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Proclamação da República deu início Consultoras da
-	 -	Assembléiaa uma nova ordem política no pais. Legislativa de

Do unitarismo do Império e das lin'i- Minas Gerais
tações das Províncias passava-se
para o federalismo da República. No
âmbito federal, o Constituinte podia
adotar uma forma de plenitude
federalista ou uma forma restritiva,

5	moderada. Apesar de o modelo ser
o norte-americano, a segunda opção

prevaleceu. Assim, os Estados-membros não tiveram as
mesmas prerrogativas dos norte-americanos. A mo-
deração também foi a tônica predominante no Estado
de Minas Gerais.

Minas Gerais era a unidade mais povoada do
país, embora pouco expressiva demograficamente.
Tinha potencial econômico. Entretanto, o índice de
Cad. Esc. Legisi., B.J. Horizonte. V.5, o. lo. p. 157-189, jan./jul.2000
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crescimento era menos intenso que o de outras unida-
des. Os analfabetos eram a maioria. Como nas de-
mais unidades do país, a condição de funcionário
público baseava-se no favor, na parentela, já que, no
Império, ele devia lealdade absoluta ao Governo e à
facção política que o colocara na função. O Estatuto
escravo fora extinto havia menos de três anos, de for-
ma que os ex-escravos não estavam incorporados à
sociedade de classes. A participação política dos
segmentos sociais médios era reduzida.

Proclamada a República, determinou-se, por
meio do Decreto n° 1, de 15 de novembro de 1889,
que, sendo a República Federativa a forma de gover-
no, nenhum governo local contrário à forma republi-
cana seria reconhecido pelo Governo Provisório. O
momento era de construção do federalismo. Os Esta-
dos-membros passaram a gozar da liberdade de
auto-organização.

O Governo Provisório nomeou o Governa-
dor de Minas, que tomou posse em 24 de no-
vembro de 1889.

Os Decretos Federais n° 802; de 4 de outubro
de 1890, e n°226, de 31 de outubro de 1890, con-
vocavam os Congressos Constituintes dos Estados-
membros. O primeiro dispunha que as Constituições
estaduais eram indispensáveis para a estabilidade po-
lítica do país. Determinava que os governadores dos
Estados convocariam as suas Assembléias -
gislativas até abril de 1891. As Assembléias recc
riam poderes especiais dos eleitores para aprovai
suas Constituições, eleger os governadores e vice-go-
vernadores. Aprovada a lei constitucional e eleitos os
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governadores e vice-governadores, as Assembléias
Legislativas passariam a deliberar como legislaturas
ordinárias. As eleições foram marcadas para 25 de
janeiro de 1891.

Seguindo a determinação federal, o Governa-
dor de Minas criou, em julho de 1890, uma comissão
de sete membros para elaborar o projeto da Consti-
tuição do Estado.

Em 31 de outubro de 1890,0 Governador do
Estado publicou o Anteprojeto da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que ficava na dependên-
cia da aprovação do Congresso, apesar de entrar
em vigor imediatamente. Os artigos referentes às
eleições, que se seguiriam ao sistema bicameral do
Congresso, à sua composição e função constituin-
te, entraram em vigor naquela data. Assim, o An-
teprojeto do Governo Provisório do Estado tinha o
caráter de Lei Magna ad referendum do futuro
Congresso Constituinte Estadual.

Para as eleições, o Anteprojeto estabelecia,
com vigência imediata, o voto qualificado para se-
nadores constituintes; eleição direta do novo go-
vernador pelo Congresso, e eleição indireta para
deputados. Os senadores constituintes eram esco-
lhidos pela aristocracia, um colégio eleitoral restrito
e qualificado segundo critérios de renda anual, títu-
los honoríficos ou intelectuais ou participação nos
Conselhos Municipais.

O Congresso do Estado de Minas Gerais foi
convocado para o dia 25 de março de 1891 para or-
ganizar o novo regime, bem diverso do pretérito.
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Em 7 de abril do mesmo ano, o Congresso
mineiro foi instalado em Ouro Preto, no prédio
onde atualmente funciona a Escola de Farmácia.
Uma Comissão Especial, composta de onze mem-
bros, foi eleita para emitir parecer sobre a Consti-
tuição. O parecer e a Constituição submeteram-se
a discussões. Aprovados, foram encaminhados à
Comissão Especial, junto com as emendas, para a
elaboração da redação do vencido. Essa redação
final foi submetida à aprovação do Congresso em
13 de junho de 1891. É importante observar que o
projeto apresentado pela comissão ao Plenário
Constituinte foi basicamente o Anteprojeto do Go-
verno Provisório. Foram retirados apenas os pon-
tos mais conservadores e centralizadores.

O Poder Legislativo, composto por duas câma-
ras, era competente para fazer leis, interpretá-las,
suspendê-las e revogá-las; legislar sobre o ensino se-
cundário e o superior, a dívida pública e a organiza-
ção judiciária do Estado; fixar os vencimentos dos
funcionários públicos e os subsídios e as ajudas de
custo dos membros do Congresso; promover, no Es-
tado, o desenvolvimento da educação pública, da
agricultura, da indústria, do comércio, da imigração e
das artes; legislar sobre a instrução primária; dar pos-
se ao Governador e ao Vice-Governador do Estado.

Inspirado no federalismo norte-americano, criou-
se o sistema bicameral. A opção por esse sistema não
foi da Assembléia Constituinte, já que a dualidade das
câmaras estava, a priori, estabelecida na parte do Ante-
projeto da Constituição do Governo Provisório, que
teve vigência imediata.
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A instituição do Senado ou Segunda Câmara é
justificada pela sua função de conciliador, que evitaria
conflitos perigosos entre o Chefe do Poder Executivo
e a Câmara, bem como a votação de leis sob a influ-
ência do arrebatamento, das paixões, já que teria fun-
ção de câmara revisora. O caráter aristocrático do
Senado decorria dos requisitos qualificadores para o
exercício da cidadania ativa e passiva adotados para
a sua composição. Funcionava como instância supe-
rior da esfera administrativa. Verifica-se que o cha-
mado "Senadinho" reproduziu, no Estado, o papel do
Senado da República, em nível federal. Enquanto os
deputados eram eleitos pelos distritos eleitorais, os
senadores eram votados em todo o Estado.

