça, pa~.
I.
'h'
digramas, em formas do mesmo tipo. ça, peça, qUlçaba, qUlçaça, qUIsse", e roc as.
é invariàvelmente mudo. elimina-se: çama, quiçamba, Seiça (grafia 1ue
(l) particularidades relativ~.s :;. fle- José, Nazaré, em vez de Joseph, Ncz- pretere as erróneas Ceiça e Cei3sa',
o de gênero e de número.
zareth,' e se algum dêles. por !õr';l Seiçal, Suiça, terço; auxílio, Maxim:Lisbo , 10 de Agosto de 1945. - do uoo. permite adaptação. substltUl- lialw, Maximino, máximo, próxim.:>,
Comissão de Redacção: Ruy Ribeiro se. recebendo uma adição vocállca: sintaxe. A propósito deve observar-se:
(.outo. - José de Sá Nunes. - Frall- Judite, em vez de Judlth.
a) Em principio de palavra nunr;a
c:sco da Lu:: Rebelo G07tÇalves.
e emprega ç, que se substitui lnvaAprovado por unanimidade na dêBASE V
riàvelmente por s: safio, sapato, sua ess o d Conferência Interaca· Dada a hoinofonia existente entre magre, em vez das antigas escrit3.S
"...~:~1i~d.~ Llsbo para a uniflc ..ção· certas consoantes, toma-se llecessá.rJO cafio, çapato, çumagre.

I

"'"

da 1!ngua portuguesa.
10 de Ag<J6to de 1945 - JUlIO
Dantas. Presidente. - Pedro Calmorr.
_ Gustavo Cordeiro Ramos. - José
Maria de Queiroz Velloso. - Olegano
lIfarianno. -

Luiz da Cunha GOI!-

çalves.
nASES AN LtTICAS DO ACORDO
ORTOGRAFICO DE i945
IlASE I

O k, o W e o 11 mantém-se nos vocábulo:; derivados eruditamcnte d'
nomes próprios estrangeiros que fI'
escrevam com essas letras: frankli-

r.ia1l0, l.antismo; darwinismo, wag1lerlano; bllmniano, taylorista. Não é

lícito, port:mto. em t.ais derivado<;,
qU(o o 1.;, () lO C o 'V sejam substltuido!'
por letras vernáculas equi,'alentcJ:

diferençar os seus empregos gráficos,
b) Quando um prefixo se junta a
que fundamentalmente se regulam um elemento que começava outrora
pela etimologia e pela história das pa- por ç, não reaparece esta letra: maolavras. E' certo que a variedade das têm-se o s, que, encontrando-se entre
condições em que se fixam na escrita vogais, se dobra: assaloiado. de saas cOll~oantes homófonas nem sempre loio (ant. çaloio) , e nii.o açaloiado.
pennite fácil diferencIação dl' todos
4.0 Distinção entre s de fim de s1os CIlS()S em que se deve empregr..r laba, inicial ou interior, e x e z idêlluma ('onsoante e daqueles em que, ticos: adestrar, Calisto, escusar, C$diversamente. se devl' empregar \JU- drúxulo, esgotar, esplanada, esplênditra. ou outras, do mesmo som; mas é do, esproner, esquisito. estender, E4indispensável. apesar dis.,o. ter .)rr- tl'e,nadura. Estremo"", tnesgotável; ex,.
sente a noção teórica dos vá.rios tip,.s tensão, explicar, extraordi1 ár:o, inexde consoantes homó!onas e fixar pré.- lricável. inexperto, sextante, Uxtfl,'
ticam nte. até onde for pOSblvel , ('s CalJaZ;11lente, illfeli.::mentc, velozme seu.~ usoo gráficos, quI' nos casos e~- te. De acordo com esta distinção, con' vém not.ar dois casos:
pedaiS ou dif I cul tOSQ6 a prática (;0
Idioma c a consulta do vocabulárIO a) Em final de sllaba que não sej
·· s.'
. .
d a.
Ifinal de palavra. o x=s muda para 8
ou do d iCion
...no. uao
ellsman
Nesta conformidade, Importa notar sempre que está. precci'do de t ou u:
justapor, justaltnear, misto, sistilW
principalmente, os seguintes casos:
1.0 Distinção entre clt e x: achar (clf. Capela Sistina) , 8isto, em vez de

archote, bucha, capachO, captlcho,
chamar, chave, Chico, chiste, chora.',
DASE II
colchão, colchete, endecha, t'strebtlEm congruência com 11. base ante- char, facllO, ficha, flecha. frine/ta,
l1or, mn.ntém-se nos vocábulos deri- gancho, inchar, macho, manclla, 11Iurndos eruditamente de nomes próprios char, nicho, pachorra, pecha, pechil'·
clLa, penacho, rachar, sachar, tach.·);
~trall~5, não t{)lerando substituição, qll.:llisquer combinações gráficas ameixa, anen11l, ba~el, baixo. bexiq'l,
n' o peculiares à nossa escrita que fi- bruxa, .c~axar, COXia, ~buxo, deixaI'
gurem nesses nomes: comtista, de eu:o, elIXIr, enxo!re, Jaua, fet:ce, mllComte;
garrettiano, de
Garrett; dClX~, mexer, oxala,. pr~xt', puxar,
;effersónia, de Jefferson; mülleriano, rOUXInol, uxte (illterJeiç~), ve;ra",
Míiller; shal.espeariallo, de 811c- xc:a-rc.~, xarope, xefUJfobla, xeri!:,
x/cara.
lô.espearc.
2.° Distinção entre fi palatal ~ ;:
Bf,sE In
adágio, alfage-me, álgebra, algema, -alO 1i lnicial empl'C{Ja-sc: 1.°) po-r gero:;, Alués, algibebe, algibeira, álg1fõr~.a. da etimologia:
luwer, hélice, do, aZmargem, Alvorge, Argel, estran1tOie, hora, huma1w; 2.°) em geiro, fa14nge, ferrugem., lrigir, gelovit'~.u(il.. ~ tradição gri.fica muito lon-, s14, gengiva, gergelfm, geringonça, Gicom origem no próprio latim e braltar, ginete, ginja, gira!(/" glria, Mparalelo ~m lfncuas rom!\n1cas: reg~, relógiO, sege, Tanger. Virgem:

cantO lItO, darutnislII-o. bair01liallO,

-etc.

t
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G o Distlrlção entre as sibilantes sonoras Irlterlores s, X e z: aceso, a
...
sar, anestesia, artef>ão, asa, asilo, Baltasar, besouro, besuntar, blusa, bra a,
brasão, Brasil, brisa [Marco :fel Ciln veses, coliseu, defesa, duquesa, Elisa;
empresa, Ermesinde, Esposende, fre.
nesi ou frenesim. frisar, guisa, guisar,
improviso, 1usante, liso,' lousa, Lousã,
Luso (nome de lugar, homónfmo
de L;lSo, nome mitológico), Mato '
sinhos
(povoação
de
Portugal) ,
Meneses.
Narciso, Ni3a,
obséquio,
ousar, pesqUisa. portuguesa, presC!,
raso,
represa,
Rescnde,
sacerdotisa, Sesimbra, Sousa, surpresa, ti- sana, transe, trânsiio, vaso;
êxa •
exemplo, exibir, exorbitar; exuberante, inexacto, inexorável,' abalizado, alfazema, Arcozelo. autorizar, azar, ~e
do, azo, azorragu.'. baliza, bazar; beleza, buzina, búzio. come·linho, deslizar, deslize, Ezequiel. Frazão, fuzileiro,
Galíza. guizo. llelenizar, lambuzar, lezfria, Mouzinho. proeza, Salazar, 8azão, urzc, va-:al", Veneza, tTizela, Vouzela.

..

BASE VI

O c gutural das sCQuências ioterlares cc (segundo c sibilante), cç e ct, . . .
c o p das sequêndas interiores pc (c _
sibilante), PC e pt, ora se eliminam,
ora se conservam Assim:
LO Eliminam-se nos casos em que
são invariàvelmente mudos, quer na:
pronúncia portuguesa, quer na b l_

lelr!!., e em que não possuem -qualquer valor particular: aflição, aflito,.
autor, epndução, condutor, dicionário, ·
distrito, itante, equin6cio, utt::.çao, u·
tinto, f nção, funr.ionar, Instinto, praticar, pr ução, Produto, restriçoo, r,:$trito, sat18façãõ, v i
vitória, em
vez de afUcção, afl eto, a*.tm·;,'~..:an~u~""
ção, conductor, diccionário, distTlcto.
dictame, eqttinóccio, extincção, utineto, funcção, funccionar, tnstineto,
acticar, producção, produçto, restricção, restricto, .satislacção, vfctimll
victória; absorção, absorcionista, allsorção, assunção, assunto (substRnti.
vo), cativar, cativo, descrição, descritivo, descrito, excerto, inscultor, inscultura, presunção, presuntivo, pronti.
d40, pronto, prontuário, redenção, 1'8dentor, transunto, em vez de absorp- _
çtto, absorpcionisia, adsorpção, assumpção, assumpto, captivar, cap vã,
desClipção, descriptivo, descripto, exccrpto, insculptor, illsculpturQ., pre.
sumpção, presumptit'o, promptictáir.
prompto, promptunrio, redempção, redemptor, transumpto;
2. o Conservam-se não apenas no

casos em que são invariàvelmentc
proferido.'1 (compacto, convicção,convicto, ficção, fricção, friccionar, pacto,

1'tlXtapor, ,·uxtalinear mixto, sixtino, pictural: adepto. apto. díptico. erupção,
. t o. nupclas,
..
t etc)
Si:J:to.
eucalolp t o, mep
rap o;
. t
1) I Só nos advérbios em mente se mas também naqueles em que só se

admite z. s em final de silaba seguI- proferem em Portugal .ou ó no Brasil,
da de outra. De contrário, o s toma quer geral, quer restrItamente: caeto
sempre o lugar do z: Biscaia, e não.> (c interior geralmente proferido no
Bixaiu.
Brasil e mudo em Portugal), caraete5.° Distinção entre s final de pa.la- res ( c interior em cond1~õts ldêntivra l' x e 2 idênticos: aguarráS, aliás, cas), coarctar, colttacto, dicção, facto
anis, após, atrás, através, Avis, Brás, (C geralmp-nte profe~do em Portugal. e
Dinis, Garcés, gás. Gerêl, Inês, (ris, mudo no Brasil.), 1acto, perlunctóno.
Jesm, jus, lápis, Luis, pais, português. revind.icta, tactear, tacto, teci (c por
Que/rós, quis, retrós, resvcs, revés, To- vezes proferidO no Brasil.); assumpttmás, Valdê3; cált:c. Félix, fénix, flux;
assaz, arro:::, avestruz, dez, diz, lez
(SUbstantivo e forma. do verbo fazer),
fi;:, Forjaz, Galaaz, gi:::, jaez, lIuztiZ,
petiz, QuelU::, Romam, [Arcos de) Valdevez, Vaz. A propóSito, deve observa.r-

'.

tiel, assumptivo, ceptro, consumpção,
consumptível, consumptivo, COT1'1LpçáiJ,
COT1'1Lptela, corrupto, cOT1'1Lptor, pc.:
rempt6rio (p interior geralmentc pro·

ferido no Brasil, mas predominante·
mente mudo em Portugal), sumpttUt "

se que é inadmissível t flnal equiva- rio, sumptuoso;
lente a I em palavra não oldtona:
3. 0 Con::ervam-se, a.pós as vogais a,
Cádis, e não Cádf:3.
e e o, nos ca 0& eOl que nilo é inva

-

•
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I)

DIÁRIO OFICIAL

Sábado 8

" rlàvel o seu valor fonético e ocorrem 1 t'O com captor ou captura; dieionáiio 1
IlASE IX
enl;.. seu favor outras razões, como a I ~om dicção; vitória com vidrice; etc.
1 :"ines"), torriense (" de po, O~1(,f.O
tradição ortográfica, a' similaridade do
O l.llprrgo do e e do i, assim como mada Torres") ,
,português com as demais línguas roBASE VU
,10 o C do u, em sílaba átona, regula-se
4 ° Uniformizam-se com as tcrminamfu~i "as e a }Jossibilidade de, num dos Independentemente do c gutural da fundamentalmente pcla etimologia e ~'ões io e ia (átonas), em \'CZ de eo e
ri.ni.c;.. países, exercprem influência no I sequências interiores cc, cr., e et., e do p por l'i&:·ticularidades da história das e~, ~s substantivos que constitucm vatlm.bre das referidas yogais:
acção / das seqüências interiorcs pc pç e pt, p~laVl'as. ASSIm sc estabelecem \ aria- nr.c:oei:, obtidas por nmplia(;ão, de ouactwo, actor, afectuoso, arquilectura, eliminam-se consoantes "arias de ou- cllsslmas g,'hflas,
t,·os subst:mtn'os terminados em \'0colecção, eolectit.o contracl]ão. correc- oras seqüências, sempre que são inYa-' aI com e c i: ameaça, ameallwl', g,lI: cúmio Ipo;mhr), de C1l711e: llástw,
cão; defectivo, dialectal, didactismo. :iàvelmente mudas, quer na pronún- clltecipar, arrepiar, bal1lcar, boreal, c't hasle; rés lia, do antigo I e~tc. t':.:ltlirecção, direct01', eclectis11!o, electrici- e,ia portugue a, quer na brasileira, Asl c(17lpecio, carcleal (prelado, a\'e, plan_,'W, de l'este,
dade, espectáculo, espectral, facção, mesmas consoantes, por(>m, Se' conser- ta; diferente de cardial - .. rela tivo à
~ ° Os verbcs em ear pOdrm distin-faccioso, jlectir, jracção, fraccionário vam (ou se substituem por outras equiJ cardla" I,
Ceará,
côdca,
en çeada. gl1l1'-SC pràticamente, grande número
j}'actura, hecticidade, insecllcida, ins- valente, dentro das normas da escrita enleado, FloreaI, janeanes, lêndea, rll' vczrs, dos verbos em ia I', quer
pecção, inspec. ', intelectual,leccionar, simplüicada), no caso de serem im'a- Leonardo, ~eonc/, Leonor, Leopol- pela fO:-l11ação, quer pela conjug:H.. f:o e
tot
-ieefiv.,o, noclurno, objecção, objectivo, liàvelmente proferidas OH dr oscilarem do, Lcole, II/lear, meão, melltor, no- 101:maçao ao mesmo tempo. E.tão IlO
OqUlviàno. Octávio, protecção, protec- er. re a prolação c o cllluclccimenlo. mear, peanlza, quase lem vez ele quá- pl.lmrlro caso todos. os verbos que se
tor, secção, seccio;wr, sectário sector A~sim:'
SI), real, semear, semellzanle, várzea; j,lrnden~ a substantl\'os em cio ou eia
selecção, seleccionar, selecti;o, sub1.0) b da sequência bC/' l1lJ n trm-se I amel.-:ial, A meirieira, amial, amieiro, I ~CJam. ~orl1lados em po.rtuguês ou YI'!tracç!jo,
tracção, tractor,
trans- Dpesar de nem sempre soaI. 110 ar!',,: arnell'O: ar/llllQria, capitânia, cordial l111am, Ja du la tl111 1; assim :;e regulam:
sa.,cção, transaccionar; acepcão, ad p_ tlVO e substantivo súbc/iio;
l 1'~dJCctl\'o c substan.tiv.o) ,corriola, crá- (~ld;'a7, ]l.OI' a/~cza,; al1zca,r, por alllc!o;
çao, adoptar' adoptiro
anaba1)tista I 2,0) b da s€quéncia bl 1111 "tcm- r mo, azar, dlanle dIminUIr, Dinis fer- (ra , por celU. a c.lcadeal, pc cadela;
b.aptismo, B~Ptista, bdptistério,' bap_'!por não ser geral o s~u r;lluclr·'jmen~o. ,rgi.al, FH;nto,. Filipe lI' idêl~tica- Idc~r, por ,ldCi ; pear, por peia: e,tc,
tlzar, cepticismo, conce1 ção, conceptá- em subtil e derivados;
n~b.te Fl1lpa, Flllpmas, etc.), jrei.t'ial, Es~"o 110 ~(g.undo ~aso todo~ os \t>i .
J
culo. conceptivo conceptual decepça-oJ
I 3.°);
c da scquência cd'• rh111'1~~
~ (flcsta,
illi- que
flexors
,
J, ... ~.
l' Idanha,
I I
. .igual,
. .imiscuir-se,
.
lllcastem
Cln 1l0l1l1:1.1Il1l,1te
CIO Cia ~ etc
desde q l'lzoto, excepçao, excepcional exceptuar i7ll-' por ser sempre mudo Clll anedola l' gua al'e, ampwo lI/mar, LU171tar, lu- 'C r
.
b:'
.
'
u\.!
nao
.
t' 'Z '
~.
'
,'t·
.'
l7I i ciro pátio pior ti
la I" 1 l '
S. IgUClU a
u stantn'os com as ter~elcep Ite, 1ntercepçao, mterceptaçâo Ilespec lVOS denvados ou compost.os,
. , , ' " .'
:" .ge, IJO o, v L- l1ünaçór-;· atol1:1> ia
. I
znterceptar, inteTczptor, Neptuno, nep_1asslm como em sinédoql,e:
ugllw (I'm \C'z dc siar ou olUa,) '
adll
tun'
t"'d'
,
I 40)
g 1
"
..
~l'lgITtO)
.
,me.lr, emo,?p .ICI aae, optnnate, optimis.
{a sequencla gd: (hmma-~e,
bl
n'
"
Hl71ear, falsear, granjear, guerrear,
.
1no, optlrnlsta, percepção, perceptivel por ~er sempre mudo, E'1Il Emidio e Mqco 1 o e 11. abolIr, Alpendorada, IIaslear nomear scmeal' ntc
c t·
aaTena a
assolar, borbolela
cobiç'a, Cal/soada,
.
,
,"
er ep IVO, preceptor, recepção, rece, o passo que se mantpm, por
'"
t
..,
6.° Nüo e lícito o cmprego de lL fi'Pt~ção, receptáculo, receptador, rece- J:lem se~npre se: muelo, em amígdala e CO;I.S.Oa7, lO~ ume dLSCO~O, cmbolo, en- nal áLono rl11 paluvras de ori"em laptlV~, ~eceptor, .se1;1tenário, septênviro. res~ectl\'os denvado~ ou compostos; gl~ cplslola, ~sbajoTl~-se,. e~bo.r.~ar. til1a. F.~creH'-iie, por isso: 111~tO, E'm
septlfoJ m~, septzsstlabo, septuagenário,
5.) g da sequêncla gm; rlimina-se I~ ~a doia, f~m01 ai, F:elxoelra, gtt al~- vcz dr moi II I por exemplo, lU exprrss~ptuagés~mo, septuplicar, sub-reptí- r111 aumentar, fleuma, etc., mas con- o a, qoela, JOcoso, magoa, nevoa, 110- são de 111010 pro]Jrio l ; Iribo, l'llI y;:z de
serva-se em todas as palanas em que doa, obolo, Pasc?a, Pascoal Pascoe/a, Iribll.
'!lo, susceptibilidade, susceptível;
4,0 Conservam-sI!
quando. sendo l.nvuriàvelmente se profere. como apo- 11?lzr, nodolfo, tavoa, t~voada, távola,
/.0 Os nrbos P111 oar di~iÍl1guelll- c
embora- mudos, ocorrem em formas Itegma, diajragma, fragmenlo'
'!)11lbola .. rezo {substantivo e forma elo pr;- tieamcntr dos \'l rbos em ual'
I.
q~e devem harmonizar-se gràfiCamen-1 6.°) g da sequência gn: cdns2r\'a-se 'erbo . nr); (lgua, all~/jião. arcuen3e, sua conjl1ga~'üo nas f01'mas rizotcnica.,
t~ com formas afins em que um c ou em AgneZo, designar, etc" mas eli- aS.~unl/r, bulzr"
caman.dula~, curtir, que tem sel1mre o na silaba accntuaum p se ,mantêm, de acôrdo com um Imina-se em todas as paIr,nas ('lU que' curtume. embutI!', entupir, femur, Ils- da' abl'ncoar, com 0, como abençoa,
dos dois números anterior ~, ou em. e invarià.v~lment,e mudo, como assina-' I~~a, g/anclula, ,17I~lla, 1UCulldo, légua,· abell~'oas, etc,: elestoar c >m o c ~
que essas consoantes estão contidas, lHa, Inaczo, Ines, sinal;
L. an~a, IU;llb/a,a~,. 1!L~ar, lIlangual, destoo, c/r~luas, etc,
respectivamente, num x ou numa ~e7.0) m da sequência ml/: m:llltém- MU/ll,el,. 71l.7lg1ta /IIlcaraglla, pontual.
n~':iE x
quência p.s, Escreve-se por Isso' ab_ lse , embora nem sempre sor 1'111 amnis- i 't'gl!a, (a/ma, tabuada, tabuleta, trcglla I
. .
. '
,..
t.
. . . '
t'ltllalha
O
b
1',Jecto, como abjecção; abstracto, como
~mn!sttar, mdemne, i71de7TI71i::a- '
,
H'r o pergllTl ar nao aOl1lite n
abstracção; acta e acto, como acção çao, mdemnizar, omnímodo, olllllipoSendo muito "ariadas as condic;ões escrita corrente a mudl\l1ça da sílaba
ou activo; adopto, adoptas, etc., como tente, r;na.s. elimina-se em condel/ar, ~tim~16gi.C~S e ~onéticO-hlstóricas. em per em pre: pregunlar, E c !' esmo
adop~ar; afecto, como ajectivo ou dano, gmaslO, ônibus, solene, sono;
I,ue ~e fIxam glàflcamenle .e e ! ou Se dá, por conseguinte, com quaisql\'e'!'ooo_,a.:jectuoso' árctic
_.
.
°
o e !l rm silaba átona, é rVldente que pal&.\'ras dele formada~: pcrgu7Ifa, pl'rArcturo' ' r . O e antarctlco,. como' 8.) P da sequência inicial ps: eon- :lO a consulta dos vocabulários ou dicio- guntador. perguntaI/te, pcrgu71tâo. r·'ra' ca ~é:ti~~ttecto, corr.o a:qUltec~u-fq~anto geralme.nte se mantl'nha, eli- Inflrios pode indicar, muitas vezes. ~e perguntar, r não prl'gll7lla, preglllltCl' -q , ,como caquexza; carac- mma-se, excepcIOnalmente, em salmo c neve cmpregar-<c e ou i se o ou 11 dor, preguntante, prcglwlão. repregll7!er
como caracteres''. coZect a, como salmodia ,SSlm
a .
COI~ctar'
como nos derivados Há, todavia, ' alguns casos em que alar, Contuc:o, as fo .. ma~ pregll7ltar,
t
. ,contracto (dIferente de con- rtE'stas palavras;
uso dessas \'()~'lÍs podc ser fàcilmE'nte pregllllta, etc., a ,im como ontr,ls
_
. ' como con- 9°)
.
!;1~tematii'D.cio,o' Convém fixar os sc- 'pregl/Illar
prll11n/a, r~c ). tOllas elas
de contratar)
s d,a sequencla
• . rs: chmma-se,
. "
,
t rato ~acto
mudo em guintes:
meras rrDrcsl'nlan t I'S ele' \',lrI:lCÕrs foracÇtlo _ou contrac/zt'o; correc/o, como l por ser ll1variàvelmentc
rre~çao pu correctivo; dla/ecto, ro- exangue, e nas palavras em (IUe 'eS\ál 1.0 E:ifTe\'Cm-~ co:n e r 1"0 C0111 I1ctic3S, po:lLln 5.'1' r~ght.l(I.'1S ·(·m vo_
d'd'ac:zco,
I'
.
.
.
, substanti,
. cabulários (' elicwl1arios. P:l:':l i:1fcrm.o"'dtalectaZ'
dil
,z
.como dldact,s~eg'..!1do.
ele outr~ consoante: c.rpUi,ãO"i all(rs cl:1 sllaba Lónica,
o~
t"
• ecto, como dzlecçao; dzrecto, co- ert~pulaceo, extlpulado
I par07li11l0 õe·. \'0$ C adjecti\'os qU? procedem de subs- mação di:dl'Clologica 011 h.~ úric\l-Illl:~ dtrecç~o o~ dlr~ctor; ecléctico, co' e~ttp~lado), e~ ve;, ,dc e,rs)Juic:rio,
Lonlivos t~nni\lados em eio e eia, 0\\ gubtlca
COlll r]('s estão em relação directa. As.. , f?lé .e:lect~.Wlo, Eg~Pt?,. como Cg.I~CIO: tlPuI~ceo, exstlpul?-M:'.
co c.. rtCO,
epaeptl- .10.)
da sequencla de ongem grr-,
se n'glllam:aldeão, aldeola. aldeoxr
, como ep-Zeps1U, espectro, como es- ~a phth, ao passo que perdura sob a la. por alc/fia' areal areciro areento
Con id~r:l:n-se IHH'm:li-; 11.1 'n{;l
cc
t
,exact o, ccn~o eractldao;
. ,
ex- folma
'
d e f ,tal como o th srgulllle
. sob
: Areosa paI' oreia;
'
areal, por
"
al'eia: t
corren l' a, fúrmas qucr l' rei I', r do.,
Pectral'
p o, como excepçao ou e.rceptuar; ~ forma de t, em grandl' numero de llu/f'al. por baleia: boleeiro por boleia: vl.'rbos f!uerer e rcquerer, ('.11 \'ez de
flec:~s, flecte, flectem. como IleeUr; palavras. c.ome, afta, di/lcria, tlartico, ((lelead·J, 1):)". cadcia; candieiro, por quere e lTqucrc' clc qucr rifO IfIlCr,
héc<~co, co~o hecticidade; ob}ecto, co- f/mase, florico, ojl.a/molooia. EI~ • eli- rumleia: cCllteeira e centeeiro. por el~ I Cf/lter, ela o requer,
u rc quer d'~cr, ('
mo ob1ecç~0 ou objectivo; o/jacto, co- rr,1?a-S em apotegma, di/ollflO tísico, (cI,leio: "olalcal e coll7leezro. por col_1 nao ele Ifuere, ele o l :- , ela reqln'r/.',
7 etc.;
mo oljacçao ou olfactivo; optico co- tlslclogw.
1heia: c07'7'l'a(/a, cOl'reame, por corrcza. ela o requere, quere d/~er, São 'cgl. mo 01JUcid.ade; óptimo, como oPttmis11.°) til da sequêl'cia do o"igrm gre2.0 Escl'ncm-sl' igualmente com ('.1 mas, entretanto, flS formas CLIll e fi,!w; predllecto. C?ffiO pt'edilec,ão; pro- j!u thm. prrd'u'a sob a forma elc /, cm- ~lItl'S de \0:;:\1 011 ditongo da sUaba tó- nal, quando. sp comLinan com o )1'0,ecto, como pr01ecção ou
pro]eetor' bC'~a ~l~lll sempre seja pl'off'riclo. rm llica, os deri\'aclos de palavras que trr- nOl1:.e CllC]It1CO o 011 qunlqul'r (!.IS 5UJS
ZJrospecto, como prospecção ou pros: antmetzca c aritmético. mas rlimina- \1',inam ('m e :\centuado (o qual pode lIexoes: qllC1·~-O. quere-o"" I'/"/Ilere-a,
pect'vo; recto, como rectidão; re!lec- se cm a,ma r derivado'.
!'t'plTscllt,lr I\m antigo hiato: ea .. ee): requerc-C/s.
tes, .1eJlecte,. reflectem, como rejlectir;
BASE VIII
[Taleão. I/II/I'ola. ga/roie. de qalé; Qui·
A forma que, fnll~,mit('" \lJ glarejl/{'fo, ret['cta, reflictas, I ejllctamos,
A
.
..
' ,elllve. ele Guillé; polcame (' pOleeiro, fi,l a COlljunça o) a Cjue ell'\I o:'Jgl'm e
etc., como rellectes, rejlectir etc' ses ,COl oantes flllHIS h. c, eI g e t -; pol('
mantém·n,1 'llt-m disso r 111 t()('lS a·
lect
1
.,.
m- ntem . . .
I
I ' .
.,
lo
1 ~,~ s~ eeto, ['0!ll0 ~elecçâo ou sc- 01'" f 'd ~c . .que! . sr.1am m'lda~, qucr 3 o E ~I f\ r,ll-'" com i. e n;\O com e I palavras com)o as r lo 'UÇÔl (")1 l)'IC
eC/lto, septuplo, como scPtu;JliCllr,l· u erI aL, llas f Olmos OIlOl1lU sr lCaS ~m alllP, da
I b l (ollica os adje t' OS 'I figura:
I
" , C!w?r' 1;CI7I·"II'-(/«er
sintáctico, 'omo sin taoTe I x ss ma ~ Q( ue o u~o. as consagrou nOl1ll',tcla men- I I bq all.i \' tJs' cll'ri \"\do~ • Cl~l .( l C l\c·
e 11/
q l/cr; o IlrI e qll
I/ ",',1/ If fIe;
etimologicamentc cs,. táctie a e 'I ae I l' ,.r _alltropOllJlllO~
c topóllil11l s ci ' l (..l - O., SllilXO.
... .
.
,.
llC en
b'''I'
lllbtns
de formação
ve'Iam
'
co, ramo tacticografia' etc
I
(ll~',~C
b IC,I: Jacúb Joll. I'.!oC/b: ha(/L'
.'1)la .
..
,
In
Pr
. d
,.
Dm;id Gad G
111
"
' " • ,ano r lell~e, os qUaJS, são o
~ef ri~~nlle-s~ ~a ('ong~'uência gráfica Josajdt,
'
og,
agoy, f,('/l-,abat.! '-I1,tilclo di. cL'mbinação dos sufixos a
l' )l't'St'n f :H' '"
\ \)g
11.\.';,1 J S
o ultimo numero, quando I r
" ellse "('om 11m ; dI' o'' .
I' . "!\I~'"
ob,.,cr\'ar-~l', alt-111 de unlrlls ~I\determinadas palavras, embora afins i nte.granl-sc também nr<t.\ 1l0rm,1; ,IJa'L'alio ,>Ill p,IIa. Ha.S ~~~dem ana OglCl\ ficien en
·u l~(;ido." V~
t;\lindivergem nas eo~diçõcs
'10 anti opol1lmo Cid em ql\e o d c' scm- p t.- . ..
..
I' ano e ense tes prece i tos:
rar m e se fixa~'am n em que. e.n- pl'e pronunciado; os topónimos lIIaell'id (5 ao. PI/c'.'lI~dOS de. I perteneE'nte ao
1.0 Quando uma vogal llasal tem ouNã I á '
o po.rLugues. f' Valhadolid em '
,
.
PllJa. 101 aual/o. LlalLano, duriensc.
lra
vogal depois dcla, a nasalidaclc e
'U:Cã~ • por ISSO, qu~ harmomzar: as- nunciado. or~ não~'~(' o d ~I~ é PIO- IlaVle71~e. ctCI: acoriano. cabo-!)erdiata Ú com assumpilvo; assunto, subs- lecut ou Calicut
o tOP011ll110 Ca- 110 camoniúno. qOisiano I "relativo a exprcssa pclo til: lialà desialmado,
_n vo, com assumpto, adjetivo; cati- tra nas mesmas' co~J~~c o f <r (,11con- D?mião e1t Góis"), sofocliano, tOI'7'ia~ (arcado, li/a tantif<J c diah:claj) i a
.OC5,
? o ("dr TIJlTL" VCdras"), siniense ("de '::'l'tigo e d'alectaI..

I
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DIÁRIO OFlel L
I ocor-

3· Além dos ditongos orais prbpri -

(Seção I)
Quando as voga1s tónicas i e

Dezembro de 1945

"81-

do indicativo

dos verbos ter e vir,
vêm, mat'cadas com o acen
•
circunflexo para se distinguirem dai
cOlTespondentes da terceira ~oa
do singular, tem e vem, são de emprego exclusivo na. escrita conentf:
preterindo assim as fOlnlaS dissllábicas t"em e v'em, que se COllS Id Cram como dialectais.
De modo anál o. t
só devem escrever-se corr n I te as
formas compostas cont m, CO/lvêm,
mantêm, provém, etc., dlfe ençadll
pelo acente circunfl xo das terceiras
pessoas do singular contém, convém
mantém. lJrot'ém, etc , e por is. o _ se
prescinde da. fOl'lnlls rOUlpostas (/

ro> em fim de palavra, ou em fim de mente ditos. os Quais são todos decres- tão precedidas de ditongo, mas per- Um e
(!lemellto seguido de hüen, representaa nasalidade 'pelo til, se essa vogal é
de timbre a; por 711, se possui qualquer
outro timbre c termina a palavra; e
por 11, se é de timbre diverso de a e
está seguido de s: atã, grã, Grã-Bret ha, lã, órfã, sã-àraseiro (forma diac 1; o mesmo que são-brasense
S, Braz de Alportel"); clarim, tom.

m; flautulS, semi tons,

,;un~uns.

O vocábulos terminados em ã
smitem esta representação do a
1 aos advérbios em mente que defornlem, assim como a derivados
lO qu entrtm sufixos precedidos do
infixo z: cristãmente. irmãmenle, sã?nente, lãzudo, maçã-:ita, manhã::inha,
r omãie ra

m co

1 mento do preeeitos de
o das vogais nasais, imque nas combir.ações do.
~r o in (t lltO o que exprime intecomo o Que exprime negao e en (dlfel'ente do elemento en,
'l' sul ante da proposição em: enjim, enquanto) com elementos começados por
lU ou n, não se admitem, quanto à esc'!' t
normal, as sequên.cias mm e nu,
quats se reduzem, respectivamente,

cente!!, admite-se, como é sabido, a tencem a palavras o:oritonas e são fiexistência de ditongos crescentes, Po- ll~is ou f.eguidas de s, levam acento
dem considerar-se no número deles os acudo p'auí teiú
tlliuiti: feiús,
encontros vocálicos poetónicos, tais os ftlillili,
Que se reprrsentam gràficamente por
•
BASE XVI
ea. eo, ia, it', ia, oa. lia, ue. uo; altrea, áureo, colónia, espécie, eximia,
O ditongo el da tenlllnação eia,
mágoa, mingua, ténue, trfduo,
I me~mo qt:e possa l'oar ei, nunca leva
Os ditongos nasais. que na sua maio- acento agudo. em virtude das diverria tanto podem ser tônicos COIPO gências que neste caso eilitem não
átonos, pertencem gràficamente li. dois apenas entre a pronúncia portuguesa
tipos fundamentais: ditongos consti- e a brasileira. mas também entre as
tuídos por vugal com til e ~ubjuntiva pronúncias de regi- s portuguesas,
vocálica; ditongos constituídos por vo- Escreve-sE',
portanto:
assembleia,
gal e consoante nasúl. tendo rs!:l o ate'a (feminino de ateu), boleia, CrIvalor de ress?n~llci:l, Eis li. indicaçüo meia, Eneias: Galileia, .geleia. h~breia.
de uns e outlos,
1 ideia, nemeza, patulelO, 1Jlatela, do
1,0 Os ditongos constituídos por vo- me,;mo modo que aldeia. baleia, ragal com til e subjuntiva vocálica s~ol deia, c/teia, lam,m-eia. sereia, etc,
Quatro, considerando-s" aJle~laS a. lmPor idêntica falta de pro~lúncia
guagem normal contelllpolalteOS, ae uniforme
dispensa-se Llmbem o
(usado em vocábulos exitonos e deriva- acento a~udo 1"0 ditongo el da termidos), ãi (usados em vocábulus anoxito- narão eico e no ditongo oi de algunos e derivados), ão e õe, Exemplo: mas palavras paroxítonas' coreico

f'em

f"

t' 1'111.

B\SE

XXI

Ao passo que se emprega o acênlb
cu'clll1flexo nas fonnas 'verbais paroxítonas em que um e tonlco fechado
faz hiato rom outro e, pertencente a.
terminação em, prescinde-se desse
acento llas formas verbais e nomi.
cães, <?,ui~wrãe~: mãe, _mãezinha: C?'- epopelCo, Ollomatopeico: comboio (to- nais paroxítollRs em que um o tó·
bas., calbelro, calbra, ,~albo; mao, mao- da~ja combóio, como fl(''(ih de com- uico fechado faz hiato com outro o.
;:ill7w, não, quão (não quam). sótão, boiar' de'Wifo.
final ou seguido de $, Exemplos'
sótão,:inho. tão (não taml: Camões.
creem. dêem, lêem, vee1/! (do<; verbo~
orações, oraçõezinhas, põe, repões, Ao
Jl,\SE XVII
crel', dar, ler. ver), e do mesmo modO . . .
m e a 71: imergir, inovação, inatn lado de tais ditongos pode, por
Assinala-se com o acet'o aguda. descrêem. desdêem, relêem. revêelT~ . ,
(/uer 110 sentido de "congênito", quer
exemplo, colocar-se o (iiloll~O /li: mas nos verbos regulares da primeir;! (dos "erbos descrer, desdar, 1'eler, re1 o dc "não na~cldo"), e não ímmereste, embora se exemplifiqu(' llumR conjug'ação, a terminação dl primeira ver'; mas, ::.em acento circunflexo,
"ir. in oração, innato; emagrecer,
popular como rui, ,ruim. re- peswa do plural do pretérito perfeito I abe'u'oo, cOlldoo-mc enjoa, 7/100, reforma
no/durar, eT;egrecer, enobrecer, e não
na formas do indicativo: amamos,
/ollvámos. I moo, t'OOS,
magrecer, emmoldurar, ellnegrecer, presenta-se sem o til
muito
e
1I!ttI. por obediênc'll lt. tra- etc,. e não alJlamos, louvamos, etc,'
Com as formas do segul'do tipo niwbrecer,
dição.
Sene aqui o acento at:udo, não "elam-5e na. e~crita, tal como' n
E.\5E 7!:In
2 ° Os ditongos con~ti'uido" por vo· para indicar o timbre da vogal tónica. pronúncia ,árias formas onomásticas _
a pronúncia desta carecer de un1- de orl~PIlt greco-hltina
Aqlf"loo,'O ditongos orais, Que (m parte tlln- gal e consoante nasal equiv:llente ,a "isto
,
onâneia
"ão
dois:
am
E'
em,
DIformidade
(nem
sempre
aberta
em
Eoo
ptc
rI'
odem ser tônicos como átonos. disem-se por dois grupos principais, vergem por(m, 1105 seus emprego : Portugal. nem sempre fechada no Bra1I,~::lE x, Il
•
ru o ute a subjuntiva soa i ou 11: ai.
a \ am (sempre átono' só se em sill. ma~ apenas para distinguir da);
•
fapeyas tônico). ef (apenas áto- prega eru fie.{õcs verbais, onde nunr-II correspondentes formas do presente
O rmpre u do acento circunflexo,
o , oi, õ (apenas tônico. ó' (apenas é lícito sub:,tituí-lo por ão: amam do indicativo (amamos,
louvamos, para distinguir formas parolÚtonas ou
, eu, {u (apenas tónico), deviam. esr1everam, puseram:
tc. ), em benefício da clareza do dis- o:oritonas dus suas homógraf!s heno), iu, ou (ditongo b) em (tóllico ou átono e nivelado cur~o, as formas preté-lilas rom terof6nica~ faz-se apenas eru do
ainda dial tal, nivelado na por vezes. t::mto em Port.ugal como quela terminação,
casos: 1.0) quando unIa. palavra com
nO'rm:a1
m o fechado>: 110 Brasil, com e nasalado) emprevogal túnica fechada. é horuógt'afa de
alS, cai ote, deveis, eiraqo, fam ,ga-se eru palavras de categorias mor- I
B.\SE XVIII
I uma palavra sem acentuação própria; •
ja I "'17l7 o~, goivo, goiva, lençóis, fológicas diversas, incluindo fle:orões
Emprega-se o assento a;,udo llas 2, o) quando uma flexão de determinarõ 'dnlLos tafuis, uivar; cacau. ca- verbais, e pode apresentar variantes val:lvras que, tendo vogal tônica da palavra, também com vogal tóCIro d li, el/deusar, ilhéu, illleu.:ito, gráficas, de,ernúnadas pela posição. aberta, sejam llomógrafas de pala- nica fechada, é homógrafa 'de oütra,
pa ou, regougar, Admitem-se, pela acentuação ou simultâneament
fas sem aCl"ntllação própl':a, Assim flexão da mesma palavra em que li
:l_'JIWl"~.m,
xcepclonalmente, à parte pela posição e pela acentuaC'ão: bem fie duerençam: pára, flexão de parar, vogal tónica soa aberta, Assim se_dido
grupos, os ditongos ae Bembom (topólúmo) Belllposta. cem. e para, preposição; péla, substan- ferrnçam, no primeiro caso (em 9 Uf"
ou a) e ao (== âu ou au): o devem. nem, quem. sem, tem. vIr- tivo e flexão de pelar, e 7Jela, com- não se ir:cl\li a forma verbal romo, es- _
..."t ..... nfro. representa.do nos antropó- gem; Bencal~ía, Bcnfeilo. Benfica, inação de per e la; lJélas. plural de crita tal Q\lal a partícula COmo, por . .
11 m
Caetano e Caetana, assim como benquisto, bens, enfim, enquanto, 110- péla e fle,'iio de pelar. e p·las. com- esta poder ter aCl"lltuação própria.:. '
:1105 respectivos derivados e compostos men:arrão, 1I0mel~~inho, nuve/l-.iJlha. inação de per e las: pé/o, também 'I côa, flexão de coar. e coa. combinação
Icaetaninl!a, são:caetano, etc.); o se- tens, vfrgen~,: amém
(variação d f:flexão de 7Jelar, e pelo, combinação de com e a (do mesmo 11l0do Côa
undo, representado nas combinações ámen) , armazém, convém, mantéll de per e lo: pólo, substantivo, e paIo, , topónimo\; cóas, também flexão da
da preposição a com as formas mas- 71illgl~é"l, POré!ll, S:zntarém, também: ombi~~llção d" p01' e lO! pó!os plural: coar. e coas, com,binação de com ~ e
culinas do artigo ou pronome demons- convem, ma71tem, tem (3,"'s pessoas do de polo. e 1'010,. comblllll('ao de por I as: pelo. substantIvo, e pelo. combltratlvo o, ou sejam ao e aos.
plural'; A r ma;:éIIS, desdêlls. convén , e lu~: e t ,
'nação de per e lo; pêlos, plural dl'
Cumpre fixar, a propósito dos dltol - reten: Bezrn:ada, vinl·;II. 111/0
B.Sl: XIX
pêlo, e pelos, combinação de per e 10'1'
go orais, os seguintes preeeitos parti. pêra. substantivo, e pera. preposição
lares,
BASE XIV
A, o;; l~ lÓn~C<1S a e e o do>
arcaica (mas o plural, peras, sem acen,o E' o ditongo 11i e não R sequênc1a
Prescinde-se elo acento agudo 11 , bulo5 proparoxltonos le\ am acento to': pêro, ~ubstantivo. e pera. conjun",cc ica ue, que se emprega nas for- vogais tónicas i e tl de vocábulos oxí- cirl;tmflexo, quando são seguidas de ção arcaira (ma~ o plural, peros, tam- •
de 2.- e 3,· pessoa do singular do t0110S ou pvroxítonos, Quando, pl'ec~· silaba iniciada por consoante nasal e bém sem a~~nto'; Pêra, antropól.1im
Ta,"".~."nt do indiCativo e igualmente didas de vogal que com elas não for- soam invariàvelmcnte fechadas na~ (com accntua .. ao própria, embora de
2,- pesso do singular do impe- mam ditongo, são seguidas de I, til, pronúnci:l~ 1l0l'llH\Í$ de portu~al e, do origem jJl'oclitica', e a mesma conjlllldos verbos em uir: constituis, 11, r ou z nnais de sllaba. ou então Brasil' câmara, pilnico, pirâmIde; cão pero; pólo, substantivo, e polo,
l!ll i, retribui. Harmonizam-se, por- de nlt: a(lai/, lliulco, paul: Cailll fêmea sêmea, sêmola,' cómoro, Ma~ ~ombinaçi\o de por e lo; pólos. p!tllul
t~nto, essas formas com todos os ca- Coimbra, ruim; con~llt!tillte, saindo, levam, diversamente, acento agu,du, d' pólo, c paios, combinação de 1Jor e
os de ditongo ui de sUaba final ou triunfo; demillrgo, influir, sairdes; que nesse caso serve apenas para m- lo, pÓ', I' rIJo e POl', p:'epo:'içiio, etr.
1tm de palavra (a~uis, fui, Guarda/Ui, aboi~ ju- "ai:,
' t "d d
ue en jU'lIha
ltIorllllO, dlcar a OlllCI a e, sempre Q,
,
.
,
11
Rui, tc,); e ficam assim em para e o rainha
I contral.1do-se na mesma posição, não E u~'lm Vllllbem ~ dlferençam no
gráfico-fonético com as formas de 2,
soam. todav;a, com tim~re invari~-; õegu:l~o caso:, ,pode,
fol'll~, ~o
e 3,- pes~oa do singular do presente
B,~SE xv
"el' Dállae, endém;co, gl'nero, proe- i l?retellto
perfeIto do
mdIcatl\ o
do indicativo e de 2,- pessoa do singuDi"pensa-st' o acento agudo na" mio; jellómeno. macedônio. trinômio. i ao verbO. poder. ,e ,pode, forma
lar
imperativo
dos
verbos em air
ó
' d e paiavras paRegul~m-se por um ou outro de~tes '. do presel,l (' dof indIcativo
do mesmo
e emdoocr:
aI.'
I, sai; mõi~, remói, vogais t nicas I e ti
d
t <I
.....
roxitonas, quando elas são precedIdas doi' empregos o<; vocábulos paroxí-: verbo: demos, orma o presen r , o
~o;:o E' o ditongo ui que representa de ditongo; nos dit?ng06 tónicos, iu tOll~S que, precisando de acentuação' conjuntivo d,o,verbo
e dde7°~i
sempre, em palavras de origem latina, e ui, quando precedidos de vogal, e gráfica. se encontrem em condições mit do pretento perfe to o 11 ca Ia união de um ti a 'um i 'tono seguin- na vogal tónica u, qU~lldo, n~lla pa- idênticas, Assim'
ânus, certâmel/, ~o, do mes_mo verbo (embor~ nesta
N"o
divergem,
portanto,
fOl'mas
lavra
pa,l'oxitona,
está
precedIda
de
telltâmen:
mas
Amon,
bónus, VellltS, ultima flexao nem sempre seJa abçr·
te,
..
t
ta 3. vogal tonica).
como fluido de formas como gratuito, i e segUIda de ~ e outra consoal~ e,
BASE n
Feita esta I1mltação, prescinde-~e
E isso não impede que nos derlvados E..'templos dos tr s casos: btt'uca, 0do acento circunflexo em grande núde fonnas daquele tipo as vogais ti e i caiuva, cauila, tauismo; Clt 'fI. ill
A. formas monossilébi<;as da ter.
"I'à'''llt
111rro de pal:\vra com \'O!!," aI tónicasepal'em: fluidico. !luide:- (u- I .
flr ;u, pal"~ semiusto
,'1')1'.\
oes~oa d o t) Iura I d o"
",
"'~''''''''"''n~
p.
I

-

voca-j

P

dar

fOt-

.e

Lote: 29

Caixa: 100
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fechada que são homógrafas de outras
com vogal tónica aberta. Quer dízer:
conquanto se distingam na pronúncia, não se distinguem na escrita for'ma6 como: acerto (é), substaiativ~, e
acerto (é), flexão de acertar; açores
(õ), plural de açor (do mesmo modo
o topónimo Açores). e açores (ó), flexão de açorar; aquele \ê), pronome,
e aquele (é), flexão de aquelar; aqueles (ê). plural de aquele, e aqueles
(é). também flexão de aquelar,' cerca
(ê), substantivo, advérbio e elemento
da locução prepositiva cerca de, e cer. ca , (é), flexão de cercar; colher (êl,
rerbo, e. colher (é), substantivo, cor
(õ), substantivo, e cor (ó), elemento
da locução adverbial de cor; do1ttore.~
(6), plural de douto!', e doutores (ô),
1rexão de cWuto!'ar; ele (é), pronom/',
e ele (é): nome da letra l; eles (ê),
plural de ele (ê), e eles (é), plural
ele ele (é); esse (ê), pronome, e esse
\é). nome da letra s; esses (ê), plural de esse (ê), e esses (é), plural de
esse (é); este (é), pronome, e este
(e), substantivo; esteve fê), flexão de
estar, e esteve (é), flexão de estevar:
tez (ê), substantivo e flexão de fazer,
efez (é), subsbntivo; fora (ô), flexão
ele ser e ir, e fora (ô), advérbio, interjeição e substantivo; josse (ô), tambéln flexão de ser e ir, e fosse (ól .
flexão de fossar; ingleses (é), plural
de inglês, e ingleses (é), flexão de in·
glesar; meta (ê), flexão de meter, E'
meta (é), ,substantivo; nele (é), combinação de em e ele, e nele (é), substantivo; oca (Õ), fEminino de oco, e
oca {Ô), substantivo; piloto (ô), sub~
tantivo, e piloto (ó), flexão de pilotar,' portuguesa (ê), feminino de português, e portuguesa (é), flexão de
port1l;guesar; rogo (ô), substantivo, I'
rogo (ô), flexão de rogar; seres (él.
flexão de ser (ê), e Seres (él, nome
de povo; transtorno IÔ), substantivc.
e transtorno (Ó), flexão de transtornar; vezes (é), plural de vez e ve~es
té), flexão de vezar; etc.
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las, àqutlo, àqueloutro, àqueloutro,
àqueloutros, àqueloutras. Mas, se tais

formas, em vez de se contralrem com
essa preposição, se contraem com uma
palavra inflexiva acabada em a, pOl'
exemplo pra, já o acento grave rtão
tem cabimento, porque as duas partes se escrevem distint,as, apesar ele
foneticamente unidas: pra aquele, prl!.
aquela, pra aquilo, etc, (a ,!- a= a aberto), tal como para aquele, para aql/ela.
para aqullo, et.c.

