DECRETO N2 677, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1891

Convoca o Congresso Nacional para o dia 3 de maio próximo, designa
para a eleição geral o dia 29 de fevereiro antecedente e indica quaes os artigos
da Constituição que teem de ser revistos.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo em attenção o queficouexposto no
manifesto de 3 do corrente mez e o solemne compromisso contrahido no art. 5^ do decreto n^ 641 da mesma data relativamente ás emendas á Constituição de 24 de fevereiro ultimo e que deveriam ser
indicadas no acto de convocar-se a Nação para eleger novos representantes; e
Considerando que a desharmonia dos Poderes Constitucionais originou-se, em grande parte, de
presuppw-se que o art 35 da mesma Constituição concedia faculdade ampla ao Congresso para intervir
tanto no Executivo como no Judiciário e até nuUificar actos de mera administração, sem embargo das
desclassificações alli expressamente definidas;
Considerando que por esse mesmo motivo ainda é indispensável esclarecer o disposto no arL 40
quanto a época em que o veto presidencial deve ser submeltido á discussão no Congresso;
Considerando, outrossim, que os arts. 17, § 1- e 29, 1- parte, conteem disposição perigosa e
conversível em elemento dissolvente daquella harmonia e mesmo sedicioso, desde que autaiza prorogações e adiamentos illimitados, ao mesmo tempo que não permitte ao Senado iniciar a medida quando a
Camará pretenda realizar o obstmccionismo;
Considerando mais o inconveniente de tolher-se ao Executivo a utilisação de ^tidões de alto val«" attrahidas ao exeicicio deftincçõeslegislativas e que podem totnar-se indispensáveis ao andamento dos negócios públicos, indo prestar o seu contingente em commissões inçortantes (art. 23, § ^ ;
Considerando ainda a desvantagem da exaggerada proporcionalidade entre a população e
a representação, firmada no art. 28;
Considerando,finalmente,a necessidade de declarar como serão garantidos, de accordo com a
propria Constituição, os direitos adquiridos no que toca ao uso de condecorações e distincções oriundas
de serviços prestados á Nação e anteriormente reconhecidos;
Decctíx
Art l.-È convocado o Congresso Nacional para o dia 3 de maio do anno proxinx), realizaixlo-se a
eleição geral no dia 29 de fevereiro antecedente.
ArL 2.- As disposições da Constituição de 24 de fevereiro ultimo, que, na fama do art 4^ do decreto n^ 641 de 3 do corrente mez, devem ser revistas pelo Congresso eleito, são as contidas nos
arts. 17, § 12,23, ultima parte, 28,29,35,40e 72, § '2?.
Alt 3.- Revogam-se as disposições em contrario.
O Ministro de Estado dos Negócios do Interior o faça executar
Capital Federal, 21 efe novembro de 1891,3^ da RepubUca. - MANOEL DEODORO DA FONSECA - T. de Alencar A raripe.
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