Para a corrente vencida, o Senado era um obs-
táculo ao novo conceito de representação política que
se buscava implementar.

Outorgou-se ampla competência legiferante ao
Legislativo bicameral: os projetos podiam ter origem
tanto na Câmara como no Senado, salvo algumas
atribuições privativas da Câmara, como, por exem-
plo, impostos e discussão de propostas feitas pelo
Poder Executivo.

Quanto à representatividade, prevaleceu a cor-
rente que defendia ser representante a pessoa que
possuísse condição econômica estável que lhe permi-
tisse dedicar-se à vida pública, sem se preocupar com
os meios necessários à sua subsistência. O corpo re-
presentativo deveria ser constituído por homens de
sabedoria e virtude, uma elite seleta. A visão aristo-
crática da representação política é corporificada na
hierarquia entre as duas câmaras. Os representantes
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da Câmara Baixa são mais diretamente vinculados
aos representados. Já os da Câmara Alta encarnam a
razão, a experiência, o apego à tradição e o medo do
novo. É interessante observar que o art. 22 da Carta
Mineira de 1891 estabelecia que os mandatos políti-
cos não eram imperativos. Consagrou-se, portanto,
o princípio do livre desempenho do mandato.

A definição dos critérios de cidadania e de ele-
gibilidade sofreu modificações no período constituinte.
O Anteprojeto estabelecia o voto censitário ou a
titulação para o Senado. No texto final da Constitui-
ção, previam-se as condições de elegibilidade para o
Congresso: posse dos direitos políticos, qualidade de
cidadão, idade mínima, domicílio eleitoral e residência
na circunscrição pelo período de três anos para a Câ-
mara, e seis para o Senado.

Na organização dos poderes, a idéia de con-
ciliar a necessidade de separação e de independên-
cia com harmonia foi predominante. A defesa dos
ideais republicanos e da independência dos Pode-
res foi manifestada nas discussões sobre as delega-
ções legislativas ao Poder Executivo e a sanção do
Presidente do Estado aos projetos de lei do
Legislativo. Criou-se o primeiro esboço de um Tri-
bunal de Contas.

O federalismo foi instituído no país por meio do
Decreto n° 1, de 15 de novembro de 1889, do Go-
verno Provisório, o qual foi o ato formal de Procla-
mação da República. As antigas províncias foram
então investidas de soberania para elaborar suas
Constituições definitivas, eleger seus órgãos represen-
tativos e organizar os governos locais. Em 1891, a
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doutrina do Estado Federal restringia-se à teoria da
dupla soberania ou da co-soberania da União e dos
Estados-membros. Ao tratar da descentralização po-
lítica e administrativa, o Decreto n° 1 seguiu essa cor-
rente. Entretanto, o Decreto n° 7, de 20 de novembro
de 1889, afirma o direito do Governo Provisório de
restringir, ampliar e suprimir qualquer das atribuições
delegadas aos governadores estaduais. Marca, então,
um federalismo diferenciado, O Anteprojeto da
Constituição mantinha a orientação teórica de se for-
jar um federalismo mais limitado. Estabelecia limita-
ções à auto-organização do Estado-membro e ao seu
poder de emitir normas jurídicas. Entretanto, a tese
da soberania dual é discutida e defendida amplamente
na Constituinte Mineira, O art. 1° da Constituição do
Estado de Minas Gerais caracteriza o Estado como
federado e parte integrante da República dos Estados
Unidos do Brasil.

A Constituinte estadual abriu espaço para as
discussões sobre o funcionalismo público, a adoção
do concurso público como forma de admissão aos
serviços do Estado e, ainda, a conveniência da apo-
sentadoria dos servidores públicos estaduais e as
condições para que isso ocorresse.

Foi intenso também o debate sobre a organiza-
ção do Estado e a organização municipal, com ênfase
no fortalecimento do poder local, O Município era
considerado uma das grandes forças de organização
interna. A autonomia constitucionalmente prevista
para o Município, no que respeita ao seu peculiar in-
teresse, gerou interpretações díspares quanto à
integração do ente municipal na Federação brasileira.
Discutia-se se ele se encontrava no mesmo nível da
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União e dos Estados-membros, como entidade políti-
ca integrante da Federação, ou se era uma divisão
administrativa. Prevaleceu o último entendimento. O
art. 74 configura expressamente a divisão administra-
tiva do Estado em Municípios e Distritos.

Outro ponto muito debatido na Constituinte mi-
neira de 1891 foi a mudança da Capital. Mais do que
uma simples questão regional, o tema contribuiu para
reforçar a existência do confronto latente entre os se-
tores que encarnavam um ideal republicano. A ques-
tão da mudança da sede do governo é apresentada
logo quando se reúne a Constituinte. Argumentava-se
que Ouro Preto representava o entrave, o passado e
não tinha condições de desenvolvimento. Na realida-
de, antes de se reunir a Constituinte, o Presidente do
Governo Provisório assinou um decreto transferindo a
sede do Poder para Belo Horizonte. Entretanto, em
razão da proximidade da Constituinte, resolveu não
publicá-lo. Já nos trabalhos de elaboração da Carta,
a Comissão dos Onze, incumbida de emitir parecer
sobre o Anteprojeto do Governador, só dispunha de
quarenta e cinco dias para opinar sobre a escolha lo-
cal. Após muita discussão, concluíram pela mudança
da Capital, sem demarcar o local. Foram assim, indi-
cados Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal, Belo
Horizonte e Juiz de Fora. Em sessão ordinária, o
Congresso deliberaria sobre a questão. Logo depois,
o Congresso aprovou a Lei Adicional à Constituição
n° 1, estabelecendo os locais a serem analisados por
uma Comissão Técnica, que foi eleita e proferiu seu
parecer sobre o local conveniente. Após muita discus-
são em Plenário, escolheu-se Belo Horizonte. A Lei
Adicional à Constituição n° 3 determinou que a Capi-
tal seria construída no Arraial de Belo Horizonte.
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Como no âmbito federal, havia forças novas
na Constituinte Mineira de 1891. Entretanto, elas
foram vencidas pelo sentimento conservador.
Digladiaram-se em Plenário correntes opostas,
sendo a maioria favorável à preservação do antigo
estatuto. Os debates constituintes foram amplos.
Demonstraram as forças em luta e seus interesses,
com seus projetos políticos distintos.