'I'raga-MoUrOl,

Tl:inca-

e) nomes que assentam ou corre pondem directamente 1\ compostos d<
vocabulário comum em que há hífen:

Capitão-Mor, co~o capitão-mor; Norte-americanos, como n07ie-americano;
tituiria, depoimento, esminçar, faiscar, Peles- Verme 111 as, como pelc-vermelha;
faulhar, oleicultura, paraibano, TeU- SI/I-Africanos, como snl-africano; Tonião, abaiucado, auiqui , caiu má, callüi, do-Poderoso, como todo-poderoso.
piauiense; aguentar, anguijorme, arLimitado a ssim o uso do hifen em
gu~r,. bilingue, ~ingueta, linguista,. li~!-l ~ODlPoSt~s_ onomásticos formados por
gul.Stico; aproptnque ~com a vanaçao I Justaposlçao de vocábulos são \'II1'illapronpinCjue) , c:inquenta, delínquem I dissimos os compostos do mesmo tipo
(com a variação delinqúem) , eque~- I que pr€'Scinclem desse sinal; e apenaIS
tre, frequentar, tranquilo, ubiquid4de, se admite que um ou outro o tenha

I

BASE

xxvur

Emprega-se o hifen nos compostos
em que entram, foneticamente distinB.\SE XXV
~.
tos (e, portanto, com acentos gráficos,
O topónimo Guiana e os seus der!- ' se os têm à parte). dois ou mais subsvados, como guianense e guianês, posto ~ntivos, ligados ou não por preposique o u seja foneticamente distinto çao ou mltro elemento, um substa.ntivo
do g anterior, formando ditongo com e um a~jectivo: um ad~ectivo e um
o, i ~eguinte, dispensam, por simpli- sUbSta.n,tIYO, dOlS ad;ec~lvos ou um
flcaçao ortográfica, o acento grav~ adj,ectho e um suJ)&tantlvo com valor
com que poderia assInalar-se tal. dis- adJectivo, uma forma verbal e um
tinção.
s~bstantivo, duas formas veroois, ou
Segue o modelo de Guiana, dispen- amdn outras com~Inações de palavras,
sando igual emprego do acento grave, e em que o c~nJunto dos e,le?lentos,
a forma Gttiena, aportuguesampnto do ma~1tida. a fo1oça~ da composlçao, f;)1'ma um sent?do unico ou uma aderentopónimo francês Guyenlle
Cla ~e. sentidos. Exemplos: água-deBASE XXVI

bra-Dentes,
-Fortes;

eID. parte, se o exigir a analogia com
19nm dos casos supracitados ou se
entrar na sua formação um ,rocábulo
escrito com hifen: A elos Francos \ povoação de Portugal), Belo Horizonte,
Castelo Branco \ topónimo e :mtropõn'·
mo; com a var~ação Castel Branco '
Entre Ambos-os-Rios, Fiyueira da ro .. .'
Foz Tua, Freixo de Espada à CintCl,
Jw,; de Fora, Lourenço Marques, Minas Gerais, Nova Zell1ndia, Ouro Preto .
Ponte de Lima, Porto Alegre, Rio
Janeiro, Santa Rita do Passa-Quafrc
Sao IOU S.) Mameele de Ribatua, Torre
de Dona \ ou D,) Chama, Vi/a Nova
ele Fo.z Côa. Entretanto, os derivado,

a,

directos dos compostos onomásticos em
referência, tanto dos que requerem como
-c~lonta, arco-da-velha, bispo-conde, dos que dispensllm o uso do hifen, nib?'meos-de-princesa, cor-de-7'osa(adjec- gem esle sinal, à maneira do que' sutwo e substantivo invnriável), decretO- I' cede com O/l derivados directos de
-lei, eroo-de-santa-maria, médico-ri- compostos similares do yocabulário corurgião, rainlla-cláudia, r08a~do-iapáo , 1\T·um , Qller dizer: do mesmo modo
tio-avô; alca~de-mor, am~r-1.!erfeito, 1 que ~~. , escre ve, por exe~'plo, bem-o'ecaol a-cega, cnado-mudo, cT1stao-not'o I -que I ~ITlI10 , grande-oflCtalato
'r"~:'<;':r' .
f
j '
'
' ,

Independentemente das contracções
como à, àquele, àquela, àqui/o, àqueloutro, etc., que o acento grave diferença de a, aquele, aquela, aquilo,
aquelotttro, etc. (veja-se a base XXIV)
apenas num caso s
t'
e emprega es e
acento para distiJ1guir uma paI ' d ogo- atllo, guard.a-noctuTno, homem- I -lIlestrado, guarda-moria, pá.ra-q/lecU$sua homógrafa heterofóni . aVia da -bom , ,lugar-comum, obra-prima, uw- ta, santa-ji!zal E'ml!armonia cV' bn
uma forma com vogal abel~~' e!u~fra~ ' gue-frto;
alto-relevo"
bai xo-relevo ,l -me- Quel', gral/de-oficial grão-mt.ln .
ba átona está em homogl'afia com ou- ~:l~~~l~t~a.s , bo~-n;va ü?secto) , ~ra::- ~lIarda-JIIo/', ,p~rabqllerlaS~ sa.nta-f·
tra que lhe ' é etimologicamente pa.~ I?a, . ~r:o- uqll~, .71tá-cnaçao, Ber e e;;rc:ve17e, elo-hom,onttno, d
raleIa e em que a mesma vogal é sur- ~;:~:~~-71~!S. ro" pnmez/'o-s~gen:I?, C~ ~ 1 ~r;z?:~ e,: ca:t~lo-vidense, ( .
da, pelo menos na pronúncia portu- r;, nco- wtmem, segw a-fel- E s, e,: se . ; l'-, ~s?mto-san I · .
guesa. Assim se di! '
.'
ra, segun o-sargen o; amarelo-claro, spzn o
allto; 1 uz z-jorauo, de Jui ..
interjeição usada no ;l~nç~mp ~gora. azttl-escul'O, azul-jerrde, azul-topá~io, d~ Fora; ponte-lirncnse, de POllte cle
e ctgora ad ' bi
~ e _e or ugal, castanho-escuro, verde-claro, verde- Lzma; porto-alegrense, de Porto Alejeição' Ó , v~r ~, ~o~Junça~ e. inter- -esmeralda, verde-baio, verde-negro, gre; são-tomense, de São (ou S , I
BASE x:nu
artigo' d~f~;1i~~ ~~ o~mas ar calcas de esmeralda, verde-gaio, verde-negro, Tomé;' vila-l'ealen se, de Vila Real.
Escrevem-se com acento grave, na
trativo
p on~me demons- verde-rubro,' conta-gotas, deita-gatos,
Convém observar, a propósito. \j
parte anterior ao sufixo, os advérbios
e
S
lobeisn'10 eqO;, a'l °t , •D·qr· preg,I. d a1', finca-pé, gUCl.rda-chuva, pára-quedas Ias locuções onomásticas las quais d :em mente que provêm de formas In..'\r- P . v
Ulva en e'. o"m',
'
pergun: ir (ve'a-se
,.,' 110"'1001
. 1;or t <l-bandeira,
quebra-luz, torna-via-• f erem dos compcstos onomãstj co~
cadas com acento agudo: beneficaJ
a 1." ,_ xl, e p7e- gemo troca-t i nta s; p'ixa-p :;..;;a, rnge- como quaisquer locuções diferem d~.
.,"
mente, contiguamente, diàriamente' gll:" . l li' ; l~C .
-7'llge; a ssim-a .~ .\i m (advérbio de modo), quaisquer compostos, isto é, por n~
• agradàvelmente, distraidamente, ge:
Em vi:tude desta limitação. dis pen- bem-me-quer, bem-te-vi, cllOpe-não- constituirem unidades semânticas ou
mtlnamente, heroicamente, miudallun- sam o acento gro.ve muitas palavras molha, diz-que-diz-que, .mUs-qlte-per- aderência.s de sentidos. mas conjunto~
te,' miJ,mente, sOmente.
com vogal átona ~ber ta que são ho- jeito, marin-já-é-dia, me 11 o !r-mal vocSibulal'es em que os respectivOE
Do mesmo modo, e.&cl·evem-se com JIlógrafas de outras e111 que a vogal (:::: "sofrive-Imente ") , me nos-mau componentes, apesar da associação que
acento grave, na parte antel'ior à ter- correspondente, pelo 111('1106 em Por- (:::: "sofrível") . Se, porém, no conjun- . f,orn~am , têm os seus sentidos indiviminação, os derivados em que entram tugal, é normalmen te surda. Nive- to dos elementos de um composto, está uuall~ados) dispensam, sejam de qu
sufixos preeedklos do infixo ;: e cUjas Iam-se, portanto, na escrita, sem perdida a noção da composição, f az-se IespéCie forem, o uso do hifel1, sem
formas básicas são tam~m marcadas embargo da sua dife13l1ciação na pro~ a ag~Utinação com~leta: girassol. ma- prejuízo de este s~ manter em algum
eçm acento agudo: chiLvenazinha, lã- núncia, .formas como as seguintes: clrepérOla, madTl'sstTva, pontapé.
I componente que Já de si o p().~ua ·
bio~nho, '!ôdoa2ita; Wiazfnha, fau- acerca (a ." é), advérbio e elemento
De acordo com as espécies de com- America do Sul, Beira Litoral, GCliia
lhc: Ztta, martirzinho, ôrfãzinha, rep- da locução prepOSitiva acerca de, e postos que ficam indicadas. deveriam , Cisalpina, Irlanda do Norte,' Coraçfro
t~~itos; aneizinhos, avõzfnha, cafezei- acerca, flexão de acercal'; aparte (à) em princípio, exigir o uso do hífen to- de Leão, Demónio do Meio-Dia, PrÍlIro, chapeuzinhO, .
chàzada heró!;;[nho substa.ntivo, e apal'te, flexão de apal'~ das as espécies de compostos do voca- cipe Perfeito, Rainha Santa; etc. E.<.'
,
mazona, pêzito, pezorro, peZ1ldo, santa- tar; asinha (àl, diminutivo de asa, e ' bulário onomástico que estivessem em tão assim em condições iguais AI>- dI'
-fezal, sozinho, vintenzito.
asinha, advérbio; ave (ê). interjeIção ' idêntk as condições morfológicas e todas as locuções do vocabulário coBASE XXIV
(consequentemente, ave-mari«. e não' semâlnticas, Contudo, por simplifica- mum , as quais, a não ser que algum
Segu~do o modelo das formas
e avê-I/Utria) , e ave, substantivo; mo- ção orlográfica, esse uso limita- i', I dos seus componentes tenha hífen (ao
às, resultantes da coritracção da prepo- lhaela (o), substantivo, e molhada fle- apenas a alguns casos, Lendo-se \' 1 1 deus-dará, à queima-roupa, etc.), insição a com as flexões femininas do xão de molhar; pregar ( e), verto. e consideração as práticas corrente.", ,eiramente dispensam êste sinal, como
artigo definido ou pronome demonstra- pregar , também \"erbo; sCllve (ê) in- Exemplos:
se pode VCi' em exemplos de vÍ\.rias e~terjeição, e salve, flexão de salvar,.' etc .
a) nomes em que dois elementos s pécies:
tivo o,. emprega-se o acento grave nout ras contracções da mesma preposição
BASE XXVII
,ligam p?l' uma forma de artigo: I .a l locuções lbstantivas : alma de
f
Albergan a-a- Velha.. Motll e1n Or-o~Novo, can taro, cabe
de motim, ceio di
com ormas do mesmo artigo ou proO tl' v, "' J , sinal de diérese, é Lltei - Trás-os-Montes;
I guarda , cr iad
de qu.arto- 1/l0ÇO de re• no.me., e bem a.ssim em contracções
I cad os, sala e visitas;
• 1,dentlcas em que o primeiro elemento ramente suprimido em palavr ~s por b) nomes em que enLram os ~
e uma palavra inflexiva acabada em a. tuguesa,s ou aportuguesadas, Nu n se- mentoS grão e grã: Gl'á-Bretlf11oo, b 1 uç s adjetiv8J;: cor de açaExemplos: o e ÕS, contrncções da dita quer se emprega na poesia, mesmo Grão~Pará;
Irão,
de café com ~eife, cor de
1que haja separação de duas vogais que
c) nomes em que se combinam si- vinho (casos difenen,tes e c07'-de-rosa
repos çao (correspondentes às com- normalmente formam ditongo: sau- metricamente formas onomásticas (tlll que não é locução, mas verdadein;
- formas
:naçõeso normais
e raos)
ainda que tetras-- como em b'Ispo-conel e, médico-cirur~ composto, POl' se ter tol'nado \U1idade
e OS. proao p
' " com as dade, e não sa';ldade,
••
t
'
, (L, _pros e ".as, silabo; saudar, e não saiiãar. aInda. que gião, etc,): Austria-1:lungria, Croácia- semântica);
:~~:a~~~~s de pra, reduçao da prepo-,trissílabo; etc.
-Eslavónia;
c) locuções Pl'onominais: cada
os eM' com as quatro. formas Q,
Em vi:tude desta supressão . abst.raid) nomes que principiam por um êle próprio, nôs mesmos, ?IÓS nut.."
•
. -se de Sinal especial , quer pRTII. distin- elemel)to nl'ba l: Passa-Quatro, Que- quem qller' gllt u in, Im s ao · ...o,,,t..·()J

.

'A

Anàlogamente, faz-se uso do acento ' gtúr, em silaba Mona , um i ou ~ de
grave nas eontracçõea da preposição uma vogal da. sUaba anterior, quer
a com as formas pronominais demons- pu-a distinguir, também em silaba átotrativas aquele, aquela, aqueles, aque- na, um i ou u de um ditongo precedenlas, aquilo e com as compostas aque- te, quer para distinguir, em sílaba
loutro, aqueloutra, aqueloutros e aque- t6nica ou átona, o U de gu ou qu de
loutras; àquele, àquela, àqueles, àque- um e ou i seguintes: ar ruinar, cons-
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cf> locuções adrcrbiais: à parte bliolecário, st,b-hepático, sub-rogar; Rio de Janeiro-Petrópolis; o desafio de aglutinação \·ocabular. quando
11m
hlote-f,e o substantivo aparte) de mais sob-roda, sob-roJar:
xadrez I/lglaterra-Franca; o percur- elemento ou fracção respectiva per-_
(locução a qu~ fe cC!1trapõe de 11!e- 8,°) compostos formados com os [O Lisboa-Coilllbla-Porto.
tence propriamente a um conjunto
110'; not::-sl' icmais, advérbio, conjuIl- prefixo:> circum, quando o segundo elevoeabular distinto: d"'Os Lu.slad«..~.
B.~sF' XXXIII
d" •O s S ertoes";
I 7z, 11t ou n;
'-, etc,). dcpois de amanha, em men t o come('a por voga,
n'''Os Lusladas".
el11Ul, por certu, por isso:
cireu1lL-an bicntc,
LI ewn-hospitalar,
E' inadmis<Ível o u~o dl 'apóstrofo n'''Os Sertões": 1Jel'''Os Lusiadas".
e) locuçõzs prepositivas: abaixo de, circu1ll-murado, circu1lL-navegaçâo;
nas conbinações das pl'eposiçõ~s de e pel'''Os Serlões'. Nada obsta, C011'"
9°) compost{);s formados com o pre- em com as formas do artigo defi- tudo, a que estas escritas sejam
rrcerca de, acima de, a fim de. a par
«e, li parte de, apesar de, aquando fixo co, quando êste tem o sentido dc nido, com formas pronominais di- substituídas por empregos de prepo, debai.ro de, .;;nquanto a, por baixe ",1 par" (' o Ioegundo el8mcnw tem versas e com formas adverbiais (ex- sições íntegras. se o exigir razão esvida autónoma: co-autor, co-dialecto, ceptuado o que se estabelece nas ba- pecial d(' clareza. cxpressividade ou(e, por ciJna de, quanto a;
ses xxxv e XXXVI). Tais combinações ênfase' de "Os Lusíadas", em "Os
1 locuções conjuncionais: a fi11l de co-herdeiro, co-proprietário;
10,0)
compostos
formados
oom
os
são representadas:
Lusíadas. por "Os Lusíadas", etc.
ao passo q'!lC, contanto que, logo
prefixos com e mal, quando o seg'ul1.0)
por uma só forma vocabular,
As cisões Indic1das são análogas ,as~ e, por conseguinte, visto como.
do €1eme!lto começa por vog'11 on 11: se constituem, de modo flxú, uniões dissoluçõe~ gráficas que se fazem, emB.\SE XXIX
com-aluno, mal-aventurado, mal- IU- perfeitas:
bora scm cmprego do ap strofo, ' etn.
Emprega-se o hffen em palavra~ morado;
a) do, da, dos, das: dele, dela, de- combinações da preposição a com
i rmadas com prefixos d~ origem gre- 11.°) compostos formados com c. les. delas: cles/e, desta, destes, destas, palavras perttnccnte~ a conjuntos
a ou latina, ou com omil'os elementos elemento dê aliJem grega pano qU:\Il- disto' desse, dessa, desses, dessas, vocabulares imediatos; a "A Relíquia",
!lálogos de origem grega (primitiva- co o segundo elemento tem .ida à disso; daquele, daquela, daqueles, da- a "Og Lusíadas' (rxen .")los: expres.~....;.....:n:;.Le", ndjectivoo, quando convém não parte, e COln2ç:l. por vogal ou 11: pan- Quelas, daquilo; destoutro, destoutra, sões importada" a "A Rellquia"; reaglutinar aos elementos imcdia- -americano. pall-americanismo; P(,m- destoutros, destoutras: dessoutro, des- corro a "Os Lu iadas"). Em tais
• por motivo de clareza ou cxpres- -helé71íco, pan-helenismo;
soutra, dessoutros, dessoutras: daque- casos, como é ób\lo. entende-se que a
IV dadt' graiíca, por ser preci~o evl12,0) compostos formados com o loutro, daqueloutra, daqueloutros, da- dissolução gráfi a nunca impede na
má leitura, ou por lal ou tal pre- prefixo bem, quando o segundo el~- queloutras: daqui; dai; dali; dacolá; l:itura a combimcão fonética: a A-:::
.1 o ser acentuado gràfica?Iente, As- ment{) começa por vogal ou li, ou e11- 1dOll~e; dantes (-:: "an~igamente"'; I a . a Os
ao, etc,
1m o documentam os segumtes casos: Itão quando começa por consoante, masl b no, na, nos. nas. nele, nela,
D\SE xxx~
1.0 ) compo.s:os formados com os pre- I está em perfeita evidência de s'nti- I neles, ne~as; neste, nesta, nestes,
fI
contra, extra (exceptuando-se do: bem-avent-:lrado bem-aventuran- nestas, lIlsto: nes~e,
nessa, nesses,
Pode cincllr- e p0r melo do apósàOl'dlnánoJ, infra, intra, supra e ça, bem-lwlnoT!tdo; 'bem-criadO, bem- 1lessas, nisso: naquele" naquela, na- trofo uma contracçi.o ou aglutinação .&.
~l :a, quando o ~egundo eLmento tem -fadado, bem-fazente, bem-fa.zer, bem- qlleles. naqz:elas, naqUIlo; nestoutro, vocabular, qUl'ld0 um elemento ou . ,
d à parte e começa por vogal, lz, -qllerente, bem-quer~1, bem-vindo;
nestoutra, nestoutros, nestoutras; nes- fracção respe' tna é ionna pr nom!·
1
J1 s: contra-almirante, contra-har13,0) I'ompo:t{)s formados com o solttro, nesso/ltra. nessout1'O~, nessou- nal e se Ih" quer dar realce com o
f
1 ico,
contra-regra. contra-senha; prrflxo sem. quando este mantém a tras: naqueloutro, naqueloutra na- uso da mai ·1.<?Ul.t
(veja-:;e a base
ra-axflar, exfra-humano, extra-re- pronúncia própria e o segúrdo elem n- queloutros, 1laqueloutras; nUJIl, numa XLV): d'Ele' ,,'Ele, d'Aquele, n'Aquele,'
mentar. extra-secular; irtfra-axi-I to tem vida à parte, sem-cerimón a, nuns, 1l10na,: 1Ioulro, noutra, nou- dO, n O, ,~e:'o, ~t'O, t'O, lh'q, ca.•
I
lu/ra-hepático, infra-renal, infra- se/n-nún.erlJ se'il-razão'
tros, 1!OIttras noutre//!; nalgum, nal- 50S em qt c
- ',u~da part(., forma.
l' iu.tra-hepátieo mt
I'
'
,
91L1lla 1l'(lgull~
nalgu/llas, nalguém. mascullIl.... e
!lI ca'vel a Deus. a
,
,
ra-ocu ar. In14,0
com 1.JOst05 formados com o al
I Jesus etr . ti Ela nEla
d' Aquela·
w'ano' supra-axilar, supran go'
."
"
, '
"
,
, .'
co, ~uPl'a-renal; supra-senswel' prefixo c.r, qt.ando este tem o ~n~tdo
2,°) por t m \ ou duas formas voca- ,11 ~quela, d A, I' A, pcl 11, l ' A. tA,
-humano, ultra-oceânico. ui/ra: de CeSl"lm ntn ou estado antenor: rI- blllares, se 1\1\ constituem, de modo fIh A c'1fsn~i e~l que a sl,'~undl a, p~l;ãe,
nanflco, ultra-som'
-dircctor, ex- primeiro-ministro, er- fIXO, uniõe r e rf 'ita (apesar de se- orma em, n. la. e ap ICu\€ a .u e
° COIIlpo.t os f orma' d os com o.s eI~- -rti;
rem correllte~ com esta 'cição na de Jf'SUS, a Prov d 'nela, etc, Exem·
. "
f
'O
15 o I co:UPo ,tos, formados com os pronu'1eia
portugucsa): de um, de pIos, f r,á'SICC '
, c ,'" lamos n, .'1"e ~W,
ntos de origem gl'e''''
to I'
q n o o ,to, neo. prefixos nce e VIZO (s~lvo se o sc- I uma, de 1l1l~. de umas, ou dum, duma. SalLull, cs e' milagre
revelou-m O.
gundo gulldo elemento não tem vida à parte: I d'lns. dUllla~: dr algum, de algumas, está n'Ela a 1l0S''l esperança; pug"
vog , 1,
u ,P~o-ed~~~~Ç: vlce-dómino) , ou com os prefixos soto de algzt1l.ç, de algumas, de alguém, úe 1lemos pcl'1 q'le c nos~a padroeira,
-ntrato, auto-sugestâo: neo-esco- e sota quando sinónimos desses: viCe- algo, de al[}'(Te~. de alhures ou dalA semelhança das cisões ;ndicada~,
-almirante. vice-cônsul, vice-primeito- gum, dalguma, dalguns, dalgumas, pode dissolver-se gràficamente, posto'
IW, neo- 'tclénico, neo-republicano
't f
1 -socialista; proto-árico, proto-his: -ministro; rizo-rei, vizo-reinado, ví;:o-, dalgué"l, dalgo, dalgures, dalhures, que ":m tl o do ap,os_"c c. uma com-reinar,
soto-capitão,
soto-mestre, de outro. ae outra, de outro', de ou- bmaçao dI prcposlçao a
com uma
ro, proto-romântico proto-sulfure- soto-pilote>; sola-capitão, sota-patrão, tTas, de outr '7/', de outrora, ou dou- forma pr r miraI realr3.da pela
pseudo-apóstolo, pseudo-ret'elacão
•
P 'c'tdo-sábio;
, sota-pil%;
(ro doutra (107'/ros, doutras, dou- maiúscul,
a O, a Aqz "Ic, a A, a
r
~~,
f'
'trem, dou/"clf(!, (1" aquém ou daquem, Aquela r It€'r,dendo-~€' que a disso lu3.° comp03tos formados com os pre- ,16.. C"I~!>c ,t{ ~ OImados. com pre- ce alp/I Ql, dalém; de e'!tre 0'1 ção gráfl 'a I UI ca l'npeac na leitura
11 os anti, arqui e semi, quando o s'- flx.oS que ;c"n a?('ntos g-ráhcos, como I dcnt"c,
a combll1::,çao foneUca: a O -:: ao,
elenlf'nto tem .ida à parte e ale?/z, aqltem, pos (para~elo ~ pos) ,
a Aquele
a jlu!le etc
Exemplos
lO
,
pre (p<u"I~lo de pre) , pro (com o senDL' U('crdll ('om o>, eXf'mplo~ d('ste frásicos: a O que tudo pode' a .4queia
m "a 'por
/, I, T ou s: anti-Tzigiéni- tid{) ele "U !avor de"), recém: ale1/l'
.
'
ib
ultimo
tlPC tanto se a dmlte
o uso II que 1l0S pr'ltene,
co; an t 1- érico, anti-religioso, anti_ em't.
' I' '
, ,
-Atlântico, além-mar; aqué1ll-Atlân- df. locução '1clvcrbial de ora avante
I a, arq~t, It~erbole. arquz-Irman- tico, aquém-fronteiras; pós-glaciário. como do adn;rbio que repre:scnta
"
&\5E XXXVII
ad:.
arqul-rabzllo,
arqul-secular; pós-socráttco: pré-histôrico, pré-socTá- contracção clt:; SCl.< três el(mento'
Spmpr(' q.le, no interior de uma
e n~-homelll <eml-llllerno, semi-recla llw' pró-britânico
pró-gerJl!â J/;oo' àorat'an fp ,
pahvr' cc lll'1osta s~ d i1. valiàvelzl-selvag '7'Z;
I rcc:m-r a~a(l( l"CI'II'-ll"<cido.
Re1;\t! 'ame lte à
combinações d .. mente, t nto em Portug,\l como nO
4.°1 composto. fonn,ldos COI1 (,s prl'{lI 'posic'w em com formas articulaBrasil, a di. o d) c d 1 prel)osição
IASF xxx
I
os ante, entre (' solJre q\,.lIlc1o o sen , e pr )~OI~jnab, observe-se que - de, em. re"'a-, e o apostro~): co.bra·
elo elementJ t~m vida à parte ('
Empr ao I ífen nos vocábu') gltimallld'tc co~xistem com elas, abo- d'água, copo ri agua (pLmta, etc).
ça per h' ante-histórico en/re- tennlll' ,r • r -t.fix')s de origem tup. I [d,~'l pe: \ tradição ela Lingu~, _cons-I galinha-d ar,l 'I mae d'( yl!a, pau-d·á.
lI, sobrc-hUlna1lú;
-gJar ri Cj.J(' represc.ntam forma~ atl- tI uço(' em qUE es, a preposlçao se flua, pC!'I-d C!lho, pau-d arco, Dando'ject!v,\<, (omo aço 71 guacll e mzri!/l nfo combll"1 cem tais formas, em o se. porém o (. 'lC clt:' ('s
elisão ser
,O) como) to:; !crm ldc. C0'1. o p 'equando o oru 1 !I'O elemento aCllba
110, ef' 11 I!
nu n, em a'gum estranha à pronúnci br :.sileira e s6
hlpe r , ir'ter e super, quando o em vcg.\1 a' 'll.l< da gràf'c:.llllente ou
1 (/1[1 r
cm outro
1lou ro, etc.
se verificar n PliltU!u('sa, o apóstrofo
ndo elem nto tem vid.l a parte' quando a 1l'0,lUT'ri,. exige a distinção
'
é dislJen<a 1<>, ('.rrevendo se G prepoBISE XXXIV
omeça pcr h cu por um r que não gráfica do dob elelllf'llto
aJllor{sição em • )J'I'1, ÍPtC'vl'lI' ol/mcle-deliga fonetIcamente ao r an',enor' -guaçu, aI/alá 1J1iri1ll al1dú-aclr Cl'QJ clt \ p 'pos1çãc ele ~" rom- -ama, m.acc.-de-adl'o, 11lá rJ-de.-obra, pér-humano; 171ter-TzelCnlco; mter- ptllL-(!<'u, Ceúra-f,1 rzlll.
bll a tor.1 a forma 0 ar.iculan" .lU -de-al/ere..
'
tente;
..pe.r-hoTlzelll; super-repIO lOrl. 1, o, a,
M e as, ou (..Jm
Observe' c ue no primeiro caso
E',C XXXI
ql ntado;
q·taisc.t. 'r n • • \ lllL ou adverbios co- (elisão 11 \ \uá\'l') G Ollpre 'o do
s
meçac c por \ )' " mas acontece t; - apóstrofo dI pc~sa o 1'1fen ,entre 11
Elllpref!,a-~(
o
hífen
nas
lIg
..
coe
da
6 o) compostos formados com os p"e
i nedi 1t.l,
i s ab, ad , ob, qu.::ndo o segundo prepos.c;ao ele as formas !ll:)nos~ilabl t. rer.l l ,I pai vra, integradJs en. preposiçãc e o li me.
cas
elo
pl'(
en
do
indica
t.
~o do \'t.r- cc.n~ I'Jço < de infil.itivo, não ><;e emmento <!omeça por um r que não
XXXVIlI
r
li a foneticamente ao b ou d an- bo harer: /tl'l-'/( has-cJ, lia-de 71t.' s- preg \ o '1'0. 'l'ofo, nem se funde "I
Empre <l e o apó tr :) nas lig':) ep0sLç- o c n. a forma imld.ata
rlor: ab-rogar; ad-renal; olJ-rcptí. -dc, Ilão de',
c santa , nc.:'
e< 'I't \'endo- (esta
duas separaaa- ções das form Sa/
cio;
rta
'1 rn' , a f m dI' ele compreender: mes do I.a ' .0gl), qU.l1' j) Im
7,0) compor'os formados com o prc'E o hífen que 5° t'mprega, Pião apesar de nao () ler risto; em t'l"tude representar 1 ellsa) das vogais fin 's
! :0 sub, ou com o seu paralelo sob, o travessão, para ligar duas OH mais dt o~ "08WS 1)ai~ serem bondosos, o e a' Sant'AI1a, S'lllt'Iaqo, etc.
uaudo o segundo elemento começa palavras que ocasionalmente se com- por cau<a de aqui estare.,
pois, correto e' cnv t:
Calcada der b, por II (salvo :;,e não tem vida binam, formando, não propriamente
Sant'Ana, Rua de Sant A1Ia, culto
B. S xxxv
uWlloma: subastar, em vez de sub- vocãbulos compostos. mas encadeade Sant'lago OrclrJ" de Sant'laqo. tar> ou por lUH r que não se liga mentos vocabuhues: a divisa LiberdaF.lI-<' '1. do apóstrofo para cll'- \r.~, se as 11 ,:,cõe
Co, te
géne'"
neUcamente ao b anterior: sub-bi- de-Igualdade-Fraternidade; a estrada (ir g '" lCflmel te uma contracç c OH como é o caso de t S !li 'lU ,5
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DIÁRIO OFICIA

Sábado 8
Sant'Ana e

,

se tornam
USE XLn
perfeitas unidades módicas, soldamEscrevem -se com maiúscula inicial
Be os dois elementos: Fulana de San- os substan tivos que designam a ltos
t ana, ilhéu de Santana, Santana do conceitos políticos, nacionais ou reliParn aíba; Fulano de Santiago, i lha giosos, quando se empr egam sintetide Santiago, Santiago do Cacém.
camente, isto é , com dispensa de
Em paralelo com a grafia Sant 'A na quaisquer qualificativos : o Estado, o
e congêneres, emprega-se também o I mpério, a Nação; a L íngua, a Pátria,
a póstrofo n as ligações de duas for- a Raça; a Fé, a I greia, a Religião .
m as antroponimicas, quando é ne- Exemplos frásicos : beneficiou o Escessál'io indicar que na primeira se tado; foi grande c/ator da L/ngue!;
elide um o final : Nun'Alvar es, Pe- propagou a Fé.
Sant'Iago,

dr' Alvares, Pedr'Eanes.

Note-se que nos casos referidos as
tAS!: XLIII
escritas com apóstrofo, indicativas de
elillãb, não impedem, de modo algum,
Escrevem-se com malúscu:a inicial
as escritas sem apóstrofo: Santa A na" os nomes de ciências, ramos de ciênNuno Alvares, Pedro Alvares, etc.
cias e artes, quando em especial designam
disciplinas escol:lres ou quallASE XXXIX
dros de estudos pedagogic9.mente orOs nomes de raças, povos ou po~ ganizados. Quer dizer : embora tais
pulações, qualquer que seja a sua nomes se grafem geralmente com mimodalidade, os nomes pertencentes ao mlscula. (anat omia, arquitectura , d.icalendário, com excepção das designa- reito canónico, economia polftica, esções dos dias da semana, er,critRs sem- cultl~ra, filOlogia românica, tísica gepre com minúscula, e os nomes de fes- ral, fonética hist6rica. geografia, !lI tas pÚblicas tradicionais, seja qual fôr tologia, linguística, medicina,
o povo a que se refiram, escrevem-se pintura, química orgâni ca, teologia,
tot.os com maiúscula inicial, por cons- etc.), recebem a maiúscula em casos
tituírem verdadeiras formas onomás- como estes: doutorou- se em Direito,·
ticas. Exemplos: os Açorianos, 08 é aluno de FilOlogia Por tU{11lesa, rstcl
A.mericanos, os Brasileiros. os Cario- matriculado em Clin lta Médica; frecaoS, os Hispanos, os Lisboetas, os Lou- quenta as aulas de Geografia Eco-'

letanos, os 1I1arcianos os !llato-Grossenses, os Minhotos, os Jlfurtoseiros,
os Negros, os Portugueses, os Tupinambás; Abril Brumário, Elafeból'ion,
Ni:;sã O~l Nissão, Outono, Primavet'a,
RCLmadá ou Ramadão, Xeba~e; Carnaral 'também nome do calendá.rio),
ElafeMlias, Lupercais, Saturnais, Tes1nof6rias..

n6mica ,. obteve distinçlÍo n't cadeira
de Físico; t:!Tmi nou o cnr"o a.., Pi-ntlIra,
IlAS~

XLIV

EciC!'eVrm-se com maiúsculas ·,nleiais, nas cit::ções, os titulos e subtítu~os de livros, de pUblicRções })')ri6diRelat.i'l'.:.\lllente a. todos pu,es nomes, ('as e Ce produções artístic:l.S : O Pri• note-se que é importante distinguir mo Basílio - Episódi o Doméstico, Os
(j(!lcS as tormas que pedem correspon- Serté;~, Serões Gramaticais; A Noite
der-lhes como nomes comuns ~ que, (nomc de jornal), Diário Of icial, Recomo tais, exigem o emprego da ml- vista Lusitana; O D estet'raào (estátua
núscuh inicial : muitos americanos, de Seares dos Reis), O Guarani /óp:)quaisquer portugueses, toàos os bra- ra de Carlos Gomes), Transfig'uraçílo
~ileiros; fevereiro (nome de uma ave), (quadro de Rafael) . No entanto, esoutonos (ce:eais que se semeiam no r;revcm-se com minúsculas inlci:l.is (ou
Outcn.l0), primavera 'nome de plan- minú5cula exclusiva, se uniliteros),
tas) .
sem pr0juízo de haver S:lmpre maiúsNote-se ainda que os nO!l1es de fa- cuh na primeira pRb Vl':l, os seguinças' povos 011 populações mantêm a tes cómpo:1ent:;s d:) títulos c subt1tulos
Ir.aiúscula inicial, quando emprcgados, deste gênero: 1.0) formas do nrtlgo
por metonímia, no singuld.r: o Brasi- d "fil'.ido ou do pronome dcmow;trativo afim; 2,°) pabvfas inflexivas
leiro -= os Brasileiros, o Uineiro = os
(preposições, advérbios, etc,), sim:;;:'"
,Mineiros, o lJlinhoto
os lJ1inhotos, ou
C!ombinadas com as m~smas for' = os
o Negr o = os.. Negros, o P
ortugucs
mas;
3,°) locuçÕes relatlvas a qualPortllgucseS, o 7'upinambtt = os Tuquer
categoria
de palavras inflexivas
pinambás.
e combinadas ou não de modo idênDAS!: XL
lico. Exemplos dos três casos: Contra
,,
, ., o lIlilitarismo, Sóror Mariana, a Freira
,Esc~evcm-sc com ll':~l~~CUlo~. l!l:Cl:ll, Port1lrtuesa; A Morgadillha dos Caos vo:-á.bulos que nom~.a_n y~_,,09.S cle na-viais _ Crónica ela Aldeia. M tl e
man?l::a vaga, fazendo as vez~s ~e an~ ISeiscentas ~éguas pelo Atlântico, Oratro:;Jonimos, como ;:ulano, Slc:ano: ção aos Moços. Reflexóe.ç sobre a Lm Beltrano e rcspectlvos feminmos. (J1ta Porttl!Juesa. Voltareis, Ó Cri~to?;

=

Fulano de tal; Fulana de
disse uma coisa, Fulana
lano, Sicrano e Beltrano
mesmo modo. Quando,

tal, Fulano '.1,!rrumas Palavras a respeito de PlÍcaoutra,· Fall- 'I"O~ em Portugal. A ]lrol1ósito de.
pensam o l'asteur. Viage1n. à roda ela Parvônia.

porém, um
destes vocábulos é sinó::1il11o de indiBASE XLV
víduo, sujeito, tipo, etc., ou de formas
1I.s formas j):-onominais 'rcfe~Ju:'ls ll.
femininas correspondent~s, consti- (,IlLiclacl~s sagradas (Deus, Jesus. Matuindo assim verdadeiro SUGst"'.ntivo ria, etc,) podem escrever-se com
comum, já se não escreve com maiús- maiúscula inicial (ou maiúscula excula, mas com minúscula: esse fulano, clt15iva, se uniliterasl, quando há Inaquela fulana; um fulano qualq1Ler.
tuito de lhes dar especial relevo
(vejn-sc a base XXXVI) : dpdicam-Lhe
BASE XLI
c1Llto ferv01'osO: 1: Ela a nossa J)roO~ nom~s dos pontos card~ajs e dos
pontos cola terals, que geralmente se tectora,· invocamo-Lo 1/tuitas vc:::es;
fscrevem com minúscula inicial, rece- l'enera1nOS O que nos salvou.
bem , por excepção, a maiúscula, quan- Po:· 811.1 V27., devem eOllservar a
do designam regiões: o Norte do Bra- ll1ai.ús~ul!l., quando transcritas, as for~il; os mares do Sul ; os povos do mas pronominais que pcssons ele alta
Oriente; as terras do L evante ; o Oci- h!erarquia referem a. si mesm..'\s e :\
dente europeu ; o Noroeste africano; Que dão, segundo usos consagrados,
eSB~ realce gráflco: Eu, N6:t, Nosso,
a li ngy,agem do Nordeste
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Dezembro de 1945

aforado, de que trata o presente
vestigaçóes TécnicoDccl'eto-lei, estendendo-se os favoEconômicas; de Consres dêste parágrafo às benfeitorias
trução; de Conservae construções que no mesmo se fiÇão',
d e T r áfego) •.. ,
9.600,00
zerem.
§ 4.° A Sociedade Brasileira de 1_ Chefe do Laboratório
Central , . . ... .. ... . 10 . 800,00
Quúnica, para a finalidade da constnlÇão do edifício-sede mencionado 1 - Chefe do Serviço da
110 parágra):o único do art. 2.(), poEquipamentó M e c âderá contrair, com qualquer entinico • ..•... . .... . . 10.800.00
dade autárquica ou de economia
mista ou privada, empréstimo em 20 Chefe d Distrito Rod OVI'á'
dinheiro, com garantia anticrética de
no ...... . . ','. .'. . 10 . 800,00
duração não excedente de quinze 3 Ch:!fe da Seção (de
anos, ficando permitido à mesma
PessQIll, de Mat~ria~,
Sociedade dar em locação parte do
de Orçamento) .. .. .
edifício "Casa da Química", cuja
renda se destina à realização dos I-Chcfe de Seção .(de
fins especüicados no art. 2.°, du
ComwllCaçÕeS) . . .. .. 3.000.00
Titulo I, de seus Estatutos, ou com 1 - Ch~fe da Biblioteca.,
2.400.QJ)
garantia hipotecária do domínio útil
do terreno aforado, ficando enten- 1 - Chefe da Portaria ... , 2.400,00
dido que, em caso de sub-rogação de
direitos, à entidade mutuante pas- 1>-- Secretário do Djr~tor
Geral • . ... .. .... . .. . 5.400,00
sarão as obrigações impostas à Sociedade foreira mutuária.
Art. 4.· Para atender à despesa
§ 5.° Nenhuma alteração estatua exe~ução do disposto neste
com
t :l'ia poderá modificar, sem prévia
nu 'ização do Govêrno, o dispositivo decreto-lei, no mês de d~zembro do
statutos ora em vigor, que corrente ano, ficam abertos, ao Minisdos
manda 'everter à União, em caso de tério da Viação e Obras Públicas, Aneextinção da Sociedade, o respectivo xo n.o 23 do Orçamento Geral da
patrimôtÚi constituído por sua sedc República para 1945. os seguintes crécom as l' pectivns instalações e ditos suplementares:
benfeitorias.
I - de Cr$ 9.000.00 (nove mil cruArt. 2.° O pr ente Decreto-lei en- zeiros), em refôrço da Verba 1 em vigor
data de sua pu- Pessoal - Consignação 01 - Pessoal
Permanente - 04 - Departamento
Art. . 3.° Revogam e as disposições de Administração - 06 - Divisão do·
contrá1io.
Pessoal;
Rio de Janciro, 6 d dezembro de U - de Cr$ 28.150,00 (vinte e oito
124.° da Independ r ia e 57.· da mil cento e cinqüenta cruzeiros), em
refôrço da Verba 1 - Pessoal - Consignação lU - Vantagens - SubconJ osí; LmDWtES.
signação 09 - Funções gratificadAas R. Car eiro de.P.I donc;a. 04 - Departamento de Adlninistl'ação - 00 - Divisão do Pessoal.
J. Pir s do Rio.
Art. 5.° O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publiI HlWltE'rO-Ll :r N.o 8.309 - DE 6 E cação, ficando revogados a Lei núDE 1!H5
mero 467, de 31 de julho de 1937; o
Decreto-lei
n.o 1.1~4. de 6 de março
r E~or:ga:n.i.~!1:' o Departamento Naciona
de Estr as de ROdagem e dá outras e 1939, e demais ois posições em con:ário.
provU{8ncias.

io de Janeiro, 6 de dezembro de
O P esidente da República, u~ando
194"
; 124.° da Independência e 57.° da.
a 'buição que lhe confere o 11.1'ReI) bli;:a.
180 da Constituição, decreta;
JosÉ LINHARES
1·~. 1.0 O Departamento Nacional
Estradas de Rodagem <D.N.E.R.) ,
IIIauricio Jopperl da Silva.
integrante do Ministério da
J. Pi res do R i o
i.ação e Obras Públicas, diretamente
ao Ministro de Estado,
por finalidade a construção, con~I·vacã.lo, melhoramentos e polícia das
DECRETO-L IN.· 8.310 - DE 6 DE
de rodagem federais.
DEZE~RO DE 1945
,Art. 2.· A competência e estrutura
D.N.E.R. serão estabelecidas no
.
regimento, que fixará, tam- Dispõe sóbre promoção de funcionários do extinto Quadro 11 do Minis·
a competência dos órgãos do DeUrio da Viação
Obras Públicas.
rtamento e definirá as atribuições
seus funcionários.
O Presidente da l\epública, usando
Art. 3.° Ficam incluídos no Quada
atribuição que Ih confere o arl do Ministério da Viação e Obl'as
tigo 180 da COl1stituiçao, decreta:
Art. 1.0 Os cargos vagos existel1tes
1 - Cargos em comissão
no extinto Quadro U do Ministério da
- Diretor de Divisão
Viação e Obras Públicas, em virtude
(de Estudos e Projede alteração das respectivas carreiras,
tos e de Construção
poderão ser preenchidos por promoe Conservação), Pação, independentemente do interstí- '
drão P.
cio de setecentos e trinta (730) dias
a que se refere o artigo 48 do D re- Funções gratificadas, anuais
to-lei 11.° 1.713, de 28 de outubro de
Cr$
1939. quando não houver funcionário
- - Chefe de Serviço (de
que satisfaça aquela exigência.
AdministraçiWt) • • ..• 9.600,00
- Assistente Técnico ..• 10.800,00 Art. 2.° O funcionário promovida
sem interstício, na forma do artigo 1.°,
- Chefe de Seção (de
não poderá obter nova promoção an.Estudos e Traçados de
t. de decorridos dois anos.
Obras d'Al"t:!; de In-

•

r

. do X.ej o, Viana de 11 par de AllJito (ou
Viana /J par d e A lvito) .
Os nOIncs de cargos, posto:> ou dlgniEsta norma é extellsiva a quaisquer
hierárquicas, sejam quais f o- , combinações de palavras que se escre rem os respectivos graus, assim como vam com maiúsculas iniciais (veja-se
os vocábulos que designam títulos, o flue ficou expresSQ na base XLIV, a
qualquer qu:! seja a importância des- propósito de títulos e. subtítulos de lites, escrevem-:;~, em regra, com mi- vros) . Exemplos : Festa da Raça; Insnúscula inicial, ressalvada, claro está, tituto pam a Alta Cultura ; República
a possibilidade de emprego da maiús- elos Estados Unidos do Brasil; Rua ti o
cul.'1. em complementos que os espe- Out'ido".
c~fiquem: o arcebispo de Braga, o
conselheiro F., o duque de Cru'ias,
o imperador, o marquês de Pombal, o A divisão silábic!l., que em regra g",
ootriarca das tndias, o presidente da :faz pela soletração (a-ba-de, b1·u-ma.
ftepública, o rei de Inglaterra. o rei- ca-eho, lha-no, ma-lha, ma-nha, rnátor da Universidade. S~m embargo, xi-mo, Ó-:t'i-dO, ro-xo. tme-se). e n\t
n-se a maiúscrtla em quaisquer vo- qual, por i~so, se não tem de atender
Cábulos deste gênero, se assim o exi- ~os elemclltos constitutivos dos VOCllgem práticas oficiais (correspondência bulos segundo a etimologia (a-oa-li-ede fU.<1ei.onárics com superiores hie- nar, bi-sa-vó, de- sa-pa-re-cer. di-s-ú~r~s, assinatura. de documentos ri-co, e-~'á-ni-me, hi-pe-ra-ctl.....si-co.
~r
altas personalidades, et?), i-n.á-bil, o-bo-val, s1!-bo-cu-lar, su-pcou se eles se Encontram abrangld0'; rrl-ci-do), obedece a vários preceitos

. as

por preeeitos ortográficcs especiais, parti-cul:lrcs, que rigorosamente cwn~ (}mo

nos cases seguintes: Ao insigne
~eitor da Universidade fIe... oinício
<le uma dedicatória: Reitor, em vez
de reitor, por deferência) ; Dom
{Olt D.], Abade C4.bade, com maiúscula, por atracçãQ gráfica. da forma
de tratamento (Dom); Senhor [ou
Sr.]; Professor [ou Prof.] (Professor,
com ma.iúscula., por atracção gráfica
de Senhor); Su:\. Excelência rOll
S. Ex. a ] o Presidente da ReplÍblica
{Presidente, com maiúscula, por atra<::!:oi') gráfica de Sua Excelência).
Os titulos universitários bacharel, doutor, licenciado e mcstre,
este último aplicado aos antigos
duados em Artes, escrzvem-se,
alençfi.
Il.Q _~Q, _ .c.<lm. .mllJ~ll) ·
çula fnicif\l, se .se empregam abrevla.dos e antepostos a nome::> de pessoas
{ao modo do que aeontece com ri abr0viatw'a de padre: P: .4.ntõnio Vieim);
o A ' António de Azevedo, o Dr.
F·- 'isco de Caslro, o Ldo Jodo
Franco Barreto, JI,[. And;-é de ResentZe.
O mesmo se aplica, como é óbvio, as

abreviaturas das flexões l'cspccthas:

pre seguir, quando se tem de fazer em

fim de linha, modiante o emprego do

hUen, a partição de uma palavra:
1.0 São indivisÍveis no interior de
palavra, tal como inicialmente, e for- ~
mamo port:mto, silaba para n fl'~nte
as sucessões de duas consoantes que
constituem perfeitos grupos, ou sej ~m
Icom elcccpção apenas el:! vArios compostos cujos prefixos terminam em b
O'i d: ab- llligação, ad-lIligar. 81,b- lI lu-

nar, c,'c., em vez de a- li blegação, a-lIdlivar, 8tL-',blunQl', etc.) lUluelas suecs-

sões em que a primeira consoante e
Ilm:1. lahial, uma guturru, uma dental
ou Ullla lablodental e a segundrl um t
ou um r; a-Ilblução, ceIe-libra?". dU- ,lplicação, re-lIí-wimir; IHlclamar, de- ~ cre
to,rlJ-1I91utiçao. re-lIgtado; a-litlétfco,
cátc-lIclra, períme-Htro; a-!l/luir, a-Uricano, ne- lI vrose.
2.° Siío di\isiveis no interior de pa-

lavri\ as sucessões de duas consoantes
que não constituem propriamente
grupo~ I ainda que uma delas se l'ão
ln'ommcie) e i~ualmentc as sucessões
de uma ress onância nasal e uma C011f.Oant8: ab- ildicar, ado!)- lI tar. amig-II

Dr." •.. , a L.d" ... , os Drs. . .. , OS
clalitr. Ed- lI gardo, faC- ji to. op- Il tar.
L.do •.... • as Dr."' .. . . , as L.da, . . .• Ressec-II tor, sub- i1 1JOr, ab-lIsolllto, ac- ,Içao
salva-se, no entanto, a possibilidade .le ad-II jecLivo, ndop- II ção, af- Hta, bet- II
todas estas formas, mesmo escritas por samita, ip- Il silon, ou-ilviar; des-ilcer.
(';{ten;;o, levarem a maiúscula, se por- dis- lI ciplina, flores- Il eer, 1Uts- l lcer,
ventura o exigirem prec~tos particula- res-I lcisão;
ae- Il ne,
ad-I lmirável,
res: Caro Douior (numa carta), ca:;o Daf- Ime,
dia/rag- Ilma,
drae- lI ma.
em que a maiúscula resulta di) defe- éHlnieo, rU- ll mo, sub- Il mter. am- II
rência; Senhor [ou Sr.] Doutor, Se- nestco, interam-I lnense; bir-Ilrcm(',
nhor [ou SrJ LicenclD.do, casos em nor- JIroer, 1Jror- ' lrogar; as-lse[JlLrar,
que a maiúscul:\. resulta de atração bis-II .1eC1lla:r, 80s- 118egar; bissex-I lto,
gráfica da forma de tratamento Se- eonte:r-I lto, ex- licitar,' atre.:-I lmente,
.~hor (notem-se riS grafias com abre- ccpaz- I'mente, infeliz- I, mente; am- II
integral: Sr. Dr., Sr L.'· ); b i ç ã o,
desen- " gemar,
en- :'xa:mc
Etnológico do Doutor Leite de mem- 116m, Mân- ll lio; etc.
Vasconcelos, caso em que n maiú~cula
3.° As ~ uc essões de mais de dU:l3
é determinada pela natureza da com- consoantes ou de u.ma rC3sonân,'!a na·
binação vocabular l!lome ele uma i113- s:1.l e duas ou mais consoantes são divi·
(1

~itu!ção

oficial) .

Xi.VlI

As formas que ligam membros de
compostos onomásticos ou elementos
I de locuções onomásticas escrevem-se
com minúscula inicial (ou minúscu.la
exclusiva, se unillteras), desde que
sejam: 1.0) formas do artigo definido;
2 .0)
palavras inflexivas simples ou
combinadas com as mesmas formas;
:l.0) locuções
relativas a qualquer
c::.tc"oria de palavras inflexivas e
combinadas ou n5.o de modo idêntico . Exemplos dos três casos:
Entre-as-Rios (povoação de P ortu-

~fveis por um de dois modo;:;: sellel~3
entra um dos grupos que sõ.o mdivisiveis (de :icordo com o preceito 1.°).
esse grupo forma. silaba par:\. diante.
ficando a consoante ou consoantes qne
o precedem ligadas à sflaba anterior:
pe nelas não entra nenhum desses
grupos, a divisão dá-se sempre a.ntes
da última consoante, quer sejam todas
pronuncinc1ãs, quer hãJa alguma que
não soe. 'Exemplos dos dois casos '

cam- 1I braia, eC- ll tlipse, em-Ilblema.
ex-I lpliear,
in-lIcluir,
ins-Ilcriçáo,
sUbJ-lJerever,
trans-llyredir;
abs- ' I
I
tençáo,
antcí.rc- itic9,
arc- Iltópode.
disp- fn~, inters - l1cel~, lamb-Il clac i som 0, 8ols- llticic4,
el'p~ llsícore.
gal),
Montemor-o-Novo,
Trás-oll- tuttgs· 11 t ini o.
il!Contes; América do Norte. En t re
4.° As vo:ora1s come<;'ltivas que não
D otLro e lIfinho. Fr eixo de Espada
pertencem a ditongos decrescentes (aS
Cinta. Santo André da Borda do Camrtencem a ditongos deste tipo
po• .Rio Grande do S1tl; .Rossio ao sul nunca se separa.m: al-1I ro$0, caclei-!'ra,

)

Lote: 29
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8
-Iltães, tr4ilneira delas
u q, e mesmo
que sejam iguais, separm--se na escrita: al(l- "IÍ(le, áre- Il as, ca- Il apeba, co- li

tleg- !i sões) podem, e a
não é u precedido de g

()1"denar do- ler, flu-IIidez, perdo- lI as,

O mesmo se aplica aos casos
de contiguidade dê ditongos iguais ou
diferentes, ou de ditongos e vogais:
'/:0- 1'os .

c:ai- IIais, cai- ' leis, ensai- I Os, flu- lI iu.
5.° As combinações gu e qu, em que

DIÁRIO OFlel
-

o crédito suplementar de 01'$ ••

107.600,00 (cento e sete mil e seiscen-

tos cl'\IZeiros) em refôrço da Verba
1 - P soai, Consignação II - PesMal Ex numerário, Subconsignação
05 - Me
listas, 17
Diretoria de
Intendência.
Art. 2.<. àte Dzcrc o-lei vigorará
(l partir de i:: de novembro de 1943.
Art. 3.°. Revo m-s as disposições
erro contrário.

o lt se pronunda, nunca se separam na
Rio de Janeiro. e 5 de dezembro'
vogal ou ditongo imediato do mesmo
modo que os digramas gu e qu (ne- de 1945, 124.< da In1e
e 57.°
flUe, ne- Iguei, pe- I Ique, pe- Iqueil. em da I!epública .
que o u se não pronuncia: á- ll guo.
J osi; Ln~l.\ru:s .

nnbl- I! guo,
averi- lI gUeis;
longín- il
([UOS, lo- lI quaz, quais- ll q1~er.
6. Quando se tem de partir uma

Can1"Oblrt Pereira da ('nsta ,

J. Pi rfs do mo.
palavra composta ou uma COIlilJinação
de palavras em que há um hífen. ou
mais, e a partiçi':o coincide com o final
de um dos elementos ou membros, PECRETO-LBI N.o 8 . 297 DEZEJ).ffiRO DE 1945
pode, por clareza gráfica, repetir-se o
hífen no início da linha imediata:
ex- ' I -alferes, mão- II -de-obru.. Olt mão- .1 b"e crédito suplemcl:tar ao Mi lli stério da G rra .
c'e- ' -obra, serená- -los-emos ou serená-Ios- II -emos, sub- I' -rO!la,r, vicc- I-alO Presi nte da República, usando
mirante.
ri::! atribui o que lhe confere o :n-tigo
.~
EASE '
x
1DO da
nstituição, decreta:
O ponto de int~f~ação e o ponto
Fica aberto, ao Wnistério
de exclamação apeAs se empregam· da Guer _ Anexo )l.o 17 do Orçanas suas formas normais (? e !), co- mento
ral da República para 1945
m~ns à e :.rita de grande número de _ o
dito suplementar de Cr$ ..
idiomas. Nuo se faz uso, portanto, das 19.000,
(dezenove mil cruzeiros) em
&uas formas invertidas ('- e i ), , ofôrço da Verba 1 - Pessoal, Oon- t,
pa!'a ~ssinalar o início de ~a in~er- G'gnaçilo II _ Pessoal Extranull1erál'o,,~çao ou ele uma excl~maçao . seJam ~;o, Sub consignação 05 _ Mensalists.s,
qU!US forem as dimcnsoes dest s.
1'1 _ Diretoria de Intendência.
e
BASr: L
Art. 2.°. este Decreto-lei enLr8l"á
Pru.'a r ~sgnl 'a de direitos, cada qual em vigor na da ta de sua publicação. 1
pOder:i 111 ntAr a escrita que, por cos- Rio de Janeiro, em 5 de dezembro
tume, adopt,e!lã assina tlU'a do :;eu .I'> 194&; 1.24.° da Indep ~ndênc1a e 57.0
1I0me.
d,~ República.
Com o mesmo fim, pode manter-se
J oslÍ: LnmAl'.L1:.
8 grafia original de quaisquer firmas
comerciai~. l~{)mCS de sociedadt's mar- '
C'l.1lrobert Pereira da
cas e títulos que estejám insc,ritos em
J. Pi r es do Rio.
resisto público. .

c'e

BASE LI

Recomenda-se que os topónimos de DECR, O-LEI N.o 8.307 - DE 6
linguas estrangeiras se substituam,
DE EZEMBRO DE 1945
tanto quanto possível, por formas ver_
náculas. quando est.as sejam antigas I ttltera a :ed .ao do art. 3.°, do. Deem portugutv, ou quando entrem, ou ereto-leI
7.496, de ~6 .de .abul d~
possam entrar, no uso corrente. Exem1945, e da 01 tra,s proVldencLUS.
pios: Anvers, substituído por AntuérO Presidente df1. RepÚblica, usando
pia; Berne, por Berna; Canterbury
por Cantuária; Cherbourg, por Cher- a atribuição que lhe confere o arbU1"!lo,' Gar01ine, por Garona; Helsinld. tigo 180 da Constituição, decreta:
por Helsinquia; Jutland, por JutlânArt. 1.0 O artigo 3.°, do Decreto-lei
(lia; Louvailt, por Lovaina; Mainz, por 11.° 7.496, de 26 de abril de 1945, fi
lITogüncia: Montpellier, por Mompi- Iterado para o seguinte:
lher; München, por Munique; Züricl! ,
"Art. 3.° Na Deleg ia do Se iço
por Zurique; etc.
do Patrimõnio da Uní'- ,no D~ rito
Lisboa, 25 de setembro de 1945. Federal, assinar-sc-á, d acôr o com
O Presidente da Conferência: Julio
Dantas. • - A Delegação Brasileira:
os elementos técnicos co stantes do
Pedro Calmon, P.':!sidente. - Ruy Riinist.ério
processo protocolado no
beiro Couto. - Olegario Marianno. _
da Fazenda sob o n.o 13.249, de
José de Sá Nunes, Relator. - A De1945, o contrato de afora le to, com
legação Portuguesa: Gustavo Cordeia cláusula de que há isenção do
ro Ramos, Presidente. - José Maria
fôro que se calcular enquanto o. dode Queiroz Velloso. - Luiz da Cunha
mínio útil do terreno aforado fizer
Gonçalves. - Francisco da Luz, Reparte do patrimônío da Socie ade
bello Gonralves, Relator.
Brasileira de Química.
§ 1.0 O contrato será lavrado el
livro
da l'epartição e valerá como
DECRETO-LEI N.O 8.296 - DE 5 DE
escritura pública, para efeito de
DEZEMBRO DE 1945
transcrição no Registro de Imóveis
competente,
mediante certidão verbo
Abre criàito suplemelltar
ad
verbU11l.
rio da GU!; ra.
§ 2.° O contrato será isento de
qualq
r i~pôsto de sêlo ou emoo Presidente da República, usando
c:1a atribuição que lhe confere o artigo lume ltO e sua transcrição no Re~ '0 de Imóveis competente far180 da Constituirão, decreta:
sp.-á gratuitamente.
Art. 1,
a aberto, ao Ministério
§ 3.° Nenhum ônus ou contl'ib\ú.
c:lr.. Guerra - Anexo n.o 17 do Orçação fiscal, federal ou municipal, gra·
lnento Geral da República para 1945
vará a qualquer título o teneno
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D CO ORIHD D COM O Q VOTOU EM 1901 , E, E
_
,
IN DO AS MODI I C ÇOES E Al PLI çO S Q ,
E
1 911 , CONSTlTUIRAJl A ORTOG Fl OFIOI L PO TUGUES!,
O D ,MIA BRAS! IRl D. LETR S RESOL VEU C .. IT
O ACÔRDO QUE SE SEGUE, DTO D
NOV S LTER çO S CONST 1 TES D S
ES JUN S ...
D 'LE F ZEIIDO P TF INTEGR NT - 30 DE BRIL DE
.:.!
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1931 .