Seguindo a Constituição Federal de 1891, a
Carta Mineira não inovou com profundidade, a não
ser em aspectos formais e episódicos. Assim, a
primeira Constituinte Mineira realizou um trabalho
mediano, marcado pelo compromisso entre os gru-
pos dominantes.

Para melhor compreensão histórica, passe-
mos aos pronunciamentos dos Parlamentares, pro-
feridos à época das discussões da Constituinte
Mineira de 1891.
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PRONUNCIAMENTOS
DUALIDADE DAS CÂMARAS

70 Sessão, dia 6	 O Sr. Afonso Pena: - ( ... ) Entrarei agora na
de maio de 1891. apreciação dos argumentos que foram deduzidos

contra a criação de duas câmaras pelo Dr. David
Campista, no seu brilhante discurso, insistindo e re-
forçando a argumentação de outros ilustres oradores.

Os Senhores, Exa. e seus honrados colegas
compreenderam bem o valor de um argumento que ti-
nha sido geralmente apresentado, qual o de ser o sis-
tema das duas câmaras adotado por quase todos os
Estados que se governam pelo poder representativo.

O Sr. Deputado procurou diminuir o valor des-
te exemplo em relação aos Estados Unidos. Mas
pode-se compreender que um Estado onde a demo-
cracia tocou os últimos limites, como a União Ameri-
cana, se prenda a um assunto tão grave pela tradição
à monárquica Inglaterra?

O nobre Deputado declarou que a instituição
das duas câmaras é incompatível com o regime de-
mocrático, que é próprio dos governos onde impera a
tradição monárquica, filiando-se à existência de clas-
ses aristocráticas que não temos no Brasil.

Se o regime democrático nos Estados Unidos funcio-
na com mais brilhantismo, com o maior proveito para a cau-
sa pública, como é que eles consentem na existência de uma
instituição que é incompatível com esse regime?

Já vê o nobre congressista que esta incompati-
bilidade não pode ser real, visto como ela não emba-
raça a marcha triunfante da democracia.
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Onde esta instituição tem mais brilhado, senão
nos Estados Unidos?

Acresce ainda que a mesma instituição en-
contra-se na velha Europa, nas nações mais anti-
gas, naquelas que são governadas pelo regime
representativo.

O Sr. David Campista: - Não há exceção?

O Sr. Afonso Pena: - Creio que só na Europa
há uma exceção, é a Grécia, e não sei se também o
Egito, fora da Europa.

Está adotada a instituição da segunda câmara
em todos os povos sul-americanos, de origem da
raça latina.

O próprio México, cuja Constituição adotara
uma só câmara, em lei de 6 de novembro de (?)(sic),
criou uma segunda câmara, sendo Presidente da Re-
pública Lerdo de Tejada, que fez adotar uma medida
anteriormente lembrada, pelo imortal Juarez.

A Bolívia, que era exceção, também adotou a
instituição do Senado, por lei constitucional de 15 de
fevereiro de 1878.

Senhores, é matéria para graves ponderações o
fato de haver uma concordância tão completa, em se-
melhante assunto, entre povos de origens tão diversas
e em situações completamente diferentes, como são a
Europa e a América.

Todos têm concordado na necessidade dessas
instituições, e isso por quê? Porque elas correspondem
às necessidades reais do regime representativo.
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O argumento de Sieyès, que serve para todos
aqueles que combatem a segunda câmara, isto é, que
a lei é resultante da vontade nacional, que a vontade é
uma só e que, portanto, se existirem duas câmaras, ou
uma delas se opõe à vontade nacional, e nesse caso é
inconveniente, ou ambas concordam com a vontade
nacional, e então a segunda câmara é inútil, não tem
precedência alguma. Não há dúvida, Senhores, que a
lei é resultante da vontade nacional, mas também é
necessário convir que na elaboração desta não existe,
nem pode existir, a uniformidade suposta por Sieyès:
a formação da opinião nacional está sujeita à manifes-
tação de idéias e opiniões de classes muitas vezes
contraditórias a índole e temperamento diversos, ani-
mados da prudência que caracteriza os velhos ou o
ardor e entusiasmo, apanágio da mocidade.

Este argumento, portanto, não é aceitável: o de
ser a fonte donde derivam as duas câmaras,
determinante da unidade da representação.

Se quiserdes um exemplo, eu vou buscar na
própria Constituição.

Assim, a soberania é uma, mas se exerce por
órgãos diversos, isto é, pelo Poder Legislativo, pelo
Executivo e pelo Judiciário?

Aí está a divisão.

O Sr. Xavier da Veiga: - E o Poder Legislativo
por numerosos representantes.

O Sr. Afonso Pena: - E, como muito bem ob-
serva o nobre Senador, o Poder Legislativo é exerci-
do por numerosos representantes.

168



DOCUMENTA

Se há absoluta necessidade de unidade neste
caso, seja-me lícito repetir o que disse um escritor -
nada encarnaria a unidade como a representação de
Napoleão ou de César.

Aí estava a unidade em toda a sua plenitude.
Era unicamente cesariana a representação. (Apartes).

As razões da criação da segunda câmara não
são aquelas expostas pelo honrado congressista, Sr.
David Campista.

Elas não são só representantes, como quer
Nailles, dos interesses feudais ou aristocráticos da
sociedade.

Este escritor, legitimista europeu, não compre-
ende uma segunda câmara, senão representando os
castelos feudais, que são a base da legitimidade.

As instituições, Senhores, têm-se de adaptar à
época, às sociedades para que são destinadas.