•
ca

1 da

A

C1 nelas de Lisb

, p lo seu r pre en

...

tant , Su Excelencia o S nhor Embaixador Duarte Le it
demia Era iIeira d
_

A

lhaes, firm

ident, F rnando Ma a-

,

A

guintes t r mos:

2Q -

Acad mia das Ciencia
f1caçõ s propostas p 1
Letras e con t ntes da

3Q

duas Academias xam1narão em co um as dÚVidas
...
qu d futuro s suscitar
quanto a ortogra ia
da língua portuguesa;

~

-

4Q -

-

A

-

de Lisboa aceita as m o~.
cada ia Bra ileira d
re r idas base ;

s duas cadernias obrigam- e a empreg r
sforço junto aos r p ctivos Governos,
fim
, m
A
A
harmonia com o t rmo do presente cordo ,
r
ai as a ortografia naaion 1•
d ar tad no doi
A

•

=::=

.'

,
.r

TL I

c -

Acad ia .B rasil ira aceita a ortografia ofici
alment adotada em Port aI com a,
odi icaçoes
por la propostas e const nte da '
s s juntas,
Ao
Ao
qu deste cordo faz
part int grante o

•

,.~

a

lQ ))-

I·

eu Pr

o acordo ortografico no

.,,•

. .

tras , p lo

t

,- ,

-

,

...
.
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15 DE JUlHO DE 1931

.

O oh te do Governo
Unido

do SI"

Dl

d

molo 1

,.

P~ov1aorl0

11:

da Republic

do

h3tad .

....

Conslderflndo Vl'int'i\ m de dar unlfcrrold d .. esorita
,.
..
n clonal. e qual ao nt pod ra r lc&nQ d por um sja
,.
,.
pllfio Qao orto
ti
ue r 8 1te a hiator1 • a ti
&3 tendenel
l!ngu , r 01 8'

..

..

-

..

#

Art . IQ .. Pie adml tida naa r partiçoes publicas
noa
stabeleolmentos d
n lno a ortogr tia provad
la Ac der"",-a
,..
d LatI" S • pela Aead rol de Clon01a de Llsbo •

•

Art. ~Q.. o "Dl"I"io Otlei 1"
n a d mi
ofie1 19 sera adotada a refe ida ortogr fia •

-

Art. 3 s .. Revogam-se

...

,.
s dispo iço a em contrario •

•
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9

11
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1

, fac 1
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SUl:Xnl)t1d

ou
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e go
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tm"t1r do dia 1 d janeÜ"O

Ic1l!ILeJl1;oa do
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divel~ncjla

a livro d
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Rio d

da

"ato d 1933, 1122
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DE 23 D

Pr slden t d R • b11c, u ondo da
o art. 180 da Con tltu1Q·o, d c . :

o

•

confer

atribul ~~0

iue lhe

\

rt. l 0 - •. obrigatório o u o da ( rto g,fia r 8ultllnt
do Acôrdo " que s refere o docreto n . 20.10H, d. 15 d junht) de
Ao d m1 SI' 911 1ra d LatI'
e a Ac d mi das C11931, entr
enoias d Li boa, no xp di nte d r
tlçoe publioas
n 8
plbllc8çõea o lcl 18
todo o paia, bem como en' todo os
•
ou por A 1 a
loclm nt08 de nslno m ntldos
1 o pod rea publioo
flso l1zado •
A

_

oentu 9 -o

r" aro únloo - A
cordo d ~ue trat • t
nh
ste d r to-lel .
P

base
qu

A

do
C01lp

A

.

•

,

r f10 , no

fu d

rtlgo, fio

..
t l"lno

n s

d

I'e~A

•

Art. 2 Q - Será
bll0 o
lo r in1 térl0 d Eduoação
,
~ ud ,
t
u o obri torl0, n08 t
os do
t. 1~, d
d
,
cr to 1 i, um vooabu1arl0
ortograflco
d l1ngu n olon 1, no
...
qual serao r olvido o c 80 eapecl i8 de grafi nao oons n ...
A ad mia
tas do oordo entre
Ac d mla tir si1 i
d
tra
...
da Ci noi I
Lieboa .
li

, . .

"

-

-

Art. 3 - A partir d 1 d junho de 1939 n-o 8 rão admit idos nos e t be1eol ento de nslno ofl01 1 ou reoonhecido
•
oflclalmen , 11 roa dldatlco
so i 08 morto
fi diferente
d ref rid no
ti o 1$1 de te decr to· i .
,
Art. 4~ - Revogamdi pOliço s
contr 10.

..

..

.

ndenoi

Jan lro, m 23 d
.
da
Repub11c
•
5°

o d

r v reiro

d

o roLIO VARG
Gu tavo C
Fra.no1 .co C po
AI'thur d Souza COlt
João d
endonça Lim
Eurioo (). nu tI'
Henrlqu A. Gul1b
M. d Pim nt 1 ' r nd·o
Fern ndo Cos ta...
!"l lde r
1e o •

..
•
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- De 23 de fovereiro do 1938

,

•

• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l~graB para a acontuação grh'ica
N

_

1 . Usar-se- ao o aconto 8gudO, o acento ci rcunflexo e o

,

cento erava . fao ser usado

o trena.
2 . Iev ,..0 acento conveniente, agudo ou cireunt'lexo , as palavras exdrmcw.a
ro, peasego .

I

páes

.o

3. Ú3van o acento c vonionte , agudo ou circunfl o, as formas verbais agudas
ou
monosail~1cas tônicas que ric&~ ter'minando
vogal por ter c do a consoante
final" d! -lo, pÔ!lo,
- lo- ai .

4 - Ievmn o ac~nto competente, agudo ou circunfl axo, os ex tonos tertrl.nadtXl O!1
!, o, u, tonicos, seguidos ou não, do s: tup , tup! s 5. Tomara aconto
o as palavras cuja vogal tônica
I 1,
.
,
' 1"• fi e1e , ch apau,
'
eu,
130' i S, j'b
~ 0'~
"'8, idS' 1 a.

6 . '.rem aconto agudo o i tôni oo da soqooncia voc

08

é e ou o bertos

ti ,e ,

do~ dito 1,>08

a1a: saí a, ba! , oa a .

7 . te am o acant oonv niante, rrudo ou circunflexo , os monossí labos tônicoG ti
nados n s vogais a, e, 0, seguidas, ou não, de s p, ~s .
,..

1\

...

8 . leva o acento circunflexo o o toni co f echado, soguido de o ou os: perdoo , voos •
•

9. Usa- se o acento grave no con~ro ão da preposição a com o artieo dofinido ou prg
nome demonstrativo feroinjno etono a, e com os demonstrati os aquele, aqu la, .fi!
quilo .

- Gustavo C panem •

..

•

,

4

"....,....

. ..

,

.~

•

I ..
•

•

•
•

A
•

5. 186 - DE 13 DE JAN IRO DE 1943

Regula o uso

•

ortografi

m todo o

p

!o

•

o Presidente da República, usando da atribuição qu
lhe confero o art. 180 d Constituição, d oret :
.,
P. rt~ lQ - Ate que seJa adotpdo em d flnltlvo o vocabulnrio oficial am elabor·pçao, que consubatancl , de modo seguro ,
"
o acordo
celebrs.do em 1931, entre a Aoademia Bra ileira d~
Letras e a Academia da s C1enclas d Li bo • vigorara, em todo o p&
t
.,.,
, ;
~ I como formu1arl0 ortografico, o do "Voc bulario Ortografico e
Or toépieo da Llngu.a Portuguesa organiz.ado pela ~ cadernia BrB.s11el
"
Cienc10a
de Lisboa", pu
ra de Letras de acordo com a ~: ondem1a d
blic do em 1932.

-

;

A

;

A

-

.,

;

Art. 2 2 - O Ministro da ~ duoaQao c Sauda fixara
o~
prazo de obrigatoriedade relativos à ortografia d03 livros d1~
tiooe e, bem assim, l~eaolvera, por lnstruçoe , tod a matar1a a ..
tin nte a ortografia .
I

N

;

~

_

;

Art . 3 - Fioa revogado o paragrafo unico do art . 1Q
do Decreto- lei 292, de 23 d f ver iro de 1938,
outra di~pos~
çoe que contr ri m o pres te deoreto- lei .
2

.

Rio de Janeiro. 13 de janeiro de 1943, l 22 Q da I de pendencia e 55 Q da Republloa .
A

,

,

Getulio Var ga
Gustavo C pan
Alexandre ~ roonde .11ho
A. de Souz 00 ta
Eurico G. Dutra
Henriqu A. Gullhem
Joao d Mendonça Li
O valdo
A anh
...
Apolonio Sales
J . P . Salgado Filho .

..

•

/ LG •

•

•

l

I

,

.

-

/}-

•
..

.,"

. .,

,

~

-

I

,

.

•

o

CONVEUG

•

ORTOGn PICA ENTp7 O BRASIL E PO! TUGAL

A

,

Sua Excelencie o Senhor Presidente da Republicn doa f,te.
dos Unidos do Brasil e .sua xcelercla o Senhor Presidente da Hcpubli
ca Portuguesa com o fim de assegurar a defesa, expansão e pl>est{gio
da lingua portuguesa no mundo e regular, por mútuo acôrdo a modo es ,
, .
tavel , o respectl vo sistema ortügr ~1 fl.oo resol Vera !l por lU io de eus
,
- .
Pl enlpotenclarios,
assinar a presente Convençao
A

,

-

Art . I - As Altas Fartas ContrataIltes prometer.... se extr
...
.
...
ma colaboraçao a, tudo quanto diga respeito a conservaçao, defes
e
. expansão da língua portuguesa comum nos dois países •

-

Art . 11 .. As Altas Partes Contratantes obrigam- se e est~
b lec er como regime ortográfiC ) da lingua portuguosa o que r8s.üta
do lstema fixado pela Academia Brasileira de Letras
Aoa LieJ1Ín das
~
,
Clencjas de Lisboa, para organizaçao do respectivo vocabul8.1jo por
acordo entre as duas Academias .

-

A

Art. 111 - De h onia com o esplrito desta Con 81 ~ ~o , n~
....
nhuma providencia legislntiva ou regulamentar, sobre mater ia orto gr afica, devera er de fut~ro posta em vigor, por qualquer aos doia
,
"
Governos I sem o previo
acordo com o outro , depois de o vidas as duas
Aaademias .
A

,

,

,

#

Artigo IV - A Aoademia Brasileira de Letras e a Academia
t
..
das Clenolas de Lisboa serno decloradns orgaos consultivos de seus
,
,
Gove m os" em materia ortogrr fica" competindo- lhes, expressamente, eJ!
~
~tudar as questoes
que se suscitarem na execuçao
desta Convençao
e
,
,
J
tudo o mais que reputem util para manter a unidade ortografiaa da 11n
gua portuguesa. A presente Convençao entrara em vigor, independent _
mente de ratificação, a 1 de janeiro de 1944.
Ao

..

#

~

•

Feita em duplicata, em

Lisboa~

~

ao

23 de dezombro de 1943.

L. S. Joao N ves da Fontoura •
...
L. S. Antonio de Oliveira Salazar" .
,

,

/ NLG.
"

,

"

,

•

•,

."

,

Proillulg

-

a Convellçao

,

Or~ovrQfica

entre o Brasil e Portugal, u .. ln_

29 de dezembro de 1 943 .

da em Lisboa , a

,

o President

da Republic , havendo sido a anin d • n

cidade de Lisboa , a 29 de dezombro de 1943" uma C(lnvenç . . o entro
Brasil e Portuga.l , astabe leoent'~o o illes;.uo

ra~'L

o

,

e ortorrafico da li!!,

-.

...

Havendo a m 8ma Convanqao
~

rio c orren\;o mes, in"ep ndentemente d

Decret

alll vlrror no (fi

nt!'a~o

1

...

ratific g o:

...

,

que a referi::la Convençao , auenss por' cc'pi
~

o pre .. e"'te decreto , se.1aexecutada e cumprid

,

,

...

t o lnteir H3nte cQ..

:no nala se contem •
•

Rio de Jar.eiro , 18 de janeiro de 19Ltl~ , 123
"
,
pendencia e 56° da Republlca •

..
••'S "$

'<
. ,
.'

Osvaldo Aranh
Gusta\."o

.

..

/ jm .

Capan~'LU....

na

Inde -

..
•

•

\

,

.
PORTAR I

MINI~TERIAL

t

NO 259 DE

ABRIL DE 1943

..
Dispo

,.
, sobr , ortografi dos,. livros
didaticos
da outras providencias.

.

•

o Ministro

..

,

stado da Eàueaçao e Saude, usando da
tribu1ção que lhe contere o art . 2a do d ereto-lei nO 5 186, de
13 d janeiro d 19b3, resolve.
d

-

,

t. 10 - Obs rvar-se-a desd logo a ortografia pre~
crita pelo art . 10 do, d ereto-lei nO 5 186, de 13 de jan iro de
1943, nos livros didatieos ue devem s r usados em todos os stA
bel ci nto d
nsino do pa! •
§ 10 - Os livros didáticos ora e

circulação
e
venham a ser publicados at tres es
d pois de xpedida
present portaria ministerial não d ixarão d ser usados
lo fato
d não adotarem a ortografia pr crita pelo d ereto-la n 5 l~
de 13 de jan iro de 1943

,

§ 20 - Os

11vr

,.

d1d ' tico,

pressos no aIs até qu
entr ê vigor a d finitiv ortografia de cuja d ftnição ora tr~
.. por esse
,.
ta a cademia Brasileira de L tra , nao terao,
fato, o
s u uso vedado •

-

•

Art. 20 - No ensino da língua portuguesa,
bem asim nos exercícios
provas escritas r fer nt s
demais disciplinas, em todos os cursos m1n1 trados nos stabelec1 ntos
de
ensino do pa1s, e obrigatori a observancia d s r gras de orto ,
grafia constantes do formulario de qu tra
o decreto-lei citado no artigo ant rior .
,
,
D
Art . 3 - O formul rio ortogr fico d qu trata o d_
,
cr to-lei nO 5 186, de 13 de janeiro d 1943, sera publicado pe, ..
los orgaos oficiais do gov rnos estadu 1,
adotado nas publicaço s oficiais .
,
,
Art. hQ - As regr
do for ular10 ortograf1co .'C
i
do ,no rt1go anterior apljcam-se, m todos o c so, os n o
s
propr10s.
( '

,

#lo

-

-

Rio d

Janeiro, 9 de

--TLG/
1

ri1 d . 1943 - Gustavo

C~

D

lerr

..
'"

"'

...

.. .

.

"'

•
"

,

Cópia extraída do Diário Oficial, Seção I

-

- 29/4/1944

-

•

-

Pag . 7. 701

•

MINISTr~IO D EDUCAçl0 E S rtoE

---,------ - ---GABINETE
_-'""-- DO --MINISTRO

-

Ao Diretor da Divisa0 de Aperfeiçoamento do Departa,
mento Admin1 trativo do Serviço Publico, enviou o Sr. r"i1nistr o

,

da Educação e Saude o seguinte aviso,
"Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944.

Sr. Diretor:

"
,
Tomando conhecimento de sua consulta sobre
a materja
,

ortografica dirigida ao chefe de
...
as seguint
informaçoes:

,

1.

•.
...

"'

eu gabinet , venho prestar-l ('

Esta f1rmada entre o Brasil e Portugal uma
,

ortografica qu

...

çao de um mesmo
2.

...

A

impoe aos dois governo

conven ~

a obrigatoriedade d

,

istema ortografico.

A ortografia ora vigente

m nosso pais

-o

-

ado

é r1gorosamen

"
te a que decorre do acordo
firmado em 1931 entre a Acad mia Bra-

sileira de Letras e a Ac demia da
ta, consubstancjada

110

ciência

de Lisboa, e que

s-

' "
vocabulario
Ortografico e Ortoepico da Lin

gua Portuguesa, publicado em 1932 pela

cad mia Brasileira de

L~

tras.

,

3.

A obrigatoriedade da ortografia indicada no numero _

terior resulta do Decreto-lei n Q 5 186, de 13 de janeiro de 1943.
,

,

,

A

O formulario ortografico'obrigatDrio de acordo com o citado De-

,

,

ereto-lei, esta publicado no Diario Oficial de
•

...

com retiticaçao no de 17 de junho do mesmo ano.

4 de maio de 1943,
Posso

infor~ar-

-lhe qu existe edição moderna, feita por casa ed1tora

partic~,

,

do vocabulario de 1932, da

cademia Br sileira de Letras.

,

, ~< ,

.

,

"'• "
, "

- '"1

•
I

,

{

,
•

m. timamente

a Academ:1a Brasileira d Letras pub" i c 0\..\
,
,
um novo vocabulario ortografico co a denominação de Pequeno Vo,
,
(
,
cabulario Ortografico da L1ngua Portuguesa . ' sse vocabularjo r~

•

,

presenta valiosa contribuição para o estudo da reforma ortografl
ca que os dois governos deverão realizar para que se aperfeiçõeo
,
,
slstema de 1941, ora em vigor nos dois paises. Tal vocabul r i o

-

entretanto nao pode ser adotado corno sistema da ortografia of1c1al do mesmo modo que em Portugal nao se esta, adotando como si~

e .

,

,

tema da ortografia ofl c1a1 o Vocabulario Ortograf1co da

f

L1n gu a

A

publicado em 1940 pela Academia das Ciencias de L1s -

Portugues"
boa .

Apresento-lhe os meus protestos de elevada estima

-

consideraçao.

I

GUSTAVO CAP

---

e'·

•

.

.

TLG/

e

.,
. /

t;
2BESID~,' ClA

•

.

DA

Rf PÚBLICA

---- --------A

,

Comunicado da Secretaria da Presidencia da Republica

,
"
distribuido
pela Agencia
Nacional,
A

_ ,

"Por força da Convençao Ortograf1ca assinada em Lisboa a 29 de dezembro de 19h3, entre o Brasil e Portugal, obrigaram-se os dois pa1ses ao estabelecimento de um mesmo regime ort,Q
,

(

grafico da llngua portuguesa, que seria "o que resulta do sistema fixado p.la

cademia Brasileira de Letras

A

•

pela Academia dfs

_

,

Ciencias de Lisboa para organlzaçao do respecti vo voca bulario per
'

...

acordo entre as duas

cadernias" .

-

Anteriormente a essa Convençao, a

cade ia Brasilei-

_

A

ra de Letras aprovou, unanimemente, na sessao de 12 de agosto de
19~3, as instruções para a orga~ização do vocabulário ortográfi-

co da língua portuguêsa, tendo, consoante as mesmas, organi z ado
,
,
,,
um vocabularjo que denominou ttPequeno Vocabulario Ortografico da
Lingua Portuguêsa u.

,
Exi stem, entretanto, errbora prn numero limi ta l' o,
A

gencias le sistema a acordar entre as
de da Convenção,

di~

cadenJias, e que en vi rtu-

vem ser solucionadas entre as d

s

instjtu~ões,

de rrodo que se consiga integral uniformidade da grafja da lfng~
~. Pr~

Tendo em vista estas considerações, resolveu o

sidente da República recomendar a adoção oficial das instruçõ s
-

.

aprovadas pela Academia Brasileira de Letras, na

-

essao de 12 de

agôsto de 1943, e do seu Pequeno Vocabulário Ortográfico da LlnA'

_,

gua Portuguesa, ate que a definitiva soluça0 da materia, depo j s

,

de rnutuo entendimento das duas Academias, pos a ser estabel

c· ~ t .

A

çao,

Tendo a inda em vista que , por for r. a da citada Conv

,

,

~

,.,

,.

e a Acudernia Brasileira de Letras orgao consultivo do Govrr
,
,
no em materia ortogr~r1ca, conpetindo-~he estudar as questoe 1U€

-

r

se suscitare

na execução da Convenção, resolveu o Sr . Presjden-

•

- 2 -

..

.4

te da República enviar a Portugal, com representação especial dó

..

~

A

•

A

Governo, uma comissao de acadeD1cos, delegado
caderni

,

,

Brasileira de Letras, que p omovera

dim nto! co

autorizados da
u1 timara,

'"
Academia das Ciencias
de Lisboa,

_

em en en

elaboração d s

bases definitivas da ortografia da l1ngua, a fim de que, de aco,;:
A

do com o texto e o eSP1rito da Convenção, possam os dois Gov"'r _

,

nos promov r os necessario e finais atos legi lativos referen _
tes a" mat , ria .
#lo

Espera o Governo qu , com essa providencia que reso!
veu tomar e para a qual conta com o apoio da Academia Brasileira
A

A

•

de Letras no credenciar e designar os seus representantes, terao,
~

em breve, os dois país s, de comum acôrdo, estabelecido oficial mentB, para uso dos dois povos,

,

,

mesmo r gime ortograf1co

d~

qual po saro decorrer vocabularios sem discrepancias de grafia".

---

.

.
•

TLG/

A

~ ,
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•
,

.â

-

e

,
C6PIA EXTR toA DO DIÁRIO OFICl L

SEçl0 I - 8/ 7/1946

•

-

P G. 9990

PRESID~NCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA

,

~

Circular n Q 18/ 46, em 5/7/1946 .

••••• •••• ••••••••• •• • • • ••••• • • •• •• • •• •• ••• • • • •• ••• •• •• • •• • • • • • ••

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

34.

Na informação, parecer, ou despacho

A

na correspon -

,

dencia observar-se-a o seguinte.
a) clareza, precisão e sobriedade da linguagem, 1 es
çao de acrimonia e parcialidade;

-

.

b) concisão na elucidação do assunto;
c) 1 g1bi1idade, adotando-se, prefarent mente , o uso
da datilografia;
d) transcrição dos dispositivos da legislação, cita dos na informação, parecer, despacho e na corres pondencia;
A

-

,

~

e) autentjcaçao das copi s, relaçoes ou outros ele mentos anexados para 1lustrar a intor ação, parecer ou correspondencia;

.

A

,

f) margem, de acordo com as formulas p dronizadas;
I g) ortografia consubstanciada nas instruçoes
aprova -

-

-

(

,

das pela Academia Brasileira de Letras, na ses ão
A
,
de 12 de agosto de 1943 e o "P queno Vocabulario
,
A
Ortograf1co da Lingua Portuguesa~ mandados adotar
"
pelo Governo;
h) numeração e rubrica, a tinta, das rôlhas acre sci ,
das, nas qua s, no alto
ao centro , sera repe ti ,
do o numero do processo e o dos que se encon J'ú. ""
rem sem ess
s requ1si tos em proces 50 anterj O.L~ (' S
a esta Circular;
i) renumeração e r ubrica, a tinta , nos casos de r

•

(~

~}

...--\

- 2 -

•

-

-

ganizaçao d proce sos , cancelada a paginaçao anterior e con ignadas, expressélment , no proce S s o
essas providencias;

•

A

-

j) as informações, pareceres e despachos serão ~oro s

seguidamente , sem desperd1cio de papel , inut ~llZ~
das as folhas ou os espaços em branco , nos C3S0 S
,
de juntada de copias, relaçoes ou outros el", en tos, e
,..
1) ressalva expressa, no fecho da inforMação , parecer ou despa cho , de qualquer entrelinha , eJr'enda ou
rasura, bem como cancelamento de expressões .
A

-_.---

-.

,

-.
,

•

•

TLG/

-

?r/
ti' \

•

Revoga o decreto-lei n Q 8.286, de 5 de dezembro de 1945 •
•

•

Artigo 1º - Fica revogado o decreto-lei nº 8.286, de 5 de dezembro
de 1945, 1ue aprovou o Acordo Ortografico de 1945, firmado em Lisboa, em 10 de agosto daquele ano.

t

Artigo 22 - Revogam-se as
Sala das

disposiç~es

me dezembro de 1951 •

sess~es,

.
JUSTI:?ICAÇXO .'

--

..

......

-

em contrario.

,

'"

O Acordo Ortografico de 1945, firmado em 10 de agosto daquele

ano, resultante do trabalho da Conferencia
boa para a

unificaç~o

ortográfica da lingua portuguesa,

·~aos reais interesses do

•

I

•

L~teracademica

de Lis-

contrav~m

í}ovo brasile iro •

O parecer lançado no projeto nº 1191 - 50, publicado no "Diario
do Congresso
jeto -

Naci~na1",

de~onstra,

de 4 de agosto ultimo, apenso a este pro-

largamente, essa afirmativa e justifica

posição •
•

Sala das

sess~es,

de dezembro de 1951.

..

•

•
I

,

t.

- - "'-

_.

~

,

•

.

~sta

ro-

N.O 1-191-B -1950

({e DfJ ~1i6

p t~RL../
I

~//

Redacão
final do Projeto n.o i. 191-A, de 195Q, que aprova o textõ da
,
Convenção Ortográfica finnada entre o Brasil e Portugal, em 2~
, de dezembro de 1943, em Lisbôa

o

Congresso Nacional decreta:

Art. I" E' aprovado o texto da
Convenção Ortográfica. fizTnilda entre
o Brasil e Portugal. el;l 29 :1" dezembro
de 1943. em Lisboa.

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrilrio.
.
Sala da Comissão dc Rccioç.;lo. 15·
de dczerr.bro
dc 1951. - . Getúlio
Moura. Presidente. -- Aral i1kfteira.
Paulo Lauro. - Lcpo Codho.
_ _o

D(;val't::.mcato de Imprensa Nacional -

Hio de Janeiro -

+9Gl

~<::(,::él-feira

,

7

OIARIO DO CONCRESSO NI'.CION

Dezambr0 de 1951

'====="".-

12505

-

Cortvm·~ão
01tog1'áf:ca deve ~er visse, preliminarr.lente, 8. Acadzm:a cial das Ccnvençõ€s inlernademals, ' A COlls!':.tuiçtlo :lo B"eml PQr Arist
me i a à aprcvação coo P0:lêr Le- Brasileil"a ae :..et:·as e a Acadam.a no Dirêito Const.itucional BrasileIro Milton.)
g1.0l:l.tl\'o. de acõrdo com o axtig J 66. BnlS lei:a ::ie Filologia". Outro SUb3- é isto uma norma. pacífica, jamaiS
ccnsequrucIJ., e.;tabelecido co-item L da Ccnstituicão Federal, se tituti 'o foi lipresentado pelo deputado pesca em dúvida ou discussão. Desde moPor
ne-cessáno
o ref,rE.ldo p1l.rla, "IHar
O
i
n ", 'J Vos~a Ex~elência C0l11:0:d,iX .
Aureliano Leite. O qual foi aproval1o a CO:1stitu:çelo de lSlll (art. 34, n. 12) segundo os ensinamentos
~a boa douAp,'vveito a opcrtuni:iade D!l.l':l ~e- por maioria: sllstent-a o Acôrdo Orto- até a Lei BáSica de 1934 (art. 40 trina e os nossos preceItos
con3tltun c '.1:' a V02sa EX2elê:lcia S~n'1'"' Pr> gràf:co e prJpõe a nomeacão de uma letra a): de:;ue a Curta outorgaCia em c.onais; csclarccldo qu~, antES
.da ref,~dnnte, os Ilrote<tos d-o lT'eu mais p,'o- I c0!ll'sr'o _es;:·ec:al ·que. "vaiendo-se ..:ta 1937 (art. 74, lc·tra d), até à Lel solução det'initlVol do Poder Leqiolafundo re peIto. _ Raul F€7'itandes.
cOlaoora,ao da Academia Brasilelra Magna de 1946 lart. 6ô, fl,o l, e ar- tivo, os fi dens c!os embalxadoreb' aede Letras e institutos de filologia dO tigo 87, n.O VII), tooas tem e.statuído,
vidamellte l,redencindos, quer ordi111:\P~r()cer da Comissão de Dip!om.acia Pn.í.~". estude "convenientemente o sem exceção a l?,uma, a competênda rios, quer
extraordill' rics, não vão
pro'Jlema e ap7esente à Câmara dos privativa ou ex::::usiva do Fariammto
alé-m
de
eIl\Ilel'i'
lr o ato do Poder
P~putl\ci(\s as blses P'UD. a SU!\ ~olu" para resolver definitivalll;:nte sôb!'e
RELATÓRIO
Exo
'uLvo;
finnado
que a iniciat va.
<:~o deí!nitiv'l.". E' um parecer fun- os tratados e convenções int.c·maciodos
tm.
taC:os
é fllnç,l{) privativa :100
nai.,.
O A{'!\rdo'Ortográfico re~'llt°nte ,h d~mentalll1ente político. Não está com
O referendo do Po<ier Legislativo em preSidente da República, c11egamos 11
C nren:~.o as.s:n"ca e".tre o Brasil e o pro:eto Beni Oarvalho nem com o
c-onclus:.l I, com Mal noc{, e &usa, ct
Po:-tugal. a 2-9 d~ d2zembro de 1DB.,1 substitut.ivo Jorge Amado. E' apen1s tal caw é cl1açao democrátl~a por q,1e,
"sendo )li,to que- os hl>ll; logul"'n
cm Lisboa. tem provocado fortos e uma sOlução de emE'rgência, que se excc10nc.a. Restringindo as atribui- os poderes
para leg .•
e:;a:tados deDates nas a~socia~õzs de n<.s :>.figudt. salvo melhor apreciação, ções do Poder ExEcutivo; lirnltando- ~ar", afim decompetente~,
obrigar
atOdcs,
deVLm
letra5 e fiJol{)gia . na tribt na. na im- SEm base jur!dica. desde Clue se tenha lhe a capnckade na pohtica es' rar.- estes observar e rD';peit.ar as.. praxes
prensa e no Con~resso: debates de le" em conta o q.1e c;ispõe o 'Direito Pn- geira; dlln.l1uu:do-Ihe o poder de re- e as disposiçóes d\) Düeito Ir.terno e
trados. de estudio:oos. orofessô:-cs € vado e o Direito Constitucional Brasi- presentação, o referendo e.staoelece a do Direito Público.
•
divisão de respnsahiliC'.ade e a gaCIentistas. gramáticos e fllólogcs. aca- leiro.
Considerando-se que o Acôrdo 01'- rantia de melhor exame de assuntos
domiccs e jllr·sta-. jornalistas e pa rIsso p-Isto, sendo aprov"do sem delament:::res. Uns defendem-no com se- togTs,flco é o compl1,mento da Con- extern%. sempre de alta relevância. longas o tratado,. cumpre seja fena
guranca e ronvicção. considerando-o , vel1cão de 1943 e que é um ato inter- porque adstritos ao próprio sentido a sua promulgar;uo. A promulgação
obra notável e afirm'lndo que "os I nacional. não poderia, nem poderá. na de soberania do Estado. O poder QE" é a publicidaae, é a afirmaçao ~a.
já o afirmava JO&O existência da lei, afirmação pública
prOvE'lltc~ que aos escrito!!;lS bl'asilei- conformidad~ ~os pl'incip!os estabele- fazer tratadcs Baxbalho
"considera-se
um dos e oficial que a tc rna operallte e obri1'0. flcarao assegurados por\êsse meio cldos pelo Dlrelto, ser revISto nem renão tã. economi~ta nem s01:ló'ogo qUE' vogado ~em prévio entt'ndimento com atrib;Jtcs da soberania; e, se êle é gatória em todo o território naciOll<l.l.
os de'l{em de nrever com mnior Ou rr.~- as C'laS par~es contratantf';. Os atoi' exe~cido pel.() pres:del1te, que a r epreNo regIme da Constituição de 1891,
r.or precisão:' e não serão sôme'!1te inteniacionais poclc>m ser denunciados senta e perscnir;~a perante os govêr- a promulgação era feita pelo PreSIpr'lventos materiais o oue hão de au- pelos meios regulares, quando reco- nos estrangeircs. ao Congr~s.so, qu e dente da Repúbliea, "que tinha o diff'TÍI os nossos bons !lutores: também nhecidos como prejUdiciais aos inte- repre~enta a nação e em nome dela reito de sanção depois da aprovação'·
proventos euperiores de se tornaxem rêsses do povo ou ao Estado, como nO- é i-:lcumbido de velar pela guarda (Cló\'1s Bêviláqua);. atualmente, é Qeconhecidos, lidos e adnurados pelos dem ser suspensos pelo Senado da Re- da Constituição e das leis. toca tomar cretada pelo Pres:dente do Senado,
p"vOS de !\.quém e d~ além-mar" pública. quando sejam declarados in- conhecimento dÊsses tratad<'s, e, se e.m nome do CongreEso NacIonal, !li
(Pro! . José de Sá N:mesl. Outros, constitucionais pelo Poder Judiciário achar digni) di.sso. aprová-los, no de- convém acentuar, com João Barbalho,
Releva notar, por um princípio de sempenho dessa ma tão poderosa in- que pel&, "promulgação o novo ato ao
porém. o t'riticam com sarcasmo e
com im1)!edade. asseverando aue. "'lO sinceridade e exação. que o ilustre cuml>ência". lConstituição Comen- Parlamento, de·pç.is de aceito pelo
Chefe do Poder Executivo, entra !\
ser pôstc em prátic..'t, mOstrou traz~r deputadO re1<\.to1' do substitutivo apro- táriOS) •
Sendo a tribuiçã{) do Poder Legis- fazer parte â{) Direito pacional. li
r.l'and(~ preju:bo;: ao en;:ino. e os pro- va ~o me asseg1.!rou ser favorável ~o
f fotos e qnei-..:as siío presentes da parte Acordo O~t?,\lrá!lco ~ contrário a qua,- lativo, é rea lmente "ábla e prudente ficam as autoridades a quem isso -cabe
CP. ouooe todos os prOfe"EÕres. pri'il';. quer mOd!flCaçao, VIsto sab.er que, co- a aprovaçã,o definitiva dos convênios adstr1t~s .a _ pô-lo em. execu'ção" •
plIlm"rt+e da classe DJ'im~rin" (Fer- mo doutrma Pontes de Miranda. "~e e tratados. uma vez que, desrorte, (ConstJtulçao - Comentarios).
nll!'ldo Távora. e B'On'j Carvalho) Há o Poder LI' :.slativo sugere alteração. se evita que o presiden~e da RepúPromulgado o ajuste ou o acôrdo
qUl'm o repudie com zomtarias por o Presidente da Repúb1ic~ deve inte!- blica, de per si, tenha poderes de encerra-Ee o ciclo le"al com a ta,tiít':
considerá-lo Imnodção dos l''lrtuqpê- prEtar que . tratado n ao c,?nsegtnu criar õnus e encargos, de as.~urnir de- cação. A ratificação é o ato fmal
ses: e há quem o aceite com elltu- ~P!ovaçao e e!ltab<.>Iru:á . ~u nao, a seu veres e obrigações. de cometer erros praticado desde século.s . · Citam os co':
e pratcar a.buws por ignorânCia ou
sía,,-mo. oor julgá-lo vant.:ljoso para )1.1170. novas _ne\,oclaçOf':<: :
como primeiros trataci(3
-os brasilE'iros.
Da Com!ssao de Educacao e Cultura incompreensâ{). por IE'viandade cu mentadores
ratifi
"ados.
entre
outro. os reaiiz:ldos
traição,
éomprometendo.
assim,
a
res.
.
velO o refeT,do projet(' para a Comisentre
Justiniano
e Cosróis, rei dos
ponsabilidade
do
Estado.
Dentro des.-~a luta vIva e, e,ncarn!ça- são de Diplomacia e Tratados. Nesta
persas, em 561. e o de. aliança, em
<la, faz-:e mlSte!. para ,:er,ell'o eX2.l?e · atendendo ao -equerirnento do depuVolvendo a vista para as nações
d" assu .•to, mUlta prudf>ncla e mUlta tado Afon~o de Carvalho foi ouvida mais cultas, vemos que as próprias 1226. entre Eduardo 1 e o Conde de
Flandres. Passando ao.s tempos mo8e1'enl.cJ.~d·e. Muito estudo e sahedori3
.. .
<los mestres na FilolMia e do Direito ... Acad~mla BrasllelIa ,d~ Letras, que mOn?l·qmas, quando parLamentares, dernos, sabem-os que data da Revocorno a Alemanha e a Itália. a Fran- lução Francesa a prática da ra tifica~
QUE' nos darão luz com os seus ensi- ?e malllfestcl !ayoráVe a manutenç.ão
ça
e a Austria-Hungria. submetiam ção como direito pos :tivo consubstan .•
namentos e conclUSÕES. para ser resol- mtegral do Acorao Ausente êsse de~u
sempre
os seus ajustes intcrnaciona!s riado na Con&tltulção de 1791 (tftulO
vioo éste problema . dI' t.ão orofur:da t:do. coube ao no.~so companlH'l1'o
à
apr<
vação
dos seus congreEsos le- IH, capitulo lI . seção I. art. 3.o \.,. bem
J'epercus~50 e de tão grande imt'.or- va:-gas Neto, come, novo relator. apr:- '
do Norte, po- corno nas constituições posteriores
gislativos.
Na
tRncia E':ll tôdas as esferas educácio- I ser:tar parecer que logrou aprovaçao rém, é diversoAmér;ca
':l sistema.
Compete (90~1S_tituicão de 1793, art. 55;
ns~
nais e adm:~istrativas.
I unâlllme. tanto nela segurança do ~eu
únicamente
ao
Senado tltulçao de 1795, art. 33: Con:'dtuiao
Senado,
e
_
,
estudo quanto '1~0 bl'llho da sua lm~~o J:R n~~ar aue o Acôrdo Orto- guagem. defendendo ju:ídicamente " o direito de :X>Iu:elho e aprovação por ção de 1848. art. 531. como elemento
r;.-;flCO e 1'eaJn:ente, a t'xol'e",ão inp- Acôrdo. que conojdera "de conformi- dois têrç·::-s dns membros presentes. básico das convenções.
('Ulvcca da ullldac:lf' da escrita luso- dade com o Direito Internacional PÚ- E' o "advice and con~ent", reconhebrll:~ !l eira
e. co!'!se'!uintemente. da bEco, com a Lei, com a Jurisprudên- cido e proclamado em todoo o., tempos . De ent~o para cá. a raMficaç[o tem
umdade da lin'Pla Unidl\d€' neces.<'á- c:a, com a Acsô.emia B:asileira de e por todos os presidentes. 1nclusive SIdo aceIta por med'da indeclinável
ria e. oreciosn. oue. faêilitando o co - Le~l'as e com os votos apontad{'s dos Washington e Lincoin. Defendendo pelos melhores tratadistas e pelo dinheC!mento 1J idiôma nacional e fi- mais ilustres membros da AcademIa essa exclusiVIdade, p0IS a Câmara em reito de todos os palses demo;:ráticos
Ela ? .a última demão q)te tt'toea G
"ando a sua expressão escrita. se'5lm- B ~asileira de Filologia". salientando. tal caso não te-ro voto. Hamilton c~mvemo
e é da competencia do preuma
das
maiores
figul'as
da
humani.(lo 1100'mRS fixa s e ~e-'l'Ul'as. bas€'ad 'tS outroEsim. que "tudo o que se fiz e"sE'
SIdente
da
República.
dade
declarou
Que
o
conhecimento
em p!'inclni0s V'erdadeiram,:nte cienti· de ora avante fora dêste último sena
•
exato
e
compreens"ivo
da
polítIca
esi
ficos. orq-an 7ad::ts uelas mai~ conspi- em pura perda. lJ0rque as reclamaPor
tudo
Isso,
atendendo
a
que,
<:u~s. autor!dades filoJó!!icas das duas ções surgirão sempre não só da parte trangeir1\, a adesão sistemática dos antes de ratiflcado. qualquer convêp:ítr'!'~. só pOderá trazer I)roveitos e d rs professõres, como também d os mesmos planes. o sE'ntimenw delicado nio • po~r:_ ser reeusado, consoante a.
va tuo-ens 8 'luantos ma nif i'stem pela filólogos que não forem ouvidos e e seguro do ~8rater nacional, a fir- do~,a. lIçao di) Con.elheiro Lafayet'e
meza, a pr"ntidãl.l. são incompativeis (Dlrelto PublICO Internacional>. l>enf'"crlta os SC:lS p~n<!lmentos em nossa dos que forem contrariados".
h''''1'a. ~urr .a AmérÍC'a. quer na EuAcompanhei-o com o meu voto, com o espírito das corporações flu- samos que a aludida prr'vidênc;a não
ropa sela na Asia seja na A#lica.
decla:ando, I'~'i.o obstante, cemo é do tuantE's e numero.<as. (Cf. Federal deve. ser tornada senão depois de precapo 75).
e~chIdos todos os requisitM nece',.;áDesaprovandü o Acô~do -o h' n"- conhecim~nto da Comiss~o que. se
Olhando s6mente ao sen:ido de ce- rios para a existênc:a le!!:11 de tals
"'~1 oue volt1\riamo'i ~cs 'srs~emaa n,)- bem consld~ra;~e o Acordo un;n
Cl\'O e perilZo.'o d'! g-rafia Que o pre- ':l'ran~e r~allzarao, dentro do as~ec o leridade não há dúvida d.e que é atos, tal como j o da aprovacão do
c€'deu. neJn 'lue nos párece de todo Juri~~c·l) amda .he faltavam, na. mmha mais prático o critério ali alotado Poder Legislativo (Cu de um dos -eus
sem c2't!mento il sem oportunidade o oPlmao'f,f~rmalldadleds d€ssenCials p.ara pois que possibilita uma direção maIS ramos) sempre que Is,o for exl':"1I'H>
dos n 1J1" d
t d
F"
a sua e Ic<!cla e va 1 a e. com-o sejam cômoda. mais precisa e mais ráoida pelo Direito Constitu~ional de alf'!'lm
P rc if'r)
OP:
'1'/,,, r .. o ,e,~ epua os 'elnan- a aprovação e a ratificação da Con- em dad{'s momentos de urgéncla
de dos contratantes. e romo formalid'vle
. ,. o a . Bem Carvalho, apresen- venção de Lisboa respectivamente gr9. vidade. pelo que tais razõzs con- e~5encjal. Da mesma' f'lrma se ma:.ta~do em 8 de outuhro de 1946 a_ esta pelo Poder LegislaÚvo e pe:o pode~ tribuem deeididamente para o presti- nlfes~,a Aur~1i.no Leal quanOo'esclal'?re
C .. s~. no ~ualo ped'.aU1 a revoÇ!acao do Executivo. Fel'zmente. em boa hora gio da fórmula vigente na grande que a ratIfIcação do tratado só s
Dec_rto-le; n . . !l 286. De 5 de dezen:- ccnfirmando esta opinião. chl'i!a a República Americana.
dá depOiS do voto do Con"'re 50"
br~ ~e 19.5. ',~ apr?Av<>~ a ortOgrafla Mensagem 312 do Sr. Presidente da
(Teoria e Praf;('a da t:onrtitui('ão Fe:
Devemos, t<ldavia, reccnhe!!lll- que deral. Brasileira). Não é diversa Il
~:.a em ,)bedJenCla à Conven- Reoúblioa, em cópia autenticada. re(!~ <> ~~. Inada E'm Lisboa a ~9 de de- mE'tl'ndo o texto da Convenção Orto- a orientação do nos<o Direito. exigindo omnil'O de Ortolan quando acentua
z,mb.o de ~43,. A essE' pr01eto apre· gráfica objeto de tão largo· debates' a colaboraçã,o dos dois ramcs do Poder aue. "segundo a prática que adqlllnl
sentou mb~t:;u~lVO o cleputado Jor;re S. Ex. à pede a aprovação d; convênio Legislativo, sôbre ser adotada pela fôrça de direito positivo o tntado,
A~?dO. Que. le.l;eou uma ref?rma in- supra mencionado. a fim de que seja maicria das nacõ~ americanas é para que se torne obri"at6rio e exetp 11'11..;' clrfl11}tn~. a ser real zada por satisfeito o diFpcsto no art. 66, I, da uma en ~arnação mais p'rf~lta da idéia q.u!vel.. deplmde es.~enci:llm"'nt,e da "ac'lmts:.f!o d!' vecmcos de comprovada Constituicão Federal combinado com representativa e do ' 'dadeiro espí- tlf:e.ac;ao. ainda quam!o não é res~r
cl\~acldade .• Cúntràrj~mente ao dito o dispostó no art. 81 VII da mesma rito democrático.
vada nos plenos poderes ou no(} téxto
projeto e a esse substitutivo se man!- Carta.
"
Na Suiça. além da anuência" da do nróprio tratado".
festou 0. d~put,ado Raul P ila, m emoro
A aprovação pelo Congresso Nado- Assembléia. em certas convenções se
Tratando da matéria, enslna RI'\.da ComlSsao de Educação e CUltura, ,nal, quer no passado, quer no presente. pratica o ;'eferendQ do povo "que ~ debrando Acclcly que "a ratif'ca~
TOtando pela man uten ção do Acôrdo semp,.e foi considerada, nos palSe.s de- manifesta em têrmos absolutos e pr . é o 11ltimo requisito mediante o qtíall
I Julgando indlsDeIlllável aue se "ou- mocrá.ticos, como element1l substa.n- cisos, respondendo sim ou não". (C1. um chefe de Estado confirma o trau
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taao firmado em seu nome e em nome aprovado como complemento que é da

cíel. - Gilberto Freyre. - Wc.lfref..o
L. S. João Ne'/)es da Fontoura
do Estado". (Manual de Direito In- Convenção de 1943, porém, dentro do Gurgel.
Pedro Vergara. - RaUl
L. S. Antonio de Oliveira S:z'laza,,..,,'
ternadonal Público).
I-"mto de vIsta. do Direito Interna- Pilla.
5. P;:;dica sóbre o assun:o. a M1c.'<)na1. Falta-lhe apenas, para a sua
diênciR da CJmiBsão de Educação e
Na' Amérioa. a doutrina é pacífica. execução, o cumprimento de forma.li- PARECER DO DEPUTADO BENI Cultura, faz.e-rno-lo peI.a maneira que
Nã.() há margem para debates deu- dades exigidas pelo DIreito Interno,
CARVALHO
Julgamos não pOder o
se segue.
tnnários nem -para sofismas jurídicas. formalidades que estão seguindo os
C:·ngre~so N~ci0nal dar ap!"ovação ti
Há mesmo regra fixa, aaita por to- , eus trâmiLes em obediência à ConsParecer sôbre a Mensagem nO 312, ConVEnção alud:aa, por noo pareO€r
CioS,' devidamente aprovada pela Con- tituição yigente. embora com indis- (Ministério das Relações .l!:xterIlJres). ev:jentemente Inconstituc:onal o seu
venção de Havana, reallzada em :::0 de pensáveis' delongas.
Essas ctelongas,
1. O Sr. Preisdente da Republ1ca, artigo lU.
fevereiro de 1928. Determina esta re- todavia, não significam menosprezo à
Dêle res.::alta fkar estabelecido que
em
obed:ênc:a ao pre~~ i to constllnte
gra que "os tratados não são obriga- gloriosa Nação am'ga que, também
"nmhu:na providência legzs·a,t· /-'Ít
art.
87.
n.O
VIU,
da
Const:tUlçao
do
tónos senão depois de ratlficad"s pe- não re.ro "ajustava. pelo Presidente da
sô!'>re
maté;'ia o:',ográfica d ;>verá. ae
em
memagem
datada
rle
:W
Federal.
loS Estados contrJtantes, ainda que República, quaisquer convenções Inesta cláusula não fonst edos po<leres ternacionais e negociava tra~ados de de julho do corrente. ano, suome:eu futuro . se·r po·s ta em vIgor por qualnego~i::.dores nem figure no próprio mércio, submetendo-os. depoi8 de con- a aprovação do Congresso Na::lOnai qu.er dcs dois Governos. sem p:ev:o
1J'atado~_:
cluidoo, à aprovação do Legislativo." a Convo::ação Ortograf:ca, Í-l'maaa acô:-do com o outro. depOis de o.rvi'A Liga das Nações foi mais longe, (Lei n.o 891, de 22 de setembro de em LiSboa, entre o BrasIl e Po.-tugal, das as duas Academ;·as."
Conquanto. por' êsse dispOSitivO, n§o
eXIgindo dos -Seus membr~s, além da 1919 e,digo 1°, n.o 7, e artlg" 26. nú- a 29 de dezembro de 1943.
'e
vede, explicltamente, ao Con~reg...
2.
Ouvida,
a
re.opeito.
a
Comlssao
ratificatlão e da ~ub1icação, que ne- mero 15, da Constituiçuo Portuguesa).
50
Nacional, leg!slar Eô!>;e lU.terla
E' de mister não desfitemo~ a vista. de Diplomacia e Tratados. tQrmUI)U
nhuma convenção fôsse obrie:atória
ortográfioo
via, impl1citr..m.ente,
a.ntes de registrada (art. 18) • A neste particular, do e::l~in9. rr.ento de esta um Projeto de Decreto Le'llSla, essa prOibiçãotoda
dali
resulta, v;.sto deCart.a de São Fra~cisco - suprema G. G. Fitzmaurice (Britióh Year tivo, o qual. subscrito por onze de
terminar-Se
que.
"de futuro' , neDook
oj
Int.
Law):
seus
membros
presentes,
está
~ss:m
Constituiçãô do Mundo - ainda é
nhuma
providência
legislativa
deverá
"A única regra ao mesmo tempo 16- redigido:
'
mais clara. mais prec:sa, mais decisiser
posta
em
vigor.
sem
aIS
condições
gica
e
de
ime-diata
aplicQÇão
do
..
Art.
1.°
Fica
aprovado
o
texto
va, visto que acentua a necessida4e
da Convenção Ortográfica, tir1nCl- estabe!ecl<ias no artigo III da Con,.
da publicação e do registro no Secre- ponto de vista prátiCO é a que estabeIeee
que
os
Estados
nada
têm
que
ver
da
entre o Brasil e Portugal, em v:nção.
tariado cemo formalioade indispenOra, dê:se medo, a Convenção p:ol29 de dezembro de 1943. em LiLsável. e di~,põe que nenhuma das par- com as leis ou as ConstitUlcões uns
be, pràticamente, que o Con.gresso
bôa.
tes. em acôrdo internacional não re- dos outros, e não podem, de modo geArt. 2.° Revogam-se as dispo- Na~ion.al exerça uma de suas pre~
gistrado, poderá invocá-lo. perante ral, ser considerados como conhecesiçôes em contrárioL'.
rogativas, a qual deco.:-re do art. 68,
qualquer dos 6rgãos das Nações Uni- dores dela. O Estado que tinha o
prop6sito de vincula.>se regularmen3. A mensagem do Chefe 10 E..<e- n.o IX, co~,billiJio com o art. 5. 0 •
das (art. 102).
te a um c>()mpromi~so :nternacional cu t IVO e a::ompan h a da d e uma ",x•.
n. ° XV, letra cf,'" da Constit.u:ção Fe--arnlnado, pois, o assunto com por
.DA
meio
da
respectiva
ratificação
ou
.
d M t·
d
.
.
t
d
dereI.
tôda a leal dade,' ouvidos os doutrina- de outro modo. deve presumir-se como poslçoa e o !Vos o Sr. MllllS ro c
Fô.·a. realment.e, estranho e absurderes e comentaristas, publicistas e tendo preenchid!J todos os requi.<itos Estado dos Negócios Ex~eno:'cs, a
do
poder o CongreS8o Nacional lagisjuristas; investig.ado o direito hist6- ~onstituciona!s internos."
qual assim conclui:
la;',
sôbre "bases e diretrizes da Edur1~o e o dIreito positivo, o Direito
"Parece-me
Sr. Presidente
em face do que ac:ma Lcou ex- cação", e ser-lhe \'eGado fazê-lo sóConstitucional Brasileiro e o Direito
Fiéis a êsses principios. não pretentnternacional Público. s6 poderemoo demos nem desejamos fugir 9.05 compôsto, que a Convenção Ono- b:e matéria ortcgrãf:ca.
6. Além disso, ocorre, ainda, out:a.
Chegar a U la ccnclusão, lógica e de- promisws que a,sumimos com Portugráfica deva ser submet.da à
finitiv.a. que e ·-a. da necessidade lna- gal, compromló.sos que . .sem nenhum
aprovação do Poder Leg1slativo, inconsv1tucionalidade: detanul1.l.
de acordo com o ant. 66, tem 1. o r2fênào artigo In que, se votar o
diável da aprovação do Convêmo Or- favor nem desejo de agTadal correstográfico de 1943 pelo CongresSIJ Na- pondem. em todos os senticos 005
da Costitu:ção Federal, se lllSSO CongrESSO uma le1 sôbre essa ml~
oional, para que êle. depois de ra- malE legítimos interêsses do 8rasil.
Vos~a ExcelênCIa concordar,"
ria o ChEfe do E,'{ecutlvo não "deverá pô-ia em vigor"; passando. astific!'tdp. se converta tm tratado perA'Sim. pelas razões adUZIdas 4 EIS o texto da Co1tvençào:
feito e acabado.
desde que Eelam re, pcitados C-~ prncI"Convenção ortografica entre o Slm. tal •. providêncra legIslativa' a
No presente caso. não importa que pios tradicionais do nosi'O Direito
Brasil e Portugal: Sua Exceiêr:- ser Slmpl~s letra rr.ona. nsto com() Presidente que o assinOu, represen- Privado, cumpr:das tôda:; a;:; praxE's
ela o Senhor Presidente aa o Re· pzlir o p:esidente da Repúõlica a.
tado pelo seu brilhante delegado. convendonais amf"ric:--nas e satisfeitas
publica dos Estados Unioo.. ao deIXar de "Observá-la". a de5re<.pelneganuo. enfim, cwnpna. 'umulasse por determinação ..x- as justa. exigência do Direir() ConsBrasil e Sua Excelência o SenhclI peItá-la
pressa da C rta de 193!l (art. 180\ titucional Bra~ileir(l e do Direito InPresidente da Republlca Portu- mtnt,Q à Constituição, com Violação
as funções legislativas. podendo ex- ternacional públlco. como eemento~
guesa com o fim de a·segurar a fonual do parágrafo úllico do a:t.:da
boa
ordem
lUrld:ca
e
do
defo<a
exp a noabasilares
pedir Decretos-leis sôbre tôdas as mll.~ ,
, o e pr estl'gl o da go 83.
térias da competência aa Umão: essa respeito mútuo entre os povo~. consolíngua port'l~ue"a no mundo e
Dllmte disso, é nula a Convençã.;>
acumulação lhe facilitaria a sclução lidando velhas tradições 1e corresptmregular, por mútuo acôrdo e de LISboa, de 29 de dezembro de 1943,
do assunto: bastaria um 'decreto-Iei dênci~'" fraternal e de inabalável amlmo do es t'ave.I o respectl\·o S1S- visto ser contra.ria à Cún.stitui.ção
zade
política.
belf'
exelllolo
dado
a
o
.
. ema 01't ogr ..~f'lCO reso Iveram por Vlgellt.f:'. Eis a l:ção h~ ClóvIS Bepara que ficasse encerrado o ciclo cenário do mundo civilizado - somos
. d e seus Pl erupotenclanos,
.
me:o
vilaqua: - "São nu.oo 00 atos lU;1legal. 'tiando margem para 11 promul- de parecer que de\'e ~er RP'ovado o
.
.
C
.
aça-o
e
para
a
devida
ratificação,
E'
i
asnnar
a
presente
onvençae
dicos
de direito público Illternac .og
téxto da C::mvençã.o Orto~ráf,('a ass
Art. 1 - As AI 'as Parte:, C on_ nal". quandO
....
e
que
foi
expediAo
o
decretoL'
l'ealizadoo por pe.~eoa
verd _
~
nado pelo Bra~iJ e Portu<1;aJ ",m ISlei n.o 14.533. de 18 de janeiro ae boa a 29 de dezembro de 11143 cantratantes p-om8lem-se estreitll Incompetente. c.u contrariolS à Cons1944 que promUlgou R Convenção; forme o projeto de decreto legislatIVO
colaboração em tudo quan!o dIga titUlÇão dos ~t.ados que os ceJe'bramas' (convém aCE'ntuá-lo) fa.ltou-Ihe infm transcrito, por corres)X!ndeT no
respeito a conservação. C1el'f'Sa rem. e anuláveis. qllanco viciados por
base e capaeidade; porquanto os at.o.s . eu se~tido de intercámbio C'Jltural e
e expan~ão da l~ngua po.. tugue.~a êrro. dOlO ou coação'. (DlIe!to Puinternacionais não podem ser assim de llnid3àe da Língua. "o~ molhores
comum nos dois palses.
blico Internacional, torro TI p. 7,
promulgado~: promulgad>:s d"vem ser deseios e à.s maj~ ' iustas aspirações
Artigo II _ As Altas Partes 2.& ed1ção. ln9, ed. Fre:tas Bastos) .
os etos legais de DIreito Interno. A :ias duas grandes Naçõe..,.
C
b
Não colide com essa tese, nem
ontrat.mtcs o TIgam-se a e5ta- a 6-1\.
Convenção não poàla ser promulgada
mvadida, o que . na mesma obra,
No
PROJETO DE DECRETO LEbelecer como regime ortográfiCO €sc:eve Clóvis Bevilaqua. no § 168,
pelo Presidente da República
case, deveria ser promulgado um ato
GISLATIVO
da lingua portuguesa. o que re- ao
tra.ta1' ela vaildade dos tratados:
legalHe Direito Interno, lavrado pelo
sulta do sisterr,a fixado pela Aca"A validade dos tratados. diz
poder competente, que. então er:! o
Art. 1.0 Fica aprovadc o têxto da
dem_a B,asilelra O-e Letras e Acaê1e.
1ndepenoe das mudanças
demla das CiênCIas de Lisboa.
pr6lJrio Presidente da República, Tal. 0o'1venção Ortográflca.. firmada entre
das
mudanças
const1tucionalS QUe
porém. não sucedeu ficando li lacuna o Bras1i e Portugal. em 29 de dezempara organização do re~.pectivo
sofram
os
Estados
contratantes".
que somente gora será preen,~hida se bro de 1943. em Lisboa.
vocabulárIO por acôrdo entre as
(opt.
Clt., \'01. 2.°, p. 23).
Art. 2.0 Revogam-se as d:":;po~ições
duas Academias.
o nosso Parlamento na sua alta saEm prImeiro lugar , na hipótese em
be<iC'ria, o julgar convenient.e satisfa- em contrário.
Ar i
m - D e h armon"",
I~
zendo uma formalidade cara('tert~ t1ca
t go
com discussão, a COnstitUI~ brasileira
00 exercicio e valldade do presente
Sala das Comissões. em 27 de agõsto
o es.pirito desta Convenção, ne- de 1!)46 não trOuxe mocUflcaçio a1convênio internacional.
de 1948. - Lima Caralcantl, Presinhwna proVldênc1a legislativa ou gU:Il1.'\ ao direito constlt'lcional andente em exercício. - Rafael Cincurã.
Tt>gulamentar, sObre maténa or- terior.
Ao contrário, conservou-se
P05terio~mente. foi publicada o De- Relator. _ Glicério Alves
AItográflca deverá SeT de futuro fiel à nossa tradição ju.ridica..
ereto-lei nO 8.286 de 5 1e c.ezE'mbro varo Castelo . -Egbprto Rodnques. posta em Vlgo!', por qualquer dos
Dêsse modo, mesmo na vigência
~e 1945. que. sendo apenas o compie- José Armando. _ Monteiro de Casdo:s Governoo. sem prévio acôr- da Carta de 37. a Convc'nção era nula,
nlento de uma das cláusu. a~ da Con- tTO. _ Heitor Collet. - Varqas Neto.
do com o outro. depolS de ouvi- uma vez que o ad referendum do PoAlencar Aradas as duas Academias.
venção. não Doda sub8tit1llr ~ resolu- _ Faria Lobato. der Leglslativo lhe não fôra dadO,
;ão definiti ' dO Cl)ngres..'o ~a-::!Onal ripe.
Artl.go IV _ A Academia Bra,.. visto
haver-lhe faltado a aprovação
~oncluido satisfatoliamente o Acôrdo
slleIra de Letras e a AcademIa mediante
C1ecreto-lel.
~ubl1ceu o Govêrno Bra3ileir<., o re1e- REQUERIl\6ENTO
DA COMISSAO
I"
G
'.
das
Ciências
de
Lisboa
serão
de'd
D
t
r! o
ecre 0- le. assIm ~omc o
0DE EDUCAÇAO E CULTURA
Em ~gundo lugar, a citação de
vêrno de Portugal Dubliccu o Decreto
claradas órgãos consultivos de C!6Vis
Bevilaqua refe~e;-Se a lup6ten.O 35.2287 de 8 de dezem!:lro de 1945
A Comissão de Educação e Cultura,
seus Governos, em matélia ortose
eVidentemente
diversa. iSto e. à.
:umprindo ambos com muit.a e,egãn- aceitando a Suges:ilO contida na parte
gráfica. competinodo-lhcs. expresde
que,
após
a
celebração
de um trasamente estudar I1.S quet:tões que
:ia. que s6 merece os mais francos fmal do parecer do nobre Deputado
tado,
aprovado,
definitiVamente,
pelO
louvores. o Tratado que a~sinRram. Beni Carvalho, resolve. por unanm:!se suscltnrern na Execução desta
O Decreto-lei blllosileiro foi censlde- dade de votos. pedir o pronunclaConvenção e tudo o mais que Congresso, ocorresse mudança consrad<> "aprovado a titulo definItivo" mento da douta ComIssão de Const1reputem útil para mant.er a Ul'U- titucional.
Ora, de um l:ldo. o trat~~ ou CO"l.pelu- 8r. Ministro Castro Nunes que tuição e Justiça a respeito da mate·
dade ortográfica da lingua pornos merece todo o re.opeito e arimira· na versada na Mensagem n.o 312. no
tuguesa. A presente Conv€11.ção venção na hipótes e. não eXI tia. por
.ão, quando. emitindo o seu voto num seu aspecto con~tuclOnal.
entrará em Vigor, Independente- lhe faltar validade jurl<iica - s apror
r50 extraordinário, julgadO a 27 de
Sala da. Sessões, 18 de outubro de
mente ele ratificação, a 1 de ja- vação leg:flativa; não lhe apr oveitando. portanto. o prmcipio enuncIa.jur o de 1946. assim se manifestou ~o 1948. _ Eurico de Aguiar Sale" .. Preneiro de 1944.
ref ir-se ao Acôrdo Otográf~co Nao <; dente. _ Beni Car-z:ulho. - Carlos
Feita em duplicata, ~ Lb bOa, aos dO: por out.rO lado, é m(1n!~ ;"'O to. co·mo
se disse, não haver t.ruido a cana-..
b n~gamos. Taml?ém con~iq"ra.mos o , M~ãeiro$ _ AI/reão Sá _ "O~é ,ua· ~3!:lt àtzembro de 1943.
.Acôrdo OrtográfICO deflmt!va.mente·
'-
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Dezembro de 1951