Não tínhamos aqui, como se disse no parecer,
estas tradições feudais, aristocráticas. Mas, sendo ne-
cessária uma segunda câmara revisora, devia-se re-
correr a elementos capazes de produzir uma
instituição digna de um povo de caráter e tradições
democráticas.

Eis o motivo por que a comissão entendeu que
devia esta instituição ter a mesma origem que a Câ-
mara dos Deputados. E isto é uma necessidade, não
só para cercá-la de todo prestígio, como também
para dar-lhe toda a força. Se a Câmara revisora fosse
de origem diversa, ela ficaria em segundo plano.
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A Câmara dos Senadores oferece uma condi-
ção importantíssima para a boa confecção das leis. E
a que faz revisão e, por conseguinte, faz com que o
estudo dos projetos seja mais detido, mais demorado,
oferecendo maiores garantias de acerto.

Ainda mais, Senhores, cumpre atender quanto
os legisladores têm sido acautelados, cercando a
confecção das leis de todas as garantias. Assim é que
exigem a cooperação do Chefe do Poder Executivo
que, tendo toda a responsabilidade na execução das
leis, conhecendo as necessidades da administração,
pode apreciar os inconvenientes e as dificuldades, di-
rei mesmo, os desastres que uma lei mal pensada
pode produzir na sociedade.

Esta feliz combinação honra muito a inteligência
dos legisladores modernos.

(O Sr. Gama Cerqueira dá um aparte.)

(Há outros apartes).

O Sr. Afonso Pena: - Assim como a Câmara
encontra corretivo no Senado, assim também este en-
contra na Câmara e no Poder Executivo.

Desta maneira, os três ramos do Poder
Legislativo harmonicamente resolvem as questões
mais elevadas em benefício da causa pública.

O Senado vota as leis que vão à Câmara e são
por ela corrigidas. O que não se quer é uma única Câ-
mara que, pela sua natureza, chegaria à onipotência.
Nos regimes democráticos, e mesmo nos monárquicos
representativos, ninguém há que desconheça que a mola
real do poder se acha na Câmara dos Deputados.
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Se ela não tiver contrapeso, como todo poder,
é inclinada a chamar a si a onipotência.

Um Sr. Congressista: - Temos a sanção.

O Sr. Afonso Pena: - Disse o nobre Deputado
que temos a sanção. Mas, esta é anulada pela própria
Constituição, porque a Câmara tem o direito de acei-
tar, ou não, as razões da sanção.

Se quiserdes uma só Câmara, então eu vos
aconselho: deveis dar ao Presidente do Estado o di-
reito de dissolução.

É este o recurso, sob pena de estabelecer-se a
onipotência no Estado, o que é perigoso, porque a oni-
potência exercida por muitos tem por si a segurança da
irresponsabilidade. (Apoiados e não apoiados).

O Sr. Monte Raso: - Ela é renovada
trienalmente.

O Sr. Afonso Pena: - Já vêm os nobres
Congressistas que a criação de uma segunda câma-
ra não se filia às necessidades de fazer-se repre-
sentar a aristocracia; ela tem em vista atender a
necessidades reais do Estado.

Ouço neste Congresso pronunciamentos mui-
to contrários a respeito do Senado e do Poder
Executivo; consideram ambos como inimigos, não
direi da causa pública, mas da liberdade. Senhores,
a origem de todos os poderes é a mesma - "a so-
berania popular".

As democracias não ficam dispensadas, em
quaisquer outras organizações políticas, de estabele-
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cer bases, medidas garantidoras da ordem e boa mar-
cha do governo na sociedade.

Para isso, é mister cercar o Poder Executivo
das necessárias faculdades para o bom desempenho
de suas árduas e elevadas funções, assim como é
preciso decretar medidas que obstem a que qualquer
dos Poderes do Estado, eletivos ou não, a chamar a
si a suprema resolução de tudo, a ditadura enfim.

As corporações eletivas podem abusar de
quaisquer outros depositários do Poder Público, e é
para evitar esse perigo que se tem criado duas câma-
ras, que mutuamente se limitam, tomando necessá-
ria uma ação harmônica, garantidora da liberdade
dos cidadãos.

Por que é que os interesses do povo não serão
consultados por uma segunda comissão eleita pelo
povo? (Apartes).

Senhores, a questão de tempo não é tão impor-
tante; oito anos não é um prazo tão longo que possa
criar essa oligarquia que os nobres colegas receiam.

Os nobres Congressistas deixam-se levar por
apreciações que se faziam contra a antiga instituição
do Senado; mas, a este respeito, apelarei para a me-
mória dos nobres Congressistas e do país; no Senado
é que se encastelavam as vozes que serviam de apoio
às minorias (apartes); quando por toda a parte o ele-
mento popular desfalecia a Câmara, os representantes
do povo na Câmara dissolvida eram derrotados pela
força do governo, onde é que as minorias oprimidas
achavam seus defensores? Era no Senado.
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Entretanto, os nobres Deputados referem-se ao
antigo Senado como uma das peças que grandes des-
graças fizeram desencadear sobre o país.

Eu não sou apologista da vitaliciedade do Sena-
do, mas não o fui depois do progresso da nossa soci-
edade; principalmente depois da lei eleitoral de
janeiro de 1881 que deu resultados mais ou menos
satisfatórios.

Mas, em grande lapso de nossa história, estu-
dem os acontecimentos e hão de concordar comigo: o
Senado foi uma garantia para as minorias oprimidas.

Não devemos trazer para instituições novas, de
origem completamente diversa, as mesmas aprecia-
ções que podiam ter cabimento em relação às antigas
instituições; a comissão procurou atender às necessi-
dades do novo regime, entregando a eleição do Sena-
do à totalidade do eleitorado; assim, dá-se ao povo
um representante direto em ambas as câmaras, como
dá-se ao Senado o prestígio e a força que lhe deve
advir de uma origem puramente popular.

Mas, nesse caso, disse o Sr. Dr. Campista,
neste caso, uma das duas câmaras será inútil, tendo
ambas a mesma origem.

Para este ponto é que chamo a vossa atenção:
estabeleceu o projeto de Constituição as condições
de maior duração de mandato e exigência de maior
idade; condições estas que alteram de modo impor-
tante a organização e índole da segunda câmara.

Os meus nobres colegas que tão brilhante-
mente têm-se pronunciado nesta Casa, moços
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cheios de talento, de ardentes aspirações, quando
tocarem aos 35 anos ou mais, hão de ter deixado
no caminho muitas de suas ilusões; a prática da
vida há de ter-lhes ensinado que nem sempre se
governa, tendo em vista só a ciência, a execução
de princípios abstratos, mas sim guiando-se pela
experiência, pelas lições da prática.

É por isso que se exige condição da idade: já
fui sonhador como os nobres Deputados (risadas),
mas, infelizmente, uma série de acontecimentos, a ex-
periência da vida fez-me perder no caminho muitas
ilusões. (Apartes).

O nobre Deputado disse que o efeito há de ser
contrário; eu, pelas lições que tenho da história, pela ex-
periência de todos os povos regidos pelo mesmo sistema
que adotamos, espero que esta instituição há de produzir
aqui os mesmos resultados que tem produzido lá.

O Sr. Xavier da Veiga: - Seria inútil se passas-
se a idéia do Sr. Dr. A. Ferraz, da fusão obrigatória.

O Sr. Afonso Pena: - O aparte do nobre De-
putado chama-me para essa questão.

Disse o nobre colega que lembraria a conveni-
ência da fusão obrigatória, se porventura não vingas-
se a sua idéia radical de supressão do Senado.

Conforme acaba de ponderar em aparte o Sr.
Xavier da Veiga, a fusão obrigatória em um Senado
temporário como este, que renova-se de quatro em
quatro anos, seria a anulação da instituição, seria a
decretação da sua inutilidade.
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Se querem anular o Senado, tratem de conse-
guir a sua supressão ou não criação, mas não queiram
criar uma mola inútil e dispendiosa para o Estado.

Se porventura prevalecesse essa idéia de fusão
obrigatória em um Senado temporário renovado por
metade de quatro em quatro anos, então eu me colo-
caria ao lado dos que pugnam pela não criação do
Senado, não por entender que esta idéia seja salva-
dora, mas somente para poupar ao Estado pagar uma
instituição inútil, que não poderia prestar serviços que
correspondessem às despesas da sua manutenção.
Então eu entregaria a sorte do Estado aos arrebata-
mentos de uma só Câmara sem fazer despesas inúteis.
(Há diversos apartes).

Já disse que a câmara corrige o Senado, que as
duas câmaras colaboram na tarefa legislativa, que ne-
nhuma delas pode tomar-se onipotente; a Câmara
corrige o Senado; o Senado corrige a Câmara. É daí
que devem sair as leis que consultem os verdadeiros
interesses públicos.

Senhores, quando tratar-se de uma só câmara,
nunca deixem de lembrar-se da grande lição que a
história da França nos dá a respeito.

Ninguém ignora os resultados da existência de
uma só câmara de 1791 a 1792. Ninguém ignora os
desastres resultantes da fundação de uma só câmara
em 1848.

Viu-se que uma só câmara decretava em horas,
por aclamação, as medidas que levavam o ignoto a
desgraça, ao seio da grande nação francesa.
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Ninguém ignora que debaixo da pressão dos
acontecimentos os Deputados decretaram até a
extinção da própria imunidade parlamentar, sendo
eles guilhotinados pouco depois em virtude da própria
lei que decretaram. (Apartes).

Sr. Presidente, a lei é resultado da vonta-
de nacional, dizem os defensores de uma só câ-
mara, acompanhando a frase do célebre Sieyès.
Mas essa vontade nacional, no seu modo de ma-
nifestar-se, deve ser refletida, moderada,
deve fugir de arrebatamentos, porque ela tem de
reger negócios futuros, perdurar após o desapa-
recimento dos que a decretaram.

E é para se obter esse desideratum que se
lembra a conveniência de uma segunda câmara. É
para isto que se estabelece um todo harmônico de
uma Câmara que corrija a outra, que estude seus
projetos, que os refaça, e, depois de bem estuda-
dos por ambas, sejam submetidos à sanção do
Chefe do Estado

A eleição de uma assembléia, realizada em qua-
dra excepcional, sob o influxo de um acontecimento
de grande sensação, pode dar um resultado que, den-
tro de alguns meses, não corresponda às necessida-
des reais da situação.

Assim é que a França dá-nos mais um exemplo
dos desvarios da opinião, sob a impressão de aconte-
cimentos, às vezes os mais contraditórios.

Em 1870 corria plácido o império de Napo-
leão, e o plebiscito parecia firmar-lhe os alicerces
por longos anos. Entretanto, meses depois era dei-
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ta uma Câmara encarregada de confirmar a deposi-
ção do império.

É, portanto, de maior conveniência, senão de
absoluta necessidade, estabelecermos um meio
para que todas as opiniões e elementos sejam devi-
damente apreciados.

Eu já disse que as condições de elegibilidade
do Senado, duração de seu mandato, eleição por
Estado, alteram em ponto importante a organização
das duas câmaras para que não seja uma inutilidade
a instituição do Senado, como já disse o Sr. David
Campista.

Senhores, já tenho por demais abusado (nume-
rosos não apoiados) da vossa atenção. Vou pôr ter-
mo às minhas despretenciosas observações. Tereis
talvez notado o calor com que sustento a existência da
segunda câmara.

Um Sr. Deputado: - V. Exa. fala como um
convicto.

O Sr. Afonso Pena: - Sendo Senador, poder-
se-ia atribuir a este fato a defesa que faço do Senado
(numerosos não apoiados). Mas os meus nobres co-
legas sabem os termos em que fui eleito: leram natu-
ralmente o manifesto que dirigi ao Estado. Sabem que
eu não pretendo fazer, que eu não procuro fazer car-
reira política. Já passou o tempo da geração a que
pertenço, e que parece haver cumprido a sua missão.