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL
de 46 a menor mudança reA não concordãncia importarÍ3. ma..
à espécie, nem tão pouco, à. ni{esto atentado contra a Constituido govêrno brasil~iro, que can- ção, que, como se disse, o Chefe do
ua a ser a republicana,
Executivo respeitou.
. Em face do expooto, só uma Assim sendo, ca u a estranheza ::.dhaverá para o caso: - não mitir a cláu~ula final do peri~do
o Congre;:so a Conv-ençã.O, tronsc!1to a possibilidade de depender
razão da fc>rma por que se acha de um r,to de volição do Pre,idente
vJSto lhe não ser ~ivel da República o cumprimento de um
r'p1oJa.1'-.se de uma. de suas prerro- imperativo constitucional. cuja inasug'erilldo, entretanto. ao b<:ervância traria. como re;;ul:ado.
Execut:vo, a modificação do· mais outro motivo de nulidade da
para que, rea:oVlda aquela ConnnC'ão e, consequcntemrnte, li fU t
incon..titucional~dad:e, vol. inexequibilldade. - o Que não e.taria
depois. o Poder Legislativo a re- no propósito do Covêrno.
.o·bre
a ma, "a'~fl'ntl'vamente",
- ..
Ei <, rôbre o Il.ssun t o, como se e:{p~l. "
ia. ex-vt do art. 66, n. ° l, da Com;- me C:ó"is Bevilaqua:
o qual, claram~nte, deter"Ai'1da que a re'ificaç50 spja a
solfnidade que torna o t;cBtado
n
"......
66. '"
. po :ie s~r d·'p"n'o.1a
"""
'" da com....
.... "Bt"ncl·
c
~
obriga: Óno.
L " ,~U
exc:u,stva do Congresso NaclOooI :
por acô;'do das altas parte; conI resolver definitivamente
tratantes. Exemplo diso. nr.s dá
sôl>re os tratados e convençóes
a convenção):'ostal concluída, pnt:e
celebl'aàos <x>m os Estados &5o Brasil e a Grã Bretanha, n!) Rlo
trangeircs pelo Presidente da Rede Janeiro. a 16 de s,<ôsto de 1875.
pública. '
N enhu.ma cOnl)e1lc:ãn intornacio. a uma prerrogativa indecltnável.
1101, porém. prclC!rá, 1lOje. no RraComentando êsze artigo, escreve o
silo ser executória. sem a aprovaCarlos Maximiliano: _ Os
crio do COllI'fresso" . (Op. cito tomencionados no art. 66 do CÓmo lI. p. 21).
.' .
fundamental independem de san11. Cumpre não C~r.fllJ?~l· ~Etlflcado Presidente da R€·pública e fi- ção cOm aorovação. A rehflcar... o cabe
imuscetiveis de veto. Para regu- ao Executivo; a aprovação, ao LegisUm certo nümero de a"suntos. ce- letivo.
tratados ou simples conSi na técn'ca constitu:lonal. ac~i.
Ilçi:íes. Cabe a iniciativa ao Minis- tás~emos ser ratificação a ~sha C?:Exterior; somente depois de ul- sa que nprov3cão. poder-s"-ia ad!l1ltn'
a..~ negOCiações e de assinado ser e,ta diopensável. quandO assim o
troto internacional. é ouvido o entende~sem as altas parte, contra'''~'P,~'o, que profere a última. pala- tantes.
sôb~e o acôrdo: é o que exprime
Diriminoo tal confusão. a..~·im se e',Cdefinitivamente. imert{) no pres<l!, Clóvis Bl!vilaqua: MNo pras;l,
e em face do art. 87. n. VU". comoete a ratificação ao preslden e
à Comtituição B"a-i- d'! ReQúblicR. depois aue () CongreEso
. voI. 2.°, pS. 145-:46; aprova' o tratado". (op. cit .. p,
.
Freitas Bastos, 1948).
Aln<la. no mesmo sentido: .. DepOIS
de a"lrovad.o o tr'ltado nelo CongT~sso
o Presidente da RePública o r~ttflca",
E a <eaulr ronrjui: - "A lei de 29
d~ outubro' de 1891. Brt. 9°, auellda
COlnstltu:ç:ão ele 1891, em seu art!- ratif ;Cr/rlfo o a to nplo aual o Congresn. 12. Unha redação Idêntica so amova o trRtamen+o: mas ;.vldênticos são os comentá~ios de dentemnnte, é incorrpt(l a nen"m'naBarbalho. quan'o a reconhf'~e~ cão", rOp. r\t os 11l-1Q ~7er M!::o?e.
o poder competente pa- Il;Qest, V. 749, apud C. Bevllaqua, op.
a ultima palavra õbrl' o aSSl'n- clt.) .
é. proferir a "re~olucão final".
12. E.<ti. p.ortanto. l'3te-nte a i";1'
Federal Bra-iJeira, Cope ,o
ários por João Barbalho U C. T'()<s;b"idade rle ser aprov'ada
111. Rio de Janeiro, 1902). . ronare"o a Convl'l"cfio rle Li~boa <O,
. as<im. haver o Br"s!l ingre-· bre "a nUf'stão or~'áfi{'a; e:,tretllnna corrJ"nte dos paise5 Queexi- to a Const H ui('5.' vln:ente nao vpd~
o prc nunciamento do Con~r'!s~o. que. para ult.erior B'1 TOVação. su'!ira
a a.provaç' o dos tratados e con- o C{)11,:\,ro.~0 a'! f'h~fl' do E.-P':UtIVO
uma rnnd;ch C{I'1ri'iatória - a da m/)d~fic~cã() ou. me~mo. a da SllDres-[:o
A. E<'l1dn. inter retando o di- clt' art. III r~ :im õ,e au.e ~e lhe cancon tittJCjor.~l francês, e:creve, celE' a in"o1Sti',:~ionql rjq <'I e , A'imi«l.
mp,<;m't o 'dem de idéi'l\<:
\'rl. porém, se.á a adoção dOsse aluns inverse, existe une con- v'Lo?
d 'apres lll.quelle. Si le droit de
O a<:;sunto tem sido versado pelos
,,:cc,ler le" trai é rcvient néc"ssal·
con~t' 'u('ion 3 iot'ls assim
naclona!.~
au pOuvoir exécutif, c€lui de
como
I"Strangeiros.
contentir définitivpment ne ;:'f'ut
~rtcnir a I'au pouvoir légi~lp.tif. Ce
13. Carlos M x;m'll"lro, em SUl1 ,.\d • raisons dI' pl'incip~s Que l'on tl1da obra. escreve: "Pode o Canici va oir.
On dit dabord que gresoo emendar a conveno;- o inter·
engagement que prend une n~ltlon nacional? n.lgoros am ente. não. Traun traité doit être considéré. ta-se de um "ontra'o b'lateral conQuela loi elle-méme, ccmme cluído pelo Pre'idente, Que. no Bra",,,,,,.p n de la volonté nationale: sil. não está obr:gado, como nos Esau pouvoir législattt qui! tados Unidos. a ouvir os conselhos
de lc c}cillse1ltir". (Elrments a opinião prévia do Senado (advi~e
Con<tltutionnel francah et and consentl. Entretanto, o texto nao
. P. !94, Tome second; Re- se ooôe a Que, em vez de rejeitar pura
Sirey. M. Paris. 1928).
e simplesmente. o Con"resso su!!ira
N€ssa~ condições. torna·se ('vl- mOOlficações que. levadas ao plenlque não ser;a possivel ao Che- 1X'ten~iãrio r-tr",ngeiro e por êle ac~l
aprovação
do Executivo bl'.lsilei:·o eximir-se tl<!s. determinariam uma
dever con titucional de 501:cl,ar ao definitiva, Basta lembrar Que, nO;5
a aprovação da Convenção F.stados Unidos. onde a Câmara dos
29 de dezembro de 1943 - preocÍt/) Deoutados não tem voto sôbre o asriO'oro'amente. cumpriu, embnra, sunto. acham regular Que ela lem'lre
a Expo ição de Motivos do Senhor ao Executivo a conver.lência de nei5tro de E.>tado das ReLtçõe Ex- gOl'iar um tratJado err, certo e de·
fô 'e admissivel a hipóte e tprminado ~ent:do". 10p. cit.. vol
n. pS. 161 e 162: e B?ard, American
. visto assim concluir:
"Parece· me, Senhor Presidente, rm Gnvernment ar.c PoliticS. 1915, p. 329;
e do que acima ficou exposto, que aplld C. Maximiliano, op. cit.).
Conven,ã;> Ortográfica deva ser
14. Na Franca admite·se a prática
"tida a aprovação do :'yder Lc- da sugestão ao Chefe do Executivo.
ativo, de acõrdo com o art. 66. cor forme se vê em EI10'ene Pierre:
I. da constltulcão Federal, ~e
"LorsQuE' J'unf' dt: Chambres déliVossa Excelência concordar.
bêre sur un projet de 101 par lequel
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téría. ortográ.fica, competindo-lhes,
expressamente, e.~tuda.r as questõeS
que se suscitarem na execução desta.
Convençüo. e tudo o mais que r~pu- .
tem útil para manter a unidade Orto·
gráfica da lingua portuesa". ,
Ora. o que aí se declara competir às
pour obtenir la modificatton des c/ou- duas Academias é estudar as questóes
da.
ses qui lui parais~e'lt contraíras à I' que se suscitarem na excclAção

le G<luvernement lu! demande l' apprrobation d' un traité condu avec
une puissance étrangére, elle ne peut
évldoemment ni voter sur 1es articles
de ce traité ni amender le texte d~
ces articles; le ne peut qu'invíter te
GOllvernement à néQocier de nouvellu
contralre.ç b Z'intArét
de
Z'Etat".
(TraiU de Droit PoZitique élel'toral et
'Parlamentaire, 5 ieme ed., Paris, p.
1,010, n. 863).

E' e~~3. a &Oll'ç~O única ('lHe nos parece cabivl'l. a qual. preliminarmen_
te, <mterim('~.
15. De meWs, Cllm.tl~p indlJ.O'ar ~i.
ao~ovBda a f'cnvenc"io' de 29 de de?:embro de g43, qual doo deis acôr·
d ~ ortográfico<; tr;-i'l, sido por ela
flrlotaoo: - o de 1!!41. con~tantr do
Peouel1o Vocnb'l'ó-io da Língua P0 r _
tuqucsa, orga'1i'7.~do s>qur.do as lnstrl'cõe< at)1'ov~ da- tl.71?!'imemente, em

convenção, que, conforme se tnu, ado-

tou, no art. UI, o rcg;me ortográfiCO
de 12 de agOsto de 1943, e tudo o mata
que se repute litll para manter a unidade da língua portuguc.:n. Mas dar
competkncia para, como (orgãos <X>I!sultJYos, estudlr tais questões, uno
signUica, expl1citamcn~e, qUe por esse estudo, se pudesse (stabetece:r, de
moco claro. a adoçào d 'um novo egime OI tográfico e, muito menos. que
e5te, que é o de 1945. fo.s.se ante:ipa.damen.e. aprovado por uma Conven.
ção de 1943.
17 - Nessas condições: 1'ar-sc-la Imp:escindível uma
no\ a Convcnçao.
Admitindo se, entretanto. para argumemar, que a Convenç/lo de 1943 teria,
aprovado o acôrdo de 194.3, uma co:sa
resulta de tudo isso: a col1'rcvérsia
na Interpretação da C011 venção.
E qual se1'la, nesse caso. o órgão
competente para rE:allzar a int:Jrpretação? Vejamos, mais uma vez, o que
sobre a matéiia doutrina. Clovis Bevllaqua. que, além de ser llIr. dos noosos
maiores jurisLas-fllosófos,
foi
Consultor Jurídico do Ministério das
Relações Exterrores.
Diz ele, em sua citada obra, tomo II

ele 1~ Of aç:ll<to ct., rr,.~smo ano
da Ac:>ilf'omia 'R~p.nelra OI' Letras; ou
o clE' 10 de 9"'&to O~ 1945?
Evlct°nhn:epte, (l Conv<,nrão de 29
dI' dezemh-o d( Hl4..1. flrm~da
em
LIsboa. tpria IjY,~OVQ d J o acôrdo de
1M3, e não o d 1945.
f!
A rlemcr~tr !:ão. a nOS50 vrl".
da
simples. Veiamo 10. O art. U
Convf'nçi'io est:S. ass;TTl redigido:
"Art. TI - k, Altas Partes Contratantes
obri!l~m-~e a
resne!tilr.
como rell'iml' ort04!;:-á.fko da I1ngua
nortuguesa. o que resulta do sistema
fb:!1do pela A"ademll\ Br~"ilf'1.ra de
Letras e AcaMm;a rla~ CI/lncl.as de
V.sboa. para m'1':2niz!l.ção do resnec- p. 25, § 173:
tivo vocabulário entre as duas Academias" .
"Os tratados são sw:ceptfveis de 1nComo se vê o quo a Conve-nCM es. terpr<:taçil.o pelos próprlOs El.tados que
tabe-lece. E'm Reu citado artigo. é o os celebram. A primeira questão a reregimE' ortográf OI' qU, resulta do sU<- solver, nesta matéria, é a competêncl tema fixado oe'a Academia Brasileira para interpretaor. Sam dÚ\Lida. ~o
e pela Academia das Ciências de Lis· mente os E.>tados contratantes p(,(:!E'lll
boa. e não o QU( resulte ou resultar de comum Ilcôrdo, interpre'.ar os traOra. o reqhnl', a oue êsse artigo ~e tados ,que, entre êles vigorem. Mas
refere. é o fixa-do pelo Pequeno Vo- dentro do Estado, qual e a autoridade
rabl/lário da T ;ngua Porfumu'sa, oro competente pum assentar nu doo ae
Ilanizado SegUlv10 as lnstrucões unâ· se compreendere as clált~ulas do (Onnimementf' aDrOV'clr.la. em ses.-ãa de tI ato? Ainda aqui dcvc ler apl!c'l,çáQ
12 de agfuto de 1!>43; e <i a Convl"Tl- a regra: - ejus est leilem tl.terpretart.
cão lhe é po<tprior. visto h:lver sido cuJUS
est conde/c.
frmada a 29 dI' dp'l"mhro do me, mo
ano. é claro que só a p'e se poderia
Ora, no caso da Convenç'l.o de 29 dereferir e não ao de 1945: pois. do dezembro de 1943, a auwri::aQe com.eontrár:o. teria. C'omo ~e dL~se, e:n- petente para a . ,sentar no modo de se
p!'ecrado re:'lllte 'lU rC!~u!tar.
comj)r€endercm as suas cl:m U1M é
E tanto p e"a n. e~'O'p;:e d~<<:e ar- Congresso Nacional. eX-!;1 do art, 66,
tigo. que o eminent·f filólogo José 0(> ItE.m L, da Constituição.
Sá Nunes. f\u··1:-irlade in.;u.~oelta
e
val:osa no a~"ll'1to. a~~m .ift o aflrO Poder Legisiativo diria, a<sim. em
mou 1"171 ~eu f'1t'ldo "O 1Irob/ema Oro última análise, ca~o a Convcn'ção a
tOf/rático 110 Rr'lç;/", !'1Ul):ir'lCO no '1u- 43 n"o fosse, como é. nula - se e!!\
'Illemp.lI l o Lite,.;'r;'! d' A Manhã. VQl. t~ria aprovado o acOrdo de 1945. 0:.1
VI. ed'cno c'p 5 de maio de 1341. pá- oe 1943_ Mas. dado. me mo, que coegir.as 255-256:
gaslie a interpretá-la
Ilógic m 'nte,
..
'
,aceitando a ptimei:a hipótese. 8i'1(1"
Num 11vro ~lIe est.ou pTej}ara"'do ~ a::';,im s ria Inlllspcn;,{\Vel pal'a flcl
que se den ro m':1:ra Cr)?'!el!tur/os
U ,;nela dessa interp' l ç'o, a rt,;ali:>:açào
RefOrma Ortograf/C'a Bra~l/elra. I'~- r e nova Convenç~o
nlJucarel t6d'as ao criticas. objf('ôe~ "
~ .
emendas e ad 'frtênci'ls ql1e se fizeE' i.s:-o o que. eat"gór!camBnte. n!!rrem à ortografia promulgada
pe~o ma C:ovis Bevllaqua, npos o p dedo
Decreto nO 4t 53~. de 18 de ja'leiro fUlal do trecho acima t.;'allscrito:
do corrent; an(). - ort<xITafia Ire>'\i"Consequentemente. n interpretação
t?) que es.á slçtem_atzzada a I'remvl!- autêntica é um ato diplolllcilico subf/cada 1!;(lS Ins:rtlco"s. e no Peollf'1!o metido as mesmas
formalidades da
ses.~ão

Vocabularl?, 01 tográ/lCO da
" . ,_

portu~~és~ .

Líllgua cele(jraçáo dos tratados. Se! o dlreLlo
.
constituiconal do paLS não ci!spus r de