Pois bem, se falo com este calor quando se tra-
ta da Constituição de Minas Gerais é pelo grande
amor que tenho à minha pátria, é porque prevejo que
o novo regimento irá produzir graves males na prática
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se não for convenientemente organizado, e acredito
que o Senado é uma peça essencial ao bom funciona-
mento do regime político adotado.

Já os Constituintes de 1831, no seu projeto
de reformas, determinavam que houvesse um Sena-
do provincial. Era uma geração cheia de patriotas
que procurava implantar no nosso país o sistema
americano, cujos traços característicos encontram-
se no ato adicional.

Neste Congresso, têm assento membros que
pertenceram às assembléias provinciais e S. Exas. po-
deriam dizer se, muitas vezes, atos mal pensados, saí-
dos dessa corporação precisavam ou não, da revisão
de uma segunda câmara (Apoiados). Ainda na última
Assembléia de 1889, quantas medidas foram decreta-
das que, seguramente, teriam paradeiro, se existisse
uma segunda Casa.

Falo com calor, porque penso que uma segun-
da câmara é o meio mais seguro de garantir a boa
marcha dos negócios de Minas.

Pessoalmente eu desejaria ver acabado o meu
mandato no dia em que fosse promulgada a Constitui-
ção. Saindo do Senado, entraria em minha casa, onde
iria cumprir outros deveres.

Acima desta aspiração de descanso, eu coloco
8 Sessão, 07 de	os interesses do grande Estado de Minas Gerais.
maio de 1891

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Expondo o me-
canismo do meu projeto a este ilustrado Congresso,
desejo ouvir a opinião dos doutores do nosso Direito
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Constitucional. Por isso mesmo, prestei ontem a mai-
or atenção à eloqüente oração do nosso ilustrado co-
lega, o Sr. Senador Afonso Pena, quando S. Exa.
discutiu o projeto de Constituição. S. Exa. mostrou-
se muito apologista do Senado. Ouvindo as opiniões
autorizadas daqueles que falam em nome da experiên-
cia e da idade, eu procuro sempre me convencer do
contrário das minhas idéias, quando estas são por eles
combatidas.

Entanto, Sr. Presidente, confesso que neste
assunto, apesar da brilhante erudição de S. Exa.,
nenhum de seus argumentos conseguiu abalar a mi-
nha convicção.

Eu já disse que, dentro do sistema do meu
projeto, eu não podia deixar de ser contrário à
existência do Senado; mas confesso que continuei
a sê-lo fora dele.

Embora diferentes, Sr. Presidente, são sempre
os mesmos os argumentos apelados em defesa da
dualidade das câmaras. Permita-me V. Exa. que eu
comece pelo mais importante, isto é, aquele que se
refere às tradições.

Diz-se que estamos organizando uma república
e que precisamos estabelecer o Poder Legislativo
com duas câmaras, sendo uma o conetivo da outra, e
apela-se para o fato de existir em alguns Estados da
grande República americana a instituição do Senado.

O Sr. Afonso Pena: - Em todos os Estados,
quer sejam repúblicas, quer não.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Ora, Sr. Pre-
sidente, este argumento refuta-se facilmente: a exis-

179



CADERNOS DA EscolA no LEQISL\TIvo

tência do Senado da República americana repre-
senta uma tradição, que os patriotas daquele tem-
po procuraram respeitar com um espírito
eminentemente conservador.

Nós não podemos seguir o mesmo exemplo,
porque a organização dos Estados Americanos pas-
sou por uma fase muito diferente da nossa. Quando o
grande Washington procurou concentrar todos os
grandes elementos necessários para a América do
Norte constituir uma nação única, os Estados já exis-
tiam organizados e aparelhados para os gozos e pri-
vações da vida prática.

O imortal patriarca da independência política
dos Estados Unidos fez a revolução para conquistar a
união, que não existia. Aqui existia a união, e o que
procuramos conquistar é a organização dos Estados,
missão muito mais melindrosa e difícil, e convém não
aventurar agora em experiências perigosas.

Os diversos Estados americanos foram antigas
colônias da Inglaterra e suas colônias, bem como ain-
da hoje a Austrália e o Canadá, sempre gozaram do
regime da mais ampla liberdade.

Os americanos, portanto, conservam o regime
em que foram educados, e daí vem a existência do
Senado na união americana.

Tanto isso é verdade que vou apoiar-me em
uma autoridade notável e insuspeita, porque é um an-
tigo Senador, Chambrem, que assim se exprime:

"Se se recorda o que já foi dito sobre a condi-
ção geral das colônias, sobre esta espécie de igualda-
de de situação em que vivem os anglo-americanos,
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pode-se chegar a concluir que a idéia quase natural
que se devia imprimir no espírito público era o de
uma Câmara única, representando este povo sobera-
no". E depois acrescenta:

"Em 1787, quando a Convenção que adotou a
Constituição dos Estados Unidos se reuniu em Fila-
délfia, o princípio da divisão dos poderes estava en-
raizado; o pensamento que inspirava os Estados tinha
se fixado no espírito público, ele prevaleceu, pois, e
naturalmente na Convenção, de tal sorte que aforrna
inglesa entrou de uma maneira definitiva no sistema
político americano e o poder legislativo foi dividido
porque era o da Inglaterra".

Ora, Sr. Presidente, vê V. Exa. que foi a tradi-
ção inglesa que concorreu para que permanecesse na
organização nacional americana a instituição do Sena-
do, apesar da tenaz resistência que nesse sentido fez
o esclarecido patriota Benjamin Franklin.

Quando se deu a independência dos Estados
Unidos, a única modificação que se passou no regi-
me político daquele povo foi a seguinte: os gover-
nadores, em vez de serem nomeados pelo rei ou
pelo chefe da colônia, passaram a receber o man-
dato nas umas populares.

O Sr. Afonso Pena: - Todos os Estados adota-
ram o sistema das duas Câmaras.