E. ~ eltelando sua ,as:.eu;,:.w, amda, modo contrário".
reafirma:
A hipó:ese última não se verl!!ca:
"O Vocabulário a que se relere o artigo II da Convenç:'o Olloglálica en- logo. mesmo que não to se nula a.
tre o Brasil e PortuJal e o que reslll- Convenção de 29 de deze.nbro ".19~3
tou (lo sistema ortogl Gjiro ti:r:ado nas em face dos termos em que está redilnstr-uções e que a Arudcl/,ia Bra3n"i- gida. a sua simples intsrprl'tação ('xlra de Letras elabOrou por lllcumbên gi:'ia .. tel~bração de nova Con vençao.
18 - Pejos motivos exjX to. evidcllda do Senhor Prcsiden.e do República
sendo editorodo pela J,wnrcnsa NacIO- cla-se tratar-se de matéria caractcrlSnal, que o expõs a 1:cnàa como obra tlcamente corutltucional, para a Qual
ollcial, pois ostenta as armas da Re- Julgamos valioso e oportuno o pronunpública dos Estados U /tIdos do n,asil" ciamento da Com:ssf\Q de Constitu çéo
16 - Apesar da "la~c:::t rpsu"ante e Justiça. embora, salvo melhor .jUIZO,
dessas datas. há OllE'm su.stente lu ~ '1' JulguflT-os. de~de já. ll1COl1,' li u '101Jal
a Convencão do 19 3 aprovado o acôr- a C<r'.n mção de 29 de deZCTll')rO de'
do de 1945: e 1.<;'<0, em face do q'J.e 1S.:3 cUJa apro\':,çíio p: 10 Con ,·c~ <o
dispôe o se'tI a"t. IV i!;i:
im\>ort.11·:ft o cancelamento de uma de
<;UlI.5 indeclini ve:s prerrogati \'aS.
"Art. IV - A Acad'mia Bra!iiJelra
de Le ras e a Ac:;.dem:a das Cienclas
E' o nOl;so parecer.
de Lisboa serão dl'claradas 6rg- os
Sala da Comlsspo 12 de outubro de
cOllsultivOlS de seus GovCrl101S em ma- 1918 .•- Beni Carvalho.
catego~icamente.
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:ecer da Comissão de Constituiç~o mas no sentido amplo de conjunto dos agôsto do mesmo ano, constante d.J
,
e Justiça
dois poderes pollticos de um pais, "Pequeno VocabuláriO OrtográfiCO d-l serão declaradas órgãos consultivos
abrangendo, portanto, tanto o poder Lmgua Portuguesa; pois fôra abS!lrd0 dê! seus Govêrnos. em matena Ortográfica, competindo-lhes, expressa_
) Presidtnte da República. st1bm~' executivo com o poder legislativo.
admitir-se h,wer aprovado, em 1913, mente
estudar as qU2StOCs que se
à aprov;lção do CongreS;;') !Ilacioum acôrdo de 1945.
E,
assim,
o
que
se
c
·tabelece,
na
su~cit.aram
na execução des~ C<mCI texto da Conveção Ortográfica, cláusula. Impugnada, não é que IJ Prevenção
e
tudo
o mais que reputem
Entretanto, fOI êste aprovado pe~o
"} Ida, em Li,boa entre Portugal sidente da República fica obrigado a
O
Út.i1
para
manter
a unidade ortoO'ráDecreto-lei
n.
8.286,
de
5
de
dezem,
o
• Bra3i1, a !!9 de dÍ?zembro de 1911 não executar tal ou qU1l lei nus que
fica
da
Imgua
portuguesa.
A prescn_
bro de 1945, embora.. até hoje, não 113'. Ccmi<são de Diplomach ollv:da c Congresso Nacional é adstr:to a 'lão ja entrado em Vigor.
pendentEmente de retlficaçlo. a La
,e Convenç.io entrará em v!gor, in :1'e a matéria. o~i!1Oll 110 sen ido faz~la, não pô-Ia em "i:;or, ~enão
.1\0 !\,ovêrno portanto, e não ao Lo.
aproV1cão darl'Jele ato internado- com observânci.1 da" con1i<:oes que as
Ptitl em dl'pl1cata. em LI.; boa , aos
•
t
partes
con
r;1t1nt!,
en'e"J~mm
d2
g_lat.vo,
cumprira dirlm!r a queda0 dc jr.n iru de 1944,
ofeJ'~c "::1do par'\ ê 'S~ objrtivo o
ssário p:'oj~to de de{!,'eto legisla estipular no ínter0.sse comum dos ceis
5 Conclumco. !(~snl\'ar'do o rlJs ;) 29 <'!e Dez mbro de 1943 - L,S, _
países.
po (o ~e vISta ~ôb!'e a incl)n,ht 1 10- JCAO NEVES DA FCNTCl;t!\, L,S, - ANJ ° 'la.!' c e d:1 C" 1\ cnçJ o ono,; '.lih , TONIO DE Ouv IRA SALAZf.Jl,
A C '- - -1 C' I I
O'11b~aO ue" ')' ti elo,
e u.- r Iltan'e do "e I art "O IIl, _ inPARECER DA CO:l.i!f'SAO DE
Côtn'').'ao '1' EducolÇ'í.,) e Cultura..
e fei tm. ( U '11 nl1'1d. dl .1 m n- tlça nn~o ve na l..O'~\ n( .:> O r ()O'ra.;-/ C ' ", )r.n.;<. e que continu "'1)
DIPLOMACIA
~n,tãopr do C.e.l(
~I. a'en lendo a um L , """,1.1. da em LI: '>; 1,;: n, ~ - a COll<Ic.~rJ.r ~ v ~(>n "e, - O) na mo,. I) A ihs re Comi' ~,'
~oa-o de Di,,:Jlomarclate r li 'oi n Id:> par o nhuma Incon,t,t,I~1 , (I c • I.em e- t '
"
, .,13-11, r.~ r- I'hum outro dEf':lr J l' II'
ICO .
r'te )< •
a;)! 'v cno
do PIO ()p~d(a c." ' d" lç".,
lI" t e D pli''."1)
')o .1\'la,
""eto ')(
I ea'lS'atlvo
fornllllac
, " ~tura antCrlOr , aLO.. J ' n:e•
'
"
,~
~
-~
m!Jedi,'
a
su
I
n'lI)'v
('
o
1)
o
Con••
~.
,
,
'
,
,
o
c..
a
,o
C,.tt:c.o
u"rovou
o
texto
da
:> cc' LI 1 '1 CO~ll ,'o dI'! COI' t l - ·
"
.
. .~.
Cc n' "~"n I'I 'o~'a I·a e Tr' '0
'
P
".~,
rp o Nicicn 11.
•• ~V u . ' . ..
h:
<4~
"I
CU l\'emao Oltograuca assi,lado pelo
O e Jn t. \ SO:J. e a co.~ .tu. :0'( ns' Ulte d( te proCE~;';O. E' este o br" ,i' e I ort'l U'I cm LISO'
2 d
:ade~ do ,~r~L~? ,IIIch rpfenda S.lla Afrânio
d"._ '1:J p:nn-f1, (m ,1G 00 1"- ;te :'.
d(;~I~bro
de }943 1 a c:a en~~n~irl~aC!~
,enç~o OLtrJ<.>l .. f..:l, a,,,,lm redigI 19'[aqalhae~
de J".n •• fO ete ~Jl. - AJc,lnult>tvn
Sol da Co' ' io c
2" de J' m' 1.1., M '1 '" em Pre;iden"Ial de "O de
P' c'sld_,1tc
Gu lc..ro
' •
1 . , . m ;)
"
~
""De h. rllloll''t com o (splr,to Capallélll" R"I to'
• L I D' ar- ~o d' 1 1. - E:" ~o CC A'll1 ar Sal. J hO, C.e l!HH" o!erL •• ndo, para esse
iestl ('O,,\,(i.
o, '1 nh'hna PI""lce. - c~rlO;\I'!';It1' .~,
_ Erl mi Z s P;c •• l'e,
Hem Cu/Tal/V), {. CJ (,IVO o. 'L.mt~ proJeto:
I!denc'l
k o ,'H '/1 ou ff u'a- at TO. - A ., C , I,c c il _ GIZ '(vr. ,- Altre 'uno L~ t n - Ali, lu
AI, 1.
PI.~ a ,rovado o texto
meNar. obre n"néiJ oro~rál- Soares, - AI)",> .j',nH, _ Clc..1.0 S(1 r
C~hl' o. - Dar I) G"~< é •• Cr.lc.'"a1 Otorauca ftrr:tia
'a cel rá o dE f.l' ro pO~Ll em "GOdI)7' - 1r I C >t a
- Cf rlf)
lerle '·OS
RaUl F 1 f T , " o b • h e Po, t. '.lI C.n 29 c.e
f·
rc ,
I - F 'O
ir V T C' Ta I "_AI _.0 c. e "1
vige:.
;:lor q1.!J.'~,' r dd c!CJIS G" 1',710 B-"I'''[
o, - .ld,....1l.do Lu;,ta.' I_v n ] / eco G'1
.~ , . em ~ '• a
fen . ,'11 pr VIU nêrdo cC' n o Domingos li li" ,w.
DElR~TO N" 11,533 DE 13 LE
2 -: Re\ '" ,m-~~ :t. J,;: ,Im ro d P,IS dz OU,'.,l;!.5 as dU,s
JA.T.IRO DE ! 41
A CI.1 ( .1 r .10.
., '
\cadf ml s '
H,.lI • ,plraç,1O de q 11111,0) .a.am
' .
? .reLer da (r .lt)"~::O de Ed·} ,:J('.io
Pr ,,' tlgC' a COll cn -10 ortl'- e (. C,~H.n a Imol'l pJrt g'he I
c.e
'as ~"o a" núvldas sm.: tnd IS a
e Cultnra
9r(l1 ca fu'rf o Bra I e pÚ; r".I, e< .10e- ê cr ua UII ~de ortop-rd Cu.U
js to d.l ,lalbub tran:: r.ta.
a~ "cda ('711 T )l( c.. a 29 ti (Ie cc' •• hl;) ue uma ferma (. .111.:11 a
1 prlln~i o lu ("ar, f'nLnie o Drpu1. T2n ... o vindo à a;)"~ i ã:> da Co
<-" r d,
tlJ!:i os '1'\ l~ C'l' a u~am l"oj",
Bem Carvllho que, estlbelrccll- mlS, ,o de Euucaçao t Cultllla, a M~11
O PI' il. .!te OJ. R"piol :ICl:
a .. ,~l' u1 P 1]~ 1 e d ,s (O 1C. ,ôes
,'Ie dé' rl!I~lro nenhum'l pl'ovi1 11e.n Pr-"id2n.::a! 1,11. "O ;J 2, c.e :.0
úr,
I • '. C.Li .1. S C.l.tuI".lis cs'isla'iva sôb"c mat, ria 'lr~cP'Ià· ú~ jllll0 e,e 194!l, r:>l 1J.l o C"-Ileft.:lo
H Vl ~ 'o s. o,' '1' ol n,l c ci 1 d
(,,,, J.s no tr. to \:,') e no c tUc.o
devc:á S';' pos!,'! Em \'Í;1;or .... cr GJ,.t o su lTetla a. a roVJ.Ç10 ao I to I I ~ 1 c ( 7 r ]'f) d l~... l n,l r a '.
a, q"cr 1.0 TIra.,l, q:..e.- uu
u~l' rios (':)' !.!)vr1'nc, sem p é- Con, '. o Na"jc nal o t.XLO da Co 1 C I r.
rt
o Li" S I e pn 1- • n
,! q IE' ~o u A,a rl a I3r. ,1€ . , C '1 o o 'l' n I r
1"
,r" c. I '. (' a l'. ac clr.. a c e CI,:tcôrd.)" com o c1]tro, a clá lI'uJa \ ell~dO ce. in J.C a ll.t e ) F. 1 (' Po;"
'(!' ro
C)1'1;re- o N1lÍonl1 le IS- t.l aI. eco !:,ad1 ao Cv J •• ~Il'., o ~e
c ~
) c I.r 1 p ~t" : ' ; e
I.
CC 1 b ,,(,1
'I.JJ, 11 •• 1,ôbre Ol'~J"'l'afia, iru o r, retua- um re,.Jr~ f):.o~ra .cO C IT,,,lrJ li." aI'
H I r. ,o" ri
I Cu:'\ r."·o .1'r.
• '.\:1 oL I, , l! J lc. I L" .1" ".utolIIla das a'rl':! lições our Jl ' .ão Naçoe, - SO!I '.t~mo (''11 Par er Ul- d un I
; r CI. 1 J (. )·r.nt Ir
I r.3, A cr~ t11.l ('fio f, á:I,,1 c.o Iúlv.ra
rida, pela -;cm titUIÇ;l.J ( rt. E5 Wi.O úlo,12 ae CUl Jr) 00 ri mo a,.U ...I!
r' n ••. t, ae r tl.:CJ. ,:
rrl r 1 • .5 1 • .lt ,I s d.l ()I t nc,a
or, comb;n~cto ccm o art. 5.", nú~ e u,'a·.m,.men·~ a GI
'lo
aI. .trr·
D trl,w yU a r f rtdo C)1, n :u. ,( SC'I 'ISO .1.0 .:n) I " quer, no Era, XV almea d).
I Jela da. Comr.,~ao ce Co 1 ItU!ÇJ.O e ~ )c0n a plJ~ (' a ,,0
n)
,I. e li ler em Pc r't " na " €' u nar s n'
. , D ,rc t
t
I.; 1... 1. \'LSto te:mc 1'11.'1 o Jl co 3';- , 1 ex '{utaea e cu'npric.a tão n' 1- (. o d .ivre l' conHn' a cnac..lO e~pol1o nro.:rtte a úmida,
cláw'lla, slJ1\plz.<men'e, e"tab"ir- • I. .<lllill o art. III ra "v i!;l C0::. r,,111 nte C r :-'IC 11 la St conv m,
tpnra.. da !in agtl11 , DOIS c 'a tem (an·a condiç~lO. - a d.:> prév::> acor· nll(,,,,o, O qual se a ba a !m reLi!,
,"""
ratl r i 1 'ütá\C'; e fls. lO ir O e obedece
ntre O< dois gc\ernos, d'IJOis d? gtao:
~1O de 0Jan", 'o em 18" de )1.:,11'0 dp a IlC • ld.,de e;e cX,Jre .[0 de c,ld'l
'as
d'las a;ad('mi~s, a bJ'a"ilri"A"t IrI De h~rn'on'a co
o 19,1 ' 123 l,a h.c! 'pen (j'1.a e.6 a1" no A C onve]1 •.- 0, flx,,,n 0"0 re"I' a"a
. . r.C.im."
m
Rc ,ub,
cn Gwl UL10 V 'll.~rS - Osval- 101' t rade.~,
"~
,
~'d ..,C.p.I,11
'
I
-a portu~P1CS:1, - par,l que ~obre
esplflto ' desta lJOI'\!tll,:-IO,
do
Aranlla,
a._c.,
I"
e 1ac:Jgratln, lI1'ltrrh do Cf) num in!lU prondencia
1.., la lo Vol ou "í!-I
!ta o ü. o "de, 'it.;a ~ c dl:t, t01 m3ndc
e- culttrrnl dos dois pa1.'3 s e
g-lla:n"ntar, ~of)rt; m. tr a or'O' CO"<Vr.l"ç'\O ORTOGRAFICA ~" ll,1'l ccr .enc.a gr.llcu umtar a, enumi"cle ~les pr'LP'li 'm Tll'1
gra' ca. devera se , dE flltur0. p'),.',. <>
",'
cU'ran o aute.'l a'l ...1 e•.te controvcr1~'3Vé~ d'ls tEmpcs, qualqu. r de
ta em rlgcr. pur qua qUl'j dO" dO"
TRE O B"ASIL e po,n LiLr \L
1.. 05, elll In,lr úl) Ir.C€l'tezi!S e .-o!emi:
05.'3:1 I '1 lu
gO\'d''lOô, em mal .n o"to' lafi:l
S.lw Exc :, .CIJ. o Se110r PI'L I" nt: • '. e. no c m lO cco.lon lI.. l, _de \l, ,
:ta-se d~ um:l limitu"'Íf) ao eXE'rcompotlllcolh 3,
eX,h~l>-'affiE':.L', u.l Re t.bl (,I d s Estad)s Um 1< s Co l. pr(lb.€ln 1 d'> :lvrJ d.O<l"co ao , ma.s
das fnculcl'lde" da snb ran I, que
e!:it"lar as que tõ:'s q..lC re ute'r B...1 c..:) :1 F\r.. Êlie.a o Se 1.1' r PI~_ expe5to à osc.,acao dos n'u,Ur,os e
s-llvrrmc'1te se impõE', em virtuu':lyar3 mllltrr a un.O,h'C orw'I~]!l !1t' c.a R pUb"c Portll',U( a, ccm I.Ú?, raro ar ..ntr.tr.os ,pl?Cc ~), orto1e um contrat:> com ~('U'ro reis
graflcl aa II l"L'l ') r"
If a. A o Lm l.e ? ., "hI'<.r :l d fe-a. lX )all ão rufl os pr"!crldos I' .t 'anumen e r~a ãCJ da qual lodrrá em qualqt''''r
preo~" e CO:I,enç o e ,UM:'! e:.1 J e l'h d ,,) d,l lu, ;ua pertu \l,'s.t no 5 ;.dt')l'ldadc", do cn"lJ1O ~ ,f l ... ta ue
'o !ib rt -s~. pf)r mei) de devI!\,or_ 1.1depenc.en' :r, ltc a' ra. m me o e rt u",r, por mllt'.o aco:[.o nOlllla umea e 111: lcratl\~a,
ia. s('['undo e pre:eito de diIe;to
flL'açno a 1. o de jar.c'ro ce 194-1"
2 mce') e5tav I o r <;', tiVe. >I,st ma I E' claro qhe tao delIcado a <un'o
"laC'
onnl,
2
Nh,
t
'
ál
T~3[ ~o re-01 ....,~',"
1'< m
p<r n' o cle I t·
àCH:l'la provocar,
como
pro\o,ou,
CfId tr1t ~dn ou con"enn;o I'~tnr"a
• ao o ...,'; an.e a aI. )"e e a x C ,~
"'p
"lb"'c qll'
nl'aG'JB"
___
_
~.
"cse exaustiva. a que 00 POI to de
l~
el1 •.,o nc anos. a.5.5ln"r ~ l're- ' 1(:, s e l ' " ,
'J
'-"
11 e, por sua próprIa 113t>.lrê'ZJ ~vIsta dO d relto con tltllClf>l:lI. ~ubme- 3 r.t.e Conv~Ç..lJ.
'Jcas: I,>'nmcas e deJatrs, qlla~uo O~
limitação aos prlv!ll'gio, e atn temos o cHaoo ar:.go. a f,m d ) 1St!A!;TICo I
er~lel.os. c calados pa:'a ,a f~l(~çaOI~ ,da~
e~ da soberania n~cio'1al. M,lS ficar o no~so pe'udo de alld enc.a, a
•
le la ,a. serem O.ICI~ za~'l~, t \e
limlt'l"ão, rE'sultante q\l~ r> cto noore ComiSSão ae Cow'u L ~;.o [
As A t 1< Partt's COlltrac:1 s pro- ,cn. ql.e, fata,me.lte, ortar por Ullla
'r:timento, llão fere 1"10 "uilr'- Ju.st:ça, com a 5 H) Cl'.a h lJI~u li, I.: ,e,ll
t 'I ~:ta cúlrbl>l. ~ o EM tL.-l dn pr('Juízo ae oU'r'1, na llt.';.e,sárH!
não invalida o podcr sob.l'aflO "0:1 luiu pela cor ~t t uC.on I d c.e dJ o Cju~ o C,I a rcs;Je,to a con 1"' a- ry c ur:l de um slottma ortorr<l,I( '>. q e
'stados.
C,:l!1ver.ção, f.:;.z:ndo-{) nlls te,nos se ", o d
a E' expa"l <io da.In a V.Ji- eOI b\'e 'i2 a me, la con' !te cna a
preva:ecer a doutrí"la c'>ntrárh,
gutntes;
tL lê~a, CJmWll aOê dOI, pa~ €S.
p. as rmtOlidaces, c.O \'L'llcuJ?, pe.a
Jntratos intE'rn,1Clona,s 50 t'1r'1,l"
u
'
,_
!6 ca do prOlJIlO I .oma e pe.o conImp atiC'áv2lS, e o pré'Jf,O d,!'elA Cor:us;a? de ConstIt !içao f'
ARU:;O U
.!'1, o dO pO e..
Iten,aciC'nol deixaria (!e existir.
Ju.tlça nao ve na C,)'lvenç~o OI'''
As Altas Part~ Contr:>'''1'd:: cb:-iF r. tra!;.'lllto, 'llém d:! at,vldade
tO:'TaÍlca. assma '1 em Lisboa err:
l!l c a L,t.lb,Ac'r C( mo re' m or- Cl'nctora e COOI'! .110r.l dos d l~,to"
'lm.tlcmos a segUl1d,l dUVIda U
1943. ne!1huma Ir" " 'ltU .onaJt te l",dCO d.t linl>t.;a ,:>or l1>;ue ,I, o qllt' p (n,OIO<' (as de "tf'õe<; Ilsc- ra" elna (. )mls,ão de Edul'af.\:J e Culda 1(', nem nc~ 11 ' n outr~ aef!:' lo rcSL lIa do .i t ,na fn:aoo pela Acaoe las de" "r.IGo.s pe.cs rc 'Je"ti\'os (:'0deu Ál ,ar o Artigo lU da Conjur~d'~o _que ~o "o. lm~ealr a 5!;q m'a B~a~ , Ira de Letrrts e Acn :m.a \(' nOl! para e,''lbe ccer as re'rasccns~IO Ortog-rMiea. Ja vlmo~ qU€ a
ap;?,vaçao pe.o COI "I .<0 N1CI,,-1 e'l,' Clf"lCI s ae Lisboa pa.õ opani- t ,l't s do "P e,h ne. Vocabuláno úr~
ula determina Que r,en).lUm dos
gov2fllD,. pOli! em ri, r p ovldllTlna. •
I z o do l'(.'!)CC'l\O vccabu ar o por') I. I o da I I Irl a POl'tu 'Je~a" de3, Em fa~e do e'l( 'ô. to. à CC'11 s.<ã· aCOiClO c r• e as d'las Ac' em"a.3.
a~ "'0 A lr i J ) (
rr r, fai T)~e'''gislativa sob!'e Olt< ,rafn tm
a aCO':io "'om o outro, JUI~l o de EOurJçao e Cu t'; 1 nac.a lI: I_I
A.TI o In
.:) po Il!'1)!l con~t.lta I' vár,(.3
l!' o 't rPd,
f '( .CJ
e e ') : i t S r1(,lOraL~ e
tadC' Bcni Canalho, por sa (e- ~t:m,:re fa~' r ser ão a
'naç lO, é o Pre.sldcllt e d 1 Repu- tum do
!l'')' :1'('<
"1
., e:1 I D' hl"ffi r
c no" r
do ta o ""I n (o', CI1I" I'"
a; Im C "11
'co hl,CI
C
1'11. na pr >V •
I
e- at
na, p1' 11
lu C IjI--r
a e l\
C'omp J'do a ['<lO exnc'I':: !e! tldade t>cn "a, I", I'
e o, e TJOrta11to a viol1.r ( JJS a qu tão prellm. ,H.
l..., r
r
n.
'c
n r '0 A 'O (I 11e
) I C 1c''l ~on
"..
'( a d \ 'l
r
'f.l ' o
r oa C
:
'e 1> n '1''1t n l D, n ,r.\fo UIll~O 00 ai t '33 4. A E.ta Cc n , a 1, "
';4~ ",tt" çl0 .
tltudonal a C )~VE .cc". ~o~o o lú..
o ' 'O (']' \1 "r lor ; I
r c)
,I ~ t
)e 1 [l t fI.:1"
r )'1"
s m ,
O.
n ' 1 F,3f 'C'r fi' , c< 'r ""
'C'~:
l',io C.1b rá prlJnun ; ~ (' o' re q'U l o ,
nbrm àq ui a
dÚVida não tem dos a or o,'; orte. ~àf .3 der, r:'1 fi '.1" o o'ar
c 1" s de ou' ld .5 • S c...l. a ex r s o Ir 'I) \ a r'e '!li! r e
denc;a.
a c rl'lta Iuso- ,r .' lJ'a e, co: c!"l..Ín-'hndo no Artigo III da Conven- em vigor. se o de 1943 (tU Q OI' 1945 1,('..(0. tl' ••" . .
tr'1''',I'''
d UI.i'! "e r'l 1'n ' 1".
':litográ1ica ,e fala em g lvêrno, d Pelo art, II da C\)!!;e Ir ", d(t'ld'!
M:TIGO IV
""", C'nn I. ",O dr C."t Ira e Fi '~na pplavra empregada, n:'!o '1" .eu e 29 de dezembro de lf)43, csta ~ó
A AL jen Í3. Br:'l';ile'ra de Lctr.s ero ~M("l a~em .011"1 r'n ','illn r!;do restl'ito de pOder executl. o, pocLer.a ter aprovacto o lCÔr!O ortol!l'ãfico anterior, isto é. o de 12 de e a ACaj,llllll da.. Ciilnr.la. d., r "t;{.ll t .t1n4hor nnr p rio I)pputado TI >rri Cr.f-
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Arguiu ê t , no qt.c foI acom- l1mits.\ '? da C;l'a: poderá e. q lquer - . lc/de: Cc.m'" 0 - 11 rmes de Sou-1 vação d.1 Convençjo Orto!(ráfica
pela. Comi.\:são que re:olvcll l t2L1lpO llaertal-se por melO de denun- sa - 111(.,ti!elro de Casa0 - Flé.l:io leb.ada entre Bra~ I e Portul( I o pronunciamento da Comis- (.a, scgUll(,O e preceno de direlto in- CC'strioto.
~Do ..Jeputado Eu:lco Sales) f
de Constituição e Jm:tiça, ser in- tern,:cional. Todo o tratado ou con- 3. 0 P,\RZCER D. CO. !ISSAOO DE
COMISSÃO DE Jo;!1T'C\Ç\O E CUL
'
ai a Conven<'ão Ono"Tú- ve:1I:ao lllt ~rnaCI( nal e, por sua próEDUC,'\Ç,AO E CULTURA
"
ica por entender que se'u artigo ~III • püa natureza. un a lim.taçao dos priA ComL ~ão de F.~t:caç1io e Cultura,
acordando que "nenhuma providênci~ I :.!éF:c's e ~~tlibuiçõ~s .•da_ so::e:anh
O longo e erudIto parecer do noo~u por maioria \le VOt03, orll"a pela
10]e~lsla Im o~ regulament3.r sôb:e ma_I.:~c.onal,. Mas ~._ a h',m;a.;ao nao f~rc eminente cole~il, Deputado Coel1.o de vação do Proleto n. o 1.19). d 19'0,
t~lIa ortograflca d€'l'erá ser de f t _11.:10 stpnme, l.ao n .. alr:a a so!:::el:l- Souza, 5ôbre a :\l/:'n.agen n.o 312, em que apro\a o texto ela Conven~8.o (,ro posta em 'il"or per
"
u ,u La dc!; c'itados. A p;'cvalecer doutl'l- que o .t'odel' Executivo pede, ao Ccn-' to 5rá':ka, firm~el:l rntrt' o Bra~l! e
Govêrno~ s;,
; qua.~~er 00" 1:'\ cvntrárb, os contratos internado- grrsso N.tdonal, a aprO\ação da COIl- Portugal, elll 23 de elcl"mbro de 1913.
o oPtro, depoIs '~P pre~:odacOlc!o ~OI~ 1. t" ~e tornariam impratlcá\'eL~ e o vençi\o Ortogr:ifica ~elebrada entre €l11 Lisbo·1.
~el a ~ ~U:.I as as auas pr6pLo dilcito intrruac::nal de!xa:'ia o Dra~Il e Po~-tul'!al, e, sem favor alSala Carlo~ P,ixcln Filho, 4 de C:c-·
tltU;~~IO n) 'PO'I"lo e,p'lbItO da, Con,;- c.~ e:,:' :1""
r;um, um documentú que ate·La o z.'!lo ze,noro de l'J51. - El/r;ro SalcJ, P:e,.
,
"
e emC era na o ,c.
da<sQ
exp
írit:lI"C' I 't'
O argumtr.to
é c'ar0: .<;el:do a limi- e a ct.1tura cOm qt.e o i'.u tr' re,re- sidente. COt'ilto d<> SOllza.
Carlo
1
, ."U,,"Ll 'de' -le"lS'l' li e,~
o,lgre.>SO Na-, t 'cão (I'le o nadeI' sob~'··.,lln i~lpO' n; <entante do PJ,' ido dbert.\dor ~e de- Val<.d~res, (VCt1 em s~j'):trJdo). "
_si
. 'n, smo vm. ato de --vontade é ~ na' mc',mbe aas t.re f as lne,e'1 t e~ ao Antoll'o PC/.roto (I'cncido) - ,t'allto
'm br 'i' .art sv"re Il'alé'"
.,
, .• J
o.'.
n
, I lJ·
( l ~mente contmha e·. . , o, cu ne~aç:Jo,
' um ''nandato
l~r q1.'e
' d. 0. - OI'
prcibi~10
visto
c:ee- .,'. _ . '? esu.( IImlto,,'
amda
. 'ro~t'
.""
. , .e.t b()~" l l , l ' "\ ..'I'
a,an I.ClO.
- J
oe,' P
reSl
at
Y'i!uu a l';.. tdê~·a, 9 ,e'.,ae ato dl' ;;oberallia. Est, ,e exerce quer lhe f 01 outO;"ac!o pelo )0\'0 do RIO, 1';0 Lobo. - - Ncstur o.,t (ven" dOI_
L"a dever1;\ se~ p~t" ,La H.gl.',n- Cjt<c.nco cria u..:r:a fa~111dade, que~' G'·a.l!Ce do Sul.
. 1-- Fmnall N2/tI. ..: Ar/alnl llílrreto
as ,condlçõe' , b I a I en: Hgor se:n q"ando a l.mita ou suprime.
. Sob:'e o e:l~l,minh::tmfr:to da tr.a~·- (\,CI1 100). -- I,a'lro Cruz. - P.,jlll lr tIII da COl1~e~~~~.e ~~ aa" n? artI~o
A "egl'nJa C:úvira levar.tada pc;o I ria, r.c~t~ Corn,:ssao, de:;elo ta~cr bre-I ro Chagas. ,Jorge Lalcrda. - Mar·
o refel'ico .t·
11'1
porq\.!e amda Deputado Bc":i Canalho qU'll'tO à ve,; CO_l~lderl\çoe'. ma,< com o a I,e 'to r"y 7unwr.
•
aI 19O
deterll'lIla que o
•
"
. . , de qu"",tão d orCe')' de que si ni'i I
Govêrr:o "eii.o deverá. ,ór' e,
. O' • constit uciol1.llidade do acôrdo e de" - _
e
~ ~':. .' - VOTO DO SR COJl:LIIO DE SOUZ.
oua'o"er . 1'"
I=.
m V1,,01 COrI "nt" a'nd da inter"retação c'O ar- CéU.úO h,na contlaulta a J patdot,CO
•
'.Y
pl uV (Ienua leOlSlativa"
seln tlgO ,IH
. , da COI'\'cllcão
'...
. , ao pro.1un.l:lI.ICl.,0
' " . .' • d o R'I
. 'u.compreensI vels
'
prévio
a '."
., .
refele-se
• a t or.
Por molno;;
aos
o que paCrOel~O entre. ~ dOIS governo:;, f::.to c'(' não pOd~r ";~r posta em viTenho a imp-r.:ssão que u paixão I bra.ileiros, m,tS c,'le muito depõem
CI:l
dtUlr
fermal
' el n t'01' l'.0 do a co.- - contr:t a a.Il
d In.straç.lo
I
., I'lca d o
f
.,
•
. VIOla "01' por qUl1~qu(:r dos Govêrnos sem d o d'
eoa t e t ra\.dúO
puo
ão do
. ~cons
çca Constltui";lo
parag.a.o Ulll\:O co arll"'O
E3
co
,
"
•
d
"0'"
'áo'co
d
19'mes
11
~nte
F'
.
ti'
"t
'
dd
'
1
<>
pré\;o acol'CtO ocm o ou lO, depc:s de o OI t · ·
e ;'J,
1 o u , ~. aIS, nas
U.l: u. Im. ~ eca as, i
\ h;Não parec~'
d ~
, .'
c~\'id[l-, as (it;a~ Academ'as, nenhuma que a MCI,~a~t!m 31. (.h~gas;." :l. Ca- J:llUOS ao. re',llll.! a~uaI em ql: {',tIctlto De '1 • pr~e,~' a dU\lda dOlpro'iC:'::ncia ":e!\is'ativa Ou reguh- mara d"s DeputaJo, Í1xou- e, d~ t,tll\e ~ c, dC\lclamCIH', Qlsl'lplIL.1c..a a,l1''\nhuma P~~QO emC •. rvnlho. Em ne- mentar." Reza textualtnente o citado modo, !lO, e,\)wto dos purlamenturcs, ~(>~'ia atil!"ntc :\ refor:nu ortogr:ulCa.
que a a.lulI;:' da prapo~t.\ do Poa:.'r Ir.:elaaa lá Ct:l Urll.
e d I r!. ;>se, alan'e ca doutrma art" o In'
a
esna a ~t.~ ex~r~~a ~a Constl~uiçao
hal:monia com o eS1)írito desta, E.xect:ti\'o tem sido diri~ld:l pela a:, 1':.\Ié:cê dess'\ razlt?, lo~o depoIs de
p rl~ , a~ IIse e a ~pr?vaç:lo C;0 ConrençGo, nenhuma prol'dc;lIcfa Lev' gla OI! pela ~f:l1ldade. do e'Plnto cn- prc:nul~3da a COl: tltU1ÇJ.0 nr;ente o~
7l'Jl;:S.0 . ac onal a .essencla d~. pro- Qls/atiN ou rcg'tlallleltlar sôbre a ma-I tiro CO.11 o Citado a.:ordo, Exalll.na- dcnuhdo< {<'ern,ldC1 Tâ\'cl'o, e Benl C 1'corco, ou qualsqt.;er mocdfl.:a- t {r'a o 'tooráj'ca de'e.ti ' d j t
se a MI'I;s!lgem 312 com o sent:ao \,all'o apr,,~e!lt:lIl'm, E'm 8 de outt'bre>
~, que po,setnormente pudessem ser c I ~ f .
I ,i
,L,'
ser " 11 /l-I de Ul,Lcl6" ou VEto ao acôrdo àe 1915. de 1946, a esta Casa um pro,leto, 110
.. e.tas uma vez que compete cxclusi- ro 1)0, la.• Crt l ,LQO,r, J'Oi, qualquer dos
verdaue que o eminel' te I~(:uutado ('ual pediam a rcvo!lIH;ão do Dccrctovam~nte ao Congresso "resolver de- dois Gotenoos., se,/! pr,n,o ~cordocom Coelho de S0:J:la, diferentemente do Lei n.o 8,::86, d t'5 dI" de;zembro de
flllit~vamente sôbr~ os tratados e CCI1- o outro: ~cpo,s e.e cuudas as duas ql;e fIztram nu leg.s.'ttura p'as~ad,t o- l!H5, que aprovou a "ortogl'ilfi unif!,'cnçoes ce:ebrndos com os Estaelos es- Acadermas ' .
,
, n o b r e s e brilhantes Deputados AU- cada" em obediência à COr!vençã ",strangell'os pelo Presidente da RepúCO~l? se \'e, nao ~e. tr:1t:l (e d,:r reliur.o Lcit~ e Beni :::a::v~llho, l,ao sinadn rlll Lis''Ol\, fi 29 {le dC7ombro
~hca (Alt. 66-1). E;n~ina Clóvis Be- e.speclflcamenl.c ao Ch:.C .do E~ecut!- se defil1l<l. p:ó 0'1 conem o u"ordo de 1934". O d"lluLado Jorge Am;1oo
Vllacqua (DIreito Publico !nternanio- 'o a faculciRae. ele obstar o ('.~mpll- de 19'\5, limitando-se a re~bt~'ar a at)re~ent(lu Sl.lb~tltt;tI\'o (1 ê·~e pro'<,to.
nal, t<lm_o lI, pág. 21> que "n~nhurr.a n;e!lto ,ele uma ltlICI:t'lV:t cto ~,oder Le- COl1lrm':_sia e propCL' d:ltJ~I::la, que 1)1"itennco unl'l l'e!0rma intciIr'~ e
~'ençao internadonal, porém, po- gls,atn?: m~s do '(governo
IstO é melhor lr.~tn\l~Se;.l o prOllun:ian Ul- defir,lti\':I. a ~er r 311~ da ,0('01' CO[nt~hoje, no !3 r <il, ser execut:'>ria ~~;:c.oml:~~:en'ente c;.~ un:bos os p~- to d,l Cámaru. M3S, c: "a i:11 ._ar,i.,- s:io de t.~l1lCOS de comprontd:l c.tpaem a aproraçao do Congresso. O o_.es;e";d,tnoe le,lslatI\O,cumP.llr lidaue de S, Ex.", no qUe tatL'c à cidade.
I
ca COl1vençpo nf:o as clau."t\~:1.<; aI' um t:~ ado conrtludo excelência ou ,nãO do citado acürdo.!
t ,... ,,., t
" -. J t
Implica , P oi 5, numa dlmmmçJo
. . .,
ec;t;'[\rp:elnlS ctll'
s com.
.'
.. "
.,t
Con lal1 nh L e ao " o piO C o t' "
de com Inacoes
,.. ; ,
. ., . 11 o illCtde na mesma C!.tlCll q"" (I •• u r~~e ~'\h,t;t..tI\,O S~ prol' ,,'c 011 o depulquer
.. 1.1ilrn,eme
acC!ou ... Os 1.S 'ênia
~prcdu'o C"1
rehcão
ao Pu ... \:'" J\.,O
" Rau I F'l
' CornA' ~.. \0
.
I prerrogatIva do Congresso
. prom
llnoõe>osresr
eit ar
~
t'
~ ~
1 a, 111 'In b1'0 01
clona como um dos órgãos do po. I. ' .
1
cer que vamos du;cutlr.
de
Educacão
e
Cvltura
oniG:n:do
f 1soberano da Nação uma ve" que
III Jllstlflcn-r,e, oo:·t~nto, :l cr>nc. tEnter:du q"!; a convcll"ão Ortonr A I
t à
t' a- d'
•
a neces~árja CC;'tl1 t n ' ~õo n que chegou n'ComL<~ão de Cons- fica cc'leb"a'la entre Brnsil e port~;- i~nr'10\?.. mel}fe
endc: ? o ,~(~P d
" .~, t t : '
J' 'i(' ao a.; , 'l1tar pela
'
. •
",
1,,0 r agIa :co em?ll'U
JU (,n o t . IS'1e, ",,o o er Execl'th'o o exame dos têr- l,l1<<:,ao. e l.s,:a
. ,':c b': c' "Â gal, e cu~a a,;l'ovaçE,c. ncs I:e:!e o I I'el OUf' ~e "ou,,:,"c, nrelhlll nrmer.te,
Pod('r Exe2t<t.vo, uao envol\e o (tcêr-; a A("ad~mia Bn,ile'ra de I ~tras -e a
os _do, Acôrc!o para sua aprovação UI {\1~.n:lda~e OOS .~e.1.b. r;.~m ,o':.
nao, 11 'crge, n I;uatér.ia que se tor- c?m\.j~·lO ce _~on,~ltU1çao (7e. ,~t:stlÇ~ do firmado ent.re a A~adcnm1 Br.\'I- o,cadcmia B"a ileira de Filolo"::'It".
.
let, I ~ matnz crIadcra de um nHo H' na C:Jl \enc .. o Orto.lá Ica .as _ lei de Letra;: e a A,ademmac CI~n:j~\5 .')utr,) ~Ub~titll'II'" [OI lpwe"ntadõ 1 '0
lrelto ~ue e espec~fnco ~o Comrresso s~n~da ~1l: LIsboa em ~943 ll1ccnSl~~~_ de Lbb( a. <c.a un 1~4.l, ~eJ't. em 1".:>. IdeD~t:ldo Aureliano LI' te, queo foi
~eJa o de leglS.ar sobr bases e (.o.l.ah?, .de, nem nl:' lhum .outro. de
Terea'us que dl~tlllgulr e.,-scs C\OI, apro\'ac1o nela n\'\i,'ria. ~u trl1 t,- o
m;ped.lr lsua atos da v:d" llltl'rnac:onal.
Arôrc\o Orto~Táfioo I:' propõe a 110'111' ((lU'etm:es da Educucão. ex-d o art!- to .lun~lco ~ue possa
,,? 5,0 n.o XV. letra d da Con'titui- aprovaç~o pe.o CorH'.re 50 \l1c}cna.
.',\ Co:-."el,ç~o, em que toram ).ar- ;io de uma comi ,~o e"p. i'\l oue.
r O F~deral. A re~ rição imposta peIn Caoe:1do a e:,ta Com.ssao es~e-, tes o B~a!1 e Portu?&l, se t' ta"ele- : "\,a'''',d0- c d:1. cohbor(:('- o d'l
("tIo urtiga III ela Con"ençf:.o, ée não cificamu to' nprcc!,'.l' as Con\ençoes ceu, dlQ,a.l.o.~ a,s.m. uma norm" ~uuc-' rlemi:t Brasil Ira de Lelras e in~'.~·:,
ser .pesta em vigor qualquer nova pro- com um tratado Itltert.'ae.lO.nal, que tanti\'a, ao t:ns,o que o acõrdo, eI:trc to" (ir filolo'!ia do P.l'S", e,tudo "(,ou"lctnncla legislativa sem prévio arôrdo ncs rar"ce ooortllno e lundl ~mente as dl.a l.ddem;as, reprl;5ent
um ,rrientemt'ute o problema e apre ; tI'!
entre os dOis governos contratantes> p€!'f~Ito , cl'emC's s.e-r,de bcm n",150. en- preceito _aclleti\·o. Sem, alter~l .ão ~n ,\ Câmara d,t>s Denu',: do., as bases ,'ara
reSUlta do fato de ser necessário o cGm1l1h~r à ConllSs,lO de ~dul:açao e Con ·el.çuo, as ACftuenllaS cel.:!"rar. o a sua ~oluç".'ío (eflllltl\a • çor:~e,n$o do outro go\'rrno para se Cultura ~ .~stud.O da ess;)n~n .do mes- os acordos ortogr~ficos que tore:n
Foi ne~~a ~itU'lC;fio que ('he!,'(0u nO
l;Ílmar uma l,lOrma qt:e passará a mo, mntella que lhe . ét~clllcaUlente julgadOS Julr-Ldos utels ou t:ece S;l- CO! !!lW'O Nacional a mensRgem~~:l.
Vl["O!'ar concomItantemente nas duas ateta, qual seja o da flxac;ao das nor- rios.
Pcrtanto, a Convençao nao
r.ações contratantes. Nem se l'ode
mas ortográficas
cOllvenclOnadas
da t1'1, rova. acordo~.
A Conven;âo L'.d- de
20 ele
(l(' 19 8, do SI'. P:'e~t,
, I
It
o e en
de.1te
da julho
Repú\)l.ca,
remetendo, em
imaginar que o ato unilateral de um cOllvenicnc a que resu e.' p~ra
~ m:te a sua. ceJrbraliío. Ao t..plonut d
Congresso pl'desse tornar-se ir.1pera- sino da línr;t'a na 0.:.gal11z~9ao escolar mos a COllve:!c;ão niio est:lOlO~, evi- cópia autenticaria, o tex o n Com'entiyo e operante na área da sobe"an;.a brasileira, :\ OI togralla liumfIcad.a,
Orto!!ráfica
tão hr"os
d dátb.em der:tcnlente, ::.,'1roH!udo é~te 0\ U(l Ue - ção
debates:
S, Ex. a objeto
pede :\ de
apromc~o
de>
<le outra nação senão através de uma como a situ:lção d?S. vros I ICOS le acôrdo.
=on\'êno supramcl'cionado, p'tru "ne
Convenção cujos têrmes, fatalrrente programado' nos "anos cUlsas ~ que
Estamos s.:-ndo charrndn<; a resol- <ela satisfeito o di oo,to no art. f,6, L.
e em qua~quer hipótese, deveriam ser representam um problema ~c~noallco ver, dentro da competéncl' exc.ttslVa da Constituiçfio Federal, coml-)lnndo
ímbmetido à aprovação dos respecti- para a5 ca"as editaras bru.sll~!ras. !>- estatl:ída no item I do artigo 65 da. cem o dIs!)o~to 110 nrt. 87. VII, d~
vos Congressos Nacionais. Segundo a sebedoria dessa douta COlIUssao eluc~- COllStitUI,ão Frderal. sôbre a Con- me5ma CtUtn.
.
mestres,
a
Iniciativa
dos
tradará
tais
problema.;.
lição
dos
t d'
b
\'enção celebrada entre o _Brasil.e
Iniciando OS trâmitc~ regimental!".
~ os mcum e ~o ~o::!t'r Exec!-ltiYo,
Concluindo, em ,'isto. do expos.to e Portug~l.
Ne"sa Convençao,. cUJ? foi a mensagem referida à Com!s,ão
c:: ndo ao Le~LslatlVo consentir ou OUVlOa a Comissão de Educaçao e texto lltegra O processado, r.ao ha de Diplomacia, onde rrccb u pa.rf'rer
n:1O nos _seus termos: isto r, aprová- Cultura somos pela aprovação da :renhurua llorma de ortografIa, mas, favorável do deputadO Raf ~ I Cinrurn..
los ou nao ficando, fmalm.en!e, a car- Convenção Ortográfica assinada pelo ul1Icamente, o preceito de que a Aca- qlie assim concluiu: "Somos ' de PU!!dO _Presidente da Republlca. a ra- Brasil e Portugal em Lisboa a. 29 de demia Br~~ileira de Letras ~ Aca~e- ~er que deve ser aprovado o tcxto da
tlflcaçao do mesmo.
cleezmbro de 19-13 nos termos do pro- mia. de Clenc1as de Lisboa traçara o, Convenç1io OrlogrÍlficn assinado pelo
Pela constitucionalidade do projeto joto apresentado por esta Comissão por acõrdo, as normas d~ uma or- Brasil e Portugal em Lisboa,
29 de
optou uniãnimemente a ComL><são de na. leJlslatura passada.
tografia. comum para as dOlS Estados. dezembro de 1!H3, conforme o() pro'(';o
Constituição e Justiça. Seu relator, o
Sala Carlos Peixoto Filho em ,""
ApTovando a COll\'en~" o e3taremos de decreto legislativo infra-transcrito.
Deput::.do GU.-tavo Capanema, objé'- de junho de 19::'1 - lIIcnotl deZ PIC- afirmando, unicamente, que a ort'1- oor corrpsoonder no seu sentido de
tou às dúvidas suscitadas pelo Depu- chia, Reiator.
.
grafia com'lm sera a c!u~ re, ulta de irtercâml.!o ('ultural e de unidade da
tado Beni Carvalho, referentes à posA Comi.s.são de DiplomaC111, adotan- acôráo <;!ntre us citadas Academias. Lingua, aos ~l1rlhorr~ desejos f' à!'
sivel illcollStitucionalidade do Com'ê- do os tenros do parec r e as conduOs acordOS oe 19-13 e de 1945 fo- 'TIai~ justas aspinl~ões da, duas gr. nnio, que o fato de uma provic!ên=ia sxes do Re:ator, aprc'ia o PL'ojeto n. ram ntos que precederum ti vl~én- des Nnções.
" .;
legislativa ficar, em tal caso, adstri- 1.191 de 19::'0,
ela da Convenção, porque anteriores
PROJETO DE DEctETO lEClSL"TI~(')
t:l ao concurso da outra parte contraSala Cnrles Pe:xo'o Filho - Em il. aprovaç[:O de3t. pelo poder compeA:-t. 1.0 Fica a prov".(]o o tp .. to _ a
tante, decorre "de uma limitação ao 28 de Junho ce 1951 - LiI~!a CaJ:~I· tente que é o Coagresso NaCIOnal Cút!vençfo Ortográf:ea, flrmad'l f!" r
exercIcio das faculdades da soberania canti, Presidente - IIcnottl deZ PIC- (art. f,6, 1, da Comtituição Pt'deral>. o Br:1~il e Portur:al. E'm ~9 d dC<Á'UlQue o pais livremente 1'e impõe em ('7lia, Relator - Moura AnC,rade
~:10 es,a. a3 r'l::õe~ que m' lev!\m 1>1'0 de 1943, rm Li- Xlll.
vlrtt,de de ccntrnto com outro pn:s F erlla1!(~o Ferrari - Oridio de Abreu I a propor, a douta ( ... mu:s.lD,
:lpro·
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Art. 2.° Rerogam-se as d!s;>osil;õe:;
E, por POl't2ria da Pl'c~idência da
Tanto a ;reconstituição bistóric:\ Preliminarmente, rcleya
em contrário.
nepública, de 1 de junho de 1944, fo- como a posIção legal da quest.ão estaJ aquI duas declarações.
• 'a Cúnlls"ão de Educação e CUltura, ram adotadas as "In~tru,ões" e o aqui tratadas, pelo ex-Ministro da
Não nos anima, nesta ",.,;H"Q
O relator, deputado Beni de Carvalho, "Pequeno Vocabulário".
Justiça, com rifgorosa precisão.
quer propósIto, jacobino e
'solicito u, no seu primeiro parecp,r, o
E.atrementes, o Bra~il e Portug"l,
Na verdade, as •. Instruções" e o bO, de dificultar a obra de
pronunciamentc da Comissão de Con~ pela Convenção O''t<>gráfka de 29 de "Pequeno Vocabulário Ortográfico", de da escrita luso-brasileira.
Bem
t:.tPICão f! Justiça, assevtrlt.I1do - "Jul- dezembro de 1943, "obrigaram-se a 1943, estão em pleno Vigor, por fôrça contrário: tôda a nossa modesta
gamos, desde Já, i!1ConstitucionaI li observar como regime ort()!n'áfico da de um ato de Direito Público Intern1, pública, exercida no sul do Pais,
. Convencto dC' ~9 de dezembro de ,913, lIngua portugu~sa o que resulta do embora de modesto aspect.o form:ll - s:1grou-se "à defesa, expan~ão e
cUJa aprovação pelo Congre~so impor- sistema fIxado pela Academia B~asl- a Portaria de 1 de junho de 1944.
tlgio da Jlngua portuguesa" e a
taria o ooncelamento de uma de ::.u~' Ieira de Letras e Academ;a de Ciencia~
E' que o regime. então, vi~ente ad- servilÇão dos valores Iuso-brasllel
mrlc(']jná reis perrogativas",
de Lisboa para organizacão do res- milia essas ~imiJlifka~ões...
em determ:nadas regiões de g.
Essa, por':m, pelo voto aceIto do pectho rocabultírio. \Xlr .u:ôrdo entre
Mas a COllvençiio firmada em 29 de fluxo imigrantísta. Devemos,
dE'putado Gu:tavo capanema, julgou as duas Acaden:ias".
dezembro de 1943, em Lisboa, pelo Icumprir o nosso dever de reIJre:3eltUS
imprOCE'dEllte a dúvida levantada, fi!'·
Foi essa Cor:reeç':\o [>')rov!l.da pelo emiJlente E.l1baixadcr do Brasil. João te do poro. com isençE.o _
mal:do que" a Comissão de Constitui- D\)creto D.o 14.533, de ,8 de janeiro Nere~ na F'ont.ourR. e pelo Prin:eiro porque não llOS parece que tao
çã • e Justiça r:ão vê na Conve:Jçáo de 1~44, esta:1dQ rm ri?cr a Carta M~nüitro de Portuga!. Antônio de OH-li \'a!ores culturais estejam contidos
Ort\lgrn.fica, a~ôinada em Li~boa em Constitucional (Ir 10 rle novembro oe vell'a Sala'?ar. dE've receber a aproVól- acordo de dOIS ti!ológos. ainda
lP43, nel:huma incon~titucionalidade, 1937, C\.1jo art. 74, let:a d, eXigia 3 Cão do Con~rp.<",o :'-l'aciol1al para qlle ~e cmincn.tcs.
nelP ne1. hum - outro defeito juríd:('f'), apro,'aç~o pelo Poder Le'!b'atiro, i to torne excculór;?-. P'I! a ~u~ ~,e ~ollvert", Ao depOIS, por um ImperatIvo
(H.e possa impedir a sua ap:ovação é, pela Câmara do< Coput'ldo, e jJel(l e~ ~to ,lX'~'Ielh e oO:lgfatóno d~ I prob1dar'e intelectual d::cIG.ramos
pelo Con?,rtsso Nacional'.
esta relevante matéria foi ei>tudada
::)onelho Feder·l!. do< trn<"d"s e con- DireIto Púb!J('o Int.ernaclOnal.
Vcltl'.ndo à Comissão de Educação e venções internaciollol< celebrados peJo
E:,sa aUl'o\'ação, é manife~to, cOI:vn· companhia de consagradQs m
Cultt:ra: o cltado relator ofereceu o Presidente da Re!)ú"!ie'\.
lp~cE'!'á. todo.~ o~ nt{)~ decoTl'f'l1tes da pois seria illdlcio de a~ncia do
seu parerer definitivo, que remata asComo, porém, estiY2f.'P rm r~('o,,:- o Coü,enção - na.rticularmente o Acêr· da respon~ll.bi1id!lde aYenturar-~e
sim: "Concluindo, ressalv:ulo o no~~o Parlamznto, exett;a-lhe Il..< fUlJ~órs, d? Ol'to!ITáfico d~ 1.945". firmado em guém, del'acompanhado, a
ponto de vista sôbre a Inconstit'lcio- cumulati\'amente. o Pre 'idente d:l Rc- L1SbJa em 1(l dt' !l'1:osto de 1945.
q\1Pstõc~ tfi.o ~rirs.
nalidade da Convenrão Orto~áf1ca, pública, com a p.,,')~(iiç1\o de drnrpto<De re~to: .t'm ri'beiío .a ~~~e último
I~so pôsto. comecemQS por conslgn
resultante do seu art. lI! _ ln~Qn[, leIs. de conformiclac1p com o artigo 13 acôrdo
"enf:('a-'le uma sltuaçao es~r~l- I que os fllólogos brasUelros, que
titu~lonalfdade
ql!e continuamos a
outorgoda.
xula: ~em rml..::tr"'o da ~\l(l ('ond!('~a; cem fm,ções no magistério ofiCIal,
considrrar evidente - ooi:Jamos. to,ia- daCoCopstitui<:íio
ns""tientemente
a Co·w:::(.·ão Or- d e !'t'mpI ~s (eCorrencls
i
~
- SU:' qua e totalidade. manifestaram
-'1
.d a Conve':rao
via pela aprovação do Profeto de De- tO;l:ráfica de 29 de dt'7.embro de 1943 de 1i}43. e um ato p'rfe't'l
e l'"~h., .. ,,. favoráveis à vigênCia do sistema
cl'etr Le:risI3' Iro. f::>rmulado nela Co- deveria ter !'tido ajJl'o,aàa por de.:ret.o- apro"a 'o ') 'o n~ "tQ T OI' ~ o 8 ""'5
(..
L
rr~ - ~
".
..". escrita cOI,~llb~tanciado no
missão de Diolomacia e Tratados, leI, o qu<, I:ão aconteceu. l;or inc:·p,'1 - de 5,de
dp7-embro <'e 1945, ao na .30 Ortográfico que acompanha o
constante dêóte 'processo".
~ável deSCUIdo .10 Ex('c !ttvo. que R que aquela Cor' t l'''i'i.o. ('Vf' o origipou,l no VocalJulcirio ortograflCo da
Todos é~~e~ tra balhos honram a a?r'lvou_ po~ Simples decl'fto: '\,'iI C . nt? lJ"ie 1';;0 tem p'xi,tnr.°;'l lo'all . jPortu9uesa
publicado em
cultura de~ta Casa.
dIzer, nao fOI ela a\?ro, ...da. de a~{)rJo Pura tl'r intril'R e olJri"l\ttir!a l\U;·(; (- : GO':êrll.O Federal e de COllse~l
E~sas
dili'!·éncias consumiram o com a Carta ('ol'~bh'{'IO~l'll d,,_ ,{I de ((::0. I'ão lhe h.1h ~enão oue o r,,·~., c:ontrários à ad<><:ão do que
nc:',,,".lf
t~mpo da le'!i;olatura - e ao iniciar ·se novem~ro de 193? e oor I~~O. n, o l"<á '?!·e~.<o Naci'l'1al aorcve 1 t~'l r'fe ;,i:!: as lnstrur(.cs que iniciam o
a n"ual fOI o procf'sso desarouivRIl'> P a,té .hO~~ pm \l'Jor
e l"g"lm~"t~ ~O"~:I~rãO (~e 19.::3 à qlul virá l\qre-/ r;o Ôrtof/rá/ico R.esul~idO da
rt'inic-iou' a sua mar('ha regulamentar. i ,exls~e te.
_.
.ar-- . r.atmalme,.te.
1 orluguc"a o~g"l11zado em
ja oue e~sa COllveneao cctJ )ul,.
Niin t 'nl oh· l1'l1ti1''''l~ "~";0q '. d d . "
• "d 'd'
C f '
• D~ no·o na roomis~i:.o de DhIOTr>'1- n E art
r'v que a AC'I"l'lll'" n·'l 'I'"ir"
- - I'
.'
.
' ? ' e com o que
cc, lU a on eren
ela. alcan' 011 brilhante parecer favorá- o
..
,
, '. ,,'
.~ :.,.'~ t'lUe<t:lo e,·n :~~da 1'0 ar:tl'r'or o·'re"· r I Intcl'ucad:'mica de Lisbôa de 1945
de Letras e a Academ'.l ~(' S'1~1.{1 .. i le<t1 ('Ol'i< ' ( l ' ~al:r!'-'r {1\1:11
I'
I
d'
,.'1""
vel do àC'JutJdo e afi~dêmico Me',ott! de
LI'°boa
~el'a-o d"'·l··''''dos
0- ~o, r~n-I
d. o, ,',
-' ('J'I'1(.')[.:,
.. 1
t
·
.
pub
Icado
pe
a
Aca
emla
Brasl
ch.l
,
"
)
.
.
l'"'-"d::"U.....
h
.
'
.
af"or
C!1,.ctra
enl
\1·
.
.
'
"
7
'ü
<
_
dei Pic{'Jlia. que pediu "a aprov'l'~ão sul~ivos de seus G 1'·prnns. em 111 '1 erI1 "OI'
LEtra,
(lU ,9·1
- nla.l e. tar;ao
c- . Convenrão Orto~ráfica as.<I:l1da ortográfica. conmetindo-lhrs cx,;r~' ,\.'. ~r~c le\<1 em conta os maIs alto:~
p"lo Bra-il e Portu'!al. em Li<boa. a 29
'l1ente
estud'll'
a<
C"y,"
~õ'"
QllC'
~c
_<1,·'
Ir
l'?",l'c.
c,~!t~ra do ?31.S,. C nlO
d.. dezem oro de H143 no~ t€>~m 1S df1 citarem na eXf'('ucao oa Co[]\!'nçao e
A
/
f'l I' .
U.ÍJH'IS
üt. ,d~s doutllnanll.s.
Ploif'to aorrõel tadc oor esta Comls<ã·.) hldo o maio; .oue
.
r/lU!' r,o
I O OIlIC:l
.,
f·I··
o
. ·t
. à ~ue I e qu e
!'rr)·lt· ~f'm ;;t:l ~ 1'..1
.
•... 0
10.OcO. I' o e.
na le\!'i~latura pa<s'l.da".
O?< :)111 .1no l=i pf:,p~ C;':Cl'~á ab~e o da un. 1 .:111g~a no. tempo e no e~l1.
m:n.t.!'r a Ul:idadt' o,·tO!!r~l.i(:1 da. 1111E de"e, arOt'a, rececer no'l'o pronun- glla
portuQuesa
"nJ
"a d '1'111111' dI :<'1'- ~~u \ al!o"O .na1'E'''er C01'1 . ('qrs conc:?,- e a htel u I UI.l dessa Imgua con~:)
ciamel;to ,~. a Comissão.
'!ências ainda per d <te'.1t.><" o GOt'f'rLO to,: "0 A<'crdo OrtooráflCo resulhl'te elem~nto. forma~, e: em PrJ~ClplO,
CumprI', li'l1lnarmente. fE'constltui~, Bra~ileiro em lN5. (>"";'1U :l Li,M.J. da COllvr"ç,io !1s~;p"rla entre o B)'~'·iJ ~omeno'i llnportancla a adoça0 d~
crm síntete, a mar('ha da questão, no Mm ri'presentaçao ofidal, l'llla <:011l;"- e Partu"::!I, a Z<l de dpz~mhro o!' ""3 al' qual sistema ortográfico, .ià qu
tempo ~ no espaço, para que se al- ~ão de Quatro n rr,hl'n o. ":1 fim rle em U<l:oa. tl'm provor'adn fortn~ e ~ela .prupr a lJa,f\l~eza de su~ .
cance, If;I r ame'1te, o oblf'tivo d~ men- fixar as bases d~fi,.,it;,,~<; (h or·.o~rl1- exa'tado., dc·YItl's .':15 a;,"Ocia~õe!'t dI" 117..aÇUO. lhe e reJ.ltlvamente fac~l
sagem "312 e decorrente projeto, for· fia da lfJ1lma, )rono!'<i('~a nd" ao, C!f'>iE letra' e filol()qia. na tribuna. na im- tar.se a uma norma. da ~crJta,
mulado rda Coml·~i'o de DInlom'1da palses a possii'ilir''Idf' dp nl'''rnow'r n., ')J'em.a, e n~ Conoresao: debate., de 1.,- maIs comlJlcxa que seja. ~ao se
- Que vh\l!m re:1"~dillr ~ dpoordnm atos le'!i ... lath·f1s finais ,A"rp ~ ..,,~t'. trados, de estudio~()., nrofessorp~ f' ta, pOIS, 110 caso de opçao por
crhda, no caso. pela incúria adm!nis- ria". resultando dp<~" "onf''';;''''ia T'1· ~ientista", rram?tico~ ~ filólogo~, !lra- :;iMema que maIs convenha aos tI
tr in!..
t~r-acad~mica o Arô'·c"o
Orto~r:illco dÔnli(·oS e jllri~t3<. io"nalj~tas e l)~r
Iogas llI;asLeiros, mas ao nos~o
de
10
de
aO'ôsto
dI'
1!";
l!'mentnrf's.
Un~
dpfcndl'm-no
"om
sepnnrlps'mE'nte
às clas.~es que. ne'>cc
I
O De<'retc-I·pj n." 8 ~B6 ,lI' .'i de "urar:rJ I' com j,.( ão, con~l.de"'H~dn-( rnherCdOl'aS dos arcnnos fonético.:;
O 11 istórico
dezembro de 1945 apro"o'l a< ., I:1;:I1' j - 011'a I~otá\'el e afi: maNlo qt:e "0< "'~r._ morfoló~:cos do Idioma. querem r>
"ões"
p~t:lbele<';d!l~ n~l'" dl1~s !~r,à('- vellto~ <l11E' no· ~O"T'!t,,-"o ">"fl~ilp·~M vem e1;('rever com acêrt() a Imgua
N'ê~te pas~o, adotaremos, ('(Im mO<limIas
para
a mRnutel.câo da \1'liJace ficarão a·~e"l1ra(l,..,. ror ';«.1' meio '1'10 lhes sen~ nara expressar o PCUS!\llleIl'
ficaçõf's e ada~taçõp.s secundárias. um
)rtojrráfica
da lln:ua p,,"tU"1lêS3. e.- há ec()nonli~hl n<,'ll ~on"',lo~o
(;s te I' a~ emoções.
t:a alho de o·denação da matA"ia. de
pl'T'
novo
dr>·,.,,;rjf1
n''li~
deixem
de
pr""er
com
maicr
ou
m?nl)T
Não e, l)ort.anw, eX3to que as crUI
quecendo-se.
autoria do nO~S(1 n\J.tre coleza Adroalo
uma
vez.
de
ratifl"ar
a
Conven"ão
01'oreclsão;
e
não
Ilerpo
sô",,'mt
prove"cas
qu{' se fa:rem ao chamado "ACÔl'
do Costa, )Oe<lI!lido com a penetração e
to~áf!ca
dp.
29
de
d"o:?·
....
hro
(le
'94:1
tos
materiais
o~
Que
hlio
d!'
aufer:r
dr
d
... 45" seiam provenientes de llu~as
clareza habituaIs.
inl1("'a pm vi'lor a Cari a os nossos b(m~ 911tores' também pr,,_ elJtl'e ernrlltos, como faz crer. tambénl,
lã
OU"
cont
o
J!'P.)0 art. 1.0 do Dp.cret.o n. .20 108,
de 15 de junho de In!. "ficou arh'l'- ":opsUtucion al de 10 de novembn de vento.~ superio~es (in se tOT'l1l1r"m ('0- o ilustre Relator da Comissão dI' DinIH~~i<io •. Ii(io.~ e "cln';ril-:ll1. nplos no- nlom'Jcll1. J)eoulado Menottl deI Pictida nas repartl"ões públicas e nos es- 19~7.
Firmado nas basps aprovada~ pElo vos de aQuém e d.l a l6m -mar" (PJ oI. chIa, quando afirma;
ta telecImentos de ensInuo a o,.to'!tafia
aorovAda oela Academia Brll"Uelra df' Decreto-Lei n.O &.286. de 5 de d~z~m- Jo~{> de Sá Nune<;). O'lt,rM. por ~m. o
.. li: daro que tão delicado ,H::;un_
l..Pras f' p=la .1cadem!a de r.iê:Je'a!' d" !)ro de 194.5, elaborou o nrofessor J03é criticnm com .'ia~"aSJ},>o " COl'l' im~'''.
to
drvcl'in provocar, como pro',o_
de
Sá
Nunes
o
"Vocabulário
Orwcrádade,
assevel'f'r:do
que,
"ao
~f'r
~,·t~
Lisboa", e pelo art. 1.° do Decreto-Lei
cou,
"r~ticas, pOlêmicas e d~bates,
O
fico
Resumido
da
L!n\!'ua
Po)'tll~uêsa"
em
prática.
mo!'trou
trazer
I1T'ln<1e!<
n. 292, d e2~ de ferereiro de 1938
i
7 0s ao ensft.o.
quando
os erudito~, escalados p'lra
"om
43.000
vorabulos
básicos.
em
ore
uf
e
0<
nrot".t(1~,
p
tornou-sc obrigatório o uso da orto~rll
a
fixação
das regras a serem ofsub<titui"ão
e
nomDlf'll1ent.o
ao
"P<,·
queIxas
são
pre~ente.
da'
nar'e
ele
fia re~ultante 10 a 'ôrdo a que se reclalizadas,
thessem que fatalmt'nqueno
Vocabulário
'da
Língua
PortuquaSl'
todos
os
professore!'.
nrincJr:nlf~rlu o DNreto n.o 20 .108. entre ~_"1p
te.
optar
por
uma em preJulzo de
gu'<a".
mente
da
classe
primária"
(Ferl1!tp,'eo
las Af'anE'mias" "no exnedl!'nte da<
o'ltra,
na
necesaária
procura de
Em
20
de
julho
de
1948.
diri~i"
ao
'I'árora
e
Benl
de
Carvalho).
Há
reua!'t!çõp~ públicas e nas publicacõe~
um
8istema
ortográfico
que (.''\''tlofi"!at~ de todo paIs. bem como em Con"resso o Presidente da F~T)úhli('g quem o repUdie rom zombarias. T)('lJ'
vesse
a
médI:1
constante
rrlada petod'ls os e.,tabeleci'Ylent().. de ensh~o. a citada mE'nssne!Yt. em (lue Ih", wile considerá-lo., impo. ição do. por<.~wllê
Ia~
a'Uorid.ldes
da
vernácu!:l,
peja
:mantído$ elOS podues públicos ou por a aprovar.ão da ConvenC'ão 0rLogrã- ses; e há ollem o aeeitr rom en.tl'slr.r_
ló~lca
do
proprlo
idioma
I.l
pelo
flcl1 de 29 de 'iezembl'o de 1943.
mo, por iuhálo vantajoso pam C$
êle,s fis<:al'zado~".
COl1sen~o do povo".
"EFtiío pois. hoie. em vi'H'r as "Tns· brasileiros".
De conformidade com as "IllIt..rll- trucões' 'e o "Peoueno VO('tlbu14rio da
oplni'lo OUE' fi. pende em referênrtõl no
E o clpputado Vargas Neto. nl) ~eu, "Ac~l'do de 45" e ar) "ct" 45", oue ('0"çõ"s" ap:-ovadn.~ pela Ac 'ldcmla Brfl- LÍD'!ua PortnO'ufF"". anrov[\(1<!.s nela
f;\Jpj a de Letrs, 'n~ sessã ode 12 dI' Portaria ore iden('ial n~ 1 de i'mho dI' brilhante voto. ~ustellt:1. a conY' ni 11- 'sidora complemento do primeiro, pois
n~Mto de 1941 ela~Qroll o Pro'n. <OI HI44 .... uma vez aprov~rla a '·Cor.\·el1- eia da a1)rovacfio do Ato Int"l' I H' 0- dil:
.Tn<~ de Sá :SU'1es o ,. pecueno Voca- .'áo Ortozráfica" de 29 de de7erllbrr rial, de 1913. nfirmando Que ·,t,u- o o
f:sse trabalho. além dfl .1t·"IC:,bulp. ;0 da Lín'! '8 Portwnê<a", publi- dI' 1943, ~ o cue nare"e se dnrá 1"11 que se fiz('sse de ora a,ante for.1 Cl le ('nadora e roordell'ldora QOS
c3dr l')!'la comi~~[>o arldémlc~ a 13 d" IJreve -, entrará em vig-or. !ll1tom~t;. te último seria em pura pl'rda, p'nQ' .'
doutos membros dns dele5aç0.~s lU_
o"lcnLro do 'l1t'smo ano -- one s'! ,ie- carnente. o "Acôrd· Orto"'ráfi"o" a:)1'(- as rE'clamarõ p < ~U>'('irão ~emorp , '" só
<;.( -01', ,jJeira< de<l"nadas pelo< rr~_
L';' rumolu, dest'l\rtp,
da missão auE' vado nelo Dcçreto-T..pi n. O 8 2M. d~ fi da parte clo~ profe5.'·orc~ como t'>I11-1
perU OE covêrnos para e:-tal}('lecer
rt'<'eneu da Prcsltlp.llcia d~ Rpnú'>lk:l de 0"z"mhro de 1945. de confol'l"ida· brm cios filólo~ o~ que não fort''ll 0'1
LlS re ,Ia< COI1~trl'!te~ do "p!qu"l1o
}'('!os De<'retoF-T.eis nO 292. de 23 dfO de com o oual el'lborou o Pr()fp<~r·:· ridos e dos quP iore'11 contrar ..lc'O<"'/
V Jcal111'ário Orto ;rafico da [.1'111;1::\
fe\ere!ro de 1938 e n.o 5. 13ii, de 13 d,.. .Io.ol> rif' ~<\ '\T'mer n <1>11 ·'Vornhll'';rir
Não ob,tante essas afemorb.y'tc<
Port'J(:ll"~a". dp/JoIs as do Arô;(w
f: lell'o de H143. oue atribuiu CM9.tpr Ol'to"ráfir:.o RI'!'nmido d'l I 'nqwl 0'1r verdades. abalançar-no<- mos a anf'.
po.\tprlor foi precedido por ,tm')Ja
131 à elaboraç:lo do c!tado VoC'a- hl,""E<a ", conclui o d~puJ~ao Anrnalrl' riar o mérito d1. que<Iio ..iá d" ('~nl
'on<ulta (i~ ,,,rios fllóloeo~ e P'PC'j Co. I a.
bult.rio.
rito prrparado para ár-per('\o 1'1'\ .,l"'!
('']i \~ nacionais e portl1guê~~S."
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conheçam do ponto de vL~h hist6rico, n~tigos indefinidos e as palavras fie:
seus estágios anteriores, as cond.ições lUvas",
em que certas palavras nêle ingresm- ~ O prot. Rebelo Gonçalves, autor d n !
ram, o que é analogia, os processos de Bases Analíticas do A õ d
...
derivação...
rco de 1945" e
c r o Ol'tcgl'á-e
E o assunto reveste importância sin- cestas o vel'da'dei~ com a apl'?vação
guIar no momento quando o gOyf!rtlO, rrtográfico de 45 o. autor do.. SlstCJI'.a
apear das dificuidades finan .. eiras, InDu categôricament o qt~'l ahas, aÍlrprocura incre~ntar as campanhas de 'f,lleiro Dl' Ribeiro e o e egado braalfabetização, por considerá.-Ias obras Ivrfls textuais'
Couto, nest s palade salvação públlca. E é contris~a("or "Ninguém 'rnais d
verificar que as verbas destinadas a ):osição de ~v~ibr o que eu, .~stá na
tão nobre fim serão empregadas em le:::ignação e a - • a a sua paclCl1cia e
pura perda, porque não se pode crer Gscl'eta, firme g~t~~:i nobr(;za da. sua
que analfabetos venham aprender um lor agora antes d - e. fecus.ando-~-t',
entre o seu emudecírnento e a sua sistema de escrita que as elites cultu- ( caso a' eomi
e csc ~recldJ bem
prolação
nos
dois
países"
\)
que
pais
não
podem
dominar,
que
btimictades
"da
uÓ"r
rpe!a ~mprens'1 as
rais
do
Que a unidade gráfica entre o
grafias
stíbdito,
sul1t~l,
nos
obriga
às
05
seus
professõres
dificilmente
podem
seria
mUlto
fac
i!
on
crenCla, ...:: o ql1e
e portugal não dêve preJUdlCar
subtíleza.
ceptro,
smnptuoso,
cdteto,
ensmar.
que
assim
para
o 11leu Am!go,
gráfica interna dos dois
jacto,
amistia.
indemne.
etc.
IIS
Atingiriamos
então
o
absurdo
da
trúrio'
o
lPoderla
demonstrar
o conisto é. que não pode optar Dor "Instruções para a organizaç§.o do
escrita
idcográfica
em
que
um
indido
orto
r~
~nde
c~mstrutor
dêste
acerque correspondendo à reada
Ungua
Vocabulário
Ortográfico
vlduo
sabe
escrever
!fiais
palavras
no
Gonçaz%es
f~o
fOI
o.
'P,rofessor
~ebêlo
fcnética em qualquer dêles, seja
aprovadas pela Conferên- que outro, em que nmO'uém sabe ~!'a- Ribeiro . em mais • (Carta do Dr
à do outro porque a uniformi- Portuguê~a.
;ia
de
1945",
ainda estipulam o :;1'- far todos os vocábu'os do idioma. No ves or ,?outo ao pro!. Rebêlo nonç<\l~
n110 será conseguida neste
As
guinte.
em
relação
às consoantes c e Brasil, a e~crita correta seria privi- de' Jrto;:tj 'pu~llcada em seu Tratado
lin~isticas pertencem ao âmito
fatos sociais e ficam, por (":mRC- p: § Z2 _ As consoantes c e 7) ••. con- légio de meia dúzia de filólogos, in!- Coimbra ~~~7 a Ltnllua Portullue.\a.
dados nos mistérios fonéticos e ero- mento)'
. i pág: 150, do Suplea salvo da in~erência tndivllutivos
do
idioma.
zfamos'
o
J?10
. Rebelo Gonçalves dlservam
-se
...
:
n~o há receptividade no gru, assim exemplifica fi. re '
a Inovação. nada a fará vigco EMPRtGO DO ACENTO I,GUDO
pra em seu citado Tratado' gra sub) Quando, embora não proferid3s
Simples decretos não resolvem em um dos dois paiscs. figuram em
de~sa
espécie. da 'neSnlFI palavr!'ls que devem harmon:zar-fe O acento agudo, tradicionalmente (çomo Se Devem Ler o~ C!ásslcos
simbolo de abertura das vogais a. c pago 320).
que não solucionam os de r,atu
com formas afins que e o, tanto em portugal como no Brasil, Frases
Elucidário
Que das P Palanas, '1'C1"11' o.s e
econômica e reli~iosa. quan,io \!ràficamente
apreesntam
as
mesmas
consoantes,
c assim considerado no "Acôrdo rt~ se Usaram em ortugal antignmem&
as tendências naturais da
ainda que o c e o p se contenham 45" como de emprêgo especlflco quan- Se I
e Que hOJe regularmente
gnoram ([bid.)
Que predomina nos dois pc!ses etimolôgicamente em x e ps: ab1ecto, do coincidem as pronúncias brasileir,l
portuguesa o númpr() de como abjeccã,o; abstracto, como oOs- e portuguêsa Ccf. Art. 31 '§ 1, passim 3~~e.m Tudo o Que Luz é Ouro (pág.
tracção; acta e oeto, como 01'''00 ou das "Instruções") sofre uma extensão
"Çn\. . "~_ e q1le dentre os indi"llnuoll
activo.·
adopto, adaptas, eL<;. como de seu uso em prejuizo da primeira.
q Romance de Um Rapaz - Pob e
alfabetindos a '!laioria
Como
há.
alternância
de
timbre
enUbld.)
,r
adaptar: ec.
com grande dificuldade;
c)
Quando,
depois
da~ vogais a. e. tre a pronúncia brasileira e a portllQuando
Se
Amava
assim
!Ibid) •
a\ Que a tendência geral - c eloo
servem
para
i11dicar
abertura
delas
de
pdlavras
como
Antônio
e
L·Regras
de
&crever
a
Ortografia'
da
guesa
_ para divulgar a instru:;ão enou,
mesmo
nio
tendo
valor
di'l.('ritl~o. prêmio (em Portugal: Antõnio e prélIlgua
Portuguesa
com
Um
Di'
I
um obstaculo insuporável num
não são invariàvelmE'nte proferidas nos mio), a rigidez do si5tema cede I'nl em de~ensão da Mesma CIblct.) II og~
gráfico complexo:
dois
paí.l's: abieceão, acção, aci:iVo, benefício da pronúncia portuguesa.
Castlgador dI! Si Mesmo (pá" "20)
Que os periódico}, princlDalunilateral,
prova
n
Em demanda do Graal (Ib'~)"
•
Que
o
critério
é
actor,
ejectivo.
etc."
os jornais diários - l~itura
dada
a
casos
selllCE:a
Uma
Vez
Um
Menino
IIbid)
folução
razoável
básica - só poderão r.dot:Jr, 1l:sses dois itens são os que env.)1vem lhantes.
FIguraS de ontem e de hojn <Ibld)'
óbvias razões. um sistema d~ e - prejuízO maior para.. o Brasil, e conFaz-se a exceção prejudicial no Bra·. t Bas~m os dez exemplos a~:m3 tipr~tico e simples;
tra o qUE' ai se dispõe se rel)E>larHm
sil,
constante da Observação 4.& dn ;;~ta/ a,0bras conhecidas, par.:. a:x:uQue a alteração de um sistema todos os que se preocupam de alguma
31 das "Instruções":
c~mplexldade das 'liemçôes
Art.
imnUca na perda irrem~ forma com os interêsses nacion:l1s, fi"O
acento
agudo
no
a.
e,
o,
de
proque
se
propoem
no Acõrdo de 4- lt
de riqueza acumulada, que pode lólogos e n1ío filólogcs.
/'
núncio.
não
invariável
no
Brasil
e
em
~ações
contrárias
à tradição t' ~~sa S'~·
conforme as éuocas. e;ravts~:mas
Da execul'ão impossivel pelos brasIPortugal
serve
apenas
para
indicar
emas
m,:tis,
usados
em outros
na economia de um oais. leiros. por cont!'ariar -lhes o sistema IOtonicidade,
e
não
o
timbre".
E'
o
na
referenClÚ
l\
pUblicações:
r
se não é fácil sim')l!ficar nHiro, taIs dispositivos nem mesmo becaso
de
palavras
como
Antõnio
c
prc.
de uma lin'1;Ua, cOmpJ;I'R- nefiri~m OR portuguêses, os menos pre- mio.
o TABU no PADRÃO PORTUGUÊ:S
.,
emprêrro de le,tras Que não ludic9.dos por {lles. pornue as ConJoanEntretanto, a regra de acentuar a a P3 rece que a comissão brasileh'!}
~olllzf'l:n fonemas. é impossivel:
tes qlle se querem consenar tamMm
base
dos ditongos tônicos éi, éu, Dl, cel t OU, como principio, o argument'
a) Que, vp.riando fre~i.le'1tem:mte não soam em Portugal. Visa-se. com a
de d que o português padrão deve ~er
!mbre vocáJ1co das palavras no sua manutenrão, indicar apenas a apresenta a exceção:
"As terminações eia o eico, em que °d' e Portugal, pol~ lá teve oriO'em' o
e em Portu'!al, a uniform-"mrão abertura <ta vOQ;al prrtÔnira. que I". se
"-r'fica só poderá re"'li7ar-se oml- observa, e Que não se verifica no Bra- núo é invarit..ve! nos dois países o l,loma que falamos. A nossa é uma.
to cs arpl1tos nos vocáulos de tim- sil em vIrtude de ponderáyeis razee.s som aberto do e, não levam acento ~lI;:Ples lmgua ne empréstimo. E' um
alternante.
de ordem fonética. Fenômeno ir'ênti- agudo: assemblcia, Cri1lleia, Dorot.:ia, a u, e~p~lhado pela ignorânéia das
'am'l~ a"'ora o~ pontos em que co ocorre com os vocábulos ~m que Du!cincia, Encias, geleia, ideia, Jude:a. 1~tos h!storlcOS e IillgUistico~ o con
oca.,ullirio oriundo do "Acôrdo de Sê deu a fusão de voqail' id~nti~ns melopeia, onomatopeia, plateia di.;)- slde!'ar o Português do Bra;Ü detu;
contraria a realidade Iin<;iilst'r:a rio (crase). como sadio. p!l.deiro, esquecer. neico, epopeíco, morjeico, onomatopêt- paçao do de Portugal. lntelizmewe
~s. ~ crença está profundamente eil;
...n e a solu('lio mais razoável qne nas (ma is a pretõnica se consel"IU co, prosopopeico, etc.
Em
tôdas
es~as
palavras
o
e
é
abe!'to
l~h.~da, o a doutrina exposta na maiono "Vocabulário de 13".
aberta em Portugal. Se aqui hilo se
no
Brasil
e
geralmente
fechado
em
~~J e .n~ssas gramnticas coopera pa"3
tornou necessàrio marcar na escrita a
CONSOANTES MUDAS
Portugal.
A
unidade
só
se
poderia
neogarlz -Ia. Nada, porém, mais erô·
alterní!.ncia de timbre. nada lHstlf\ca
manter,
sem
prejulzo
para
uma
das
.. A Iingua é um organismo tln
O Vocabulá\'io de 43 tornou rena que se faça a distinção em outros caa om!ss{\o das consoantes que !'lOs. mÁ.xime oU':mdo o expediente usa- Partes do Acôrdo, pela supressão do perpetua eVOlução e pertenc~ igu;inão proterem.
do acarre.tará forçosamente, para uma diacritico. Foi o que se fêz talvez mente ao todos os que nela cxprcsLê-se no § 16 do Formulário Orto- das partes. ntlmerosos entraves qU3 te- porque no caso seria Portugal' o pre- saro seus pensamentos e sent.imen<o3
~:~~ seus pensamentos e s~ntirão de cu~mil1ar com a sua inexeq\!tbl- judicado.
o que o acompanha:
I.
ão se escrevem as COlsoantes qUE' !idade na prãtlca.
Por que não aplicar o mesmo prinVêm a pro!ló~iÍ{) estas lúcid
nrofrrem: asma. assinaturrt. cfTais disDositlvos, para serem cum- cípio
de
supressão
do
diacritico
em
lavras
filól 0
as pad~rl'tor. qínásio. inibir, inovuçao, pridos, exigem dos brasileiros um cc- palavras como prémio, em que o c AJonso: do grande
0 0
Amado
6t'nlo salmo. e não asthma. C1~ nhecimento profundo do fonetlsmo
não
é
invariável
na
pronúncia
dos
"Esa
idea
de
una
lengua
' .
"'YInf"trn scicnria, director. gymn'!sio, portmn:ês. conhecimento que falta até
então
permitir
o.
disdebe
a
una
oftlSc~ci6n
L
propla
se
dois
paises?
Ou
innovação, officto,
opt!mo, à maioria de nossas pessoas rultas.
Unção de timbre pelo emprêgo dos a~otables en el regist;o
lablenes
E não é s6. Para manter a "hnrmoagudo (em Portugal) e cir- pledad S011 proplos de uno
proA única ressalva que admitiu f:>l pa- 11ja l!:l'áfica" com as formas afins, o accntos
cunflexo (no Brasil)?
no
lo
son
de
los
d
á
cuando
tlm cam
.em s: UI . casa.
as palavras de dupla pronúncia, co- "Acôrdo de 45" manda acrescentar o
este
b
tPOó'
y
tamblén
este reJoj y
aSTll'cto e aspeto. contacto e C01L- c e o 1> em palavras nas quais, sôbre
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
as n. Para pOde r
otimismo e optimis1itO, sínótico e não soarem, também não indicam a
propiedad tlenen
ser de mi
O emprêgo das maiúsculas passa l\ propiedad de los q~le no ser de la
abertura da vogal anterior. Ainda
:inóP'!!co.
mais. Estabelece excecão para all!tllnas ser, pelo "Acôrdo de 45", uma técnir1. guaje no es de o ros. pero el lenNe~ses cams preceitua:
de aprendizado dlficfiimo. Em alguns sino. ai revés desta casta de 'bienes,
"Devem-~e
regl~trar os
vocibu)os palanas "em virtude das condlçõ~s em casos contraria a tradição, em outros mayores
't e ~quellos Que "~on
las cOl1<oantes facultAtivamente se que entraram e se fixaram no porlu- assume aspectos pitorescos.
como
decI~~anl~.
~as comunicados",
JrU'nUll1C' amo pondo-se em prim~U'o lu- ~uês. nal:wras como assunção (cf. ascimiento
Un
~l
ombres dei RenaUm
exemplo
apenas.
~::1n",cionista). cativo (cf. ca'Otnr~l) ,
(l.e u~o mais generalizado, e em
una
nación
cu~
engua
es propla de _
Na
observação
ao
§
13
do
Art.
36
dicionério (cf. dicçáo) ..... , que não
o outro".
aprenden
de
s~dO
eSdla
que los niflo .
das
Instruções,
lê-se:
}';: t:'~ .. a a Qnlca solucão razoável. Da exil!em a comoante c ou 1> a fim de
co.nnaolon
I
s
pa
res,
la Que lo~
"Não
se
escrevem
com
inicial
maiús~e harmon;7Rrem com as suas corre• '11mn rerta pla<Uc!dade ao sistema 01'de
relació~
es
I
emplean
e11
sua rida
cula as palavras monossilábicas, como
tO;!"'Íflco. possibilitando reprodUZir na latn s ou afins.
critores
ela~
a
que
sus
poetas
y es- ·
Como se vII, além do p~rfeito co- artigos definidos e contrações (lU com- camente p .oran y cultivan !'stéti
ta pronúncias reais e em tudO) lr.. _·
binações de palavTas inflexivas com
gíti nas. Dois tal dtvergllncia se oli.er- nhecimento do estágio atual da !írogua êsses elementos, nem as palavras ln- !llta cUltural a us producciones
da
va geralmente em nalavras de intrortll· portu~uêsa de além-mar, pede-se aos flexlvas, a não ser que figurem comI) un país esa 'bi
asi es, la len:::ua de
cão rerr"\te no Idioma e que. em de- I'lnf1iienta milhões de brasileiros que primeiro elemento do título mas es- te propla d en. propln, ab~ollltame'1desejam aprender ou Querem esrrever
.
e e~te pais, aunqtH'
en
t~rP'1~"Rrl". rf".,Ií'les, ainda ocnservt>m a
inicial os o t ros pal1is
Cl'evem-se com maiú_
ma
que,
preliminarmente,
o
o
seu_
aprcndan
a
l1ablar
CI1
la.
pronuncIa erudita..
se unâni:r.e repulsa dos IndicaO "_\côrd~ de 45" re~olve, porém, a
brasileiros ao "Acõrdo de quest3.o de modo unilateral, prejudie é de importância salientar ca.::ldo irremediàvelmente uma das Paridentidade de 'Vistas no caso, POIS tes contratantes, por optar de forma
raramente se consegue uma 'h:'.r- inflexí'rel por uma das grafias, ou
na interpretação dos fatos lin- seja, a erudita.
Mas isso não é s6, nem é o mais
_ se pl'ende, como veremcs.
,
_os que. se aprove do, acar- grave.
aos interêsses nacion:tis.
\ Depois de dizer, nos seus H 21 e
que assino'l o Acôr'io ele, 22, que as consoantes b dos grupcs
considerou as seguintes prc- lJã e bt: p dos grupos pc, pç, pt, mpe,
m;;.;> .o: mpt,' c dos grupos cc, cç, ct, cd,
etc. se escrevem quando invarh\velmente soam e quandO o uso oscilar
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nisma IC'1.gua, y lo~ hombrrs se I'n- t "Art. 1.· Fica aprov do o n~êrdo de I c.rq'lcnta. cru..t:l'OS para tirar-:h~: o
a) o
. 'endan c n ella, y los es.r;tores la 10 de agôsto ue .915. resul'ante ~o L cUIa; de ,li.. • 1.411" as a,.".... , .. " d" "_,"I
.'abajen en sus crea.ciones cultural~ traLalho da Confcré.lcl3 Int~ra('ade- a.'lQ .. pUb, •• a, o" paj.e.s 01lClalS e o. u ... , ~.~.u"úe uo ...,1"a.,Il. o~ l l
J
l" 51 n:> se qui r/' a'en!irr a que una mIca de Lisbo,l, p::!"u uni.dade orto- I ri).' vS em (;".0.1, qua •• Jo o .1.c'ÇO lie 1..1 ua .,\..LUbUt:~Q 00 \"U.t:t;IO
engua \.1\ e eD per!lrtua formarolón, gráfica da lil1.,.pa po;'tuc,uc::l,
CUJOS d,oA". (!O ,.::al d e a~ ~IS.t.;;tlV ..S I .. tu- ,.. u U C úJ J..I"",,UlO c.e -"'-"." ....Ii"
)or lo cual es pro,.,ia v es heehura de instrumento~, elaoorad03 em harmo- r .. s I o" <;,J.: '.l:~:n a. C<:O.:O!ll 'lJ,-.O
.... J."' .... HU.··U llO U.1s .. l'.j,t".O .L'cue.fQ.J.; o
'uantos la hablan c~mo lE'n"ua na- 111a com a Convell~5.o Lu'0-Br2sileira ~e t,uas "'S 1vrma~?
~ül'nl, y se qUiEre pensar que los i:1- d~ 29 de d:zembro ele 1P43, são puCra. (;omo ex,gll' do go"ern:::dor um (lH.,;füO úvS .t'".a. o.u.!!jo:::or~s; C.:s LiL(:'
"leses, POI t:lgueses y esnafio!es reciben blieados em anexo ao presente de- SI err"l, ortogra.fico que o lio\ ~rnJ :l<:O 1.4.0 L . . . rI·..ü ... J.nlt! .. .110 ...,a.c . .ona ... do
ua. LIo .. ctol'!a. tiO ~.Il1~ .. uo
je su~ a~l'e'1asndos la len~ua en l.'IrO- ereto,
,~ (.e?
piednd. cemo por herpncia 1"";ítlD"'l.
Art. 2.° Fm conformidade com os i ::'a .. entc-se ainda que a descrecç:! L,lre,"l'"i uv LllSlliO bC"UllÚa:1V
•
mientras que los ~merlcanos la re- I votos exrr.;.;~os no p,otoco!o de en-: ,:e.,eraIL.... ua pt:.m 3HerdÇ_O 1re'1""I,- J..H v. U~) 00 .l!.Jlb1l10 \.,omerClal e
~ben de l1:,lnos aienas como cn I"ar? õerramento da Confer'ncia Interaca- Le c:o sistema U1'.o ralico, que .. <- .... :.;ou C. li, tr"l, uv l\.1.n.s.er,o O.l
lsufrueto, también, ~e yerra.
Pues dêmica de Lís')oa, de 6 de o.~·u~ro .;"m a Sdr.Ç_O WCUlJ aos erros de gra- .... M.o.l..C, Ij UUIILO úu a~pcc,o t',,"UC.:.c,
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Clen~las da, viúa a.canç",l' t:'llll<'lll a.s noras c.c.a fJ.~: Sd.O.
ÍJ)
o L,li'elorcs do Ill~,:tuto
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'a más antlp'u'l. v lI.j sin m\sible 80- 10 ce afô~to de 1~45
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' d ad; v 'I o m I mo,
' fo' "
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~odel![, lJa:c:, ..ll 'lu :, ...1$ 1',,~s<"_,S ~.~os "um"LI~trat,t'os, qu r uo
ingltl~1 con~o 511 len<nla pronla, unos
Art, 3,° DevE'rão o"~'lpcer aS no r - .ú~ ...ror ê lO a',Jreuder.1iH - mas .._111'~ ae \ ••a 1 unc_oBa,I q"c" Uu
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") ca<o sus I,H:>~, na"idos en tlprra ,I "Sduca~'i.o y,-ar!'Jnal
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clp amerl
no·
el
il1?l{>
lr~
es
una
I~'lNaCIOnal
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~()S Inglc~cs". (Cas ('71"1:.0, E~","'if)1 vr0~ ("'coIMf, iÁ. n'ibl!r<lrlo< e 1IlJro- Est::.s o;e\"("s considerações que. nos de pll_ . . r c;ue.
'rfioma N'!cf(1"'"
P;·'fÍrfa P ."ir;+ .,,/ vario<:; à dqta do Dfc!'ente dprreto
.::aptu.os II e 11, SC}tX:lOuam, a .•eLas.
a·) s~ja re.nctido a p:enário,
l/e Trpç ·N"1I1br<1s.. Buc!1oS Aires 1938
PuJ:!!1 ",O_<e e cUn1i)ra-se como nêle ..3 qucstvC, l < ca;:it::'l ln:.~lJrtanc.-:a. re- a deviaa ,,;I'OVa~dO, o prOjeto o.e
pp, 175-177).
~"! contém,
\;!Iam c;ue., em !>IDtcse, o AC0rdo áe 45 CI\"Q LelolJ.L1VO onunoo o.a
O n1psm
d
di
d f,lI
Pa~os do GO-/êrno da RepÚblica 8 "ao 1:.0" 'e"ve e 'Iao e oportuno '01'- s~o de Dip:oma~ia e TI'3.taclos
nue i"la' o. SE' ~- e\"(~d zpr OI
~:nR d~ df'zem!Jro ri ... 1'l-1!\ - Antônio
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~ .• •
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,mo" _<'o
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n:>r 'lQ:U",<P<:; cnr Frago'o rlr'n na
Antônio rl~
,
':llmo dos bra~;leiros Legítí!n~s
as u. I ; :
,
- ' ,}
ll)
cor-slderou a p:,onúncia po~tu- ae dezcllllJro etc 1943. l:rmaua
duas pronún"jas n~o ,. d"ma~!!Ido • _ ~l~~i;:a Sala.zar
Jose Calelro da gll".;a COll10 p3,ar"o, rCSOJ\endJ "l"d- .."mlJ .• ixad01' Joao Neves aa .fiO:l
'Iéntar que, em mu:tos ca1'OS, a~ dif!,- • A res~alva aue se conttlm no arti- c~mel;te el? ~~u t.\\'~r JS, P<lnto:s em e j:;~;~ P,:Ol€lrO .tI1illlstl'O .'\ntonlo
t
çns qlfe rn~~e _pIas <e O'FPrV'lm FIO ~o 50 apep<lS ''ltPr.ll'l R< !!"ra'.'0s roon- qt.e d'~c:.0.aa d~ IJrasl.eua,
'.
Oh~el:a Salazar -:-.ll~ando,
~I!ralmente cria coes, ~u mell"'or, e~"()- ~e(1têncj3s do disp,'<to no' !lrt, 30,
}). nao pl"ocurou, por cOll~egU!t. e •• eg~ ..... ~uo. em defmltl\o, o :u:ordo
lucõ!'~ modernas sofrldA~ nela língua No Bra_~i1 cn.1Vém rel":nbrnr. em a,l!lglr a media lOeal em que .,e .IlU- toglàflCO de 1943, consubstancIado
E:m Portu':ll! QI1R"'to mais se pstl1- menos de 8' anos r: Gov(\mo ror.r.or- ma das pa1'te~ fo;,se prejualcada;
:'I!~s ~·uçc.es". e no "Pequeno
(Iam cientifICAmente
os
Chal11Ado~ ren para o enrarer:m"nto do livro C) s;; esqueceu de ..jue a r(:gra s6 lar.o , daquele ano;
bra~lI::l'ismo~ fO.!16tlr(>~ c ~I"·~tl,.~. djdãt;~o oe~~ioT"'apdo room a r'forma pode 1und. r-se no maIs geral e me bl f" e e ta Co ' di'
anto mai~ se ·0
r
t
d
.,' .
c «im
fat t't t·. . d
.. ,I
S
mlSsao re Ja
('
' ,
. murova o 8 .. 0
,e de 43 a read'll"'taçiio ne obrl's à nova ~~" • o
or quan I a no e e re,€- prvJeto de Decreto Leg,s.at1\"o,
co ao apresentado
los
. f'~em ê~~es "'~n.l'11"nte CO~l ('r\":l~ ~ 'lrtcO'rafia e a con<;l'~ílr'1t.e !lerda no c rLncla;
~leusruêsa,
estágIOS n,n e~lOr~.~ cia. IInç'1l1 nl)~- "Vf'~~l:ll'e< iá !'11T},'nc~os e das comd) n::o cO!~siderou a lnexequibili- Fernandes Távora e~znj C
A. 'Im, o emprego da n~rl- noslçoes estereotipadas.
Jade no Bra~11 do emprêgo C;e Lf'tras
•
frase de estar - gerúndio tão comum
olludas e de acel,tos que não SimJ01.- em 8 dc o.1tulJro de 1D4.6, revogando
~ntre n6s, (tino: esfa"a' canfando) , A nova reforma provocaria, mais zam uma realidade de pronúnCia, .. em Decreto-leI n. 8 286, de 5 de d
infca fórmub -conhecida até fins do uma ,vez, a perda. lrrrnará\'f~J dos li- os efel/os Imr-revlslveis da influência bro de 1945. que aprovou o ac.are
)ortuguês mPdio nara Indirar a pre- VI'O_S ImDr~ssos I'! de tôda!' as romoo- de tais grafias .tberrantes sólJre a pro- OrtográfICO de 1945 _ para que
~fsão da RÇ!iO verbal. hole Rubstlt'lfda ~lçoes const'rvEld:ls, com um agravan- núncia das palavras assim escritas; dlvergêneH,S ainda persi tentes",
:?m P?rt~!!al nor ~·tar :.-. prel)'1,t"~o te: o en~arecjmento, a !!;OrSl ,
se.r ia
c) se aprovado, traria grave re- que se. refere. a !f1ensegem
infmitlvo (tipo: estava a cantar): muito maIOr do que o qu€' se verlfl- percussão na ordem econômica do Clal sejam dlrlm:das IJ(Jr uma
"\ questão da colocação dIversa
de eou em 43, por coIncidir com a alta
començão que consulte à """uau.
:('rtas p lavras átonas, em esperlal do cu<;to da mão dI' obra e, do papel, pais e acarretana complexos prob,e- bra1:i:eira e :lOS inte!'êsses do
10s p:,onomes obJfauo~ átonos,
Que que che~ou. R preços immal"má,'!!is - mas soc!ai$, de SOlução cllficLíma. va- povo, c::<o não seja julgado
qe prende ao ritmo de
enunciAdo sendo consIderado, quase, materIal de rOl. não dizer impossivel.
em face desta experiência o
'llais ránido em Portutral. mal~ dolen~ guerra,
. .
, _
V
de 1943,
'
te no Bra~iI, l'endo de salientar oue
Tal fato, vma o,bst,ar à dlfllsao do
CONCLUSÕES
Essc é o nosso parecer.
o ritme fraseOlógico dos séculos XVI ensino, pOIS o propno Govêrno recoP. XVII dE'veria aproximar-se
mais nhec~ que o ~rt;Ç? atual dos livros
Do expôsto decorre, 1nclidíveI, que "Sala das Sessões, em 2 de
do que caracteriza o Portul!'Uêg
do didátlCOS é prOIbItIVO.
o ar,sunto, da maior relev!l.ncia, 1,.10 1w51. - Coelho de Souza:.
Brasil. Outros exemplos sel(lIrO!l de
Acresce ~allentar ql1e 0~1trO!l
fa- pOde ser resolvido, apenas, por fil6'0conserva ão de f'stágios
lingüísticos tóres já lembrados conrorrpriam brn- gos e acadêmicos - ainda que em i- VOTO EM SEPARADO DO Drpu.
anterlore poderíamos citar, como a bém para elevar o seu custo, A re- nentes como são todos os envolvidos
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pátrio
e
o
do
velho
Port
U'!AI. pôe.
l'!Cmbro de 1945 referendou o Govt'>r- o leItor, a letra Impre;~<~.
de lei oferecido pela Comi~s50 d- Dimais
uma
\'ez.
à
mostra.
o
rnbed'll
de
_no Portllg'uês (Dérreto D.O 35,228),
Estarutmos em COI~(\lçOe~, por e~eTl1- plomacai e Tratados, com êsse objesua
cultura
e
acentuado
senso
de
res9 teor é o U<:1lintc;
lo, de
tódas 1\1 notas de \0, ouça:
,pousa bil;d ad!)
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Senhor Presidente;
ratificação, a 1.0
janeiro eLe
Velha e revelha. é a lição de
'lenho a 110m a ue passar
s
•.
A
1JresC1~t,~
c.:onvençao
enL
ruTL.
Além disso, com que carinho patrióQuintilhano;
mào~
C1e
Vos~a
Excelência
a
anetico historia os fatos e confronta p:ine1n li'1I0r, ô/Ht.e/Je,Lu,I:,L • .:7nI:"t.t: "''''
"que o sensato seria escreve. a
xa cópia autentICada da "Conpios e regimes ortográficos!
1:.44" •
pala ua COqlO ela SÕ3. ...
venção Orlo"rlficJ. eatre o Brasil
) Mas, chegando ao fim, recua cauPor .lJecreto n. 14.533 de 18 de J~
LelOuiz
taml>em
sentenciara:
e Portugal, firmada em Lisbêa.
telosamente e se abstem de um pro"Dd.l-me um' bom alfabeto e eu neliO ae lo:>+>, o uuverllO pro.n..tlgou
a 29 de dezembro de 1943.
nunciamento definitivo.
vos darei uma língua llt!al lel- li alO, .. 111 \". ".~ ;
A celebraç"o da rel(;!'l a ConConclui por propor :j,ue se cu~am,
"h~Vt;uúO a mesma Conve:1ç"o
ta".
vençtW
oi.ledeceu ao intuito d or!previamente, os entendidos e : aiores
€ntl ... uO (..Il \ ,,,o,' HJ (lla '"v 00 (.v!'A Idéia de sImplificação e u~ifcrmi
denar
os
trabalhos, de ha mui~o
interessados no assunto, para que, de- daue grd.llCa aas llngu,,::. vem, von.:w1'(;1 .. 1..0 l';'h.. S, luUí.;!.I..IC.:.iutUI.t:.u.(.Ul.t! CA. ...
empreendillo~,
110 sentido de estapois, a ..comissão, baseada nos resull'ó.Ullcaçao; lJecreta que a rCle~o, ue JOnge.
bCle.el'-Se
uma
ortogra1ia úl1lca
tados colhidos da consulta, dê a sua
naa l"Oll vençku, ul'el;::,.... por co .. ,~
A .I!:~pal.Jla, a Itália, a Alemanha, a
da
Jingua
portu~uésa
em todo o
ao pre~e.He ut.,-,e.u, ::,t J <! \;;;,,~~u.d.·
palavra fmal.
11) Com o mesmo brilho e segu- França e a l'Ioruega, Já adotar:llh es~e
!l,
tmelo,
aa e CUhlpl,O:1. t ..o llllell·amenc.
de dlSClpl!l1a ortogràLtl;.l.
A aLlldida Convenção determirança, embora lacônico e por O:ltro cl'iteno
CUll,O
tt,,)ll. se cont.em· •
No m(;:'fl1O seiltldo, vánas tentatirU<llO, vem, em seguida, o ',oto de
nou
a obl'iga,;ào recí:roca de obDc~~a l"lJLl\ ,,_.\(_U ! w~,".'uu o del1o,
nosso ilustre PreSidente, Depu'ado vas se VZl'llÍcaram na lng!atel'r..L e 1100 m"t.J.Uo "C"t:ljUt,"O \locaouw.r.o l.,,('OS('J'var,)1ll
os dois j.;a'scs "como reL",auos u11lao::., relativamt:::l~c a\J lllg.me
orto:'I'.l.ICO
da Jingua porEurico Sales.
!J1UJ .. LO dJ, .t...'J"{juu lJ01"l.u,JU"':'U
0.
Não se aprofunda no exame da es- g!és.
tu3uês:I, o que resl'lta do sis~e
'ludas, J:orém, frustadas pela difi- hlZoiUO vela ACd.aemla .uraslleu·..t ui;!
pécie, nem se estende em minÚCias.
I1Hl fixado l;e a Aê demia Brasi.wttras,
ue
",C,,1'':;O
com,
as
!lIS.l
uç".
~
Trás argumento novo, que, de Ler- culuaue, l"'\Cu, ue a e"cl'"d. 5~ 11arulO- apru,,,,das r.a ::,e~"ao de 12 úe a,,"'~Lo
leira de LeU" D e pc.a Academia
to modo, impressiona, sôbretudo 1'.0 n,zar com a 1-I'OI,ÚLlClil, I:essa 11l1 b ua. L.e l~"iJ, e lSQO, ~e~v.l.s ue \..à.ll • .J ... .l.l1 v~
d ,s Ciências de Lisbôa. -para or~uan,o 1o.J ~onur.",~~, tanto no .orasentido de vencer objeçôes e dar lig:lL;Z .. ,: o do res)oectivo vooabulá\
lua
'l
Acaui:
...
,u
uas
Clênc;a~
ce
LI,,'
nna livre à proposição do ::.xe<;uti- si! CulnO em rOl·.uf;al, súmenle !lO CU- boa, uoaue, çor,.::nw, se cO"ClU.cl 4.L<w
denllas '. Convencionou·se, ain"""~o u"s~e SZCUlO se deram rea,men
d,t, que nenhuma providência levo.
"eJu
"""c
o
S.~.'-,,,<l.
a
que
l>e
!'I"er"
<..
Merece aqui transcrito o tópico nu· te os primeiros passos, a llrocura ac artigo 2,u da Convenção e enl vigor a
gi~lativa ou te:::ulHmental', seria
um (;",.mnllo que irmanasse os dois
clear de ~eu pensamento;
de futuro posta em vIgor
por
partir
ae
LU
de
Jane.ro
de
1844.
.. A Convenção não apro\a a:'õr- 1'C/VOS pelOS la(,-us de ullla llludade 01'C)
1<
Illl:llmcl1le,
ainda
em
Lisbôa,
qualquer
dos
dOIS
Govêrnos.
sem
dos. A Convenção admite a wa .uóúJ,llca e exunguIsse a COlllUSaO in- reailzou·se a :i," convenç::'o, a\.,.v· ... aprevio acordo com o outro, depOiS
cJ.ebraçâo, Ao a"rovarmos a 20n- .t::llla ae cada Ul1l uo::. QOIS Va,ses, re- L1Z<.ua uê "t,;Jnfer~ncla lnteracad;;nude ouvidas as duas Academias \
venção, não estamos, evidê::te- l~t,Vamente a esse problema.
ca"
que,
in~talada
a
12
de
Ju,ho
úe
que
seriam dec.al'adas órgãos
iUlt..;s, um e OU.l0 se (;jvergiam,
mente, aprovando êste ou a.ll êie
1!M5,
enl:errou
seus
trabalno~
a
ti
ue
consultivos
de seus Govêrnos, em I
auo,anuo separadamente escntas (.011acordo' .
OULUl>fÚ
Ou
mesmo
ano.
matéria
o:·to;ráfira,
competindoCom es::.e convite, quem não se m- ~\J.cLluU.l.n3.r:a.
(,namamos
Convenção,
J:orque
a5
lhes,
eXpl'e2Same:1te.
..
E'studar ~ I
Apro~ ..oa pela nossa Academia de
cIma de modo favorável li. Convenduas
Delegações,
que
a
ccmjJ
....
::.cr.lltl,
que.tões que se suscitassem na
Letras, apareL.eu, no Brasil, em 1907, a
çao?
lepre~~,lva""1Ll,
alem da AC~úe,l1_a
e.<ecuçp.o
da Convel:ç:;o. e tudc
re,orh,a
lVleae,ros
e
Albuqut::rque.
111) Também su~into e dignú de
J:3raSlle.1l'a ((e Letl'"s e aa Acauenna
'l'amlJ€lIl,
em
l:'orLUchl,
onoe,
antes
Il!~lIS
que
re:>ut9.ssem útil par:,
re51stro e o VOlO escnt.o do talen:oso
a:.s (,lenc"l,s OC LI~uoa, os Li<lv.:r,,05
manter
a
unidade
ortográ.fica c
mt;~ruo
ue
h'v
t,
Ja
se
vel'lilcava
aceli'
companheiro de Comlssão Nestor JOSt,
aOb
OO.S
p.l,ses
contratantes.
lu'oua
r.ortuJ~~sa,
~Uloúa
tenuc:nCla
para
a
ullllorm,daae,
Nao segue o !)arecer do Relator, nem
I:.;m ultllúa anal!se, pJl'em, tal Con·
De conformidade com o dispôSacompanna o voto do DeputadO Eu· surgIU, em 1911, o sistema Si;np.i.i:;aao ver.~ao não passa de um acÔl'UO a-..;~
to
na Conven,i\o. e para d
ue
UO:lçal\'~e
Viana,
que,
ao
mesmo
rico Sa.es. M.al1ltebta-se lavora,vel ao
sorio ou aecol'l'ê",cia ex wUclva aa
da
Acattmda,
duvidas çcrslstentê, en.
moao,
nlercceu
o
be:1e,Jlhclto
acordo de 1943, mas reje.ta a CúnLonvt:nçao ae l!J43 que, llOS seus ar·
oas
(;1"nC1as
de
LI~()oa.
ViOu
o
Governo
brasi:eiro a PorueUHa
veuç,\o de qt;,e trata a Meluiagem
v e .. .o, prevê a realÍZ:lç ..o de
tlgo"
2.
l!;~sas
uuas
lllStILU1ÇU~S
culturais
tt:gal,
em
1[44,
lima
comissão d(
"a fim de evitar que passe a ':ia.úrdos
dessa
natureza
para
dll'imir
p~Sbal'lom,
então,
a
entender-se.
i!.sses
ILemoruS
d.\
ALaGe
tlla
BraSilei.1
gorar, ae 1at.o, o Acorao urtv,lra·
(lll\ld~s e uiver.-;ênclas, c<>.n o OOjetlvo
t.lHt.
..
o.IHenws
atl'alram
os
Governos
Letras,
com
"repres&ltaçãd
ra,
de
b 'o de 10 ae agosto ae 1845, -;'s[O
q\.,e a r3.ti1icaçao daquêle ajuRe, das (\U~S naç"es an.lgas para um~ so- t.e mant2r a n:umonla e a ul1laade
ofiCIaI" a flm de fixar as basel I
gráilw
da
11l1gua,
em
con,rato
in,uç;io
que,
IU'mada
elllre as duas naçGes amigas, fadetmlllvas da ort grafia da lin E' o que, pe;o rr:enos, se deduz do~
gua, proporcionando
aos dois
na rZ.l'oag,l' seus "feitOS li. data ternacional, aesse ao si~ ema a ~er aspa scs a !;os~ibilidt'.ae de promoda assill~.ura, validanao odos os SCll,<tao o cunno de o):)rlgHtonedade térmos ae se'll plcto~O.u de encerralilento.
verem atos 12g:s:ativos finaiS SÓatos r.l'a:H~ac.os nesse .!1terlln .
1e,Ja1.
!!.,,~e acôrdo foi aprovado no Bru
.r.; isso se vreificou, constituindo
bre a ma tel'l:l ,
IV) A; uem velha ad1oertê!lcia
CJntlda no .. E~to brens et plaC<,lJlS exemp.o U11lCO no mundo, Qlgno ae ser pelo l.JC(;I':U ·.e, n, tl ;'ul ae o de deO .. acoreio
resultante daquela
dOS romanos nos impede (e o ~dl;e' ~Coll.I.O çe:os demaiS povos que lalam . ,n0m de HH5, e, em Portuga.
1'ounl:1O 101 aprovado nó Brasil
de n. 30,228, ue at..! b uos mesmos
mos (om p()sal') de tecer, ainda ,jue u J. mesma Jingua.
pelo Deaeto-lei n. 8.286, de 5 de
aH;:::' e ano.
dezembro de 1945
pela rama, mais considerações soore
CONvtNÇÕES E DECRETOS
Dai fOI que nos veio o "Vocabulário
úut.ras peças ae Imo lavor que Cl.nAc:ontccc, poren~ que a ConstiPara ordenaçao da mat€.ria no sen- Ortograj,co Resum!do da Lzngua PortUlçao Feaeral de 1937 vigente na
qL:\)<Ccm o presente processo ou ao :lles·
mo se plenClem çor fortes braço~ de tiúo ue t<..r.la-,<l. (;.ara, quanto ~0551- t!ww:sa', pUbllC.ldO desde 1!H7, mas,
epoca da assinatura da Conven v ~', sa .. ellten,os, ae passa;em, na IlLS- ate hoje, não adotúdo.
ç.iO Onogr.lllca eXlgla,
m seu
a.lDlClude com o projeto.
Exa\nmamos e mvestigamos tudc lO.• U aesses atos Il1tern ...Clonals, enartigo
74,
letra
..
d"
a
a
Ptovação
Em re5umo; hou~e 3 convenções,
pe;o Poder Legislativo aos tratacem "lC"Ç .. O ae garimpeiro, li. cat'i ~e u'e o bnl~l, e portugal, a i..X,stéll(;Ía de cau<l. uma com seu vooabulario prósubsidios pan suprir e remediara tlt.:S convençoes que constituem, diga- pr.o.
dos e cOll\'ençoes internaéionalS
eXlguidade oe nossos conhecimenl05. mcs assim, os pontos ae preferênc:a,
ce.ebrados
peio Preside~te da Re AI a exposição. Agora, o debate.
lublica.
Tal
aprova,çao, entretan 1.... "::~s,,r,05 a bom entena;mento ae
A CONvEU,ÀO j,; Aro CONSUMADO
Visando ponto jurídiCO que LOS pa· túüa a nossa leglslaçuo L'agmelllána
não
se
venficou.
Foi balxao o j
to.
r) - '-oLe-se que das três con"enre,e VUll:eravel e que mata, ,:;or .lss,m
que,
aLe
<l.qui,
tem
regulado
o
assunDecreto
n.
1
..
533
de
1ª de Ja o
ções, atras mel:c,onadas, o Executi\o
Qlzer. a quest&o, tivemos Que reCO\l'er
neiro
de
1944,
promulgando
a
p~'o"oe ao Congresso Nacional apenas
ao~ pubJiclstas, não so a bôa Jt'at::: to.
quando
se
fazia
neConvenção,
de c.(~a, mas tamlJ€m as _.ções de
a)
A primeira convenção foi cele- a aprovJ.ção da segunda, ou seja, a
c~ssãria a eleli!Jaçrro da ratiflcabl<tda (;,11 LIsbua, a ;iJ de aoril ae 19J1, ceie orada em 19-13.
comantal'i~Las de fora,
çao por v,a de Decreto-lei do Pre Vamos por partes, arrumando, de
Sidente da f,epúbllcÍl, que,' no mo V, - Obscuro prolessôr de po:tu- lenuo ~1')'0 o seu lllstrumento solene- entrada, as premissass de nosSO raciomemo, exercia eumul::;,tivamente
gues, sem Ja,c.<:s ne.n boraados de au- meme ~"slll$.do pelOS dois emb,üxaao- Cimo.
o
Poder LegIslativo, já que não
túl'ldade, 11_0 çoden: s. ,00 :lVia, ~esls res aRS partes contratantes e pelos
Para que se fixe o âmbito do objetip,csiuentes das duas Academias.
estavam
em flln~iol1amento
a
UI' ao ImpulSO. mais ,tfe'ivo do l.
vo nsaClO pela propo~lç.iO do ExecutiCàmara dos Deputados e o Conll.te.E:ctual, de entrar na tiça ,Jara
Aprovada pelo Decreto n. 20.108, de co. nos seja pel mitldo aquI a inserção
seit'Q Federal.
bom com ,ate.
15 ue JumlO do messmo ano, deu Or!- de texto integral da Mensagem e de
Parece-me, Senl10r Pre~idente,
Bem "a ... e·.I' os da relevâm,la e da e.e- on ao cllamaúo "Vocabulario Orto- sua Exposição de }{otivos.
em
fa<:e do que acima ficou exli<;a ... e:..a da matErla, E pro: .~::ll". .!€ r «I'(O e Ortoe]Jlca da Lingua Portu"Senhores Membros do Conpóslo, qu a Convenção Ono raa,t3 ir,d __ ç .. _ L:: r-:\ afi ..._ o exame e gues a,' orga11lzaao pela Academia
11.ca dcve ~er submctid.' à >\pruv 1_
gresbO ~acional;
a c-<'nclu de fiJólocios e p'.lblicist~h
J:3. aólleira ae Letras e pubheado em
Ç"10 do Poder Legi::.lativo, de
Peraóe-~e-nos, i-Onalltv. a .emerlDe acôrdo com o preceito cons1~32.
acordo com o artigo 66, item 1. da
dade.
titudonaJ, submeto à Vossa apro·
Constituição Federal. se nIsso
o QUE' n~s anima e nos vence a Reforçou a sua vigência o Decreto
vação, em copIa aeVldamnete auVo~sa Exce'ênclR concordar.
biwnH.ce ne parl[l!11:?ntar no\"ço ~ o' n. ~~, lI"ô de 2 ae. agusto ae 1:33'ui~:
te:1tlCada e acompanhada de uma
q
Aproveito a oportumdade par:..
z~,o, esse ll1terêsse CàrIl1l1(;~0 qU3 to· I urCUUL.U óeus eleitos ate 193 , r fó~
EXpOS1Ção de MotiVOS do Ministerenovar
a Vo,;sa
'celêncllI. Seaos votamos á 11l1cua que JUv:mos r.~ ao 101 esse sistema aoolldo. po
,tro de EstadO das Relações Extenhor
Pr~sidente,
os
protestos do
lnr c na esco.a, desde o ..tmar.heccr ça do artigo 26 aas D1SpJ51çoes ~~~â~
r:ores, o te:..:to 112 <.. ~ tl t;t 11 Vã o 01'meu
mais
profundo
respeito.
da v da, e que serve de pN::>rJO :m,' ~llonas da constl~utça~ promu ,,"
tograjica entre o Brasil e Portuue1e
Raul
Fernandes".
I
truml. •. to de nossa ati\' .d'lde
a 1,6 de Ju.ho d'l9
a~,<>..
1937
gaL tL1'1/!ada em Lisbóll a 29 c!.e deAqui
vão
as
primeira!'
Objeções.
'~
E t'13,O e só IStiO Tambem lOS lmrfl!;m Vl~.or a Cons:ILu,Ç,\~ <de 1 'e!:
"cmbro de 1943.
Da leitura d" Mensnqem, em conle o e~í>' '!lO ae flde.ldaoe, de ~U(\;- 110LVe j;~l b~:n o G~verno I e,; tabe e_ue
RIO de Janeu'o, em 20 de julho froato com os d'ldOS p_'eestabclecidos
tJllml't,to ae de\'~r no exerCido do o re,,:n,e OhOg,a!l\o. ae 19 .. 1, o q
de 1948. - EURICO G. DUTRA.
em no'sa exposição de~crrem, sem
nl"lIdlJ.o que o PO\O nos 'onlluu,
.ez pelOS .Decretos~lels ns. 29~, de "
Exposição de Motivos, em 20 de que pre('l~e o menor e~f.'irço mental.
A <, m, m,.o~ a obra. Peamd) I;('en- de fevereiro ae 19 .. 8, e 0.186, ue 13 d_
DAr-6S-5~0.22 os oar01:11'ios que, nbaLxo eu merajulhO de "1948.
ça p.lra diVergir dos dO'ltos c,"e~ 'l~
r e~l'O de 19-:3.
~
é a
mos e que. oO'llando a' Ménsa"cm,
(88)
•
CUJ'l
pen, ~".nento resumImos Il[lh"~
b) A se~uLda co~vençào, que dedemonstram a falta ele ~e;nll'anra de
A
Sua
Excelência,
o
senhor
atra~, 'arr.os, a~W'R, arrotear o terre- de que trata a Mensal',en:: ora em isse"s fund'llnentos. Vej!ln1os:
.
GE'nei'al
ae
Divisão
Eurico
Gasno. a nos~o Jeito. para, ,obre o me~- bate, fOI também' celebladao em L
a)
E'
o
nrópno
ExeC'utlvo
Qt
e
conr
r
Du
'ra.
PreslC!ente
da
Repúa
mo, l::.nçJ.1' o nosso ·IOtO.
bÔ:l, a 2() de dezembro de 1A3. . • e
sidera
a
formalidade
da
raLüicação
O seu artl~O quarto. m, tme, dlspo
M l r •• 3 a semente?
bllca.
•
Dilo-á esta douta Comissão.
de !fIodo claro e lffiperatlvo:
VI) -

I

0 ..... -
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Dezembro de ,

-

como ato de aprovação do Legisque a leI de 29 de oudure de droit Interne quI est leregime ortográfIco da llngua
i ativo;
tubro de 1891, no seu artigo 9, denoglée par l'approbation parlamentugu€sa; e
b) a Mensagem fere frontalmente mina ratificação a aprovação do tr~taide des traités. Selon eux, le
,. Havend.o a mes11l4
o estipul::tdo na própria Convençã·) tado pelo Congresso. mas que tal deparlement ratifie, lorsqU'il accepentrado em vigor no dia
pe!fls partes contratantes, no que nominação é manifestamente inco.·te traité (RatiIication des traités,
corrente mês,
tange à dispensa de ratificação;
reta.
pg. 46).
de ratificação;
C) a Mensagem pretende, depois de
POderíamos ver ai um cochilo do
O mesmo autor, verificando a diverDecreta que a referida Col1tven.
CUlC
anos, intempestiva e excrescen- mestre, incorreEdo na senten~a de sidade de leciislc.:;,-.o cOl13titucional reção apensa por cópia 0.0 pr1esent,
decreto, seja executada e c
temente, a homologação de um acôr- Horácio: "Quando que bônus dormi- lath'amente à competencia dos podedo' que entrou em viO"or, desde 1. ° de tat liomerus".
res para conclua' os trahdos distribuIU
da tão inteiramente, como
janeiro de lS44, e que continua proEm verdade, não é assim, ou não os re~imes em três grupos:
sc contém",
a) Les r6 n imes
qui autorisent le
Vem a ta:l10 de foice a
duzindo, pe o menos até o momento, é bem assim.
seus efeitos jurídicos;
Já o velho João BariJalho, autori- Chefe; d'J;;tat à conclure:1t sans appro- de C1l.'rlcs Roussea:l, que, relterinllo'.se
dI a promulgação, fe'ta pelo De- zado comentansta de 1l0sra Consti- I bation des Chambres:
ao a'1t, o sistema da competénc!a
'creto n.O 14.533, de 18 de janeiro de tuiçii:> de 1891, mmistl'ava ensina-I bl Les r,'''!m 's ou le Lp";~latif seul c~u ''1 do Ch{[e de Estado, na ne:;;o19'4, ser o, na técnica da cO'lcIus§.o mento opôsto, assim:
a la competpnce d€' c~W'lurc:
':ar r, e conclll.l0 dos tratados,
"Os tratadas ~o uma troca de
('I Les
C· 'l.t 'ut.ons ou I'éxecutif .u~ t ... tema t2m sido revivido,
do stratados, sempre ato posteri"r à
aprova ':0, gera a presunção inilidí- conccosões e e,tabi:'ecclll recpro :àl- part1"e cctte ccm')ecncc avcc le Par- EP "I cOllt"m"_oranea, pelos re:;i
l' oritários.
.vel de que aí se e lcerrara o ciclo dos àe de ohriJaçãcs: ora, n::'o e da al- Icme!.t (Ibidem. jJ10', 56'.
re'luisi.tos I ~~essérios à inteira vali- ~ada do po:;er e:;c~",~i;o empe,lhar
De tôdas es ::;.s cita 'ÕE"". fôr~a é ccnP1'rm 'êQ -<e a tra:1scri~ão na pr,óplria.
daGi do Vonv::'nio;
mO'll prÓ'!JTio a re.ponsabiLid.:.ée da cluir que a l1trbuk'- o de rr:.'ificar o~ :ing'J.a do autor:
el a~ próprias palavras finais do nQção, cri'lr-!lw cop.1promiStQs, ocri- tratados, vllr!a ele E·t~dQ p::ra Estad1,
"Lo sin('me de la competence
item 7 da Exposiçiio de Motivos, pro- gá-Ia," ainda que em permuta de V[W- c;-a com'1C'te ao Ex~cutit·o, ora ao Lee~ ~!ll ;" e de l'Execut:r devait nevàvelmente sob a pre!'são de tais cir- tagens, a ônus e enr::rJos. Por i$so, é;islativo' e, às vê7es, a ambos os podec€.sa::el!1cnt réapparaitre a l'épo•
que cont2mpcr:line dans les regicunstânclas em conflito com os prin- I,cou reservada ao Congresi:o Nacio- res.
clpios inovadores ' da Carta de 194ô, na: a ratificação dos ajustes. convenAssentado as~;m o pronunciamento
me;, basés SUl' la primaute juridiretratam a dúvida e a indec:são do ('ões e ~ratados te:tos pelo Pr.;s;dente doutr'nár:Q rel~tivo à ('r'11!)etêncIa
quz et p~!itiq'..!e dz l'Executif, c'cst
Executivo, quanto ã. suposta necesl'i- da ~epublIca, o que redunda em .co~- para a rr.tifica"?co das tl'atc.das, entre-/
ad're dans les régimes autoritaidade de ratificação do Convê:J.io pelo retho e garantIa contra POSSlvel~ mos no âma"o da O1l2<t'0.
res.
L('gislatlvo.
abuoos contra a má compreens::o e Estava em viO"or ná data da assina- ~,,3,
A impl'esFão que se colhe, portan- comprometimento dos a~tos inte.ês.~zs tura da C:-l1\'el' '5.0, C'l ~e'a em 1913/
(Droit Intcrnatlonal", tomo r,
to, do primeiro cote~o dos atos per- nacionais". ca :'JI;!ltários à Oo!lsti-/ a Constitnirãc de 1037. "
Pi' . ~,ul.
tinentes ã. espécie e vistos assim de tuição de 1891, 2. a Edição, pág. 149).
Para dar unl idt:a d:t sema ne noPÍ('rre Fraymon classifica o processo
rel:U1ce, nos leva a uma dúvida e, de
.!,on.to~ ~e Miranda manife:ka 0;>1- deres c:Jr:'cr'da ao Prec'idente da Re-j' 'o~ t:,Ha~C3 em ClilSSICO e simpJficado
ila ão a ila"ão, ao convencimento,
mao IdentlCa.
púb!i~a basta a leitura de dois dos e 01'0 a a esclarecer que os acôrdos de
A Oom'enção se nos afi9:ura, des"li: democr~cia condu:h os po- ,eus art!l':/)s:
. c rma si! 'plificada s}o fre1ueI1temente
sartE>, um ato jurídico perfeito e acavos a eompet~nc.a do pod 'T lefJis73 I O Pre"idonte d'! P.e,ública, au- J ,.,,' 10< p:!os ministros das nações
bado.
lat:t'o pera a ratificação. Tal ten- toridade sup"ema do E<t'cdo, coorjma ;J:lr 'i .. an'e~.
A sua. aprovação pelo Congresso sed~r.cia do dire:to con~titu~'ona! a ativi'dade dro ór~o~ rep!'~<ent9tivos D2t !1"\'0 em francês:
contemporâneo, iniciada !li ma's de grau sup'r;cr, dirin-" a l'~!íti~a in"Te~hniquemcnt, la prOCédure
ria, data vênia, uma excrescência injustificável: e a propo~ição do Exede. um szculo, nad~ "_m com o di- terna ou c:rter~a. promo"e ou orient'1
en fi l'me ~iIl1plifié S2 dj~tiniue de
ClltivQ poderia, por outro lado, arrasrelto das gertr", onde o seu influ- :l. pOlítica lê 7 jslatlra de il1t?r~<~€ na- :1 ~', " ',l~:~e cl:::'~ifique en qUe celle-Iã.
tar õ Le!l'islativo ao êrro peri ,oso . de
xo n - o se poderia fazer seu tir" :ipnal. e ~uperintrnde a administrase pa se lc p!us seivent de l'approrejeitar uma convenção, já de mUlto,
(Comentário à Constitui~ão d2, :;'0 do Pais:
l;~tiL',l p'lrhmzntaire. De plus, les
aprovada. .
1946, vol. lI, pá>;. 1261.
1(0) "Enquanto não se reunir o
ac "r. ~ l'n forme simplifl?(! sont
Vamos demonstrá-lo.
Temistócles Cavalc:mti tamb6m:
Parlamento Nac'/)l1:>J. o Prc_id~nte da
1'01\2:1t conclus par les ministrcs
TOdos sabemos que o tratado ou
"Os . tra~ados_ e con\'cnn,j€ . in- Repútllica te"à o pOGrr d3 rxpcd'r dein' . re':' S ~nm la parti:ipati.on du
conrenC'ão é, _como o contrato no dit emaclOnalS sao conc!uidos pelo crctC'~-lel~ <óbrc t6d3,~ 1'0 mat-é:ias da
e!rf de l'Etat et la ratification
reito privado, um ato jurldico bilatePoder Executivo. atra·,'ts de seus ~ompetênnia Le~I~'!ltlva".
fa.t aJcr~ place dR.l',.s cette prccéral sujeito às m~smas condições de
delegados, embaixador2~ e ér[;cs
O p"n~'1é'ntQ, pnrtlnto. podia tudo.
d l'e a lP1e sim pie approbation"
fundo para sua valldade, sendo que
próprios, mas a sua validr.de de- E os seus atos, com fundamento na-:
(L1 R.,tificati'ln des Tl'aités, pago
um fixa direitos e obl'iga-;ões entre
pende p:-ecipuamente da anro','a não "!nela Con"tituiro -o.• - O nin0a intan;;lI24' .
0lI E.otados,
O outro, entre pessoas
pelo Congres-o que ~o'-r(' éles re- 'Deis, c:>nsoa.-,te a rrlha r;?"Ta "Tem"lu'
E n ,I é só, Sabemos oue a ratiflcanaturais ou jurfdicas.
solverá definitivamente.
rçzit a~t"m ", rtlf'. trocada em miÚdo
-, o, em b 'l'n con,êtitua -requisito que
O chefe do Executivo é o órgão de
Consiste esta aprovarão, na cha· nara a!1li~a.f,o à hipéte,e debat;:l!1, • !'11;'\ o tr"t"do obrigatório, pode ser
macia ratificnctio,
aclm;tindo-se correspcnde a e:.ta re~ra paclfica d'l :bpe'l <!~a, qua"~do ru: partes contracomunicação do Estado com os outroJ países, e;' de regra, se faz repreportanto, implicitamente G'J.e a iurisprud~l~ 'ia in trmacional: A va 'i- an:rs nc"m acordarem no próprio
sentar por elementos devidamen'e
conclusão do tratado ou CO'1ven- dnde dos tratado~ nia e'tá sujcib as .11,t,umcllto dO tratado.
creden1liados para negociação e assição não escapa à ccmpetência do mudancas comtitucionnis que os Es(']o\'i~ BE'vila('lua meFmo cita como
natura dos tratados.
outro poder". (Constitui,Eo Fede- tados contrat~nt~s. acaso, venham a "'l:emplo a conren,:,ão postal, concluida
Vêr ' iea-se, ai um vinculo de dlral Comendata, voI. n, pago 1291. sofrer post2riormcnte.
?lltre o Brasil e a Grã-Bretanha, no
reito semelhant.e ao do mandato . Há,
Não se pode nefl'élr, e diu"TIo-!o por
Mas continu~m(ls
RIO de Jllneiro, a 16 de agôsto de 1875.
porém, uma diferen-;a, no que diz ~·pírJto de corr~~!io, que o'Jtros auto- Já vimos que a ratific~,ç:o comjJre- E é preciso mais?
respeito ao tratado: OS atos do man- res pátrios !'sposam uQuêle entendi- !'llde a aprc\'a~ão do Con~r2~~O c:)m r
CONeI usÁo •... . ... , .. •
rt atàri8 dependem sempre de aprova- mento de Clovis Bevilaoua, embora a do Executivo. E t:1nto é verd"tce que
Aí estão as razões que servem de
cão do mancfante. Dal é que decor- neo che~uem ao ponto de tachar de foi êsse o sentido dado pela Com'en- rundamenta ao nosso voto. A Convenevidentemente incorreto denominar-se ~ão à r;Jtifica~.ão, que se estIpulou qu~ ~i\o. repetimos, é ato .iundico perfeito
rI' a ratificação.
A fo mação dos tratados tem assim ratificanão a aprovação das conven- ela, a Convenção, entraria em vi(!or, e acabado. pelas as suas condições de
duas fases distintas: a primeira vai çôes 1'1'10 Congresso.
dois dias depois de sua assinatura. funr,o e forma.
O direito alienígena oferece a mes- São palavras textuais:
Ainda assim, ~e dêsoe entendimento
dos entendimentos inici'lís ã. assinat ura., quando se reduz a instrumen- ma coitroversia.
'Jcrrlurara a dú,'ida resultante da coto o ue tenha sido definitivamente
Veja-se, vel'bi gr atia, o artigo 3, se<tA presente Com'enção entrará 'isão com o sistema do acOrdo orto't u Io I V, t ítu 1o !II, da
em vigor, independentemente de ar á !;co d(' que trata o Decreto-lei núa~entado pelos encarregad{)s da ne- C~ ã o 111
,capl
- Francesa d e 1791:
ratificação,
a 1.0 de janeiro de mero 8 286. de 5 de de~emtJro de 1~-15,
goo:iação: a segunda compreende 0.< ons t I't'
Ulçao
194.4".
atos pertinentes ~ aprovação pelos
"lI appartien au Roi d'arrêter
tamo~m nro caberá ao Congresso a
.... e os que se tort ous 1es t ral'té s "de daix, d'alI!Veio, em seguida, a promulga-:ão l;-!'chtiva
'
Estado~ contratantes
da fórmula háblJ para solunem nece~s~rios à execução do traanee et autres convenitions qu ti que é, já o acentuamos, ato sempre cio:1ar as dj"ertiênrias.
jugera necessaires au bien de posterior à aprova~ão, e que, então. <e
A com,",ot'ncia se~a do Executivo
tado, como sejam a jlromulgao;ão e a
l ' .... t t
troca das ratificações por melo de
'" a, saul 1a rati/ication du efetivava por simples decreto do Pre- qU? encontra no pró rio texto da Con instrumentos chamados "Cartas de
Corpus Legislatil".
.idente da República.
rpn~ão o camInho Indicado para novos
"Ratifka~lio",
O professor ArgentIno Daniel AntoHaja vista aos de~retos ns. 1. 361 ontendimcntos
Ai estão,. todavia, noções lI~eiras kcletz, tratando da ratifica~5.o, apon- 1. 396, 1. 397, 1. 398 e 1 570, todos de
pnra conceituar o tratado e apontar ta alguns paises. onde ela constitui promulgação de Convenção em que o
São palavras que merecem ser invoos diversos atos que o constituem.
atribuição do Legislativo, in verbis:
nosso Pais foi parte contrat:mte,
~adas aqUI. as proferidas pela veneAs regr s de direito, pela razão
"En Suha, para los tratãdos de
Pois bt"m. os os termos daouele de- randa figura do Presidente da Confeuna duracion mayor de quice ãnos, ereto de prornuIgn"ão. dê nó 14,533 :'éncia
esmo. de serem regras, têm suas
Intrrncad!.'mica de 1945, Júlio
exceções. - ~
se necessita un referendU'l. en los de 18 de janeiro de 1941, relativo ao iJantns. ao Instalar so:enemente os
de más casos basta la ratificacion Convênio OrtOgráfico, são de uma cla- 'r:>"~ lhos de que resultou o último
Cabe, então, aqui, uma pergunta:
Pode a ratificação, como ato emanapor la Asamblea Federal: en Es- reza m~ridiana no sentido de d::\r ao acôrdo'
tados Unidos, es el Sen1do quien Convênio o cunho de ato jurldjco perdo do Executivo, ou do Legíslativo,
ou ainda c ,njuntamente de ambo~,
hace la ratificaciofl, con faculdad feito e acabndo e de POI: a nu, sem
"Eis o programa da Conferênser dispensada, na ela!:>oração dos
de introduClr enminendas: en la sombra de dúvida. Que a aprovação dr'
cia: hab!IItar os dois govêrnos
com os elemen os indiopensávels
tratados?
RepÚblica Argpntina. la ra i'ica- Governo, já fôra dada de modo cefi.
Para que se lhe dê resposta é preciou se hace por amb[ls Câm"tra, s nitivo no ato me 'mo da assinatura d::
para exrcutar imediatamente a
ciso que se de5';a ao fundo da quesdeI Con'l'res~o (Dererho Interna- Con\'E''1ção
C011\1'n ':0. Qu!'r dizer, p~ra dar
tão. · ecorramos, poís, ã. lição dos
cional Publico, Tomo UI _ plJO.
Vale a pena repetf-los:
rxnre< ão .Ilndica, ao dogma da
u; "jade
mestres.
4331.
"O P!'€~idente da Repúbl!"a hl1O doutíssimo Clovis Bevlla~ua dePiena Fre.imon, e'll sua excedente
vendo sido as!inada na cid:tde de
Defi"1;fi'lflmenf('? Não. Nenhufine...a ratIficação como Simples a'o m()no~l'afh, obser. . . a:
L·~bo:'l, a 29 de d!'"Z:"moro d~ 19!3
m'! queotlio "'1!!lllt.~ti"a e por ma;/)adm! jstratlvo pelo qual o C~f'!fe do
"Bpaucc~D d '~UtfU" con'-idere:1t
uma Convrllcfio entre o B-~<jl e j
ria de ra.t"s, nenhuma questão
Estado declara aceitar o tratado,
que la r~tlfIcatl0n est une procéPortugal, estabelecendo o !lesma
Til! 711 ,~t 'ca de (!~7Jecto in t('rnaeiode aspecto internacional, 'Pode em
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DO CONCRESSO NACIONA