O Sr. Camilo de Britto: - Notando-se que al-
guns adotaram-no ultimamente.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Não contes-
to. A Pensilvânia foi um destes. Mas eu desejava
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saber se V. Exa. poderia me fornecer as informa-
ções de que careço, isto é, se V. Exa. pode negar
que isto se deu em um período em que nesses Es-
tados o elemento popular estava seriamente enfra-
quecido, e que o triunfo do elemento aristocrata
foi, por conseguinte, fácil, mesmo sem o auxílio da
experiência dos acontecimentos.

Tem-se ainda argumentado com a Convenção
francesa. Acusa-se injustamente aquela grande As-
sembléia, que tanta luz derramou pelo universo intei-
ro, mostrando-se os inconvenientes da unidade de
câmara pelos crimes e desvarios que ela praticou.

Mas, diz-se, a Convenção francesa foi uma as-
sembléia tumultuada, foi uma assembléia, como afir-
ma a história, assassina!

Ninguém, entretanto, poderá provar que estes
desvarios fossem o resultado da unidade. Não, Se-
nhores: as causas desses desvarios foram diferentes.

Concorreu, de um lado, a influência do meio e
da época; e, de outro, a influência do temperamento
do povo francês, que é muito volúvel, muito excitável
(apoiados), ao passo que nós somos um povo de ín-
dole pacífica.

Demais, os crimes que foram então cometidos,
eu já disse, eram a conseqüência lógica do período
revolucionário.

Aquele povo, Sr. Presidente, que saía de uma
quadra da tirania para entrar noutra de liberdade, não
podia sofrer esta enorme transição sem provocar
grandes abalos sociais: os revolucionários de 1789 ti-
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veram receio da influência da tradição sobre as novas
camadas dirigentes e inutilizaram os elementos perigo-
sos à nova época.

O Sr. Gama Cerqueira: - Por isso fizeram nau-
fragar a República.

O Sr. Olynto de Magalhães: - Os crimes prati-
cados após os acontecimentos da Revolução France-
sa tiveram origem diversa da que lhes querem atribuir,
por isso não podemos recear hoje uma assembléia
única legislativa.

O que levou a Convenção francesa a abusar do
poder de que se achava investida foi o fato extraordi-
nário de aquela assembléia reunir em suas mãos a "di-
tadura dos Três Poderes"- o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário.

Esses crimes nasceram nesse último Poder,
quando a Convenção funcionava como Supremo Tri-
bunal de Justiça, e não do Poder Legislativo, que
procuramos organizar, pelo sistema de unidade.
(Apoiados. Muito bem! Muito bem!).

Sr. Presidente, o nobre Senador, Sr. Gama
Cerqueira, acaba de me honrar com seu aparte, dizendo
que isso não impediu que a República naufragasse.

Mas uma assembléia daquelas, que deu leis ao
mundo todo, que firmou os direitos do homem, que
tinha intuitos tão justos, tão patrióticos, se praticou
crimes, pode-se acreditar que o fizesse por índole as-
sassina? Não; foi a necessidade de um momento, de
ocasião, que a levou a assim proceder em bem da
salvação pública.
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Todos nós sabemos que mais tarde, depois
que a Convenção caiu e que a nação francesa se or-
ganizou de outro modo, nada impediu que novas co-
moções intestinas se realizassem.

Se assim é, podemos afirmar que não foi a uni-
dade do Poder Legislativo que ocasionou os desvari-
os da Convenção de 89, mas sim a influência da
época, da raça e do caráter do povo francês.

Precisamos encarar a questão em todos os seus
lados práticos. Vim pedir luzes ao Congresso, e por
isso mesmo quero que V. Exas. me esclareçam, com-
batendo os meus argumentos, para que a Casa possa
se pronunciar de modo seguro.

O Sr. Gama Cerqueira: - V. Exa. está argu-
mentando com muita erudição histórica.

O Sr. Olynto de Magalhães: - O honrado Se-
nador, Sr. Afonso Pena, apelou ainda há pouco para
a necessidade da criação do Senado nos Estados, ba-
seando-se nas reclamações da geração de 1831. Esta
geração pedia a criação do Senado para as provínci-
as, é exato, mas por que o fazia?

As reclamações dessa nova instituição nós de-
vemos aos abusos que as antigas assembléias provin-
ciais praticavam.

O Sr. Afonso Pena: - Era para acautelar os abusos.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Mas nós atual-
mente não podemos comparar a organização das as-
sembléias provinciais com a do nosso Congresso.

No regime do Império, o Senado fez tanto mal
a este país que, na minha opinião, se eu me visse
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obrigado a escolher, de um lado a coroa, de outro o
Senado, talvez eu abraçasse a coroa, porquê ela sem
o Senado imperial talvez não tivesse sido uma fonte
de tanta prepotência. (Apoiados e não apoiados).
Era uma meia dúzia de senadores de talento (nem ao
menos era o Senado em sua totalidade) que dirigia a
política nacional por meio de uma combinação mútua
que tornava aquela fração um sindicato de oligarquia
e de direção política em todas as províncias.

Assim, pois, não só a própria Câmara Geral
dos Deputados era influenciada pelo elemento do Se-
nado, que fazia as suas eleições, como também as as-
sembléias provinciais.

Se os próprios Deputados gerais do tempo da
monarquia não tinham certa independência, porque vi-
viam jungidos ao Senado, como admitir que a assem-
bléia provincial tivesse a necessária independência
para legislar sem praticar abusos que eram influencia-
dos por elementos da alta política.

O Sr. Afonso Pena: - V. Exa. não aprecia bem
os fatos.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Sr. Presidente,
vou mostrar que não sou tão "inimigo" do Senado.
(Riso) Ontem disse aqui um nobre Senador que tanto o
Senado era uma instituição republicana, que a própria
Constituição Federal, que é republicana, adotou-a.

Mas, Senhores, o Senado adotado pela Consti-
tuição Federal, organizado do modo por que foi, com
três Senadores para cada Estado, teve em vista a
igualdade de representação, sendo temporário, não
pode exercer sobre os Estados a mesma influência
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que o Senado do tempo do Império exercia sobre as
províncias, concentrando em si todas as forças políti-
cas, o que não se dá com o Senado Federal. Não
vejo, portanto, nesse, tanto perigo, como no Senado
do Império

Na Constituição Federal, ainda houve um erro,
um engano imperdoável, procurando copiar a organi-
zação do Senado americano.