zem bro de 1 ':J!:l1

, l'astar ia de pleno acOrdo com a pro- de nossa Un gua. acele
O Fund o Socia l Sindi cal, na forma tido de conse rvar a
posiç ão do nobre deput adn se, real- de reform a de 1931 ~llrla pela granatribu icão da Coq
le
wmc,
u
corpo
o
art 5N da Conso lidaçã o citad a. missã o do Fun~o Socia
ment e, o De~ret-o n. o 14 583 de 18 de defin itivo co. o a
l Sindi "al de
Janei to de 1941 fõ'~e um dt'~reto-Iel e demia Brasi lena apro '." 1 1,'2 a pela A ~ a- ~e destin a a atend er "aos intcresses gerir as verba s oriun das da aludi da
de L>~, "as. Plll lP43. pro.'s da 0!'O' fw i7 'lrão sinilic al na- arreca dac:ã
não um sim;)les decre to t'xenl tlvo - do Peque no
o.
Vocab
ulário Ortog ráfico ~Jo"'al ou ~. a~ s i s têr. c ia social aos tra·
3) - A conce ssão de uma verba
po s. o de: rct-o-Iei. no ~ em p o, preen - da Llngt ;a POl't~lgU~sa
.
...
:""' Flr1 'lr f~ ".
anual de Cr 100.000,00 para uma das
Cheri a o Im perat ivo ~ ~n s titu r'iollal
Enteü::l.o, pois, l'esum inda, que o I Está, P )is, ;;.rrc it2 mcnt
e p"'-:Iuadra- instit uiçõe s pxi~tentes no Bra il, P'l,art. 74 al!1'ea d. comb inaclo5 com os Acb.·Qo mter-."..rad 6n.l co
eHa vi,;oAan- da ne .1lS i ..J..~":. _ ... cs a m;: ..üda d~ deria pare ~ €'r favor de
arts , 12 ~ 13 -- Const ituiçt. o :i7) ,
exceç ão. má(.0 llltern am!"" ie e .ele a aprov açâo l que
c-; ..ta .0 rro. eto Pô'" '1.pr:l- ..;>. cu..:.~. xime ~abendo- s e que são inúm eras as
ASSIm , endo, a pronlUigaç;AO aa con- :la Conven~!i.o vir a 111e i!\f
e~icácia I diprov~ _ 9 t.~.itÍ. lr. ~ Âlcul.'.:. ~is IJznc L
· organ izaçõ es do gêner o e n80 -enclo
~enção ieita pelo Decre to Execu tivo ll1tel'll&.clo
n'll di1ic,.,dta.ldo, po ~ teriQr-1 elos
tru~~ " '':;:o:'c~ al::;;- llnc3, pro .. de nosso ronhe cimen to o mont ante
n , ' I 14 539 de 18 de JanP lrJ de 19t4 •nellte , qualq uer a. ~e
dn.
r açf.~ (WC viesse I VCll,:C · n- a e assist ência pró:;r
ia, gra- n.rrec adaçã o .
não qe" ou a presu nçfio ir.,i!'ld írel de tOI·nà·lo meno s InCOll
ve.l1"HíCS aos. uJ,a e fá ~ ll.
Isto pôsto , embo ra contr ários ao
que se encer ram o CicIo dos Tequi.S!tús brasil eIros
r
.'0
ar
proie
'
3.°
to por const ituir m edida de exdo
pro~
p
t')
fi.'
a. incuP'1iI inteir a va lidade do " 01/vémo,
Em cOllseQüênc'a, s6 11"e inclin aria ida . '), , ;'ê. ':'_ra;::c, dos
oo
ceç:;
o
e sem am1)3rO legal. a~r('(lita
T:'a
tLl;la d?r
• E:, pOIS, ante t 'ti,
consi deraç ões, a aprov ar a Con r: .l ~~() , ~ ar. ~"s fôs .. l nas r .• ::....j ~ l.. ~~ ,"!e A~
/TIOS
que
a propo siçlo do ilustr e Depu :~
oas,
de
apl1c!' r
voto "Oll tra 'u arquiv aml"m o da Men- se revog ado o De<:n to.' t'l n. o 8.286 ,
j
l s K.tJ:l S est:1 ';~ : ::.,,_:15 . ISSO ::::orqa~ tado Muni z Falcã o noder ia Fe 'liri'!i r
SQ'l em n u 312 ,
ue ap" lVoU o Ac t"rdo dI' 1U1' di vepi- i e tr~.< '" do lI ~lC O Ó7- ....
0 ~ed n~o;.tlvo d ~ à Comi ssão do Imnõ sto Sindi cal. Que
Sala "Carl rs Peixo tn Filho '. 4 de ;nos . 'of 1
t
'.
J "t I em ;lre ~~ :lo ~ e: .• s tellt~ no F - < ~ :io, além dever á a tend er ao~ i"f- Q ~ ?('<:, pç:: crP"!l;s .
a
L
I
un
!me~ p.
;:e.) , ~ ~ _ 'ltS . l ..... O ~u . . de n ~t ur- 7"" eclzii c . . abran
dezem bro de1951.
Otr' v /I) l.oDO.
- d3. or2:an ização s:nclical e a assist ên• S la~ .. das ~('~soe~ da vc.finssao ele I gelJ .... o todos
r,;
sjn~;c
at:::s
de
lIldus
. cia p.os t r 1halh a"OIes,
VOTO F.~ SEPA RADO DO DEPU - Euucr.,.l.-o em 26-11-51
Li.ár
,::~ r1 '1 respf' "tiva r_"'~ o t :rl'_~o:lai .
S 3.Ja "Rê<:;o aErro s",
TADO NE TOR JOST
de lunl'v)
PROJETO
os qu, , .~ r.:.eprr·· ~ntal11 r" ~ a de 3 / 4 d n ':e 1951. - Hilde brand o Biság
lia, Re~
__
-~rõ~~7';;';-;~7'"--õiiii....ooI.i:),3 al1 : '7 " ~ 5.o si . . . ·': - 3.1 .. -:'
Depoi ~ de 1011:5a trajet oria. de mais
lator.
!
"
.
.
:>a na.
°
21fi-A - !C)51
Silo ~s ta s ê - cons, n ~ n ·" s ,:ue me
de tr:s anos, tendo rccebiôlo dlverso~
VOTO V:;., CIDO DO SE:--rHOR
OCOrl
pare cer ~" das Comi ssé(" ~ de I;cluca""'" a o formu lar o preseY";! pro.
Df'sta ca 1')eln Fundo ,<;'0";"1 s;n- ·, d~
I
'
B~E'NO DA SILV EIRA
ri '"" 1 " V-r"" n~"~l d~ CrS l je uo e e l .
ção de Di r lomac ia e de J 'lotlça , na
I
le!l'isl atu ;'a pa ~sada e dt. de Di~lo1CO.O~1.00, :;J1.Ta cu "teio de servi· , Pareo er c!a Com: ssão
Pro·e to de Lei n.o 215, de 1951,
de L:gis lação
macia , nesta sessão Ip '; ,~l"t;va retorcos , medic os e o .:onto l,';;icos no
de
autor ia .do . Depu tado Muni: r
Sooia l
l -alac,.J dos Tr:'va llicdo res, em
na a esta Comi<~ão onde clsiL:', buidrt
Falcão, que desta ca. pelo Fl!1' :!O
JlIace ,(l' tendo 'Pare c ~res : contr á-l 0 ~ ~ P'lt~" ') .....,...
Socia l Sind :cal a verba amua ae
ao i1u~tl' e DC1JUtado CoeJno dp BOll~a.
' ~ ') da ""!vei ra. r~.
rio da Comw;n) de L~7islaçã..o So- latan
d'l n prOje to n. O ;~15-51, 01'00:)
Cr
100,00000, para ~U3t(.10 de
sofre brilha nte aprec ia q" a :\Iíens:\"
c;al, CJ1n vo+') em ,<~varado do no . a redaç ão 0.0
ar "' ~o ::,0, ter:.::Io. to·
servic
gt-'J' Gove rnam ental ~'.le objetI va 1\
os médic os e odont oloql' r,s
S" li..ild:>J,;'and o Bisá, :!a e voto l Javia , oedid o "istas
o
Dzpt
tado
aprov ar 'i o da Conve r. cã- Orto~i'áfica
no
Ril
Palác
,o do Traba lhado r, em,
venc .• ú elo <'r. B _,'to dn Silvei ra 1Jebra :,no Biság lia
aue O"lno u pela r"Mace
ió.
firma da pelM repre~e ltant e'l, autot"vorá v cl da ç :·t,ssã o "e S~úde l.ceição do referi do
proje to e da. emen rlzad os, de Portu gal e do Brasil, em
P''')llc a e contrà 710 da Comis são 1da do relato r.
O proje to de lei n.O 215, de 1951,
Lisbo a a 29 de de?em bro dc 1943 .
de
Finan~
'ltS
arres
,
entad o em 24 de abril últim<J,
. 1\ Comis~po d.e.L€'ltislação. 001' maloToma ndo' c"n!' E'<" iP'1p ,, '!, d1 assun to
'lo
denut ado Muni z Falcã o, mand
t
P
CJ;;::T
t
O N.O 2~5 .. 3l A QU:: SE RE- na
? vo os nJel ou " pro]n t o, ~co~:
atrdvp~ a polêll lira tr'iv,l d'l Dor emi dar
do
l"ERE
de,"ta car. pelo Fund o SOCIAl
M
OS
PARE
CBHE
S
lI!anh l\"dO o ,.~~ e'n se;-.ar ado r
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nsoan te
dis~os
1'10 art!I!O
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que trAt"mn~ (io Ar~o" f.~:p.do en- el ~Ol1trárJ(,
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CIO Traservico~ no ref~rldo palác io do Tra- lo.alh o
tre a.' Ac~demia~ nUl7 S E"
Fund o So!!ia l.Sind ical se del'seoa. lua ('as Se ~;sões. 9m 24 de abrill balhs dor em Mal.e
ió, desDe~a' flue 1tlr!a a te:1de r "aos mterê sses geraI s
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,)orrerj~'l1 p-or conta do Fund o Socia l I da ol'!!an inlção
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Sindi cal.
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03zemb:"o de 1951

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION
qualquer tempo, considerar-se de- em t'wor no dia l,O do cOr."l'nte més, são de Diplomacia e Tratados com
jinitivamente resolvida.
independentemente de ratificação;
êsse objetivo, ouça:
Os acõrdos sõbre tão delicada
Decreta que a reter:da convenç{o
a) o Departamento de Letras da
matéria não representam cristali- apensar por có!Jia ao presente
Faculdade Nacional de Filosofia da

de~reto,

zações imutáveis; são meros estados de evolução de um problema
permanentemente em estudo, cujo
tnterêsse não é, apenas, grama ticalou lexicográfico, mas politi,::o"
(Da
de Júlio Dantas à
Delegação do Brasil, em 12 de jU-

Col~gio

12515

danoso Acôrdo Interacadêmieo, daquêle ano - para que prevaleça,.até
novo entendimento luso-brasileiro, a
Convenção de 1943.
Renovando, com
no
art. 72 da Constituição. o projeto
l'presentado. em 1946. pelos iJus res
deputadOS Beni de carvalho e Fer·
mmdes Távora, embora certo de que
êste projeto terá o destino da inicia·
tiva daquêles ex_representantes da.
Nação - Impulsiona-me. I\penas,
deseio de atender aos Interêsses bra·
silelros, tão preiudicados na Conferênc!a Interacadêmlca.
Não
nem desejava relatar
esta Mensagem. a mim distritald,
por V. Fx.a - mas, já que e1".trei no
assunto com razão.- t.ão sairei dêle
Peixoto coelho, 4 de
sem luta.
Sala Carlos 1951.
,CoeZ:w de
dezembro de

fundamen~

seja executada e cumprida tão intei- Univers'dade do Brasil; os professôramente. como nela se cont:!m".
res de língt'a portuguêsa do
Data vênia. sem embargo da al'to- Pedro II e do Instituto de Educação
ridade do
colega, permiti-me da Prefeitura do Distrito Federal; o
d'<"ordar de sna conclusão, valendo- Sindicato dos Pl'ofe<sôres: os Diretome de suas próprias ra?ões.
res do Denartamento Nacicnnl do FnReconhece S. Ex.a , citando Pontes sino, da D:rctoria do
Superior,
(le Mirn<lda. que "a democr".cla con- da D,retoria elo En<ino Srcundário e
lho de 1D45).
duzill 03 povos à t:ompetência de po- das Divisões do Epsino Comercial e
_ Por que. então. não irmos ao encon- der le!l:i~lati\'o para a ratifica~ão dos Industrial do Mini~tl>rio da Edueacão
tro da outr~. parte ac?rdante, aco- tra>adcs," embora ainda en:ontrcmos e Sa(lde. (fl1C1ZtO ao aspecto educaclolhendo o conHte
sentldo
"rc!;II"lCs que autorizam os Chefes de nal da 011l'stão.
que o gr:ll1d!) escntor P?rtugues del- I F"tado a conclui-los sem aprovação
b) Os D:retorcs do Instituto Nacioxou em sua bela saudaçao?
Câmr.ras". se"'undo Pierre Frev- cional do Livro e da Imprensa NaSomos, pois.
da Men- mono tambf-m citado no erúdito voto. cional. bFm Cllmo o Presidente da
Ora, a Carta o'.,torITrda de 1(>31, Câmara do Livro, quando ao aS7Jecto
sagem, nos Urmos do Regimento Interno. arti-:o 39! § 2.°.
apeoar de merecer t::.cos os qualifi- 'ed.itorial.
• I
Sala da Ccmlssão, 27 de novembro cat:\·os menos o de drmo"rata. inclu:a
c) o Pre~;df'nte da A. B. I. e o do
e'1tre as !ltribui~ões do conselho Fe- Sindkato do~ Jornalistas Profi~~;o- S01i~a.
de 1951. _ Car'os Valadares.
drral: o exame dos tratar'\os e conven- nais ()Un.,.to à praticabilidade na i11lVOTO DO SR. 'OTAVIO LOBO
ANEXOS
rõe< internacionais (art. 54. letra prensa de 11m'a reforma ortor17'áfic(l,
Vão anexos. por cópIa, todos os atos "a"): refor'a
competência priem relaçf o à vigente, e a
O nou.'e DeputadO Carlos Vala na.oficiais do Brasil relativos à m:lt§ria: vativa no art. 74, letra "n", assim
no público ledor.
res aW'ma, emu sua eruJlla
I _
11.0 20,108, de 15 de jU- rêdi"ldo:
d) O Diretor do D. A. S. P. sô- (Mellsagem n. 312 - t'lúJtW mime·
nho de 1931 com o texto da La COI111)
oue entrem provi- ere a
conl/estão que trariél ro 1.191-50. Voto tio DcpU\,ado Clorlos
venção;
oor:a""e'1te em execucão. antes de aos se7't'i('o~ admini~trct;t'os, auer do Valadares. hXpoSlçaO) . DiárIO do
~!,"'wados pe~o parlamento os tn,- PCi1to ele virta funcional, qce' do fi- "·'ngl···.~O Nac_Ol.al. 1-12-51), que a.
II
_
Decreto
n.
2.
,
e
e
nonceil'o.
Vv
~-- de 1943 é "um (/,10 jUI'ld.ico
3 028 d 2 d t"dns ou
a"ôsto de 1933 que OtornoU
i'1t nos
rna"ionais.
Convenção
se fi isto o aconselhar;:m
interês2) Se as reST10stas na sua maioria,
't
i
\ o uso da orto-:rafia resultante do prido T''\!f''.
ratificarem. con<o:lnte esperamos, r-s perre,to e ac:aoaao con.>.! uml o uma.
I melro acôrdo:
F,' verdflde Ilue o art. 180, êste ci- conclu<ões do capitulo UI somos de excresc:ênc;a i1 Justijic(I1)el a sua apro·
TIl _ ArtlO'o 26 das Disposioões t
a
t t !
parer.nr
-raçao peLO
NaClIJ1,al.
S. Fx . e~ a li ":
_"
,
"a
Transit6rias da ConstituiO,fto de 16 d p ::1"0 por
t
1
aI seja remetl'do a
p"ra n
N&.o posso COll1!OrUar, d'
a.a lIem,
"~r I
. 180. Enquarto
,- ao CUlto co.e;:a.
ulho de 1!)34:
'
I nao se reun r ~evida a~ro\'aç[,o o pro.'"eto de~- d"-~ cem a Opilllao
o Par ~mento NaClonn. o Pi'csiden~e
" t l' I
t 4 o
I j • IV _
D"creto-Iei n,O 292, de, 23 d n_. da Fepú 1",'a terá o poder de expe- Cl"eto.le'TiSlot.iVO, orinnc\o da Comissãn
Ve,amos: A par e ma co al. .
o rlir
tôdas as ma- (,C Dlplom'lcla e Trrtados. que anro\'a
Lcn,enÇ"O "sta E..'SSlll l';xJ. Z:ua:
fevereiro de 1933 que rc,tabe
u;:o da orto;!rafia adot:l.da em 1931; tóriCls da competência legislativa da I a Co!'ve:Jção Ortográfica de ::9 de de- "A prescnte Convençao entrl'l'§" em
I
V _
n.o 5.13G. de 13
Upião".
z"m"ro de 1!l43 firmada pelo Er.1bai- vIgor iAo.ependcmeme'1te lC ratt )e<1·
I ja.'1eiro de 1943 que pôs em vi'!or o
Mas ali há exiq&ncia de decretos- xador Jof.o Neves da Fontoura e pelo ç o a ! ae janeiro de 1944' •
"Vocabulário Ortogrâfico da Lingua 'e"s. idêntica à ex;stente no arti?o 13. Primeiro }I,1ini<tro Ant6n:o de olivelNão se contesta ser {lvssivel, em
I
pro"ê stbre a situar[,o criada pelo ra saln.zar - ficando. de<;sarte, lega li- pnncI}lio, entrar em vigor uma. C<,u·
VI _ portt:ria Mlnistuial nO 259. de . reresso ou dissolução do Parl<>mento. z'Ido, e!'"
o pcôrdo orto!!Tá- ventão mc1ependel1temente ti'! r tUl·
g de abril de 1943 que dispôs
a
Entanto, o dp'cI'('to H 533, de 18 de fi.::o de
con<ub<ta"rbdo "nas cação, mesmo admitmdo:;:';t:, COlT.O la·
ortOlITafia dos livros didáticos;
iaJ'1eiro de 1944 que aprovou a cone no "Pequeno vocabu- tiucação, n,io o ato do Coaí>l'e;,so. m s
VII _ Decreto n. 14.533. de 18 de vepç:o orto"ráfica de 29 de dezem- lário". daquêle pno:
cio própno exocutivo. F..ntre.a t.;>,
janeiro de 1944 que opromulO'cu a Con- b!o de 1943 não
a condib) que estf\ Cr,mis..<ão redija um 'atua,L1t:nte no Brasil não e pos.sl';el
venç' o O:tográfica entre o Brasil e çr:o de _decreto-leI..
projeto de derreto le!!islativo. idên- I tor:la. -se
uu a Convençao
Portugal, assinada em Lisboa, a
de
Qu!.'stoes de nonada. dlr-se-A.
tico ao apresentado pelos deput:ados sem aprovaçl'.o do Congr "S.:l. Quem o
dezembro de 1943 com o texto da mesTtralvês...
." .
Kherna'ldes Távora e Beni de Carva- atlrma e t.:lóvis 13evilacqua:
ma Convenção:
1\. as o em!nen.!e Carlos,
O. em 8 de outubro de 1!J46, revo.. Ainda que a ratificação seja' a 50·
en<lr.a em sua HermeneutlCa e Anil f!ando o Decrt'to-Iei n.o 8 286, de 5 lenl'dade que torna. o trt\tadc ooriaaVIII
Aviso
Ministério
' _..do .DireIto"
.
. - de dezerr.':l:o de 1945, que aprovou o tono, pode ser dispenba.àa poCp.c.:lrd ddo 24
d
b'l da
d Edu1944' carao
Que se Interpretam
_ _ S.
taOao e au e e
e ~ rI e.
'e.tritflm!mte os dispositivos Que Ins- Acôrdo Ortográfico de 1945 para do d s altas partes .::ontratilllteS.
IX: _ Com'lnicado. ela . ec~ .. tar'3. da tittlPm exceções às relITas gerais fir- que "as divergêpcias ainda persisten- Exemplo dISSO nos dá a cOl'l,venção
da Republlca, em 30 de madas
pelanoCo~stitui~ão
que tes".
a aueselam
se refere
a mensagem
Pre.sldência
maio de 1944;
contém
t:itado art. _180 e é dessa
sldencial
dirimidas
por preuma postal conc.Ulda entre o
e a
n:otllre:za.
nova conveJ'!C'ão
que
consulte
Rio Mas,
C1e JltM,iro.
a
.],
int' à realid Grã.
16 deBretanha,
mar"o áe no
1815".
a seguir,
.. I
b
era,"!
e!ra e aos_
eresses
o lWrescentaY Clóvis: "Nell..'l:lIl13. con·
.x _ Decreto-lei n.O 8.285. de 5 de Foi. sem dúvida, por assim entender d a d<tant
f e dnso
t
.. !l;ado
i
H:nçIU; i ~ternaciona:, porem, pooe.á,
seJa.lu
dezem':Jro de 1945 que Qorovou o acôr- oue o ureclaro jurista aue é o Sr. bnosso povo, caso
Raul
Ferpandes.
que
ao
tempo
ocupaa,
e
em
a~
es
a
e:,penenc
a
o
do resl1ltante da Conferência Inter- va o Ministério das Relações Exte- Acõrdo de 19n".
hoje. no Brasil, ser executória sem
ac~dêmica, reali7ada em Lifboa de 12 rlores jul!rou jt,ridicamente inexistenO voto do ilustre deputado Carlo,: !lprovaçao dO Congresso. 'Iodos os
de julhO a 6 de outubro do mesmc te a referida Convenrão Ortográfica Valadares é pelo arquivamento do ajustes internacIonais em f,lCI.' <ia.
n. 18-45, de 5 de de lS43 e
a sua remesconsoante vimos, por c0'15i- constituição B:aslie.ra (r_fere- à de
ano;
~a
ao Congresso: foI. de certo. por derar ates con~umados a Convenç;'o 37) como já fICOU exposto, 510 ce)e·
o
XI - Circular
flceitar a H<:ão de Maximiliano que os de 1943 e o Acôrdo Interacadêmito de brados pelo pÇder exeClÚl\O aà re ejulho de 1946.
deputados AdroaldO Mesquita 1945.
rendum do Congresso". Direit.,o PuSala da Cemissão. 27 de novembro Ilustres
da co~ta e Nestor Jost. o primeiro em
De conse~inte. as duas opinIões bJico InternaclOnaJ, tom;> II pág. 21.
de 1951. - Carlos Valadares.
comentário de jornal e o se~ndo no levam à aplicacão imediata do Acôrdo Rio. 1939 Ed. Livraria Freitas Las·
VOTO DO SR. COELHO DE SOUZA seu voto. sustentaram brilhantemente Ortorráfico de 1945 - tão nocivo ao~ tos;.
a t.E'se que adotei.
interês~es nacionais.
E a constituição vlgent.e é mais ca.·
O nobre deputadO carlos ValadaNão ouero porém, imi~tir em a,sA dili!Sência que requeri. vale d:Zer. tegórica:
res emitiu. nêste projeto, t'm voto ~unto tão debatido também desejo audiência de institutos edu"acionsls e
.. Art. 66. E' da comuetência ex·
que confirma os ElItos títulos de inte- ~er beneficiado com o brorardo evo- órgãos de administração, não foi rea- dusiva do Congresso Naciollal:
li~ência e c'lltura que ostenta a glo"flOO pelo
deputado
Carlos Valadares:
rlo~a terra baiana.
brevis
et placébis".
A douta lizada.
NiI.o Importa: o pronunciamento
I - resolver definitivamente sôbre
Invocando 05 melhores mestres do Coml~ão escolherá entre o meu mo- verificou-se espontaneamente.
os tratados e convenções celcb:aúol>
Direito Ir.ternacioDl\l e os mais des- dE'sto parecer e o valioso voto de Sua
DIvul,:;ado o parecer, não por sua com os l!;stados estrangerr03 pelo Pl'etros exe"etas da Constituição pátria: Exda.
valia ma~ DI ela orientacão ali asseJl- sidente da República".
.
utlJiZ<lndo uma se9;ura dialética; lanSenhor Presidente: Encerrei meu tada, receb o generoso aDõio - de
Asslln sendo, o Decreto Exe~uti o
çando o seu trabalho em estilo terso parecer com as seguintes conclusões: tôda a impren~a metropolitana e dos n." H 533 de 18 de Janeiro <te 19B,
Estados. sem d~screpância: de inú- promulgando a COnven~ão Ort0 5 •
e escorreito de mestre da llngua opina pelo arc'llivRmento da Men~a
"Do expostO. decorre. inilidlvel, que meros me~trp!; da lingua; de congre- llca entre o Brasil e portvgal, as.:;,nagem que orl~inou êste pro;eto, ):'1. que o assunto. da maior relevância, 1120 ga~ões de colé'!ios oficiais: da Acade- da em Lisboa a 29 de voezembro de
no seu dO'ltO entender - "os têrmos node ser resolvido, apenas, por filó- mia Carioca de Letras: da Câmara 11)43. não poderIa, de medo nenhum,
dllC!'I(:}e derreto de promulgação de 10gos e acadêmicos _ ainda que em!- do Livro: do IV Congresso d~ A. B. cancelar o art. 74 alínea d, da Cons·
. . • do I .B. G
..
o qual "stabele-e
n.o 14 5:::3 de 18 de janeiro de 1944. nentes como são todos os envolvidos DE'
E', de inu' meros tltUlção 1937
relativo ao Convênio Orto"ráflco são nas negociações - pois encerra pro- enSuCnrIc'tloarmeSe·ntCoumnParir.t·rdlObudneas,tadcaarC<!mParora- como valIdade da
co;!
d~ um:! rlAIeza meridiana nO sentido
blemas
de
natureza
social
e
política
,.
de d'lr ao convênio o cunho de ato oue interessam à coleti'tidade brasi- dos Deputados do Acadêmico osvald:> venções e tru.tados mt.ernac:on,:üs,
Orico.
teltos pelo pr si dente da Re;mbli('B"
juridlro perfeito e acabarlo e de pôr lelra. e.< peclalmente aos
Só se manifestou, em
conos mesmos
"ao ali
a nú, sem sombra de dúvida. qI'e a nelo ensino da língua em todos os seus
trário, um dos representantes do re~ereTlàum ao !,oder Le~l~lati\( •
apro\a"ao do Govêrno, já f6ra dad1 gráus.
,_:r"OO
Mercê dessas circunstâncias. somos Brasil na Conferência Interar.'\dl1de modo definitivo no ato mesmo da
1IA promulgaçao, feita pelO
de pare~er:
mi"a de 1945 _ com a compreal1:J!H!]'u. 14.583 de 18 de lanelro de 1944,
as Inatura da Convenrão.
1\ Que a Comissão de Educação e irritação de quem trabalha pró domo sendo, na teCnlca da ~,>nc!usàlJ rios
Vale a pena repetí-Io~
ro
Cultura,
antes de manifestar-se sO- sua.
tratados, sempre ato post~rlor à 'Ac1J •
"O Presidente da República haEm face dêsse~ pronunciamentos. vac;ão, gera a presunção im:udlv.l na
vendo sido assinada na cidade de Lis- bre a aprovação do texto da Convenboa. a 29 de dezembro de 1943, uma eão Ortográfica assinada pelo .Brasil desi~to da dWaência requerida e en- Que ai se encer-ara o ciClO dos reqUl·
Convenção entre o Brasil e portugal. e Portugual em Lisboa, _ 29 de de- caminho a. V. Ex." um projeto de re- sitos necessárIOS à inteira validade do
estaheleC'lmdo o mesmo rezime orto- 7embro de 1943, e tamb{m sObre o vogaç~ o do Decreto-lei n.O 8.286 de 5 Convênio", escreve o nobre Deputado
p;ráfil::o da lingua portuguêsa; e "Hr:- Projeto de Lei o!era::ido pela Comis- de dezembre Je
aprovou o Ca.'õloa Valadares.
-

ilu~tre

sauda~ão
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duradou~o
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CONGRESSO NACIONAL
as lmec!ic!as na
e;n t,l etanto, a
tornou imte,
publicada no
Mesmo que o
r1a autoriza, lH, nenhum
a prcvidência,
de :1ecrer.o de

seriam
·t..~'~}O deixou
.' ento psra G
que os
acat','"tM para

t,rt'tantú, nel'erróximú an-o ,
!lE:sse ~enti
este 1\-Ill1i;t, 61'io,
j,Jara o

o palunndlsp<!r.sávei3
~l'am

dll'erso~

!,,~,;·pé:C'civa.

J

com o
c:xtl'nnu··
Ui! cOl1tribuí;:>~"a a situamal~,

('I-'!

SE:n-hor MiNado'I, de .4ndraDora

m,;car a '''05ac OflClO
ultimo, que
fr;"ivp,j ,." G(~ Melo.
Teixeira de Mell)
de pansionistas

:>~rlo'I~'"

que

f)

de r.ujllS

no Instit1ttt> de
1!!ia dos 5ervido;lal fOl pago :nee Olltl1l part.) ao
Martin leixeia.

os protestos de
e clistintr. conLater.

da Guerra de 4
as seguin-

4 de dezemoro
Gurgel

do

Câmara dos
ao ofício dessa
junho do cora Comissão de
o Proautoriza o Poimóvel ao EstaNorte para ins
eriores. êste Mi
.!guinte parecer:
I em aprêço por s
condições, nã
exigid
de Recruta
n. 292-36, de 2
,<,;olicitado ao Ex

Dezembro de 1951

celentisimo Sr. Ministro da l"azenda I
Waldemar e Nestor Jost e da Cotransferência ' para êste Mmis ério, do
missão de Diplomacia favoráveis
próprio MCional, onde funciona a Deao projeto.
legacia Fiscal do ' Tesouro Nacional
(Da 60missão d') Diplomacia)
em Natal, a fim de ser desocupado o
imóvel objeto do Projetá em exame; MENSAGElVIN.o 132-19 d 8 A QUE SE
C) que em AVISO n. 38 de 11 de seREFEREM OS PARECERES
tembro de 1&30, o titular da Pasta da
Senhores Membros do Con.<>resso NllFazenda informou não ter obJeçáo a cionaI:
."
De acõrdo com o preceito constitufazer quanto a transferência para êste Ministério do imóvel da Delegacia cional. subm-eto a Vossa aprovação, em.
do Tesouro, te,ldo entretanto subor- cópia devidamente autêntica e acomdinado a efetivação da transfercncia panhada de uma Expo~ição de Motivas
à conclusão do novo edificoi da Dele- do Ministro de Estado das Relaçõ,·s
gacia que, de acõrdo com as previsões ' Exteriores. o texto na Convenção Ordar-se-á n() segundo semestre de 1952; tográfica entr 'o Brasil e Portug~l;
~) que. em face do exposto. o lmó- . firmada. em Lisboa, a 29 de ' dezembro
nl de que trata o Projeto n, 193-51 de 1943.
.'
node ser doado ao F~tado do Rio
Rio de Janeiro. em 20 de jUlho de
r
1948,
Gramle do Norêe, ficando porém, de
EURICO G . DTITRA
pospe dêste Ministério aLé que se efeLlve a transferilncía do edifício situado
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
fi Praça André de Albuquerque, em
Natal, onde ft:nciona, atualmente, a
Em 20 de julho de 19·18
Delegacia do Tesouro Nacional, do MiD.\I '68 /54 0 , 22 (88) .
nistério da Fazenda para o da GuerA Sua E::c elênc 'a o Senhcr
ra.
Gene~al de Divisão Eurico Ga : pn.r
.,Dutra
2. Aproveito a oportunidade para
reiterar a V. Ex." meus protest03 de
P residente da República.
Senhor Presidente:
elevada estima e distinta ClIDsideração - as, ilegível.
Tenho a hon~a de pa.-sar às mãos
de mãos' de VOS~ta Excelência a anp~:a
A quem fez a requisição.
cópia autenticada da Convenção OrDa Assembléia Legisaltiva de São tógrafica entre o Bra5'il e Porl ugal.
Paulo:
firmarl. em Lisboa, a 29 d;) dezembro
Encaminhando ante-projeto de leL de 1913.
apresentado pelo Deputado Paes d
2, A celebração da referida Co.
Barros Neto e acompanhado de indi - venção obedeceu ao intuito de 01'0W
cação justificativa. visando promover nlar OS trab3.lhos, de há muito empl'l'asistência á lavoura cafeeira do pais; endidos, no sentldo de estabeleceh~e
AComisão de EconomIa.
uma ortrg.'a~ia única da língua por,
. tuguesa em todo o mundo.
Apelando no sentido de serem atl3 , A aludida Convencão d~termi n(;'ll
vados os estudos sõbre o projeto nÚ- a obrigação reciproca 'de observarem
mero 1. 082-50 q~e tra,ra do rea~u.~ta- 1 os doi~ paises. "como regim'e ortográmento de vencimentos dos meOICCS. fICO da língua portu!!,l1E:' '<I. o que refuncionários públicos federais,
'-ulta do ststema fixado pela AC'ldeA Comissão de Serviço Público Ci- mia. Brasileira, de Let:-a! e, o~la AC~vil e d Finanças.
demla da~ Clencla.s de. LIS1tô a . pr,lla
e
o~gan:zaçao do respectivo vocabu!áDa Câmara Mundial de Araraquara rio por acõrd'" en'!,!, as dua~ Acad:pedindo seja concre-tizado um pro. eoo mias:. CO'lVenciol1c.u-se , amda, que
ae auxilio ao Professor Frede'."lco de nenhum:l providência legisJ~tnra 0'1
Marco, para suas experif'ncias relati- ngul'lment~r, ~el'i~, de futuro. posta
vas à ch\;va artificIal das quais foi em vigor por qualquer dos dois Gopioneiro. desde 1940, em Araraquara, v~~·nos. sem nrevio acôrdo com noutro
depois de o,ividas a~ du'ls Academias,
A Comissão de Finanças,
que seriam decl<indas órg-qos consulDa Câmara Municipal áe Garça
tivos de ,eus Governos. em matéria
Sâo Paulo - encaminhando um re Jrtográfica. compe'tinct<J·lhes. ~xpres
querimento contrário ao projeto qu sament.e, estudar as Questões que se
fixa o preço teto de Cr$ 260,00 p
suscita ' s€'m na execução da Convenarroba de algodão e no qual S?O s
ção, e tudo mais que reputas<€'m úl U
geridas modificações no sentido
para manter a unidade ortográfica àa
ser estabelecido preço minimo
língua
portuguesa.
"de preço t l'to.
4. De conformidade com o disnos' "
na Convenção, e para dirimir ainw
A Comissão de Economia.
pe~siste n tes .enviou o Govêrn" braSl;
Do Instituto do Nordeste, com séde leiro a Portugal. em 1944: uma c -mls.
no Ceará, enviando sugestões rela ti- sâ<J de m€'moro< da AcartemiQ Bra~ i
vas ao projeto 1 ,348-51 que cria o leira de Letras, com reOl'e<entação
Banco dO Nordeste do Brasll.
ofi~ial a fim de fixftr a~ base~ definiA \Jomissão de Fillanças.
tivas da ortografia da língua, propolDa Federação e Ce tro das Indús- cionando aos dois p,RIses a po~sibili " a
de promOVNem atos legi' lativos fiPaulo. apre- de
n3is
a maté:'ia,
sentando considerações eferentes ao 5. sôbre
O acõrdo resultante daquel1l. reuprojeto 1.121-51, que vis isentar do nião fo i aprovado n'o Brasil pelO Dpimposto de renda o que for ganho e creto-lei n. 8,286. de 5 de dezemblO
virtude de serviços prestados à Nação de 1945.
ao Estado e ao Municiplo.
6. Acontece. porém. que a <J.efIst,ik Comisão de Constituição e Jus tuição Federal de 1937. vigente n!, épo00 da assinatura da ConvE'nção OTtiça;
tográfica, exigia em seu artigo 74. leSão fidos e vão a imprimir os se- tra d. a aprovação pelo Poder Legi'lguilltes
lativo dos tratados E' convenções Internacionias celebrados ,leio PreüdenPROJETO§)
_ te da R epública, Tal aprovação, en1.l91-A - 1950
tretanto, não se verificou. Foi baixaAprova o te.xto da Convenção do o Decreto n. 14 533 de 18 de jaOrtoqrálica firmada entre o Bra- neiro de 1944. promulgando a Convençâo quando >E' fazia .le<:'es ~ér ia a pfesil e Portugal, em 29 de dezembro
tivação da re'ifiC'a('ão por via de 'JE'de 1943 , em Li!'boa; tendo parecer creto-Iri do P-esidente da Reoública
da Comzssão ãe Constituição e que. n:1 momento .exercia cUll1ulatiJustica ,Jjlle opina pela constitu- vomi"nte o Pocler Legis]"tivo. já nue
cionalidrrde do profeto e pareceres não estavam em funcionament n :1 Câdas Comissões de Educacão e Cul. maTa dos Deputados e o Conselho Fetura, cOm votos dos Srs, Coelho deral.
de Sousa e Otávio Lobo, e votos
7 Parece-me Senhor PTeside'1te. em
em separado d~ Srs, Carlos flace do que acima ficou exposto, que

c:::;N:'õ

•
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aulo Sarasate - UDN
á Cava'lcanti - PSD
Rio Grande do Norte
alfredo Gurgel - PSD

oaquim V'Ii(;,g![s--PST
endonça
PST
Sergil'le
osé Onias
UDN
Bahia
• belardo André -.' PTB
erbert de Ca!;.tro ~ PSD
anoel Novaes - PR
Nestor Duarte
Espírito Santo
Dulcino· Monteiro _ nt-.""
lEu rico Sallel! - PSD
Napoleho Fontenele _
D
D.strito Federal
.'
José ;Romero - PTB
Lobo Carneiro - PRT
Rio de Jatieiro
Celso P~anha - PTB '
Macedo Soares e Silva - PSD
~310 Brand PTB
Tenório Cavalcanti - UDN
Mlmt'S Gerais
Af.omo Arinos - UDN
Alberto Deodato - UDN
Bilac Pinto - UDN
Gustavo Capanema - PSD
José Bonifácio - UDN
Mário Palmério - PTB
Monteiro de Castro - UDN
Pinheiro Ch:-:ç:as - PSD
Randon Pacheco - UDN
81\0 Paulo
Rocha - PTB
Figueiredo - PSD
Marrey JÍJnior - PTB
Nelson Omesma - P'l'N
Vieira Sobrinho - PSP
- Go:ás
!'onedlto Vaz - PSD
31eno Paranhos - PSD
Paraná
ira .!.Lins - PTB
anta Ca arina:
ldem ar Rupo - UDN
lo Gnmde do Sul
ho de Son:>;a - PL
iEç: lo MichaeIsen PTB
F e rlqne Palg'noTIl'pl!i - P'I'B
P a o Couto - PTB
Are
Jo~
Gulomard - PSD
aooré
Alu i{) F erreira - (55)
O
. PR~IDENTE : - A lista
.. d e pr ença acu~ft o comoarecimento
de 5') !=:enhores Deput8 dos.
Fd
a.berta a se~são.
O

(!t.o

~. da
~I ê

O
Bn - ~e

O S

t:3.rlo, ,
tura d

. 0 ftRVALHO SOBRINHO -

vretárlo) - procede à leituta da sessão anteoedentE', lr
sem oho"rv~~Õe!'. assinada.
R. PR·Eq·~ : P asleltl1ra do pxnedien te.
. RUY SANTOS 13 o Secreindo de 1. O) procede à leiseguinte
EXPEDIENTE

Do 8
tes têr
Sr.
Em
a.rtiio 1
munico
pelo es
tóroi n
blicas d
SaIll d
1951 -

Licio Borralho, nos seguins:
sidente:
mprimento ao dlspôsto o
do Regimento Interno coV. Ex. a (lue me a'usentarei
o de vinte dias, do terrional, em visita às RepúPrata.
Sesl'óes 5 de d embro de
cio Borralho.

Int ra-da.
Do 8r. Presidente do Senado,
.de
e 31 do mê p. p., nos seguln
têrmos:
GPErr :ro
de 1951.
Exmo.
ereu Ramos -M.
D. Presi
Câmara dos Deputados.
No Diár io dO Congresso N'lci'Jnal de
22 do c ren e vejo publicado, à página 115 '1, .- coluna, na ata da sessão da . mara dos Deputados de 21,
o oficio m que o Presidente da Co<'aI! dessa Casa. do
missão
Congre ' anune
-

DIÁRIO DO CONCRESSO
celência a remessa ao Plenário, naquêle dia, dos anexos ns. 9, 17 e 21,
ao Projeto de lei orçamenta.na para
1952, declara:

"

18 - Ministério da dever, nesta
Edué:ução e Sa
19 - Ministério nhecimento a
da Fazenda e 25 .- :VIhi~,I~J'i;) da. Vi"· situnção em
ção e Obras Rúblicas, por não terem matéria no
sido os mesmos recebi rios atÉ' o pre·
5. Dispõe
sente momento, do SC:ludJ FeC:eral, Comum que
apesar dos esforços d~spendidol:i ;,ésse mar a dos Depu'
sentido" .
orçamento
2. A declaração con:ida no trecho queira R.11rp<:pnt.r.
transclito, 1.31 cem o e,tá fornL:l~dft. outubro.
poderia ser interpretada de maneira
6. Termina
desfavorável ao Senado Fe.!e",ll, l'0!l1:J tipulado nêsse
se esta Casa tivesse reti io injustiIica- mento Comum.
v€lmente, "apesar dos eciforços des7. Dos 26
pendidos" pela Com.ssi'J de Finan~a~ jeto, foram
da Câmara dos Deputados em sentido ns. 2 - 3 - 4
contrário, os citados ane0S.
9 - 10 - 11
3. Julgo, pOIS, de me'l dever, para 15 - 16 - 17
que não pairem dúvida:; a r~speito, 23 - 24 e 26,
pedir a Vossa Excelência ~e d)gn~ ac ra dos Deputad
dar conhecimento à Câma,'."l dos t~:'- lista anexa em
do oficio reservado que lhe diri- das as
gi em 17 de outu1:J.ro, expond0 os mo- mento e de
tivos por que o Senad0 SE Vlh im:,(~
8. Restam
sibilitado de obsel'var o praw €stipú- 25
'o no Regimento Comum (~:t. 41> Receita e
p à deVOlução do projeto de lei or- Fazenda e
ça entária.
9. O do
4, A rigor, aliás, 5Ó se de\"eriam inicebido
em 25
ciar, esta Casa ~s trabal:\r),; de revIestudo
ultlm
são d projetos dessa ratmeza q;,lansijJ)
de
do aquI estivessem todos os seus a!1ePlenário
xos e nao apellas alguns
mana,
5. Ora, . ~e poderi.a, considerar recebido o rOJeto rela:i "O ao exerc)cio de 1952, pelo Senlldo em 26 de
~etembro, ao cpegal" o últ.imo dos anexos enviados .
6 . ~ óbvio
ile não pOde a Câmara revisora em ndar a ae~pe~a bem
que esteja de po
da e,;t.'n~lIjva (~a
receita e sem qUi)
ha em ~ eu poder
e se ~ul.xlivide :1
tôdas as partes €lI.
própria despesa.
7. O Anexo ll." 25, Ministério da
Viação e Obras Públicas ~Ó f·)i recebido no Senado em 26 de 5etelllbro.
2 ••••••••••••
8. P or outro lado, o estll
ceita só podia ser ultimado ( ois
3
sancionadas as le1s, Je votaç '
minada nos últimos (Ua.:;, que pl iam
4
novos r ecursos p ara o Te~ollro 110 )róximo ano - a qUe alterllva
legjs:.5
lação do impôsto de renda e a qu
dispunha sóbre recursos llnancE'iro~
6 •••••••••••••
para a Fundação da Ca, f'npular.
9. Ainda deve ser lembrada. 9, cir'1
cunstância de ter
do necessano
aguardar, do Executivo, elemf;ntLls pa8
ra a elaboração di> emendas rle interêsse da adminiStração, aos Ane··
xos referzntes ao Min!stérios da Edu- 9 •••• • ••••••••
cação, F azenda e Viação .
São êsses os esclare~ime,1tJ3 Que 10 •••••••• •• ••••
jUlguei de meu dever trazer a Vossa
Excelên cia e que estim'ltl.a. tõssem da- 11 ••••••••• •• ••
dos a conhecer à Câmara d03 Srs
12
Deputados .
Aproveito a oportl1nioar:lQ para renovar a Vossa Excelência os protestos 13
de minh a alta estima e mai, distmta
14 •••••••••••••••
conSideração. - João café Filho.
Em 31 de outubro de 1951.
Excelentissimo Senhor Doutor Ne- 15 ••
teu Ramos, _ M. D. Presidente dó.
o
16 •• ~
Câmara dos DeputadOS.
Oi
Não pode ter passado despercebido, 17 •• .;
U
a quem acompanhe de perto os trabaN
lhos do Poder Legislativo, o esfól'çO, 18
11)
verdadeiramente digno de destacal10
cn
registro, desenvolvido por Vosm Exre- 19 •• ~"It
NN
lência, à frente da. Câmara dos DepuOOM
tados, no sentido de, cumprindo c 20
cn
Regimento Comum, evitar êste ano, o
'"'0
atrazo que em regra se '))serra:a 1:0 n
"'Z
..
! ..J
prepf.ro da lei orçamentttrJa ..
2. Graç~ a êsse '!sf crço puderam l!2
•• .3 a..
quasl todos 05 anexos em que se subdivide o pr01E'to refere'1tt' a • 9;)2 ~.er 23 "
remetidos "lO Senado dentro 10 prazo
ComUlil 24
estipulado pl::lo RegimeClto
••••••••••••••••
apenas tend:> excedido êsse prazo or
de ns. 18 e ;li (Mini,teriQ da educa- 25
" ,
ção e Justiça. respectivalften~e).
3. A essa trientação não H'm sido 26
•••••••••••••••
indiferenr,es o Senado Ferteral e a
sua pre~ência, ,um ~e~o~u~t;!,:l:.,.'~,n~!.n~,~ln.-..!!~~~===~
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o Romance de Um Rapaz Pobre meros criollos. no hablaban tambi:'>
tra ç-ã , acta e actp -como acção ou e portuguêsa (cf. Art. 31 §§ 1. passim
(Ibid)
.
una lengua propia, puesto que 11aola
das
"Instruções")
sofre
uma
extensão
activo; adopto, adoptas, etc. como
ban la lengua de Sl1S padre '? A~i ~
Quando
se
Amava
assim
<Ibid).
de
seu
uso
em
prejuizo
da
primeira.
adoptar; etc .•

Como há alternância de timbre Regras de Escrever a Ortografia da llega a la evidencia de que la gener.
entre
a pronúncia-brasileira e a por- Lingua Portuguêsa com Um Diálo- ción actual de ameriçanos 1.'1 ingles Ic
servem para indicar abertura delas
es una len~ua tan propia. exactam'
tuguêsa
de palavras C<lmo Antônio e go em defensão da Mesma (Ibid).
ou mesmo não tendo valor diacrítico,
Castigador de Si Mesmo (pág _ 320). te tan pro pia. 8in más y sin me'lO'
prêmiO
(em
Portugal:
António
e
prénão .são Invariãvelmente proferidas
como a los in~leses." (Cuslella/!t), Es.
Em demanda do Graal (Ibid).
nos dois paí~es: abj cç50 acção, ac- mio). a rigidez do sistema cede em' Era uma vez Um Menino <Ibid).
pall0l, Idioma NaCional. llistonQ Es.
beneficio
da
pronúncia
portuguêsa.
tfvo, actor, afectivo, etc'!.
Eu '10
Figuras de ontem e de hoje CIbid) , piritual de 7',.es Nombres.
Qu~ o critério é unilaterat. prova a
-~ e·"..<es dois ítens são os que envolAires.
1938.
pp.
175-17'1
•.
Bastam os dez exemplos. acima, tirazoável dada a casos semevem prejuízo maior para o Brasil, e soluça0
O mesmo se eleve dizer do Idl'm:,
lhantes.
tulos de obras conhecidas, para doco (ra o que aí se dis õe se rebelaque
falamos. tão dos portugueses t;onl
cumentar
a
complexidade
da.~
alteraFaz-se a exceção prejudicial ao Braram todos os que se preQCupam de ?.l- sil. constante da Observação 4. a do ções que se propõem no Acôrdo de 45. dos brasileiros. Lep,-ítimus as duas ;.Jt"o,
gúma forma com Oi; intprêsses np.cio- Art. 31 d:l.s "Instruções":
alt:;!rações contrárias à tradição e aos núncias. não é demasiado salien t!l'
nais. filólogos e não filólogos.
sistemas
mais usados em outros paí- que, em muitos casos, as diferencr...
"O acento agudo no A, E e O de
Da execução impossivel pelos l)1'a- pronúncia não invariável no Brasil. e ses na referência a publicações:
que entre clas se cbservam .:lo eu....
Rileiros. por contrariar-lhes o siste- em Portul5al serve apenas para indimente criações, ou melhor, evo1u"o('.
ma frmético, tais -dispol'itivos nem car a tonicidade, e não o timbre" _ )j; O TABU DO PADRAO PORTUGU~S modernas sofridas pela língua em Pormesmo beneficia
os portuguêses, os o caso de palavras como António e
Parece que a comlssao brasileira tugal. Quanto mais se estudam nellmel'mÇ>s prejudicado~ por êles. porque prémio.
aceitou. como principio. o argumento tlficamente os chamados brasil ln~,
as consoantes oue se querem con.~er
Entretanto, a regra de acentuar a de que o português padrão qeve ser o mos fonéticos e sintRticos, tanto II1H:~
t'ar
mbém nõo 0o(! n em Portu!Jl1l, base dos ditongos tônicos ];;i, ];;u. Oi de Portugal. pOis lá teve origem o idio- se comprova o fato de selem esse'; .;e
Vis[l-~. com a sua manute-.:cão, in- apresenta a exceção :
' ma que falamos. A nossa é uma sim- ralmente conservação de estágios an
dicar apenas a abertura da vogal pre- _" As, t:rmil~ações Eia e Eico. em que ples lingua de emprêstimo. ];; um tabú. teriores da língua portllgu~~a. ~SS ..11
tônka, oue lá. se observa, e não se nao e mvanável nos dois paises " espalhado pela ignorância dos tatos o emprêgo da perifr~se de est(l(+g~
verifica no Brasil em virtude de .)011- som aberto do E. não levam acento históricos e linguisticos. o considerar o rúndio, tão comum entre nós, ((lpO
derávf'i;:' razões de ' ordem fO-1é'ica agudo: Assembleia, Crimeia. Doroteia Português do Brasil deturpação do dc estava contando), úni"u fórmula CQ:
Fenômeno idêntico ocorre com os vo- Dulrinein. Eneias. geleia. ideia
Ju: Portugal. Infelizmente. essa crença nhecida até fins do português med
cábu'OS em que .'"e deu a fusão de vo- d~ia, !llelo;Jeia, onomatopeia. plateia. está profundamente enrai7 a e a dou- para indicar a pl"e<:isão da açao v r
gais id'Tlticas (erase), como sadio, pa- dlspne1co, epopeico. morfeico onoma- trina exposta na maioria de n~ssas gra- bal, hoje substituída em Portugal po.
•
máticas coopera para vulgarizá-la. Na- estar.,. preposição finfiniti vo (tipo: t'S'
df?;ro, esquecer, nas l'Iu"l.is a preônica topeico. prosopopeico. etc.
Em tôdas essas palavras o E é aber- da porém. mais errôneo, A lingua é tava a cantar); a questão da coloc •.
s(' COl l'erva aberta em Portugal. Re
ção diver a de certas palavras i\ ~OIJ lS
ui ,não se tornou peces.~ rio marcar to no Brasil e geralmente fechado em um organismo em perpétua evolução e em especial dos pronomes obl1quo~
na- . rita a alternã\.lcia de timbre. Portugal. A unidade só se poderia pertence igualmente a todos os que átonos. C(ue se pl'clxlet o ritmo d<l
l1"da justifica qt1e se faça a distÍl1- manter. sem prejuizo para uma das nela expressam Meus pensamentos e enunciado, mais rá!Jido em Portugal
cão ~ín eutros casos. máxime qll~ndo Partes do Acôrdo. pela supressão do sentimentos.
mais dolente no Brasil, sendo de sa·
Vêm a propósitos estas lúcidas p'l- lientar
o eyneciiente usrdo acarretará forço- diacritico, Foi o que se fêz. talvez
c:ue o ritmo frnseológi::o do
do grande filólogo Amado
<; ((lente, para uma daI! partes. nume- porque no caso seria Portugal o pre- lavras
séculos XVI e XVII d:;vcria avoxi·
judicado.
Alonso:
regos . entravps que teriío de culmil1!lr
mar-se mais do que caracteriza o Por·
"om " sua inexequibilidade na prática. . Por que nào aplicar o mesmo princi"Esa
idea
de
una
lengua
propia
se
tuguês do Brasil. Outros exemplos se.
Tais disnositivos, pAra serem cum- PIO de supres~f.o do diacrítico em pa- debe a una ofuscación. Los bie!leS guros de conservação de estágios lin~avl'a~ como préwio em que o E não é
·'ido~, ['yj ~em d s brasileiros um coallotables en el registro de la propne- guisticos amc:iores poder;amos (;Ü3r
mvanávcl
na pronuncia dos dois p:l.i- dad
nher1men n pro ut'do do fonetir-nto
son propios de uno cuando 00 lo como a manutenção da pronúnCia n.
ses? Ou então permitir a distinção de son de los demás: una casa. um cam- do
p rtt'''!"uê" ' ,mhecimento que falta até timbre
escrito em, hoje emitido à,
empl'êgo dos acentos agu- PO. y también este rfeloj y este bas- em ditongo
Portugal.
mas dispensamo-nos 11>;;à mai"rin <'I.e no<;1'''-S pesSOI\S cultos. do (empelo
E n1í é só, Para manter a "harmo- Brasil) ? Portugal) e circunflexo (no tón, Para poder ser de mi propriedarl so por constarem de tortos os tr:l ba·
tienen que no ser de la propriedad de lhos escritos com seriedade sõbre t
nia ·Jtfi<'a" com as fo'tmas afins, o
los otros. pero el lenguaje no es de português do Brasil.
o EMPRÊGO DAS MAIÚSCULAS
"Arôrdo de 45" m:>l1da acrescentar o
c e o p em paI ras- nas quai<;. sôbre O emprêgo das maiúsculas passa a esta casta de bienes, sino. aI revé", de
III
-o soarem. também mio indicRm fi ser. pelo" Acôrdo d0 45". uma técnica aquellos c_ue "son inayores cuanto más
o ASPETO FIN .\N\,T.IRO
bel'tur
da vogal anterior. Ainda de aprendizado dificllimo. Em alguns comunicados". como decian los hombres
deI
Renacimiento.
Una
lengua
es
maIs. EstabelC<'.e exC'E'c:;o para alg-ll- casos contraria a tradição. em outros
Tornada oficial a grafia do "A.::õr'
pro pia de una nación cu ando es la.
m s palavras "em v'rlnde daR condi- assume aspectos pit.orescos.
do
de 45' • em virt1lde da aprova~áo
que nos ninos aprenden de sus padres,
çõ
pm olle f"lltr:'lrpU e se fixa!'a:n
Um exemplo openas.
da
Convenção de 43, o Govêl'l1o Bra.·
la que los connacionales emplean en
no ·porhJguês. p. 'f"'l'a~ - f' mo a,~Slmf'aO
Na Observação ao § 13 do Art. 36 sua vida de relación y la que 'iUS poe- sileiro deverá.. obviament • baixllr de(cf. a<iSU1l!1lrianista). "(llivo (cf "ap- das Instruções, lê-se:
8 de de'
tas y escritores elaboran y cUltivan creto semelhante ao que
fura), dif'Írmá.rio (ef. dicção) .. ", ane
zembro
ae
1945
referendou
o
Govér·
"Não se escrevem com inicial mai- estéticamente para sus prodUCClOll~S
n-o exi<?em
con$ . nte c ou 1J a fim úsculas as pa),l.vras
monossilábicas. de alta cultura. Si así es. la lengua. no Português (Decreto n. 35.28), cujo
de se harmT.nizaren com as suas cor- como artigos definidos e contrações ou
de un pais es bien pro pia, absolJta- teor é o seguin te:
relat?.5 ou afi ns.
combinacões de palavras
inflexivas mente propia de este pais. aunqu~ en
"Art. 1. Fica aprovado o acôrdo
Como se ve. além do perfeito co- com êsses elementos. nem as palavras otros palses aprendan a hablar eu la
de 10 deagôsto de 1945, resultante do
nhecimento rto r tárr!o atual da lin- inflexíveis, a não ser que figurem co- misma
y los hombres de en- trabalho da Conferência Intemcagua pC'rtu~uê.a dc Rl{om-mar, oede-s" mo primeiro elemento do titulo. mas tiendan len6ua.
con
eIla.
y los escritores la dê mica de Lisboa, para unidade orto.
aos inqüenta milhlíes de brasiletl'os escrevem-se com maiúscula inicial os trabajen en sus creaciones
culturales. gráfica da llngua portuguêsa, cUJos
que de.e 3m RnJ ender 011 querem 1'5- artigos indefinidos e as palavras Y si no se quiere atender a que U'la instrumentos,
elaborados em harmo~rever o
eu idioma que, preliminar- flexíveis" .
lengua vive en perpetua formdciÓ,l. nia com a ConvellC'ão Luso-Brasilei,r~
mente. o conhC<'am rio ponto de visla
O prof. Rebelo Gonçalves. autor das por lo cual es propia y es hechura de de 29 de dezembro 'de 1943, são publihi::;tórico, Sl'115 rst8 .,.hR antel~ores, r.:; "Bases Analíticas do Acõrdo Ortográ- cuantos la hablan como lengua natu- cados
em anexo ao presente decr,,',o.
condições em Que cert!1s nalnvrll.s nêlc fico de 1945", e, com a aprovação des- ral, y se quiere pensar que los ingleArt, 2. Em conformidade com o~
ingre sam, .o nue é analbgia, os pro- tas, o verdadeu'o autor do sistema or- zes, portugueses y espanoles recioo:l.
ees.<;Qs de dprivação ..
tográfico de 45 - o que. aliás. afirmou de sus antepasados la lengua I?n pro- volos expressos no protocolo de encertegóriacmente o delegado brasileiro p.iedad. como por herencia legitima, ramento da Conlerenria IntracadêmlE o as: nto reveste importância sin- C3
Dr. Ribeiro Couto, nestas palavras mientras que los americanos la reci- ca Lisboa. de 6 de outubro de 19n. a
gUlar no momento Iluando o govêrllo, textuais:
ben de manos ajenas como en mero Academia das Ciências de Lisboa é
apesar das difictl' ade,;, fin!lnceira<;,
" inguem, mais do que eu. está na usufructo, también se yerra. Pue>; la incumbida de organizar o Vocabulário
urocurp in!" 'menta r as campanhas pOSição de avaliar a sua paciência e
Ortográflco Resumido da Língua Porde alfabctiz:1ç- o. por consic1erá-ln re"ign~ão e a grande nobreza da sua actual generación de inglezes ha re- tuguêsa, que será ao mesmo tempo inobras de slllvacão públicll. E é con- di1:creta, firme atitude, recusando-se. cebido su idioma de sus padres. y p"r ventário das palavras básica~ do Idioeso el inglés es idioma propio de los
tristador verificar QU ru: verbal' des- por agora. antes de esclarecido bem o inglezes;
y sus padres lo recibieron d(' ma e protuário da ortografia cC'!lsatinad:'ls a 'i nobre fim - serão emc~so, a e~miuçar pela imprensa as in- la generación anterior, y por !:so el grada pelo ;lcôrdo de 10 de agsôto de
- timidades
pr('gadJ.s em pura pf'rda, porque nno
1945.
da Conferência - o que se:;e pode crer que an3lfabetos venhllm ria muito fácil para o meu Amigo. que inglés era su lengua pro pia y natural
la generación anterior. de la mas
Parágrafo único. f:ste vocabulário
apren 0'f 11m sistemn de escrita que assim pOderia demonstrar o contrá- yantigl.la,
y asi sin posible solución de não carece, para Ler caráter ofielOl.
as elites culturais do pai:;. não podem r~o: o qrande construtor dêste acôrão continuidad: y lo mismo. sin la me no!' da aprovação do Govêrno, mas o Midominar, quI:' 1'lS r.ens orofessôres difi- ortográfico foi o profesor Rebelo Gon- sombra de diferencia, han hacho los nistro da Educação Nacional poderá.,
ciln~e'1tc "lodem ensinar_
çalt'es, Nem mais".
norteamerican,'s, hasta que Ilegap in- na sua falta, aprovar por p'lrtaria
Atingiríamos então o :1bsurdo da es(Carta do Dl'. Ribeiro Couto ao gleses y norteameri(~nos a una gene- qualquer outro que atf"nda aos mesmos
crita
cm que 'Im 'ndivíduo prof. Rebelo Gonçalves. por êste pu- ración de antepasadlJs que les es co- fins de ordem pr:Uicu
sabe e crcvel- maí~ p:\lavr~s dg que ou- blicada em seu Tratado de Ortografia muno De esa generacíón de In' le;'es,
Art. 3. Dc\'erão obedecer à5 nortro, em (" J lli,.. '\I-m ':'1..~ ~rafar todos da Lílloua Portuguêsa; Coimbra, 1947. que hablaban el inglês como 5'1 lengua mas do sistema o ·to '1'.1 "ieo U .. '!l~Rdo
O~ Vf "tbll'O!' do idlomn
No Brl.'sil, a pá!? 150, do Suplemento)
ropia, unos se quedaron en lu 'lat r tôdas as pUbh,'açôc:, {'ditadas em terescr.t.l co ,. , p ia !lr!"ilp'!io. de meia 0-;1 prof. Rebelo Gonçalves, dizíamos a y otros se fueron a AmérÍ<':\ .Es ritório po'·wguês.
dlj 7 1a d I . (1
inlchdo. nos mistk- assim exemplifica a regra supra em que los colonizadores
perdie:-o:l la
Parág'rafo único. O Ministro da
l'jos fonetJcl1
• vollltivos do idioma. seu citado Tratado:
propriedad de la lengua por haber3c Educação Nacional autorizará por porComo se Devem Lêr os Clássicos (pá- expatriado? O acaso sus hijos. na·~idos tu "ia as pUbl',caçôps que pod ':11 ser
rrina 320) ,
en tierra americall~, ha!Jl'.ban una excetuadas. tais COlllO as aue inteO ::.cento agl.do. tradicionalmente Elucidário das Palavras. Têrmos e lengua que, sielldo la de sus padres re~sam a diplomático ou de L11d!Jle sesímbolo de ale1'tu "\ dps vogais A. E e Frases Que cm Portu~al antigamen- y la quc ellos habián aprendido COr! ml'lhante.
O. tanto em PClr+uO'al nomo o BraslJ, te Usaram e Que hoje regularmente la Ieche de sus madres, no les era proArt, 4.° O presente decreto entrnri
e assim consld -'1' lo o" Acôrdo de Se Ignorntn fIbid).
pia porque su propriedad la tuveron em vigor na da tu da publicação, 'TIA!'
45" como ~e empn ' ,0 .spei:ífico quanNem Tudo o-Que Luz é Ouro (pá.- l'e2'istrada los que se habian quedado, a SUA observância, quanto ao 1IlP. fica.
do coinl"cl n m a.
n.íncias- brasileira gina 321).
en Inglaterra? Y los hljos de los pn- I previsto no artigo f\lltrrior, só é exl!tlc) Quando, depois das vogais a, e, o
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~l a partir do dia 1 de