Pela Constituição dos Estados Unidos, o Sena-
do é de seis anos e renovado pelo terço bienalmente.
O Brasil, querendo dar uma amostra dos seus senti-
mentos "democráticos" estabelece um Senado Fede-
ral de nove anos, copiando para pior uma lei de 100
anos atrás!

Além disso, noto, Sr. Presidente, que a diferen-
ça que se procurou estabelecer entre o Senado Mi-
neiro e a Câmara dos Deputados é insignificante,
tomando censurável o luxo de duas câmaras e odiosa
e perigosa a dupla duração da segunda. Uma outra
diferença consiste em dar origens diferentes a estas
câmaras, sendo a dos Deputados pelo voto popular
direto, e a do Senado, por listas.

O Sr. Afonso Pena: - Mas é pelo voto popu-
lar direto.

O Sr. Olynto de Magalhães: - Mas por listas.
De duas uma, Sr. Presidente: ou o sistema de eleição
por circunscrição é bom, ou não é; se é bom, se é
adotado para a organização de uma câmara popular,
neste caso, tratando-se de uma segunda câmara, de-
via ser o mesmo sistema adotado. (Apartes). Se o sis-
tema é mau, então devíamos organizar ambas as
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câmaras pelo sistema de listas, que, seja dito de pas-
sagem, é desastroso, pois havemos de ver sempre o
que se passou ainda nas últimas eleições, em que se
fez sentir o predomínio do centro. (Apartes).

O resultado será que, sendo o Senado eleito
por esta forma, quando se tratar do seu renovamento,
o governo fará triunfar facilmente os seus candidatos.
Demais, o Senado distingue-se da Câmara pelo tem-
po de duração que foi de nove anos, segundo o pro-
jeto primitivo, reduzido a oito anos. Mas nós, que
clamamos tanto pelas instituições americanas, ao or-
ganizar o Senado do Estado de Minas Gerais, por
que não copiamos a lei relativa ao Senado do Estado
de Nova lorque, que no seu primeiro período de or-
ganização fixou o mandato senatorial para quatro
anos e a Câmara dos representantes de um ano?

Já vê V. Exa. que há um século atrás procura-
va-se fazer leis mais democráticas do que hoje. O
que receio é exatamente a prepotência do Senado
dentro deste Estado. Um Senado de oito anos há de
presidir forçosamente a eleição do Chefe de Estado,
há de presidir forçosamente a eleição para a Câmara
dos Deputados, e é natural, por conseguinte, que
quando este Senado for às umas novamente, de acor-
do com o texto da nossa Constituição, tenha jus à
proteção dos elementos políticos que nessa época se
acharem nas graças oficiais.

(O Sr. Roquette dá um aparte)

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Lobo não come
lobo. (Hilaridade).
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O Sr. Presidente: - Previno ao nobre Deputado
que a hora está esgotada.

O Sr. Olyntho de Magalhães: - Atendendo a
advertência que me faz V. Exa. de que está quase es-
gotada a hora, passarei a resumir as minhas últimas
considerações; e ( ... )

( ... ) por isso, para terminar, eu declaro que
adoto o mandato de Deputado por três anos e bem
assim o do Presidente do Estado, conforme estava
prescrito no primitivo projeto do governo. E, se
por acaso sair triunfante dessa Casa a instituição
do Senado, eu acho plenamente razoável que se re-
duza o tempo de mandato, senão queremos que ele
se tome uma assembléia prepotente, acima da von-
tade popular.

(...)

FEDERALISMO

O Sr. Gomes Freire: - (Não temos o seu dis-
5e sessão, 4 de maio
de 1891	 curso).

O Sr. Idelfonso Alvim: - Sr. Presidente, não só
como representante do povo mineiro do Congresso
Constituinte do Estado, como ria qualidade de mem-
bro da comissão eleita para dar parecer sobre o pro-
jeto de Constituição, tenho absoluta necessidade de
explicar a minha posição, quer no seio desta mesma
comissão, quer em relação às posteriores delibera-
ções desta Casa.

Antes, porém, de passar a justificar detalha-
damente o meu procedimento em relação às teses ca-
pitais do projeto da comissão, cumpre-me explicar a
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minha posição em relação aos projetos que foram
oferecidos à consideração dessa mesma comissão.

Três foram estes: um, do Dr. Olyntho de Maga-
lhães, outro, do Dr. Augusto Clementino, e o terceiro,
do governo.

O do meu ilustrado colega e amigo Dr. Augusto
Clementino, como ele próprio o classifica, era, posso
assim dizer, uma sistematização de emendas, filiando-
se por este motivo ao sistema adotado no projeto do
governo, o que não acontece com o meu não menos
ilustrado colega Dr. Olyntho de Magalhães, cujo ta-
lento admiro em excesso. Filiando o seu projeto em
diverso sistema, demandava, por isso mesmo, estudo
muito mais minucioso.

Por ocasião de votar-se na comissão o sistema
a adotar-se, declarei desde logo que, em princípio,
preferia o projeto do Dr. Olyntho de Magalhães,
apesar de ser o primeiro a reconhecer a im-
praticabilidade entre nós de certas disposições no
mesmo contidas, visto como entendida que o seu au-
tor fora por demais influenciado pelos estudos de ga-
binete, pelos estudos das legislações dos povos cultos
e que nós, os legisladores constituintes mineiros, tí-
nhamos também que atender à diversidade de cir-
cunstâncias, não só do nosso Estado, como de suas
variadas zonas, escopo supremo das leis internas de
um povo que organiza a sua Constituição.

Aceito, em princípio, o projeto do Dr. Olyntho
de Magalhães, porque, para mim, mal de meu grado,
entendo que não pode ser duradoura a união dos Es-
tados constitutivos da República Brasileira.
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