e end do, com • pOssível origem da I plomaria e Tratados,
aprova a Parque d Sumos _ Cr$ '100.000,00:
dupla descrença: 110 ensmo que lhe Con\'cnçao Ortogrúfica de 29 de de- 6 ,Jaménto de a..h4l1ÚS _ Cr$ •••
Art. 5.- O Ministro da EducaçãO
m e no Govêrno que o patrodnou r.2m!::v dr 1943, firmada pelo Embai- 100.000, ; 7 _~ Cent de De~port'.J _1
acronal1'ixará por portaria os pr os
Estas breves considerações que, nos xador João N'1'V('s da Fontoura e pelo Cr$ 200.
,00; 8 _
onlun'c' ";j,ndurant os quais poderão continu r a capitulos n c m, selecionam, apenas, Primeiro M1nL~tro Antônio de Oli~ cial - Cr 500,000, : io _ Hospital!
15er adotados no ensino 08 livros esc 0- as questões de capital importâpcia, veira Salazar - flCando, dessarte, leCr$ 2.0 000,00;
07 _ 133 _ Dllares já publicados e aprovados à data revelam que, em sintese, o Acôrdo de gaH~ado, em definitivo, o acordo orto- visão de Ob s
_ 11 _ Parque
do presente decreto.
45 não nos sene e não e oportuno graflco de 1943, consubstanciado nas 13'uaçú - ~I
.00 ,O "
8_
Publique-se e cumpra-se como nele poIque:
' "Imt!"uçõe" f; no "Pequeno Vocabu- 13 - Estrada,
CI ] oor, MII.OO;
liC contém.
a) considerou il. pronúncia portu- láno", daquele ano; _ . .
IV - Er:u'pam
_ O,
:lo _ In1Paços do Oovêrno da República, 8 guê",a como padrâo re'olvendo graflb) qU? e'ta ComI "o redIja um pro- ;0, etr
1
qul'I"'W, etc. _
de dezembro de 1945. - ,4ntónio O - camente em SE u f~vor os pontos em je o de derreto legi" tivo, IdenLlco ao Parque da Se
Or
~ _ C
caí Fragoso Carmona. - Ant6mo de que discorda da brasileira;
apr' ;e'~t,'do pe:os d')lU ados Feruau- '00,(1(1 ,(ê. 08 .e!,Ulm€~t.(), etc.
Oltveira salazar. - Jose Caleiro da
b) não procurou, por cOllscciuinte, des Tavora e Bem Can alho, Pro 8 de - 02 - 1 - C
tn U
Q
um
Mata".
atingir Il media idl'al em que nmhu..-r.a ~l!tut;;0 ?e l!Wi r vogando o D crf 0- patrulha ar:rico
Cr
()" 000 ao,
A resalva que se contém no art 5.
partes fôsse prejudIcada ;
, I n. 8 :>8", de 5 de de~mbro de UH", lX - Diverso - 22
LI:,l..rOS re ..
apenas atenua as graves conseqliênc) se esqueceu de que " re~ra &i pode que aprovou o A(ordo Ort~rráflro d' paros - 02
07 - 03 _ D \ <lO d
ela!; do disposto no Art . .3.1).
fundar-se no mai< geral
qur, uSSlm, 1Q45 - para qu~, • as dlve'·...Llll<l· O['r.iS - Cr$ .3~- 000,00' ..: _ DU;o Brasil, convém relembrar, em o i tor quantitativo é de suma l'cle- aInda persl t ntes , a que se refere a ponibilidade - Cr$ :2 : 00 ,~O;. A
menos de 8 anos o Govêrno concoucu v nciu;
me"'1.aC'''m p"e~'denrial seja diriD~ das seguir, fOl·a
apro dos os I'I'{FuinLes
para o encarecimento do llvro didátI·
d) não considerou a inexeqüibili- por Ul~a nova comenl;áo que. consulte aumentos
,1St" nte'l aa e ... 'TiL a': . U
co. ocasionando com a reforma de 48 d e no Brasil do emprcr,o de letras a l'e1llld de braSileIro I' aos mt.ertS
'Pro:seguIl nto aa nmp.iaçãc, do En~
a re daptação de obras à nova ortus e de acentos que não simboli- do nosso povo, ea o nuo . Ja Jul aá trepôsto
Pesca de Ret ._~ - Cr$ •• ,
grafi e a conseqüente
perda dos z
uma realidade de pronúncia, nem bl':;ta!lt.e r em fau ,.pe~ta r~periên la, 1.200.000 ;, e '2) D sp€' , • de qu!)lexemplares jà impressos e das compo- Co
feitos imprc\id"eis da influência o A"ordn de 1943, JV
~uer nat reza com a in +
('
e In11"
~l'Ó{>S estereotipadas.
de tais gr fia~ aberrantes sôbrl' a pro.J1; s e o no~ o P !"t'ccr.
nt;tençá da Escola. de Pesca Tamànl
A nova reforma provü(:aria, mal:. n' ia da palavras assim escritas;
duré - Cr$ 5.
.0 ,IJ{
A'> dezoito
r) se aprovado, traria gl'ave reperomissão de Finança"-. ,
1~;~~;
~:,ll~'i~ucl ~çe<~;!a.od;'
UPl~;~
:uma vez, a perda lrrepar vel dos Ilvros impre os e de tôda as compo- c - o na ordem econômica do pais e
. . . ,
,
.tV<:I
lções conservadas, com uma agr "aIT tari
complexos problemas 80DA 40 RED'N.IAO EÃ"TRAOR- ~+r:;tr e,s~;pe~~ 1~:1 I' p~ r.g~~~
vante ·. o encareCIDOlento, agora, ISen Ciais,- de solução dificílima, para não
NAR 'A EM" DE JD"'" =0 DL
.
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L'
será ssinaaa pcl
' illor PI'C .dente-:
lImito maior do que o que e verificou d lZer ImpossIve
_:'9 . •
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alta que
do
IV.
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:.:e hora.<; e dez mmutos do CO ....
de
custo43,dapor ocoincidIr
de obra com
e.do n
p pel,
/., 'Issa-o
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CONCLUSÕES
'a trin e um de julho dI' mil nc.veChegou a preços inimagin eis _ ISen•
do considerado, quase, material de
.. " I
tos e
qüent~ e um, na B!tla An- I ATA 'DA 41,& R NIAO .-~TRAOR...nerI'a.
Do exposto decorre, IIw_d1vel, Qol;!e
Carl ,reUlllu-se a Coml~ao de' DINARIA E
e~
o assunto, da ~aior relevância, 1100
esentes os Senhores Is, . 1. Q DE AÇ,l STO DB
Tal fato viria. obstar
difusão do pode ser resolvido, apenas, por filó- ael Pinheir Presidente, Pulo Sará19S!.
ensino, pois o próprio Go rno reco- lc os e acadêmicos - ainda que emi- ate, 1.0 V e-PresidentE', Manhães
I!lhecc que o prêço atual dos livros di- nen
como são todos os envolvidos arreto, 20 V 'e-Presidente, Abelardo
As' vin.te
un1a hora.' 1" " qUlllZjj
dáticos i proibitivo.
nas negOCiações - pois encerra proata, Aloisio e Castro, Artur San- minut.os 121,' I do dia T)rJU e'ro (1.0)
Acres(e
llentar que outro fato- b em811 de natureza social e polltica
s, Carlos Lu Epílogo dE' Campos, de agôsto
mil novecentos e c1u..
res já lembrados concorrélinm tam-I que inter~am a coletivid' de bra~i- osé BJnúacio, ameira Bittencourt, quenta e
(1951), r.a Sala An onlCl
bém para elevar o seu cus\o. A revi- leira, especialmente aos responsáveIS auro Lopes, Ma do Soares e SJva, Carlos, re lU-ljf a COIDlssao e 1"1lilio, por exemplo, como fazê-lo, e o pelo ensino da lingua em todos os seus arsilal Barroso, ·10 Coêlho, Raphae! nanças, p s ltes o
nhores Israel
num
dos iniciados nO u~o sistema grá •
. i~urá, Sá .Ca\ aI nte, Antônio Fe- Pinneiro, Presi entef pa 110 . ,arasa, 'Pe1 s razões que aponta'llos, e ercê dessas circunstântllts, somos clano, CIOVlS Pest a, Gama Filho, te, 1.0 V e-Pre, ente, Mannães Bar..
trem mente exfguo As E!ditores te- de p recer:
erbert Levy, Joaqu
Ramos, Jorge reto, 2.
Vlêe-PrCSIdent, .'1 bel ardo •
rIam de v ler-se dos po cos entendl1)
ue a Comissao de Educaçúo e
~our" JoSP. Romer
Leite Neto" Mata,
oi~io de Castro, :::'pllogo de
dos, que, pela lei da ofe~ e da pro- Cu tura.. antes de reamfestar-:se sôbre Uls VIana,. Manoel N . es, Ponce de Campo Jose BoÍ! Vá elo, Lamcira Bit~
cum, exi iria 1 remuner, o ~elativ!\ a aprovação do texto da Con,venção rruda, RlU. Ramos, A, 'aro Castelo, tencou ,Laur Lopes, Ma< pdo Soa:,
a elK:assez, ou atribuiriam a tarefa a ortmn:áfica assinada pelo BIasi! e h~as Rodnglles e LI rgo LeIte. re.\' e H\'a, 'i o Coê' o, Raph 1 Cip...
1\NIgu re !sares, não habilitados no!! POl'tug I em Lisboa, a 29 de dezembro
e~arall) ~e c~mparecer s Senhores curá, Sa Cava.l::ánti,
DlO Fel!ci1
mí t,trlOS do novo sistema, e os seus de 1943, e tambCm sóbre o Projl'~o de ~:ffielo D Agostmo, D 1"10 e Barros, ano, Fre. as C:tvalcá:nti,
.' e Ja.
~'Tos viri
o ar-se.ao 'Cios orlgi- Lei oferecido pela Comissão de DiI tlz MOJ~telro,
Freitas
a,:alcantI, bo
Leite Neto
M 1
ovai
nais, do que r ultaria urna deBcdu- plomn.cla e Tn'tados COP.l esse obje- aulo Abreu e Vandt'rley J
oro Por
'
,
cação ger ,porque é cor cid· ft n- t'tv,
a:
.
.otivos jlli tüirados também o fize- ~D feIO ~e ié,n ld; t RUI ~~ 00 'C h ar
lluência. q
erel! sÔ'bre o lc tor a
a
D<p rtrunento de Letras da. am os Senhores Alde Samp ,Jane,
fIO
mo! ~ I .. I UZ ~
letr 1mpl'essa.
Fac
de
acionaI de Filosofia da uhy Carneiro e João Aglipin
Lida
pa 'do CerdelI Dt'.lxaram de cOft1.
Estará mo em condições por em- Uni e
de do Brasil; os professõres em obsel vaçoes prov da e alada arecer o . Sen~ore~ Al'tur, Santo1
pIo, de recolher tOdas ns n'
de ClIl- de lfngun português::. do Colégio Peata da reunião anterior o
hor armelo D gostin."lo, Dano ' BarQüenta cl'llzeiros ;para tirar lheS' o tre- t'Ilo TI e do Instituto de Educacão da aulo Sarasatf continuou a rela
o ro~, Orhz f onteIro~ P:. r<Hal Barro.
roa; de sub tltuir as apólices da divl- Pre! t ra do Distnto Feder,aI; o Sin- nexo n.o 18 - Ministerio da Ed a so, ClÓViS PE. t na, JoaqUIm Ramo~
da publ ca os papéis ofic
e os im.
o s Professõres; os DIretores do ão e Sal' de ~- pane referente a
José R{)m{.ro, luIs VIaIlU, Pallt(
pressas
'geral quando o preço tunl
mento Nacional do Ensino, da c. Foram aprovadas as seguin
Abreu e Vandt'r.ey Junior. Por mo
pérspecttvas futuras nos D
.ol"lft do ~sino Sllpel~or, da Dimendas: 1.278; com sub-emenda
vos ·jl'~t1ficados ,d..nbém o fizeram
do papel
•
aconselh Ih a economizá-lo de tõde.s reto la do Ensmo S('Cundano e das
lator; 1.284; 1.285; 1.294; l. 9 Senhores Alde SUmp&IO,
rios Luz,
a. form S"?!
Di
Ensino Comercial e hldus- .S~6 e 1.307, com sub-emenda d
.
erbert .Levy, Jundl,lhy Carneiro I
Ora como exigir do gov rnado um t
do Ministério da Educação e ator. Fol:4m rejeit adas as se
res oão Agripino, Vd:!, :rem observações
,
anta ao aspecto educacional mendas: 1. ;:!79 a 1.281; 1.286 a .288;
rovada e assinada a ata da reunião
I!lstema ortográfico que Õ Govê~'o S
nao adote?
da
e o.
.290 a 1.293; 1.295 a 1.~; 1.303, a t'erior, o
enhor José Bonifaci
Sali nte-se ainda que !t de crença
b) o Drretores do Instftuto ~acíontra o voto do Senhor NIlo oelho; co tinuou a relatar o Ar,exO n. ° 17
generaliz d pela alteracâo f 'cqüen- nal
Livro e da Imprensa .NaclOnal, . 30~ e 6.641. O Senhor Le e Neto _ 1:ini'stério da AgI' "ultura do pro71
te do sistema 01' gráfico, ue cabOu ,m
o o preSldente da Cam!lra do •ntmuou a re'laLar a parte
Educa- jeto n, I) 520, de 19SÍ, que 'estnna
com 5a""ão social aos erros e "'ra- Livro
nto ao aspecto editOrial.
o do me. mo Anexo sendo provada Rece a e fixa a Despe a !"lara o &xer
..,.
[c
esidente da A B I e o do
emenda n.o 5.006. O S 7/or José .,
"'
..
fia,
n1 ançar também as novas
.
. ... "
~
onifácio relatou o Anexo n.o 17 _ CICIO
nanceirp de 1952. l"oram aprOOf
g era viri
00-S, m'e SÓ ag ra ... ~-o h"bl- 81n
os ~orn.a~lstas Pro~lsSIonaIs
vadns 7 emenda ao R61at
O QiW.
.,...
n
nt."" .."1 I1dad ~n a l m ~e n sa
i7listerzo da Agricultu • Foram ho'
. B
00
~~
tuan o ao, , - em de 43'
donar
q
pr.........
fá~ 1
r. tor.
li
jorma ort.9yra!wa, reaCloná- provadas 8 emendas do
llhor Re- n r
0111 c.o .e. 11 ou pre !f
.~"- -'-tema por outro qu"al uer ....",,,_ ae
"" .,""
c u"
à
te
à
ator. Ao ser examinada emenda nú- minar
bre emeno s de contrlbu1!'
e
no PÚhlico 1~~;J'. ' e
reperero 9 foram aprovada as seguintes ções a
rem relat,.das. AjJós longo«
d ius,tnhar o qtin ~dm a matiodr difi~c:me VI
gll!.O o es a o P "ul~.
) o Diretor do D.A.S.P. 8Óbre a
duções constantes da menda: "m debates,
que usaram da palavr
a reI v est!i,cllh de p~res te. pois,
v
geúao que traria aos serServiços em Regi
Especial de os S lltlO
Paulo SarasatE, Aloisl
grossb modo, Já
escreve W r . êle em VlÇO à mistrativos, quer do ponto de . anciamento _ 43
Refloresta- de Ca.,tro,
ita.
valcanti. foi deI!
todos os grau~ do ens!n0, na unpren- \'ÍSta
on I, quer do financeiro. -ri'
to, etc. 16 - 01 _ Serviço FIo- liberado qu as emendas constituem:
1Ií> e nos. papeis oficiaiS.
N
a alegação de que essa estai - 1) Prosse imento etc. •.• auxilios, de. do ser relatadas pelo
E.m dite-se sõbre êste fato: o Acôr- di
ci _ justificável pela impor$ '100,000,00 contr o voto do Senhor Rel'tor de li xíllos e Subvenções as
do de 45 é um Tetr~sso. N.o é
a t llCia.
a da questão - ,iria re~ oaquim Ramos;
_ Sen'iços Edu- emend
ns.:: 4.Q73 e 4.997. Paz,
",olt ao chamado ~Istema misto - o
d
inidamente, a .:olução que cativos e Cultura'
10 - 05 - 04 _ sando-se ao e
e d
emendas drJ
que p derla ~n flclar algumas pcsexigindo, com urgência, Instituto de óleo - 1) BOlsa de es- plenário, foi ap vada a emenda ~
lIoas qUE por ele aprendera - .mas
têm pinião definitiva e udos, .• Cr$ 18 000,00. 51 - Servi- mero 397, com
bemenda do Rela.!
uma volta a algumas de na:;; prátl::as
bre
mesma: êste pare- os de Sondage
. 12
D. N. P. M. tor: Foram reeJI
as as emendas dd
um novo sistema, em suma, ,que tena.
publicndo)1o "Diário do ~ OS -_ 12 ,t Udo~ e projetos para nu eros 3"11 a 3 . 398 a 440; 44
de ser estrüturalm te aprendido!
cional" dentro de 48 ho- 1l1Stalaçao de Idu~tl'ld de azoto sin- contra os votos d Sen~lores Antôn1~
M 1 s d conse< fulcias nocivas de ras, e o
o. Sr.' Presidente de:;ta tético no pa' ... Cr$ 1. 000,000,00; 22 Frl1oano, Arnaldo Cerdcira e Mtb'
lU adoçA0 poderiam ser . dEt enu- Casa pode assinar às pesso<'lS a quem
AperfeIç mento, etc, - 10 - 04 nh es Barreto; 422
673; 676 a
•
meradas. Basta 1enIbrar, no entanto, se enca
essa consulta um - 05 Escolar ..• C
•
~ comp1 O reajustamento de um fun- pral'O fatal de quinze dias, para ares. h.ooo.ooo,
05
06
Instituto e 697 a. 710. As empl'da nÚDIer~.
cionalismo, todo s_lecionado em prosta.
loAgronómi do Norte
Oc$,. . . . . .• 674 e 67'i foram tran.fendas p~
"a~ as quais ,,,. e... ....ta o ftol· ... eclmen
2) Se
. .
00 {)(lO O X
I)ivl'rsos
00 _
Re- Auxílios. AS ..mte e quatro 124,00Y'
w "n
,,<u
a~ respost as, na sua mmona,
. , te.
to
do sistema """ de""""
48; a readaptaç o ratificarem, consoantes ('.per mos, as
pçõcs,
O
01 - ""
S. Admi- horas (01 encerradaa reunião, e, para.I
..
dos jom ls e dos periódicos h.s novas c<mclusõ s do capitulo III BOmos de istraç
Cr$ 95 000,00; 02 _ C. constai f.l, Ml!;Ul'l Gonçu,hes d I
regras de escrita c, flnalmen e, Q rea- p
que:
• C. . E. P. A.
1 _ Garag m Uchõa Cintra, Secretário, lavre1
prendi do das CC enàs dc milha:res
a)
j remetido a plenário p ra a
a randes VJaturas _ Cr$ •...•. pl'e " :.lte ata Q" depois (e lid~
de
lf
i dos nessa camptmha de-M.da a.pl'OV ção, o projeto de ~ecreto
0;00: 2 . Edifício para o Cen- aprov. a Sfr.~ aSlimact:l ~IO Scnho
It dio
aue o Govêmo vem l'mpre- 1 slativo oriundo da C()missão de Díorlai
Cr$ 1.000 000,00; 5
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a trJ. "o.w dlscjpliuar", ficou paI a Ioga
le l'cvO\tada t>~10 lllaud lflentv constituo ciollal, Mas, : ssim con o c.1\ reluç[i6
~o ao "ato admit.' 'ativo", CI!. gernl, e
i- ao "atcl judicia", 6 licito o legisla), dor ol'din:'itio,~como vimos, Umit r O>
). campo ' c illcidência d" ":'\!l!uro,nç:l"
~_ assim tambéll
o "ato
tiL civlin.\r"
ei contra quc caberá wallünd de seg 11;_ rança SCl':l sOmente Rql!el prluic&dtl'
~e com i\e~!\lidadc ou abuso de poJei'.
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,- (lo·se UUl partI?- 'alo IJlll (ll~ f;e dei- clàl'fi COllll)ll!elldic1o.:: como üuioridtlOe,
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ortograficu, 0ffipetilio-Jhes x- Id ct
Comi tio: :lool'-se (mal do~ I nizu(10 em conformIdade com O que consJde~'Rdos l' Ix
mente eSLlld!u' as flucl;tões que' acordos lu. cita(:c>~, cntral'(t m 'VI- rlecidiu a Conferencia Interacu(tém!ca Iescreve com g~a~~c' ~r;;l'~~d~e~) ior'<t
scitarem n~ execução da Con-' gor... •
de Lh;ooa de 1.945, e publicaqo pela.I 4, a.) Que a cnll '11Cla gerai o
c
tudo
o
mAis
que
reputarem
ACild ellli a. B r,~~;I1ell'~ d e L~+ras cm elogiavel - para divu gar a insil'\W:~() Iara lllnllter o. t1llidr>~d,1 ortOG'ráTI.
da língua 110rtugu~;;:t, "para di,n - , .
1947 l11a~lIes!?ça!, es~a 9:l0 lcva encont:a um ob:itú.culo insuper ... ve'
Ilcias ainda pel'llÍstl'lItes" o 00F.sno "IT.or.or,r- \
em conte, 0" !llau; a~tos ,llltefe3~~s ur num SIstema gl'Mico eomple. 'o;
Bra!;ildro, em 1945, enviou
O (fmu(ndo Ro.II\el Cin~urli n1J1'(, n cult 'a do PilOS: e nao dlSCU~lVel" at1-\ 5,") Quc os pu'iódko.3, principal
J, com retlres."ntação oHcial um!'. "eu vallo30 parecer com êstes concei- i.ude::; douLrlnâl'l9.s.
mente os Jornais Ilhhios leítur. '
são e quatro membros,
fim tos: "O Acordo ortof,rá.fico ;,·esultan·
I. o filói?gO. isto é, il 4 uclc que estu- popUlgr básico. ,,6 POdl'1'io ndo~
C:U' M bases definitivas da 01'.0- te da Convenção s~!,inada entl, o da l"!la hpgua no tenlll0 e no €b!};I.ÇO !;ar, POt· óbvIa::; iL es, um "lst\?1Il!\ i!J~
I da llllgua, proporei nnml0 l,r,: Bl" ~ll e POl'tu aI, a 29 de üt'zembl,(' e a hwra ura. des.;;.a li'1'!uá co.m.o seu e,;crita,
pratico e .- impl s;
,JRise, , a )ossibilictadp de pl'omo- de 1945, em .Lisbüa, tem pro" .,IH o elt:r1lpnlo .fOll1la~, ~, em p,l11CIUI'l. de
6. n) Que ,1, altE:b\çáú de um 3i.'tt.:!U1
1 atos legislnt,ivos finais t;ôbl'C f<;> ~il ,e ,e altados de~lates, nas • ""~- :;amf:llOS 1l11!'ortall<:JD, e adoca.o ('e tal ortogl'áfieo imjJ1ieá"' lla ~l'da ' r"mt;~
ItérlR",
stlltanr10 ete, 'fl, Confc- clnçoef; ne. 1 tras c fllologm, na l- ou ~~1, s:stema. orto!"l"áflco já 4~e, I {Wvel de l'ioll€l'"l. ::1.cumurada, qn" 1'0'
t Intel'acadêmica o A,('ôl'do Ol't<l- bun"
nu. l'J'plen,>(l, c 110 COlIg'l't:,,~o:
ela ywprw, l1atu~eza de SlI!l e~p0eln-1 d" tel', contormo a~ épocni;, gnwí,.;:0 de 10 de gõ.~to de 1945,
I !lebat <;
dto le~rod?,:, de eSludlO>V, lI:laçao, lhe é relahvR.I\t'llte facl1 ,',..101'1- "im,lS l'-i'Clcus.,ôe;: na ecü'1011lH\ d"
Decreto-lei 11,0 8.286, de fi (lo I p~'ü!e",,()T' s . <:lcmlsca,~, .l':unn.tit.;os c tar-so a uma norma de esnrit,>, por um Jiíís'
Ilbro de 19~5 aprovou llR "Instru- 1 filólogo', H<:n!1ctnH.;Oi; c Jun:s"..~, Jor- mnis comnlexa que .seja Ni'w, e tl'a·1 7. " ) Que- .'C não c _f:"'c I sim 1)líiic,l
estabelecidas p"lfls d\1ll..s Aca- \ nah.;tas c p, "lu!nclltarC's, Une defl';.n- t.l, '!Joi;;, 110 c~-~o, de op j'o p;n' ',l~l sis- :1 ortografia d" Ull a lil1t,(uôl, êOU1\.l 'IS pnm a mnnlltencfio da uni- \ l~em~no ,_\!OIU ,Ilgurança ~ convI 'ç~o, <"IUIl oue maIs convenha BOS hlolo,!os I á-la, com o C:nPl'(!t:1;O de letr. s que
ortográfica da .111gll11 partI ~uê- ,[;OnsitlCl,\ncl~;o" Ol~l',t 1l0t,\lvel (l lc\fll'- byit~!lelrug, mas ao ílOCl"O povo nr'·n- !io simbolizel11 fOllemas, e imnoss'vel:
sqllE'cendo-se, pel' novo descuido, \m~lldO lJue ~:; ~ pIOVe?to~ que !l.();''l es- l!IIJ'Ümente, à8 ciasses f~lle.' !leSCO:111e-j 8,") Que, variando frefllillUt <:;lt1 1 ;l1tq,
\Una vez, de r:\tifícur a CO,11- crlLores, :!>ra:~llf'l~O:-; ~leal':;'o 'ls,-;eg\lfa- ~ed.ol'as dos ar~al1os fuü{>tJl'OS c mor- ~timb, vOl!á1it:Í) tI:1:3 palavras 110 Bl~ ·
~o Ol-tográfica dI) 2~ de dezem- dos POt .cP~c melO 11ao h!'L econonll~ta tolf),~l('o.:; do id!l~n:a, oU~l'em e del/em ' l em Portug:\l, a ullifOl'llli2a~:ao 01'de 1943 j', riu, contimmva fnl i ,1.:111 SOClO!og~ llue Os deutcm de Pl'e- e...~rc\·t:r com acerTO o. hJ1"uD. flue lhcs
gráfie:.:s6 pOd."ra h;aliz.1r-se o.,li, & Cf\rtn. const,itueiOllal de 10 'V(~r _com _maIOr ou mUl0l' Pl'CI:' ão; ,'"l'VC 1)31'a exprcssllr o l)enliamelllo ellJdo os acentos nos vocábulo; de
lovembro fie 1!l:n
,e,I!HO /';1'1'110 Sô!nnte proventos lllate- as f'mo.'oes.
.
timore alternantc,
•
'II1ado 11as base;; aprovadas r;elo na,:> o:; quc hao UO ,auferir os 11 ~!;os
Não é, j}Ort~í1to, ex.'). o aue as Cl'HlVejalllos agora os poutos em <1\!('>
eto-l~i n. O 3.286, cil' fi cll. dm!:em- 1>on:-1 autor{:
mbem provento,;
- "a3 O\!t;: se faz!'m ao chamado "Acõr- o Vocabulário oriulluo do "Acôrdo de
!ie 194", ebborou o profes 'or Jo,;ó jJ€lloreR ôe tl tl)l'lla1:'em COIlhfi:ldo', tlu ilc 45" seiam proveni(,'lt,s de' 45" \)olHraria :1 r~alidaüe lip.-UistÍC'f 11('1
Q N\1.nes o "vocabnlúrlo Ortográ,- lidos c admll .. clo,~ :pelós povo::> c aquém mlll.BS entr,; erudi t ",,;, como faz .cl'~l', Brasil, e a solução nlais razoável 4\10
R.e~umjdn d~ l,íne,na ?ortl guê.':\·' e de alélll-llJar" (Pl'o!. .1?b.í~ (i Sl;, t&llli'cnl, o llustre Relator da Co. 11:;''11' I dlCuntH..m 1I0 "Vuci).buiál io de ,,'
43,OUO vocábulos b!lsic.;,Js, em l111e,') , Outro~, »01'é~, o crmcúm com de Dl\Jlomacla, Di'llll1 ado MenNtl <lcl
m;ui~iio c comn1CIl;f',lto no "Pc- ~arcasmo n com 1I11!)1 dade, aS3çv'~r!t11- Pk 111,1. 4Uilndo afirma:
r:ON,: OANl'ES 1>l1TllAS
lO Vocal)ulál'io ',ia Língna P01·t,U-' <lo q11e, " o . r põsto em pratlca,
"f: claro, que, tão <1ellcaJo asO Vo"nbulál:Ío tiO 43 torno\ rrc.J":;
la",
,1'lIo:st
ou trazer ~r:mdes
pl'eJ'\1l.o:> ',',)
I
t t
~~ll t o d e""t"'U Pi'OVL;;,al',. eomo P "0- àb~oluta ~
"'111i"S!1o d."" eull$,~, ~ltt S
t1 20 de ~.üho (1<' 194R, ilh i"iu
ao nS~llo, c ã Od 1)1'0 est os e
! i ras, p'0!f'?IH:as,
.~
v
'
"
VO;)~~, cr.
c ,d e- tju,e :-;e llão.. l).ufe
':111neHSO o ,I'f'~i<lcl\tc lIa Repúbltca queL'Cilfl ' o) pre~en eR da partE' de ql1n~
bate:;, "ual1do. ou _E'tuc1Jto,,, escaLe-i'e no " llJ (O POrll1Ulal'i,) 0,11)';
tada men agem, em quI.. 111e pe(lp ,0 todo:; os professore;' pl'ill('!pa1mronlRdos par~ a. fllw.c~o ~as l'l"'T,tS ::t gráfiro que ,) :tCOl:I! ):111:1:1.
•
oroVIl 'ão (la COll\'('I1«:i'íO Ortogl'á- te da class pl'lnlada. (( (}o'ernUll 11\' Ta.icrem of.'dah7"diJ~, bves;;rm cue,
'Nao,,;e e~Cl"eVelll as COllJO.ontc, qllO
. pe 29 dc cI('Zt mh,o rl' t94:1.
Ivora c Beni de Carvalho), Há' qu m
!a.?ln,"'" ·C. l'niul' ~tf'l' uma. em t;l'e- se náo pl'Oiext'lll a~JI.a, ("~;,,,~·«( .. (r,
'!,<;tiio, J.loi~, 11(lje. em Vigor as' o repudie COll1 z.ombaria, por <;fmsiJUl~O dc ou'ra, Íli,l- llece3~[J1',,1 P': 0- ciencLa, d.t7'eiOI, ytlt/t3io, ilLi7)lI' tI 0,trnçõe:;" e () "P 'queno Voca!.>u-: Jdera-lo i/ll})o;;l.:1t o do~ T'Ol'tu~~ ui' ,(.3', C
f '0 I vacao, 011<:10 otilltO, aZ,ILo. '
,;"Ul'a"Ul! unJ , 'Ir.'
, ,(!Uln
. ' . o l' I'I) "f~"
lal) a.so da ,Lín
l?ortl!~ ll'~U", ajlrovn- 1:t qu Dl o cei'e com Ul' 1, k311W,
l1U.'-' t.:Ullt~',rf>~,'cie ~ l~.',.<:Ila _CO"S il:lt,e i71,ltct, ú,,~ty~,atwct
~ etu:ia, , il r ',JCI',
pela Portal'lIt pl'e"ülen,'i,ll de l," por jül"á-lo vullluJuso para o" br,l .crliHla. j)u.iJ.S .au., olJ<'IaJes. dO .t el- I./;'In)/a~tv, mlU01:, iL110 v""mt, o .. LO,
l 1U. 'l'cl",
unho ri 1944, e, uma \ CZ flJ/rO lei 1'0 S" •
n• acu
' 1 1I,",1l![} Uu lllonr I~ ,(1i o ,- Ul)fi,,/-U,
.
.....
1JS.!.llliO",
"... a "Ccuv IlÇ,-ll OI otrálll'lt" de
E o d pUla"o V l'!"tl.' Nc-', 0
ma rIo! f) CO,);'iln~O do ~)ov.:, .,
A UH ca 1 ..'8,~. a, que ndu.i iu. oi
te- ,~<e,nbi'o l 194'{ - o ue pa- brilhw1t.c vo o, ust"nta:\ con ('nlêll- Ol\),\h 1 (')1. t· ~p'lil" PI\l I'P E ..... 'V'JJ. :::0 lJara n" "aldvra ú dl/I 'J, pt011Úl '"
, ,•t._' l'Ir" em b, '~'.',
",Uu rl'e tu
• .,.. e •~'o "de
''''~'''
e l - 1'1Itrurft
" . em
I da.I d,I apl'O\ wae do ·\,0 Int(\ lúci - "AC/~l
, 1r:"
". (I ,1'u cuíllO
a,peclo e a. peto,. , I:UIl ftlch~ «,e ,
I.
,'110 la )('['11 Il " o
• core fl II , (e 19'U, ufit'm"lllj() q:Je "tudo o ,-,C'I ',IFr~, cúmolt'-nI ,1to (10 \:rl1llcll'O, c'II!1.ato Otlln"llt,) -e oP<ttll-.I>'F,!'1, . ' - ,()ogrf.. flco" alJl'<J",tlo pe!o Decrf'to- QUl se fi.: "h. de 01'8. a",a.!1t,e fora (.~""e P.l, :1:
l ~o
~
,n." 8, 86, (',,5 d(' c1.'zúmbi'o de ultimo , da em pnr'l percii', p,. q te
""'~~o trallalIlU, alêlll da 9Hvi- ~~~_':. 'l,~()~, '~.: ~eltu l'
I, de conll:ll'ml( (lclc com o qual eh-!cI,1 lecl n,nço s "lU'" "10 ';:llljJl' lIiio
(!lIde elía(l(ll'>I. e cOOrQtllU( .()l'\1 C:0-'l 1 ~:DZV~ll1:~~ ~'~~lé"!~I' 'l~ v,); I:
, lU "V
o rOleS~,or,
Jo",
tia
!:lá
tUlCS
~o
da
P.l·W
dos
n.
loit:~~'ül'e~,
cunlO
t'a,lil.,
utú
n
elll1}'oc,
"nc'
d~I~i<'"')'''
.
"
.oa
b 1
{' t
tl.fl
R
,'~,
uU",',
L" ~~
c .v:
~~ ctuas conso~lit('s facul+.\l\umLlflL ,':1
)U
OC!-l 1 él.rlO .1 tlgr ~Ál, (SUo: ) 'ln lo" filo10gu;; (lHe na,j torem ouvI
lu,"o-bl'US 1 'e!ras uesl"'lladas 1) e 1 OS l).'OllUll(;lam, P()lluo.·~e em \li'in'l il'O
o dl1d('O
LI FUa.
!,'Ol'fU!jIlC,':
.eS1J(;<'';Vo,,;
t:r)vel'llO~
•
doI)
C t ' , conclm d ,; e do,; uue fon."n cootrndütdo,"
- ~
~ I)' l'U "/!,,l,O- I'" "u· o de. IS <ll;\is frt;ilCl'a)í:,:;l('.'),
o
,a. • .
aO ob.sLmto essas aLemorlzantes
"cc,' .. ~ rt "r",::; ('01'1,,1 ;)1), cs do "p.)_
epllt
anto a}',~,;Olll t(LlHt':~O, hISto,I'~:\ CO"'-I v,el ades" ','u làPcflrilos-, emos a atJl' ,_
<\\..<-110 Vr,,-,,lllUlário Ol'to'" 'áfiro (1« em ~e,",uid<1 o outro",
a P!J.3lç,W .c~.1\ 11•. q'w b,u ,,- (:1 ... 1· o lUen!o dü Qlle~, 'H; jf~ I;e e. "f,
LllH'I'U, POl"tuúue~a" deuo!.' '13 do
:8 e,~a:l. Inieu soIU,-,;<,O l':.lI,oá i"1. Ds
aq~l t,ratrt.das~ pelo P.x-;<"~J~istro ri o pl epa/' do !1ara ã,,')c..(,-~ revitics!
4culd0 iJo.,; criar. ioi uc'et'edido1 'i)OI uma certa pla;;tu;ict,:.,lc ao ,; "'d' 11,;> Ol'JustIça, com ~loOlO~U }c~!~ao.
'I?r.>. lj,lllo'u'mpntc.
\'e1""., con.,j, n:l.l'
Uill"ilJa consulta de v' ri"" f,ló'u'!Ob to'aál'ico, p().,~iL,litalJao
reI' ) uZJr n:?
l
fa verdade, a ,III' truçoe:-; ..e o a IUl llll, S u'"'
"C.CJ~,l"'ÇO-t'~
eot:l'it", pl'ul ÜlJClaS l'cai,; Lé .!m udo 10C' u.
.. ~
(' e::-I)t:'·L. fi
~ ll'-l.él0 .. 1Ulb C'
l i ! l"JtQueIlo VC)calJul'lrl0 O\'ti?gl'l\Í!CO",
fio lIOS Olllllla lIe~t:J. c~i iC"l (unl- uE:Ses".
;>Ítnr.a,', pOIS aI divel!! .rJ"Ja ~e 00,1943, ' tão t'IIl plt\l~O. IgOl! lOI: l(UH' Jl"o')psHo, j::tcohi1l0 C'}l 1.~•• l~ÚJO~"l'va ~t·nJmcllt( cUI iJ, lavras de in!a ne um to de Dlrel~o publi~o 00, d dill(;u!t:U' a ob!'a de uru1ic:, ção
A quase unâ, ime lCpllLf< do" inül .. t!'fJdU';:1o l'LntR 11" idio111 e que. em
:erno, e~bora de m?fl ~ \) :lSp. LtO da e:(:rÍLa luso-brn:'lleim, Bem ao C;lÕOS filólogos brai'ilei,03 o "A('ol'du t1E:tcrmi!lad~;:; H=!>ioe::>, ainda -'O~ .vl"Jl19a~. - .. Portaria ll.. 1, de Junho ('onL!'ário: tôd,a (1, llossa modes,t3 vIda de 45" - e é de ffimol'l",iillcia SllJicll- \ ",m a prou nel3, el'uili'a.
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1 " P
tar e,,,a itlentidade de vistaR no t:aSO,
O "Ac'o"-'o '.1' ·'5" 'l'('!';ol 'C, . ,;'m,
',' que o l' "Ime, €J'II;()
. que l'aralllen t l' Si' conf.t:Il:U,' UIllIl
• • , v',gellt"".
" " d- ,P' leR, CXC1'('lua
,:.. .• f 110 SU uO .._ ,11 J, 0011- POIS
t· 'ud - d..
) t aJ
(U
;ia ~RilS simplificações".
,a;.;tou-se , ... uI.! csu; ex~al1~Jao ~ pres- l1Ul'm nla iH1 internrl,rllc'ão do~ fato.:; 9, ques ,1'.0 . ' 10 o um aer . 1,r.J Li" 10 «,) lllJ!lUil Ilu)' lJg\le~o
C n )~'"
die:mdo ill" "'(lia velmente lI!tIa flan
(as a Convellção
fiJ'lllâ(Ut em -29 de '5l'l'VIlÇ'10
o
_"
o',"
.. "
'":'.
lu' l,!ltüítii;Íêo,~
,
uOQ
valores luoo
l)r~'t1ell'os
, , ' - se prenue, como vcre- Parte::; contl'at' lltc~, po,' ("tal" de
;embro
de
1943,
em
LI
S!>o,1
,
pelo
\
'
,
,
,"
.
.
_
..
,,:;
"mo~,
nos prel'uízOi; (me, "c am't)"ado, fOl'UHI. inflt:xivcl pm' l1m,t d. ,s tl)' cHj(lE.
'
I
."
em "cterllllnr,d'''" re·... lo'" "C gralldc
~..
ulente Emvlllxactor do Bl'asJ1, ,João
" ,
';, «o
.. ~~ U
,acl\udarilt aos interêssrS nacionais.
Vt:S du. Fontoura. c pelo Pnmeu'o ,fluxo 11111'l'1'. li Ista. Devemos, ent~;lho,
ou ;;eja, a. l'lldita,
nistro de Pol'tugnl, AIHônio de OH- f êumpru' o 110SS0 deve~ de re,re,ewunA cOll1is8ão que assinou o "ACÔ1'ÜO
• iHS i ~>O lJao C só, nf'lll C o m '1is
ra. SaIaz<l,r. (lev" rrx'l:bl'l a apro- I te do !;l0vo, com lsencao ~ ~mt:'~~o por- de 41)" não (;()!l.Sidel·ou as :;eguil.tes ;;-fl1.Ve
;ão do Congl'~S~O NaclOll:l1 lli\ra ftUe I yUC, Uao ,r;os l>~ue~? ~ue tao. a:"u'; VIl- pl'e1imi!J~u',"::;:
Depois de diz , nos • eu.~ : Zl I" 22.
t-ornc l',xecut<ll'ln, par'l, Que se C011- lores cu"ur(U~ el:i,le:am (,0j~tl(!O:'l 110
1.&) Que uma lei só POU0 vlg'Jl'ar que • s él1n~()allte.> b dos 61'upm; . tZ o
tR em at.o perfelto I' obrigatório :acordo de dOI" fl!oloQ!o", nmüa que se fôl' eXI:'f.!üível, se fundada. num.~ :r~a- bt; 1J dos grupl)fl pt', pç, pC I/LjJÚ, 111.1XJ
Direito PúlJlico Int l'nncioll"l.
Inllli.llf.c.,.
l1dade;
e mpt: c do" gillpO~ cc, cç, ct, cd, de.
~'~n ~provll<:i\o, é malJlfEsto, con-, Aos d pois, }Jül' um imll<.l'IÜlVO de 2,&) Que a unidade ;r.âf1ut cni,ro .se eSCrf\em n· nuo Uwaliil.vl:1hltmte
.I"s<:ua todos os atos, decorrentes da probidade 111 cl ctua!, dt-!Claramo" Que o BraSIl e Port11,'al não <levo pl'Cjl di- soam e qtleJ,wio o 7tSO o$t.., lúr eni )'C o
'nnndio
pll.rtlcnlarmellt P I) 't:"t, !-elevmne mal'l'ia foi o')~ttlt1f1da. e r a uui<lade u-ráfk<1, Íll:-el'll:1 'los tlols se:l cn';ldeômt:nto e a sua plo!açáo
.cuxdo Orf,~'~'r"flco de H)·15", 1'u:- (Im ~ompanhia de eon!'ap,rll(1o~ mes- palses, i>to é. que llãn Sf> !)o,l(' o,)'nr no,s dois ,)(~hl?-';' - I) (,ue 11')3 ol~J'!gZl
do ~~n J l' ,::\ em 10 1t' ãgÔS o !.res, }Juili 5~ria ludicio de ,usêr.ciJ do pOl' Ul1l:l grafia. que, COl're30ol'd"nliD à iL:; grMii:t.'i 'I1ív,!/'o, ;,ubtil,. subi l,,(J!,
J9'h,
M:U15ú da resnOll.~abl1iuade a\'cn ,-li'al·. realIdade fOllétl"a em qualUIlf'1' ,i t':1E!'-' , ceptro, ~U1,.pt!li)SU, efucto, la.·to- Q!?tse {llgllél'l, desucomuanhado, ~ "n- f.:,iJ Jllfensa à do ou>ro, POl/1ue I!t uni- ni~tzCL, !lIãel/l,/e, ele, - as "111~ t~uÇOC::l
fl'cntar qUêstúes tão sérias.
tOl'nudaue llã? ,,;e~'ã, C011:,f: u Ui 'a llc-,te. \ para ~ orgalll,"~<;:tO do Vücil.Lult.1:lo Ol'Isso p6sto, comecemos por C 19- Afl qUt;~!.iJt)s lm!4UIshcas pelíe1h;em no to~r"Íleo d~ L.ngua Portugu '~", <1,):011ar Que os f'161og-0:> bra,i;~l1v, que ,\1))1 hO dos foJ.:í" ~ocial,; e fIC1U1. POl' \ \ad<" pel ' COllferdJCIa d 1945" '111exerCflll flllJc;ões no maO'istt'l io r:Lcirtl, (;Oil"e~uintc. a salvo da inl1'cr~ ch lll- da. e,,~lp,!la: • o ",,,..unte, ni re .'0 à1
m SUJo Cju be túta'idade, munife, ta- dll'it1uuI. Se não há l'ece"tjviú Lde l1<J CulbO" ltt:S (' f' P'
rum-se f; VOl'ÚV\!!s a VIl\eIlCl!l tIo " - p'I'UpO pur" :> _lnovQ.ão nad;. Il ian,,, \ ,22 ~ A" CQllWu t f; c e p . 'onemc tl I ~t.rita con~ubRtI'nci. do 110 vigor~t1·, .. nnules decrtto" na,; 1,.,-",1- 1·~erv'Ul , . ,
.
Formulário Orto"I-áfico tlue ucomna- "em pro'J eul?" d. ""a e",-éc)t) ü:l. le. I b) Qloandu, embora 1).'V P
f~das
nl1a (l Peou()lIo Vf)cub"ltirio O l'lql'úil- ma fOl'mct que não 01UI'IÜl1a 11 ú; de, (:,n llUl
o' _doi.; o.LI ~, igul'tI
o da Lf?UII,,' Portuc/Up.• u li) 1wsclo l'atlfe'"t ecunômlc, e 1'.. 11 10"
I,uan-I
la r.t,· ,U' dv.. em- 11,1 (n, r-"a
em 1943 p,;lo Onv.'l,11o Feder. I, t', dt: do (;011\1''''''' 111 a, tel1deilt;Í.<f; ,l""lIJl" I g\', iU,IDf •• te um form, d ! 1 ' que
o e 1l1nte, clm' ,riOS à ado«;o.o do la co)t' lVJd;lde;
,
"-pl (Sel, dffi ••
11 E:,;;r.as CO.1 "au, '3~J
nu precrl,uam {l" Im: l'u~ões Ctue 1'11'
3 \ (lU 'l'eclOlllJll!l no" ,lo, p.1>o, l.,( >-l. (lll,' o I
o}J e c.on,er. ,am ol!eiam o 'oco,TJ1l1ário Ortograj't"
.1'- de 1il)""
p<rrlDPl\c:,-!\ (>
,\I'ero
1Il,(),r,>;)([ m" , tf
cn - e p~' • )iNJto,
1I11!ir1o cf(' Th/C/lIv Portl/(""
) r.- M\ f~
(\~ e (l!'f" rtl'ntrp 0, j~( 'vidl,,, ('(,ll,{) oi ú'
(1), 11, () ('on
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